




دستگاه تست کنتور 
آب قابل حمل مدل 

PHA-1
کنتور آب هوشمند چاه 

کشاورزی مدل
: WPI-SDC/ELP

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

تست  دستگاه های  ساخت  و  )طراحی   )2015(
کنتور آب( تاکنون موفق به تولید انواع دستگاه های 
تست کنتور آب خانگی با کاربردهای متفاوت برای 

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

روی کنتور آب نصب شده انجام داد.

با ارسال و  اندازه گیری حجم آب همراه  WPI-SDC/ELP جهت  کنتور آب مدل 
پایش اطالعات مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 19191 و استاندارد جهانی
 OIML-R49 Edition 2006)E( طراحی و ساخته شده و هم اکنون در سایزهای 
2 تا 8 اینچ قابل ارائه می باشد. روش اندازه گیری حجم آب براساس کنتورهای 
آب سینگل جت مدل WPI-SDC است که این مدل از کنتورهای آب دارای تائیدیه 

MID از مرکز شماره 1383 اتحادیه اروپا است.

R40 رنج دینامیکی
کالس درجه حرارت T50 )سانتیگراد(

کالس فشار 16 )بار(
Q3 کالس افت فشار ماکسیسم 0.25 بار در

GGG 40 بدنه از جنس چدن داکتیل گرید
بدنه با پوشش رنگ اپوکسی برای محافظت در محیط های مختلف

طراحی چرخ دنده ها برای جریان های بدون وقفه
مواد مقاوم در مقابل سایش در طوالنی مدت

طول عمر طوالنی و پایداری ساختار و عملکرد در مدت طول عمر
IP67 درجه حفاظت

.GSM-GPRS Quad band مودم ارسال اطالعات
طول عمر باتری 36 ماه

طبق بند 7-4-2-2-2-1- ث استاندارد ملی ایران شماره 2-19991 سال 1394 حداکثر انحراف در 
زاویه نصب نسبت به محور جریان ، چه در حالت افقی و چه در حالت عمودی °5± می باشد.

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

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

c°50 در هنگام بهره برداری می باشد.

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

در هنگام بهره برداری می باشد.

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

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

آب نصب شده تصمیم گیری انجام پذیرد. 

دستگاه تست مجهز به یک نمایشگر صنعتی Full HD  با وضوح و روشنایی باال، نسبت کنتراست عالی که 
تمامی پورت های ارتباطی آن ایزوله شده و دارای یک پردازنده ARM سری cortex A8 با فرکانس 600 
مگاهرتز است، در ضمن صفحه لمسی مناسب برای محیط های نامالیم و صنعتی در نظر گرفته شده 

است.

:PHA-1 دستگاه تست کنتور آب قابل حمل مدل

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

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

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

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

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

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

:PHA-1 قالب گزارش نتیجه تست دستگاه مدل 

 امکان هواگیری اتوماتیک دستگاه
  Q1 ، Q2 ، Q3 انجام تست دقت در دبی های 
امکان اندازه گیری دبی استارت کنتور آب

 مجهز به شیر اتوماتیک کنترل دبی
 انجام تست کنتور برای سایز ½ و ¾ اینچ )سایز 1 اینچ 

به سفارش مشتری(
USB دارای کابل شارژ و 
نشاندهنده شارژ باطری

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

 نمایش اطالعات تست دقت بر روی نمودار

TECHNICAL SPECIFICATION
Measuring rangeL/h 4000 – 10

Accuracy% 0.5 ±
Minimum resolutionLiters 0.01

Maximum working pressurebar 10
Maximum working temperature0C 50

DisplayHMI , 7 inch , Touch
BatteryV , 4.5 A 12

Battery chargerV , 60 H 220
Output portUSB & Power

BoxIP 67

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

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

تلفن: 88244220                 فکس: 43855400

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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4 رویکرد اصلی برای ارتقای صنعت برق

طرح های آبرسانی به 
480 روستای کشور 

افتتاح شد

وزیر نیرو در آئین بهره برداری از طرح های وزارت نیرو مطرح کرد:

با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور و 
وزیر نیرو؛

وزیر نیرو با تشریح چهار رویکرد توسعه و ارتقای تولید برق، 
توسعه و بهبود زیرساخت ها، مدیریت تقاضا، بهینه سازی 
مصرف و اصالح اقتصاد برق گفت: راه اندازی ۳5 هزار 
مگاوات نیروگاه جدید طی چهار سال در دستور کار قرار 
دارد که از این میزان 15 هزار مگاوات نیروگاه هایی است 
که تحت مدیریت وزارت نیرو توسط بخش خصوصی و 
مالکیت دولتی، 10 هزار مگاوات توسط صنایع بزرگ و 
10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر راه اندازی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، »علی اکبر 
محرابیان« صبح امروز در آئین بهره برداری از طرح های 
وزارت نیرو که با حضور رئیس جمهور در حوزه ستادی 
این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به پوشش برق رسانی در 
کشور اظهار کرد: در حال حاضر در جهان از نظر ظرفیت 
نیروگاهی، جایگاه چهاردهم را داریم، همچنین تلفات 

شبکه توزیع نیروی برق در ایران تک رقمی است.
وزیر نیرو افزود: در جهان هر 10 سال یکبار شاهد فروپاشی 
شبکه و خاموشی های گسترده هستیم، اما در ایران 1۸ سال 

است که خاموشی گسترده )Black out( نداشته ایم.
وی با بیان اینکه در شروع دولت سیزدهم چالش های جدی 
در صنعت برق داشتیم که عمدتاً به دلیل عدم سرمایه گذاری 
و مدیریت در صنعت برق بود، ادامه داد: تابستان امسال با 
کمبود حدود 15 هزار مگاواتی برق مواجه شدیم که 20 
درصد از تقاضای کشور را شامل می شد. این موضوع منجر 
به خاموشی های سراسری به مدت چهار ماه در کشور شد 
که نارضایتی های عمومی و تعطیلی کارخانجات را به دنبال 

داشت. وزیر نیرو اضافه کرد: همچنین در زمستان نیز کمبود 
سوخت نیروگاه ها را داشتیم که به دلیل فرسودگی و عدم 
سرمایه گذاری کافی در زیرساخت های حیاتی صنعت برق 
بود، البته مصرف بی رویه برق، بدهی های صنعت برق و 

رمزارزها نیز از دیگر چالش های ما محسوب می شود.
وی با بیان اینکه مهم ترین چالش، زمستان سال جاری و 
تابستان سال آینده است که البته زمستان را با ظرفیت های 
درون دولت مدیریت کرده ایم، گفت: برای پیک 1۴01 
راه اندازی ۶0۶2 مگاوات ظرفیت جدید را در دستور کار 
داریم که این ظرفیت در چارچوب 2۷ واحد حرارتی با 
ظرفیت ۴200 مگاوات، یک واحد حرارتی که توسط صنایع 
ساخته شده با ظرفیت 1۸۳ مگاوات و ۷۳ واحد تجدیدپذیر 

با ظرفیت 501 مگاوات انجام خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به مدیریت تقاضا گفت: یکی از اقدامات 
جهادی که در دستور کار قرار دادیم، نصب کنتورهای 
هوشمند است که در این رابطه چهار میلیون و 500 
هزار مگاوات کنتور هوشمند برای پرمصرف ها تا پیک 
تابستان نصب می شود. به گفته محرابیان، به دنبال تسهیل 
سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت های جدید و اصالح 
تعرفه ها هستیم که البته این اصالح از اول بهمن ماه بدون 

کوچک ترین افزایشی برای کم مصرف ها اعمال شد.
محرابیان تصریح کرد: همچنین حدود 1۶0 واحد 
نیروگاهی داریم که برق این واحدها در سال آینده از طریق 

بورس انرژی عرضه خواهد شد.
وی با اشاره به افتخارات بخش آب خاطرنشان کرد: ایران 

از ایام قدیم در حوزه آب افتخارات زیادی را به دست آورده 
که این اقدامات ما را در موضوعات مختلف بخش آب مانند 
قنات ها و سدها نه تنها به خودکفایی کامل رسانده، بلکه 
در حال حاضر توانستیم بخش عمده ای از خدمات فنی 

مهندسی در این زمینه را صادر کنیم.
به گفته وزیر نیرو، در سال 1۳۳5 هر ایرانی ۶۸5۸ 
مترمکعب سهم آب داشت که امروز این رقم به 11۸0 
مترمکعب کاهش پیدا کرده که به دلیل رشد جمعیت 
و کاهش منابع آبی است. این موضوع در حالی است که 
مصارف ایرانیان با سال های گذشته قابل مقایسه نیست 
یعنی به شدت مصرف گرا شده و منابع آبی نیز کاهش 

داشته است.
محرابیان در ادامه، مدیریت منابع آب، سرمایه گذاری برای 
زیرساخت ها و اصالح اقتصاد آب را از چالش های مهم بخش 
آب عنوان کرد و افزود: وزارت نیرو با بهره گیری از ظرفیت 
شورای عالی آب، کارگروه سازگاری با کم آبی در سطح 
ملی و شورای هماهنگی حوضه آبریز در خصوص رفع 

چالش های این مجموعه اقدام می کند. 

طرح هـای آبرسـانی بـه ۴۸0 روسـتای کشـور بـا حضور 
ویدئوکنفرانسـی رئیـس جمهـور و وزیر نیـرو همزمان با 

دهه فجـر افتتاح شـد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی وزارت نیـرو )پـاون(، 
صبح امروز دوشـنبه حجت االسـالم و المسـلمین سـید 
ابراهیم رئیسـی بـا حضـور در وزارت نیرو دسـتور افتتاح 
طرح های آبرسـانی به ۴۸0 روسـتای کشـور را به صورت 

ویدئوکنفرانسـی صـادر کرد.
بر این اسـاس، حجم عملیـات اجرایی انجام شـده در این 
۴۸0 روسـتا شـامل اجرای ۷۴۳ کیلومتر خطوط انتقال، 
اصالح و توسـعه 590 کیلومتر شبکه توزیع، تامین آب به 
ظرفیت ۷05 لیتـر در ثانیه و احـداث ۳۶ هزار مترمکعب 

مخزن دخیره اسـت.
طرح هـای آبرسـانی به ۴۸0 روسـتای کشـور با جمعیت 

بیـش از 250 هـزار نفـر در 21 اسـتان کشـور همزمان با 
دهـه فجر امسـال افتتاح شـد کـه امـروز افتتاح رسـمی 
بهره بـرداری از پروژه هـای آمـاده شـده در این روسـتاها 
بـا ارتباط زنـده رییس جمهـور و وزیر نیرو در پنج اسـتان 
آذربایجـان شـرقی، کرمانشـاه، قزویـن، خوزسـتان و 
خراسـان شـمالی بـه نمایندگی از سـایر اسـتان ها انجام 

شـد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارش
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بهمن ماه بهمن ماه 14001400
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مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی 
بـرق تهـران بـزرگ از رونمایـی از طرح هـای 
بـزرگ اصـالح و بهینه سـازی شـبکه توزیع 
بـرق پایتخـت، بـا هـدف بهبـود خدمـات 
ارائه شـده بـه شـهروندان تهرانـی، همزمان با 
سـال روز پیروزی انقالب اسـالمی ایـران، خبر 

داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع 
نیـروی بـرق تهـران بزرگ،کامبیـز ناظریـان 
ضمن تبریـک فرارسـیدن سـال روز پیروزی 
انقـالب اسـالمی ایـران، انقـالب 57 را نقطـه 
عطفی در تغییر مسـیر دسـتگاه های اجرایی 
کشـور به سـوی خدمت صادقانـه به مـردم و 
برقـراری عدالت راسـتین اجتماعی دانسـت. 
وی در ایـن بـاره اظهـار داشـت: این شـرکت 
نیـز همـگام بـا اهـداف و آرمان هـای انقالب 
بـه هموطنـان،  منظـور خدمت گـزاری  بـه 
اجـرای طرح های بهینه سـازی شـبکه توزیع 
بـرق با هـدف کاهـش هرچـه بیشـتر تلفات 
بخـش توزیـع، افزایـش پایـداری شـبکه و 
بهبـود کیفیـت و تسـریع در ارائـه خدمـات 
بـه شـهروندان تهرانـی را بـه صـورت جدی 

در دسـتور کار خـود دارد.  طـی سـال های 
گذشـته اقدامات ارزنـده ای در این خصوص 
انجام شـده که آثـار مثبت آن در حـوزه بهبود 
پایـداری شـبکه و همچنیـن کاهـش زمـان 
رفـع خاموشـی های رخ داده ناشـی از حوادث، 

است. مشـهود 
مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی بـرق تهران 
بـزرگ بـا اشـاره بـه برنامه ریـزی گسـترده 
توسـط متخصصـان ایـن شـرکت بـه منظور 
توسـعه هرچـه بیشـتر شـبکه توزیـع بـرق 
کالن شـهر تهران افزود: امسـال نیـز همزمان 
انقـالب  پیـروزی شـکوهمند  بـا سـال روز 
اسـالمی، ضمـن اصـالح و بهینه سـازی 70 
دسـتگاه پسـت توزیـع بـرق، از 96 دسـتگاه 
ترانس جدیـد منصوبـه در شـبکه توزیع برق 

شـهر تهـران رونمایـی خواهد شـد.
ناظریان همچنین احداث 107 کیلومتر شـبکه 
جدیـد و اصـالح 90کیلومتر از طول شـبکه در 
حـوزه بهینه سـازی خطوط فشـار متوسـط و 
احـداث 92 کیلومتـر شـبکه جدیـد و اصالح 
84 کیلومتـر از طول شـبکه در حـوزه احداث 
و اصـالح و بهینه سـازی خطوط فشـار ضعیف 
را از جملـه دیگـر طرح های رونمایی شـده این 
شـرکت در ایـام اهلل دهه فجـر 1400 دانسـت و 
خاطرنشـان کـرد: با اجـرای این طرح هـا، برق 

مورد نیـاز 45 هزار مشـترک جدیـد پایتخت 
تامیـن خواهد شـد و انتظار مـی رود بـا تداوم 
اجـرای برنامه هـای پیش بینی شـده، شـاهد 
رشـد روزافـزون شـاخص های بهـره وری در 

شـبکه برق شـهر تهران باشـیم.
وی بـا بیـان اینکه شـرکت توزیع نیـروی برق 
تهـران بـزرگ، شـرکتی مردمی و پیشـرو در 
مسـیر خدمت رسـانی بـه هموطنـان اسـت، 
تصریح کرد: در همین راسـتا، امسـال شـاهد 
اجـرای آیین نامـه جدیـد نحـوه محاسـبه 
تعرفه برق مصرفی مشـترکان از سـوی وزارت 
نیرو نیز هسـتیم که ایـن مهم، نشـان دهنده 
و  تسـاوی  ایجـاد  در  دولـت  جـدی  عـزم 

عدالـت اجتماعـی بـا کاهش سـهم 
یارانـه  از  پرمصرف هـا 

اصـالح  و  دولتـی 
مصـرف  رفتـار 

این دسـته از 
ن  کا مشـتر

اسـت.

کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ خبرداد:

همزمان با دهـه مبارک فجر از طرح های 
اصالح و بهینه سازی شبکه برق پایتخت 

رونمایی می شود
کامبیز ناظریان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

ظرفیت نیروگاه های حرارتی ایران 
به 70 هزار مگاوات رسید

دستاوردهای جدید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور:

امسال یک هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود.
در حال حاضر ظرفیت نیروگاه های حرارتی ایران به 70 
هزار مگاوات رسیده است و برای تامین پایدار برق پیک 
تابستان سال آینده مجموعاً 31 واحد نیروگاهی جدید 
به ظرفیت چهارهزار و 750 مگاوات نیز وارد مدار خواهد 
شد که در حال حاضر این تعداد پروژه به طور متوسط از 

پیشرفت 72درصدی برخوردار هستند.
طبق برنامه پیش بینی شده صنعت برق حرارتی، عالوه بر 
احداث نیروگاه های جدید حدود یک هزار و 113 مگاوات 
نیز از طریق ارتقای توان واحدهای موجود به ظرفیت 

نیروگاه های حرارتی کشور افزوده می شود.
هوای  خنک کاری  سیستم   نصب  شامل  طرح ها  این 
ورودی توربین های گازی به روش مدیا و تراکم مرطوب، 
  60CT ،B2MAP ارتقای توربین های گازی به روش های
Map� روش به  گازی  واحدهای  ارتقای  آ نها،  نظایر   و 

روش  به  گازی  واحدهای  توان  افزایش   ،tune+EMS
IGV+ و افزایش تولید در واحدهای بخار سیکل  ترکیبی 

به روش HRSG additional firing خواهد بود.

ظرفیت نیروگاه های حرارتی ایران با سنکرون دومین 
واحد بخار نیروگاه سیکل  ترکیبی ارومیه به 70 هزار 

مگاوات رسید.
در حال حاضر، ظرفیت منصوبه کل نیروگاه های ایران به 
86 هزار و 375 مگاوات رسیده که از این میزان حدود 

70 هزار مگاوات آن سهم نیروگاه های حرارتی است.
تاکنون 587 واحد تولید برق حرارتی در 129 نیروگاه 
حرارتی کشور احداث شده است که زمستان امسال با 
سنکرون پروژه نیروگاه ارومیه، تعداد واحدهای حرارتی 
تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع به 383 واحد 
هزار  از 47  بیش  به  بخش  این  اختیار  در  ظرفیت  و 

مگاوات)67 درصد( رسیده است.
از شهریورماه امسال تاکنون حدود یک هزار مگاوات 
برق  سراسری  شبکه  به  جدید  نیروگاهی  واحد 
بخش  شامل  واحدها  این  که  شده اند  متصل  کشور 
بخار  بخش  و   LNG ایران    هنگام،  نیروگاه های  گاز 
نیروگاه های جهرم، هریس و ارومیه بوده است. همچنین 
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، مقرر شده تا پایان 

مشــوق های صنعــت بــرق بــرای ارتقــای تــوان 
ــی نیروگاه هــای حرارت

در همین راستا مشوق هایی برای اجرای این طرح ها 
نیروگاهی  واحدهای  تمامی  به  و  پیش بینی شده  نیز 
که نسبت به ارتقای پایدار ظرفیت تولید با استفاده از 
روش هایی مانند ارتقا و بهینه سازی پره های توربین، 
تناسب  به  کنند  اقدام  و...  ورودی  هوای  خنک کاری 
افزایش ظرفیت مطمئن نیروگاهی، گواهی ظرفیت اعطا 

خواهد شد.
همچنین در واحدهایی که توربین های گازی آنها به 
روش های  60CT ،B2MAP  و نظایر آنها ارتقا یابد، 
به میزان  بر تخصیص گواهی ظرفیت مطمئنه  عالوه 
به  برق  امکان فروش  ارتقا،  از  ناشی  افزایش ظرفیت 
صنایع با نرخ های مشابه از زمان اتمام پروژه تا انتهای 

سال 1401 فراهم خواهد شد.
خردادماه  ابتدای  تا  که  نیروگاهی  واحدهای  برای 
1401 نسبت به افزایش جزئی توان تولیدی از طریق 
روش  به  گازی  واحدهای  ارتقای  همچون  روش هایی 
گازی  واحدهای  توان  افزایش   ،  Maptune+EMS
بخار  واحدهای  در  تولید  افزایش   ،+IGV روش  به 
 HRSG additional سیکل ترکیبی موجود به روش
firing و... اقدام کرده و تایید مربوطه را اخذ کنند، 
ضریب تشویقی بهای آمادگی در سه ماهه خرداد، تیر 
و مرداد سال آینده پس از تایید هیئت تنظیم بازار برق 

ایران اعمال خواهد شد.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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چکیده:
یکـي از مباحثـي کـه در فضـاي مسـائل بین المللـي 
از آن بـه عنـوان بحـران در توسـعه پایـدار اجتماعـی 
اقتصـادی و فرهنگـی نـام برده مي شـود، بحـث انرژی 
اسـت. توسـعه پایدار اجتماعـی اقتصـادی و فرهنگی 
میهن مـا نیـز در گـرو توسـعه منابـع آب و بهره گیری 
از پتانسـیل برق آبـی به عنـوان اصل زیربنایی توسـعه 
کشـور می باشـد. بـا توجـه به سیاسـت های کشـوری 
در راسـتای اسـتفاده از پتانسـیل های بـرق آبـی، سـد 
و نیـروگاه برقابی چم شـیر بـا ظرفیـت ۴۸2 گیگاوات 
سـاعت در سـال به عنـوان طرحـی مهم در گسـترش 
بهره بـرداری از پتانسـیل های بـرق آبی کشـور قلمداد 
می گـردد. این تـوان تولیـد معـادل 1/5 درصـد از کل 
توان بـرق آبـی کشـور می باشـد که شـروع تولیـد آن 
می توانـد موجـب بـرآورده شـدن بخشـی از نیازهـای 
کشـور به انرژی برق و تسـهیل در دسـتیابی به توسعه 

باشـد. پایدار 
در ایـن راسـتا بـا مطالعـات جامـع انجـام شـده دهـه 

۷0 شمسـی در حوضـه رودخانـه زهـره، عملیـات 
سـاختمانی ایـن طـرح از سـال 1۳91 آغـاز و هـم 
اکنـون به پیشـرفت حدود 90 درصدی رسـیده اسـت 
و در صـورت تأمیـن منابع مالـی، عملیـات آبگیری آن 
همزمان با شـروع فصل سـیالبی از آذرماه سـال آینده 

شـروع خواهـد شـد.
کلمات کلیدی: سد، محیط زیست، چم شیر

مقدمه
رودخانه زهره یکـی از مهمتریـن رودخانه های جنوب 
کشـور می باشـد کـه از کوه های شـمال اسـتان فارس 
و کهگیلویـه و بویراحمـد سرچشـمه گرفتـه و پـس از 
طـی مسـافتی در حـدود 520 کیلومتـر در نهایـت به 
خلیـج فـارس می ریـزد. از جمله اهـداف سـد مخزنی 
چم شـیر، امکان ذخیـره سـازی، تنظیم و کنتـرل آب 
روخانـه زهره شناسـایی شـده در حوزه آبریـز رودخانه 

زهره اسـت.
در راسـتای طـرح جامـع مطالعـات منابع آبـی حوضه 

زهره، از دهه ۷0 مطالعات مرحله اول سـد چم شـیر در 
شـرکت سـهامی آب منطقه ای فارس آغاز گردید. پس 
از جانمایـی سـد در موقعیـت 25 کیلومتـری جنـوب 
شـرق شهرسـتان گچسـاران در اسـتان کهگیلویـه و 
بویراحمد و تکمیل بخشـی از مطالعات مرحله اول، در 
سـال 1۳۸۶ مناقصه بـه روش طرح و سـاخت و تأمین 
مالـی )DBF( برگـزار و اجـرای پـروژه بـه مشـارکت 

سـابیر و یک شـرکت چینـی واگـذار گردید. 
با بازنگری مطالعات مرحله اول توسـط مشـاور همکار 
پیمانکار سـاختمانی و مشـخص شدن گسـتره مخزن 
به مسـاحت 5۳ کیلومترمربع و حجـم 2۳00 میلیون 
مترمکعبـی، مقدمـات بـرای دریافـت مجـوز زیسـت 
محیطـی فراهـم گردیـد. پـس از اخـذ مجـوز اولیـه 
زیسـت محیطی طـرح در خردادمـاه 1۳۸۸ مطالعات 
تکمیلـی حیـن اجـرای طـرح بـه مشـاور تخصصـی 
واگـذار گردیـد. گـزارش حاضـر بـا مـروری بـر فرایند 
مجـوز زیسـت محیطی ایـن طـرح، بـه نقـاط قـوت و 
ضعف پـروژه از لحاظ زیسـت محیطی پرداخته اسـت.

شرح موضوع
با توجـه به اهـداف طـرح و نتایـج مدنظر بـرای اجرای 
آن محـدوده هـای تاثیرگـذار و تاثیرپذیـر تعییـن و 
تأثیـرات کالن طـرح که متاثـر از اهداف طرح هسـتند 
بـر اسـاس الگـوی ارزیابـی زیسـت محیطـی مصـوب 
1۳۷۶/10/02 شـورای عالـی محیط زیسـت و مطابق 
رهنمودهـای سـازمان حفاظـت محیط زیسـت ایران 

مـورد بررسـی قـرار گرفت. 
در ابتدا بر اسـاس مـاده یک آییـن نامه ارزیابی زیسـت 
محیطـی کـه مجریـان طرح هـا و پروژه هـا را موظـف 
بـه تهیـه گـزارش ارزیابـی زیسـت محیطـی همـراه با 
گـزارش امـکان سـنجی می نمایـد اقـدام به بررسـی و 
تأمین خواسـته های سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
گردیـد کـه در نهایـت ایـن امـر منجـر بـه اخـذ مجوز 
زیسـت محیطی طرح در خردادماه 1۳۸۸ مشـروط بر 
رعایت قوانین جاری سـازمان حفاظت محیط زیسـت 

. شد
در ادامه نیز مشـاور تخصصـی موظف به تهیـه گزارش 
جامع پیامدهای زیسـت محیطـی گردید کـه گزارش 
آن در سـال 1۳9۳ تهیـه و به سـازمان مطبـوع تحویل 
گردیـد. مهمترین بحـث قابل تأمـل در این گـزارش را 

می-تـوان در مورد ذیـل دید:
 بیـش از۶5 درصـد از  طـول مخـزن از واحدهـای 

سـازند گچساران تشـکیل شـده اسـت و مابقی بر روی 
سـازندهای میشـان و آغاجاری قرار دارد. سـاختارهای 
پیچیـده زمین شناسـی شناسـایی شـده در مخـزن 
و وجـود سـازند گچسـاران باعـث شـده اسـت تـا 
زمین شناسـی مخـزن سـد چم شـیر مـورد توجـه قرار 

گیـرد. 

نتیجه گیری
نتایـج مطالعـات جامع زیسـت محیطـی طرح نشـان 

دهنـده مـوارد ذیـل می باشـد: 
 نقشـه های زمیـن شناسـی و پایـش محیطـی 
مخـزن سـد چم شـیر نشـانگر آن اسـت کـه سـازند 
گچسـاران که مخزن سـد برروی آن قـرار دارد در حالت 
پـر بـودن مخـزن کمتـر از ۳۶ درصد سـطح تمـاس را 
شـامل می شـود و شـرایط آن بـا سـد کوثر که بیـش از 
15 سـال از آبگیری آن می گذرد شـبیه خواهد بـود. اما 
وجود چشـمه های شـور در 2۷ کیلومتری باالدسـت و 
2/5 کیلومتری پایین دسـت سـد موجب تغییر کیفیت 

آب رودخانـه می گردنـد.
 در مخـزن سـد چم شـیر مطلقـاً هیچگونـه گنبد 
نمکی و یا الیه سـرحی نمک مشـاهده و ثبـت نگردیده 
اسـت و نزدیکتریـن فاصلـه نمـک تا سـطح زمیـن در 

مخـزن در عمـق حـدود ۴00 متری می باشـد.

 یکـی از هـدف اصلـی طـرح بهبـود کیفـی آب 
رودخانـه می باشـد کـه بـا توجـه بـه این مـورد کـه در 
زمان هـای کـم آبـی، آب رودخانـه بـه صـورت طبیعی 
دارای EC باال می باشـد با حفظ و نگهداری سـیالب ها 
کـه دارای کیفیـت مناسـبی می باشـند، بـا رهاسـازی 
کنترل شـده آب، کیفیـت خروجی از مخزن نسـبت به 

شـرایط طبیعـی رودخانـه بهبـود خواهـد یافت.
 احداث سـد چـم شـیر عـالوه برآنکه تاثیـر منفی 
بـر کیفیـت آب نخواهـد گذاشـت بلکـه بـا کنتـرل 
سـیالب های رودخانـه، بـه مدیریـت کیفـی و بهبـود 
آن کمـک خواهـد کـرد. مطالعـات جامـع انجام شـده 
تاکنـون نشـان می دهـد کـه میـزان امـالح محلـول 
در آب مخـزن سـد در صـورت بهره بـرداری 1000 تـا 

1500میلی گـرم بـر لیتـر خواهـد بـود.
  آمار بلندمدت نشـان دهنده این اسـت کـه حدود 
۷5 درصـد آورد رودخانـه در محل سـد در حـدود ۴ ماه 
از سـال اتفـاق مـی افتـد کـه دارای کیفیـت مناسـبی 
می باشـد و در بقیـه ایـام سـال که نیـاز آبی نیز بیشـتر 
اسـت، آب دارای کیفیت نامطلوبی اسـت که بـا احداث 
سـد و کنتـرل آب، آب بـا کیفیـت بهتـری در اختیـار 
ذینفعـان پاییـن دسـت قـرار خواهـد گرفـت.   تولیـد 
بـرق سـد چم شـیر می تواند بـه کاهش خاموشـی های 

ناخواسـته منجر شـود.

ورودی بر مباحث کیفی مطالعات و 
مکان یابی سد چم شیر

شکل 1- محدوده اثرپذیر و اثرگذار مستقیم و غیر مستقیم

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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به مناسـبت دهـه مبارک فجـر، پروژه هـای مختلف 
برق رسـانی؛ از جملـه 15 پروژه عمده شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق در سراسـر اسـتان آذربایجـان غربـی 

افتتـاح می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیروی 
بـرق آذربایجـان غربی، اکبـر حسـن بکلو مدیرعامل 
این شـرکت بـا اشـاره بـه پروژه هـای قابل افتتـاح و 
کلنگ زنـی شـرکت توزیـع در ایـام اهلل دهـه مبارک 
فجر اظهـار کرد: با تـالش بی وقفه کارکنان تالشـگر 
شـرکت و به منظور خدمت رسـانی بیشـتر بـه مردم 
شـریف اسـتان، تعـداد 115 پـروژه شـرکت توزیـع 
نیـروی بـرق اسـتان به مناسـبت سـالگرد پیـروزی 

شـکوهمند انقـالب اسـالمی افتتـاح می شـود. وی 
افـزود: ایـن طرح هـا از ابتـدای سـال1۴00 توسـط 
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان آغـاز شـده و در 
مجمـوع بـا صـرف هزینـه ای بالـغ بـر 2۶۳ میلیارد 
تومـان اجرایـی شـده و بـه بهره بـرداری می رسـد. 
همچنیـن تعـداد ۳5 پـروژه تولیـدی و خدماتـی، 
صنعتی و کشـاورزی با اعتبـاری بالغ بـر 5۸ میلیارد 

تومـان افتتـاح خواهد شـد.
مهندس حسـن بکلو ادامـه داد: عالوه بـر برنامه های 
گفته شـده، پـروژه تبدیـل شـبکه مسـی بـه کابـل 
خودنگهـدار بـه طـول ۶50 کیلومتـر با اعتبـار1۳0 

میلیـارد تومـان نیـز کلنگ زنـی می شـود.

بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
آذربایجان غربـی در خاتمـه ضمـن گرامیداشـت 
ایام اهلل دهـه مبارک فجر و سـالگرد پیـروزی انقالب 
شـکوهمند اسـالمی و یـادآوری رشـادت های مردم 
به رهبـری امام)ره( تصریـح کرد: افتتـاح حجم قابل 
توجه پروژه ها جهت خدمت رسـانی هرچه بیشـتر و 
بهتر به مردم اسـتان در سـال  جاری میسـر نمی شد؛ 
مگر با زحمـات و تالش هـای بی دریـغ کارکنانی که 
بـا تالش های خسـتگی ناپذیر خـود، بـرگ زرینی بر 
افتخـارات خانـواده صنعـت بـرق افزودنـد و مـا را در 
پیشـگاه مردم سـرافراز کردند. قـدردان زحمات این 
عزیزان هسـتیم و برایشـان توفیق الهی خواستاریم. 

مهندس حسن بکلو،  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی اعالم کرد:

115115 پروژه شرکت توزیع در سراسر پروژه شرکت توزیع در سراسر
استان آذربایجان غربیاستان آذربایجان غربی به  به 

بهره برداری می رسدبهره برداری می رسد

مهندس حسن بکلو - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

عادل کاظمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد: 

بهره برداری از بهره برداری از 22 هزار و  هزار و 365365 پروژه  با اعتبار  پروژه  با اعتبار 
بالغ بر بالغ بر 18501850 میلیارد ریال در  میلیارد ریال در بــرقبــرق  تبریــزتبریــز

عادل کاظمی - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی بـرق تبریز از 
افتتـاح و بهره بـرداری 12۳ پروژه ی شـاخص، 
بـا اعتبـار بالـغ بـر ۶20 میلیـارد ریـال در این 
شـرکت به مناسـبت چهل و سـومین سالگرد 

پیروزي انقالب اسـالمي خبـر داد.
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت توزیع نیروی 
بـرق تبریـز، عادل کاظمـی با بیـان اینکه برق 
تبریـز از نظـر حجـم و اعتبـار ریالـی پروژه ها 
در میـان شـرکت های توزیـع کشـور پیشـتاز 
اسـت، افزود: تعداد کل پروژه هـاي انجام یافته 
از ابتـدای سـال 1۴00 در بـرق تبریز تاکنون، 
تعـداد 2۳۶5 فقـره بـا اعتبـار بالـغ بـر 1۸50 

میلیارد ریال اسـت.
وی تاکیـد کـرد: با عنایت به گـره خوردن برق 
بـا زندگی روزمـره مردم و نیز وابسـتگی کامل 
تمام بخش های کشـور به ایـن صنعت عظیم، 
هرگونه پیشـرفت در این حـوزه کامال ملموس 
بـوده و نقـش اساسـی در سـطح رضایت ملی 

ایفا مـی کند . 
به گفته ی وی؛ شـرکت توزیع نیروی برق 
تبریز در محـدوده شهرسـتان های تبریز، 
اسـکو و آذرشـهر و شـهرهای خسروشـاه، 
گـوگان،  باسـمنج،  سـردرود،  ایلخچـی، 
ممقـان و سـهند وظیفـه ی برق رسـانی 

مطمئـن و پایـدار را بـه بیـش از یـک میلیون 
مشـترک بر عهـده دارد.

کاظمی در تشـریح طرح هایي که به مناسـبت 
انقـالب  چهـل و سـومین سـالگرد پیـروزي 
اسـالمي بـه بهره بـرداري رسـیده یـا عملیـات 
اجرایـي آن هـا آغـاز مي شـود، گفـت: از کل 
پروژه هـاي یـاد شـده، تعـداد 12۳ پـروژه بـا 
اعتبـاري بالـغ بـر ۶20 میلیارد ریـال به عنوان 
پروژه هـای شـاخص آمـاده ی بهره بـرداری در 

دهـه ی فجـر 1۴00 می باشـند.
وی پروژه هـای مذکـور را شـامل 5۴9 پـروژه 
بـا ۶۶۴ میلیـارد ریال اعتبار در بخش توسـعه 
و احـداث، 1051 پـروژه در بخش نیرورسـانی 
ریـال،  میلیـارد  از 555  بیـش  اعتبـاری  بـا 
5۴۷ پـروژه در بخـش اصـالح و بهینه سـازی 
شـبکه های توزیـع بـا ۳25 میلیارد ریـال، 5۸ 
پـروژه در قالـب طرح هـای کاهـش تلفـات بـه 
ارزش 11۶ میلیـارد ریال، ۶۶ پروژه 
جهت ایجـاد قـدرت مانور 
اعتباری  بـا 

بالـــغ 
بـــر 92 

میلیارد 
ریال، 

55 پــــروژه در بخـــش توســــعه و اصالح 
روشـنایي شـبکه معابـر بـا صـرف ۳۷ میلیارد 
ریـال و 10 پـروژه تعویض کنتور با 1۳ میلیارد 

ریـال اعتبـار عنـوان کـرد.
مدیرعامل شـرکت توزیع نیـروی برق تبریز در 
پایـان یـادآور شـد: برق تبریز طی سـال جاری 
بـا وجود مشـکالت اقتصادی به دسـتاوردهای 
پروژه هـاي  تمامـي  اتمـام  جملـه  از  بزرگـی 
سـنواتي شـرکت به تعـداد ۷51 فقـره، تبدیل 
بیش از یک چهارم از کل شـبکه فشـار ضعیف 
هوایـي شـرکت به کابـل خودنگهـدار، بهبود و 
کاهش متوسـط طول عمر پروژه ها از 195روز 
بـه 5۸ روز، نصـب بیـش از 10 هـزار دسـتگاه 
کنتور فهام در انشـعابات دیماندی در راسـتای 
هوشمندسـازی شـبکه، پیاده سـازي نـرم افزار 
جدیـد اسـکادا و توسـعه اتوماسـیون شـبکه و 
کشـف و جمع آوري نزدیک به9500 دسـتگاه 
ماینـر از ۴۶۳ مرکـز غیر قانوني اسـتخراج رمز 

ارز دیجیتال دسـت یافته اسـت.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع 
نیـروی برق جنوب اسـتان کرمـان عبدالوحید 
از  شـرکت  ایـن  عامـل  مدیـر  مهدوی نیـا 
افتتاح520 پروژه برق رسـانی خبـر داد و گفت: 
همزمـان بـا ایام مبـارک دهـه فجر و بـا تالش 
و همـت کارکنـان ایـن شـرکت، پروژه هـای 
مذکـور بـا اعتبـاری بالـغ بـر یک هزارونهصد 
میلیارد ریـال مورد بهره بـرداری قـرار گرفت.

مهدوی نیـا بیـان نمـود: ایـن پروژه ها شـامل 
بـرق  فاقـد  27روسـتای  بـه  برق رسـانی 
همچنیـن توسـعه و اصـالح شـبکه و تامیـن 

بـرق بیـش از 18400 مشـترک جدیـد اسـت. 
ایـام  فرارسـیدن  مناسـبت  بـه  افـزود:  وی 
مبـارک دهـه فجـر تعـداد 27 روسـتای فاقد 
برق در حـوزه عملیاتی شـرکت توزیـع نیروی 
برق جنـوب اسـتان کرمـان بـا اعتبـاری بالغ 
بـر یکصـدو پنجـاه میلیـارد ریـال بـرق دار 
و197خانـوار از نعمـت بـرق بهره منـد شـدند.

همچنیـن مهدوی نیـا از اصالح و بهینه سـازی 
200 نقطـه خبـر داد و گفـت: ایـن اقـدام برای 
رفـع افـت ولتـاژ و افزایـش قابلیـت اطمینان 
شـبکه انجـام شـد و اتوماسـیون تعـداد 48 

کلید فشـار متوسـط بـا قابلیـت کنتـرل از راه 
دور نیـز در ایـن ایـام مـورد بهره بـرداری قرار 
گرفـت و در مجموع تعـداد کلیدهـای 20کیلو 
ولـت بـا قابلیـت اتوماسـیون شـرکت بـه 95 

رسید. دسـتگاه 
وی گفت: در سـال جـاری تـا کنون بـا احداث 
534کیلومتر شـبکه فشـار متوسـط و فشـار 
ضعیف و 255 دسـتگاه پسـت توزیـع عمومی 
و اختصاصی، تعـداد18480 مشـترک جدید به 
خانـواده بزرگ مشـترکین برق جنـوب کرمان 

ملحق شـدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان، دکتر محمدی ضمن حضور 
در دفتر مدیرعامل شرکت با این مقام مسئول 

دیدار و گفتگو کرد.
دکتر محمدی در این دیدار ضمن تشکر از زحمات 
همکاران این شرکت برای ارائه خدمت به مردم، 

به طرح مسائل و مشکالت حوزه انتخابی خود 
پرداخت و مواردی همچون سرمایه گذاری در زمینه 
خورشیدی،  مقیاس بزرگ  نیروگاه های  احداث 
نیروگاه های خانگی و محدود به ظرفیت انشعاب 
جهت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

عملکرد خوبی داشته و در این زمینه پیشتاز بوده 
است.

توسط  برق  میزان  هر  گفت:  ساتبا  مدیرعامل 
نیروگاه های خورشیدی تولید شود، موجب جلوگیری 
از مصرف سوخت وکمک به صادرات فرآورده های 
نفتی خواهد بود و ارزش افزوده در پی خواهد داشت. 
همچنین سرمایه گذاری در این خصوص هزینه نبوده؛ 

بلکه جلوگیری از مصرف سوخت است.
مهدوی نیا،  عبدالوحید  مراسم،  این  ادامه  در 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان بیان داشت: استان کرمان در مرکز ذوزنقه 
طالیی انرژی خورشیدی کشور واقع شده و این امر 

موجب شده استان در موقعیت بی نظیری قرار گیرد.
وی افزود: تعداد نیروگاه های انشعابی تحت پوشش 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 727 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان، همزمان با ایام اهلل دهه فجر، 
با حضور محمود کمانی، معاون وزیر نیرو و ریاست 
سازمان انرژی های تجدیدپذیرو بهره وری انرژی برق 
)ساتبا( و مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای 
به  نیروگاه فتوولتائیک  و جنوب استان کرمان،10 
بهره برداری  به  و  افتتاح شد  مگاوات  ظرفیت 1/1 

رسید.
در این مراسم محمود کمانی اظهار داشت: هر فردی 
می تواند در محل زندگی خود نیروگاه احداث کند و 
دولت سیزدهم 550 هزار واحد نیروگاه خورشیدی 
خانگی در دست توسعه دارد که با همکاری مردم و 

شرکت های توزیع انجام خواهد شد.
وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان در خصوص احداث نیروگاه های خورشیدی 

واحد با ظرفیت تولید برق 7 مگاوات است. در کل 
استان، تولید نیروگاه های انشعابی حدود 13 مگاوات 
است و در شهرستان سیرجان نیز 180 نیروگاه با 
ظرفیت حدود 3 مگاوات در حال فعالیت هستند. 
نیز به منظور  همچنین در 13 مدرسه و 2 مسجد 

فرهنگ سازی، نیروگاه خورشیدی نصب شده است.
مهدوی نیا تصریح کرد: با توجه به اینکه طی سال های 
گذشته سیرجان به عنوان شهر انرژی پاک  نام گذاری 
شده است، شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
آماده  سرمایه گذاری  مختلف  بسته های  کرمان 
کرده و عالوه بر نیروگاه های خورشیدی، یک دکل 
از سال 97  بادی هم نصب کرده است.  80 متری 
مشخصات اندازه گیری شده که سرعت باد 6،2 متر 
برثانیه، میانگین دما 28،3 و متوسط رطوبت نسبی 
34،3  است. همچنین با توجه به مطالعات انجام شده 
شهرستان  در  روزانه  بیومس،  انرژی  خصوص  در 
سیرجان و نجف شهر حدود 180 تن زباله،250 تن 
فضوالت دام سبک، 400 تن فضوالت دام  سنگین، 
350 تن فضوالت طیور و 15000 تن ضایعات پسته 
تولید می شود که می توان با این ارقام، یک نیروگاه 
زیست توده یا بیومس )Biomass( با ظرفیت 1250 

کیلووات احداث کرد.
وی در خصوص شهر نور نیز عنوان کرد: ضمن تشکر 
از مشارکت معدن گل گهر و شهرداری سیرجان، 
تاکنون 8000 المپ تبدیل به LED شده و 2000 المپ 

دیگر نیز خریداری شده و در نوبت نصب هستند.

افتتــــاح 520 پـــروژه بــرق رسانی به 
مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر 

بافت،  شهرستان های  شریف  مردم  نماینده  دیدار 
ارزوئیه و رابر در مجلس شورای اسالمی با مدیرعـامل 

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان

تشکر وزیر نیرو از شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان

قــدردانی مدیـــر کل دفتـر 
بحـــــــران وزارت نیــــــــرو 
بی شائبــــه  تالش های  از 
معاونت بهـــــــــــره برداری 
شرکت در مناطق سیل زده

بهره برداری از 10 نیروگاه فتوولتائیک به ظرفیت 
1/1 مگاوات در شهرستان سیرجان

عبدالوحید مهدوی نیا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان خبر داد:

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان 
کرمـان، در پـی بارندگی هـای اخیـر 
در مناطـق شـرقی و جنوبـی اسـتان، 
وقـوع سـیل منجـر بـه وارد شـدن 
خسـارت به شـبکه های برق شـد. به 
همیـن منظـور سـیدکمال موسـوی، 
معـاون بهره بـرداری و دیسـپاچینگ 
در  به موقـع  حضـور  بـا  شـرکت 
مناطـق سـیل زده و کمـک و نظـارت 
و حضـور لحظـه بـه لحظـه در کنـار 
همـکاران، موجـب دلگرمی پرسـنل 
و بازسـازی شـبکه های آسـیب دیده 
در کوتاهتریـن زمـان شـد کـه در پی 
ایـن تـالش، مهنـدس مقیمـی مدیر 
کل دفتـر مدیریـت بحـران و پدافنـد 
غیرعامـل وزارت نیـرو، طـی نامـه ای 
از نقـش ویژه معاونـت بهره بـرداری و 
دیسـپاچینگ شـرکت، جهت هدایت 
و سـاماندهی عملیـات، بهینه سـازی 
مناطـق  در  شـبکه ها  بازتوانـی  و 

سـیل زده تقدیـر و تشـکر کـرد.

نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
برق جنوب استان کرمان، با توجه به بارندگی های 
جنوبی  و  شرقی  مناطق  در  سیل  وقوع  و  اخیر 
استان، خسارات زیادی به شبکه برق وارد شد. 
در همین راستا، وزیر محترم نیرو طی دو مرحله 
تماس تلفنی با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان کرمان، تمامی مراحل انجام کار 
را پیگیری کرد و پس از ارائه گزارش عبدالوحید 
مهدوی نیا، از همت بلند و اقدامات و تالش های 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مجموعه  شبانه روزی 
جنوب استان کرمان در مناطق سیل زده قدردانی 

با  تلفنی  کرد. علی اکبر محرابیان در تماس های 
اخبار  »در  داشت:  اظهار  مهدوی نیا  عبدالوحید 
آن  عمومی  روابط  توسط  منتشرشده  تصاویر  و 
و  شما  بی شائبه  و  جهادگرانه  فعالیت  شرکت، 
همکاران را مشاهده کردم؛ لذا از اقدامات شایسته 
و تالش شبانه روزی جنابعالی و همکاران در جهت 
رفع خاموشی و ایجاد  پایداری شبکه، آن هم در 
همچنین  سپاسگزارم.  ممکن،  زمان  کمترین 
همکاران  از  نفر   3 ارزنده  تالش های  قدردان 
مدیریت برق ریگان که  در سیل اخیر گرفتار شده 

بودند نیز هستم.«

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
برق جنوب استان کرمان، عبدالوحید مهدوی نیا، 
مدیرعامل شرکت ضمن حضور در نشست خبری 
خبرنگاران  متعدد  سواالت  به  فجر  مبارک  دهه 

پاسخ داد.
در ابتدای جلسه، مهدوی نیا بیان داشت: در سال 
جاری تاکنون 27روستای فاقد برق با 197 خانوار 
به  فجر  مبارک  دهه  ایام اهلل  در  و  شده  برق دار 

بهره برداری رسیده است.
شبکه،  توسعه  خصوص  در  افزود:  وی 
بخش  در  و  شده  برق دار  جدید  18480متقاضی 
اصالح و بهینه سازی شبکه نیز برای 200نقطه مبلغ 

196میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
وی همچنین در رابطه با تحویل سامانه فتوولتائیک 
قابل حمل عشایر نیز بیان داشت: این شرکت قصد 
دارد جهت بهره مندی عشایر عزیز جنوب استان از 
نعمت برق، تعداد 710سامانه عشایری واگذار کند 
که تاکنون 450سامانه به عشایر تحویل داده شده 

و260سامانه نیز در مرحله خرید است.

مهدوی نیا در پاسخ به سوال خبرنگار که »باتوجه 
به شعار »سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
زیرساخت  گفت:  داده اید،«  انجام  اقداماتی  چه 
همه فعالیت های کشور برعهده برق و انرژی بوده و 

وظیفه ما تامین زیرساختهاست که در این خصوص 
شرکت توزیع برق جنوب با تخصیص مبلغ 196 
میلیارد تومان زمینه را برای تامین برق متقاضیان 
در  تعداد18480مشترک  این  از  و  کرده  فراهم 

به گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی 
بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، در پـی خسـارات 
بارندگی هـای اخیـر در مناطـق جنـوب اسـتان 
کرمـان، دکتـر محمـد مخبـر معـاون اول رئیس 
جمهور در دی ماه سـال جـاری به منظور بررسـی 
شـرایط شهرسـتان های سـیل زده جنوب استان 

کرمان عـازم ایـن مناطق شـد .
پـس از بازدیـد مناطق سـیل زده، جلسـه سـتاد 
پیشـگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ 
بـه بحـران اسـتان کرمـان در محـل فرمانـداری 
جیرفـت بـا حضـور معـاون اول رئیـس جمهور، 
برخـی از اعضای هیـأت دولـت، اسـتاندار کرمان 
و برخـی از مدیـران ارشـد ادارات و سـازمان ها، 
نماینـده پنـج شـهر جنوبـی در مجلس شـورای 
اسـالمی و فرمانداران مناطق سـیل زده تشـکیل 
شـد. در ایـن جلسـه عبدالوحیـد مهدوی نیـا، 
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنوب 

استــان کرمــان گزارشـی 
خسـارت های  وضعیـت  از 
واردشـده به تاسیسـات برق 
و وضعیت فعلی شـبکه توزیع 
برق در ایـن مناطق ارائـه داد.

وی ضمـن خیر مقـدم حضور 
اول  معـاون  مخبـر  دکتـر 
محترم رئیس جمهـور و هیات 
همراه، اظهـار داشـت: تقریبا 
هرجـا که آبـادی و سـکنه ای 
وجـود دارد، خطـوط توزیـع 
بـرق احـداث شـده و به همیـن علت شـبکه برق 
طوالنی و گسـترده  ای در جنوب اسـتان داریم. این 
مجموعـه شـامل حدود30هـزار کیلومتر شـبکه 
توزیع و 35هزار دسـتگاه ترانسـفورماتور اسـت 
و خوشـبختانه در بارندگی هـای اخیر بـا توجه به 
دو اقدامـی کـه انجام شـده بـود، خاموشـی های 
به وجـود آمـده به میـزان قابـل توجهـی کاهش 

است. داشـته 
اقدامـات  اول  بخـش  کـرد:  بیـان  مهدوی نیـا 
در  کـه  بـود  مقاوم سـازی  بحـث  انجام شـده، 
راسـتای افزایش تـاب آوری شـبکه از سـال های 
قبل انجام شـده و مـا حدو21هزار پایه را در مسـیر 
و جاهـای مختلـف گابیون بنـدی و مقاوم سـازی 
کـرده بودیـم. بخـش دوم اقدامـات نیـز موضوع 
اطالع رسـانی مناسـب، آمادگـی و هماهنگی بین 
دسـتگاه های اجرایی اسـتان اسـت کـه در بحث 

آمادگـی، 234نفـر در قالـب 78اکیپ در شـرکت 
توزیـع جنوب سـازماندهی شـده بـود. همچنین 
میزان خاموشـی حـوزه عملیاتی شـرکت در روز 
اول120روسـتا بـود کـه خاموشی104روسـتا در 
همـان شـب اول بـا کمـک همـکاران پرتـالش و 

زحمتکـش شـرکت، برطرف شـد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان در ادامـه گفـت: به علت مسـدود 
شـدن مسـیرها، امکان حضـور اکیپ همـکاران 
شـرکت در 16 روسـتا وجـود نداشـت کـه پـس 
سـیل،  فرونشسـت  و  مسـیرها  بازگشـایی  از 
14روسـتا در روز گذشته برق دار شـد و دو روستای 
جهان آبـاد و بن هـور از توابـع منوجـان نیـز در 
سـاعت15:40دقیقه 15 دی مـاه بـرق دار شـدند و 
در حـال حاضـر برق تمـام مشـترکین شـرکت، 
وصـل اسـت. مهدوی نیـا ادامـه داد: بـا توجـه به 
طـرح جامع تهیه شـده توسـط مشـاور شـرکت، 
جهـت افزایش تـاب آوری و مقاوم سـازی شـبکه 
بـرق، نیاز بـه 140 میلیـارد تومان اعتبار اسـت که 
در صـورت تامیـن اعتبـار و اختصاص ایـن مبلغ 
بـه شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنوب اسـتان 
کرمان،کمک شـایانی در راسـتای خدمت رسـانی 
به مـردم شـریف جنـوب اسـتان کرمـان خواهد 

. شد
وی در پایـان از همه مـردم شـریف و صبور جنوب 
اسـتان بـه علـت خاموشـی ها و وقفـه ای کـه در 

ارائـه خدمـات به وجـود آمـد عذرخواهـی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان، بارش برف و باران در تمامی 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  پوشش  تحت  مناطق 
جنوب استان کرمان باعث طغیان روان آبها و بروز 
سیالب های ویرانگر شد و این مساله، بروز خاموشی 
در مناطق مذکور را به دنبال داشت؛ لذا با حضور 
به موقع اکیپ های برق در مناطق سیل زده اقدامات 
شبکه  پایداری  و  خاموشی  رفع  جهت  موثری 
انجام شد. در طول این بحران، مدیرعامل، معاون 
بهره برداری و دیسپاچینگ، مدیر دفتر بحران، روابط 
عمومی و کارشناسان مربوطه در مناطق گرفتار در 

سیل حضور داشتند.
مهرداد محسنی، مدیر دفتر روابط عمومی شرکت 
در این راستا بیان کرد: در حال حاضر برق تمامی 
روستاها در شهرستان های تحت پوشش شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان وصل شده 
و تنها دو روستای حسن آباد چاه ملک و علی آباد از 
توابع شهرستان ریگان به دلیل شکستگی پل اصلی 

مسیر ریگان به ایرانشهر و نبود امکان تردد، دچار 
خاموشی برق هستند.

و  تجهیزات  با  برق  اکیپ های  داشت:  اظهار  وی 
ماشین آالت در منطقه در حال آماده باش هستند تا 
به محض بازگشایی مسیر با تمام توان برای تعمیرات 
شبکه اقدام کنند و برق مشترکین محترم این دو 

روستا هم وصل شود. محسنی همچنین اعالم کرد: 
خاموشی آخرین روستای شهرستان رودبار جنوب با 
نام چاه گمشاد نیز رفع شده و این روستا هم مجددا 
برق دار شد. الزم به توضیح است روستای مذکور با 
تالش همکاران مدیریت برق شهرستان، دقیقاً دو 

ساعت بعد از بازگشایی مسیر، برق دار شده است.

نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان کرمان با اصحاب رسانه

مناطق  در  جمهور  رئیس  اول  معاون  حضور 
سیل زده جنوب استان کرمان

چراغ خانه های مناطق سیل زده جنوب استان 
کرمان روشن شد

وکشاورزی  خانگی  صنعتی،  تجاری،  بخش های 
برق دار شده اند.

وی در خصوص رمزارزها نیز بیان داشت: تاکنون 
1263 دستگاه رمزارز کشف شده و ضمن معرفی 
به مراجع قضایی مشمول پرداخت مبلغ 4میلیارد 
تومان جریمه شده اند و افرادی که رمزارز دارند نیز 
جهت جلوگیری از پرداخت جریمه سنگین باید 
ابتدا نسبت به اخذ مجوزات الزم از اداره ثبت اقدام 

کنند.
مهدوی نیا در خصوص تعرفه برق نیز گفت: تعرفه ها 
براساس مناطق گرم 1و2و3و4 تعریف شده که در 
استان کرمان تعرفه عادی، گرم1 و 2 بوده و براساس 
نیازهای متعارف و روشی که قبالً جهت مناطق 

و  200کیلووات  تا  عادی  مناطق  در  شده  تعریف 
هیچ  و  می شود  ابالغ  جدید  تعرفه های  براساس 
افزایشی نسبت به قبل نداشته و مازاد بین 200 
تا300کیلووات 1.5برابر، بین 300 تا400کیلو وات 2.5 
برابر و مازاد بر آن نیز 3.5 برابر هزینه افزایش پیدا 

می کند.
مصرف  درصد  بحث  خصوص  در  همچنین 
داشت:60درصد  بیان  نیز  شرکت  مشترکین 
مشترکین  200کیلو وات،20درصد  زیر  مشترکین 
200تا300کیلو وات و 17درصد مشترکین بیش از 
300کیلووات مصرف دارند و مشترکین با مصرف 
باالی 600کیلووات نیز 3درصد هستند که بیشترین 
مصرف را دارند . وی همچنین افزود: با توجه به اینکه 

به پله های مصرف باال، یارانه کمتری تعلق می گیرد، 
باید سعی شود مصرف برق تا سطح الگوی مصرف 
کاهش یابد که در غیر این صورت مشترک ملزم به 

پرداخت قبض برق با هزینه باالتری خواهد بود.
در پایان مهندس مهدوی نیا ضمن تشکر از حاضرین 
در جلسه در زمینه مدیریت الگوی مصرف گفت: در 
صورت عدم رعایت الگوی صحیح مصرف، عالوه 
بر اینکه منابع را از دست می دهیم به ازای تولید 
هر کیلو وات برق بین 650 تا700گرم کربن تولید 
می کنیم که باید به میزان انرژی که مصرف می کنیم 
از خودمان سوال کنیم »سهم  من در تولید کربن 
چقدراست؟«. اگر بتوانیم جواب این سوال را بدهیم، 

یعنی در مصرف انرژی صرفه جویی کرده ایم.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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شرکت  مدیرعامل  پیرپیران،  حمیدرضا  مهندس 
توزیع برق اصفهان اعالم کرد:

افتتاح افتتاح 238238 پروژه برق با اعتباری بالغ بر  پروژه برق با اعتباری بالغ بر 
169169 میلیارد تومان در  میلیارد تومان در شهرستان اصفهانشهرستان اصفهان

اجرای 85 درصد پروژه های برق اصفهان به صورت خط گرم

تابستان امسال 16درصد خاموشی داشتیمکاهش تلفات به زیر 6درصد

و  بهره برداری  معاون 
شرکت  دیسپاچینگ 
اصفهان  برق  توزیع 
نیز در این نشست با بیان 
اینکه یکی از شاخص های شرکت 
توزیع برق، کاهش زمان خاموشی هاست، اظهار کرد: 
شرکت توزیع برق با برنامه ریزی دقیق، این کار را پیش 
می برد و در این راستا از ابرازها و فناوری های جدید بهره 
برده که در آن زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری 

و نیروی انسانی به خوبی شکل گرفته است.
درصد   85 حدود  اینکه  بیان  با  آقایی  حمیدرضا 
گرم  خط  به صورت  برق  توزیع  شرکت  پروژه های 

برق رسانی  کار موجب شده  این  اجرا می شود، گفت: 
و تعمیرات بدون هیچ گونه خاموشی برای مشترکین 
و  قطع کننده ها  از  استفاده  همچنین  گیرد.  صورت 
کلیدهایی بر روی تاسیسات، منجر به کاهش خاموشی ها 

شود.
وی افزود: از دیگر اقدامات کاهش خاموشی ها، نصب 
کلیدهای هوشمند بر روی شبکه است که از سال 93 
تاکنون به 800 کلید رسیده و از مرکز دیسپاچینگ  و 

فرمان تمام کلیدها را قطع و وصل می کنیم.
آقایی با بیان اینکه شبکه توزیع برق نیازمند تعمیر 
و  مکان محور  تعمیرات  این  گفت:  است،  نگهداری  و 
و  دیجیتال  به صورت  بازدید  عیوب  و  است  دیجیتال 

از طریق تبلت بررسی، شناسایی و در نهایت برطرف 
افت  نیز  از طریق سامانه »سپاد«  می شود. همچنین 
ولت شبکه پیش از اطالع مردم تشخیص داده می شود 

و جهت رفع عیوب اقدام می کنیم.
وی اضافه کرد: تاکنون برای خاموشی های خواسته و 
ناخواسته، 10 دستگاه دیزل ژنراتور خریداری و استفاده 
کرده ایم، همچنین در هر یک از مناطق شرکت توزیع 
برق اصفهان اکیپ های عملیاتی مستقر هستند که در 
صورت هرگونه عیب و ایراد در شبکه، نسبت به رفع 
مشکل اقدام می کنند. در حال حاضر میزان خاموشی ها 
در اصفهان به ازای هر مشترک 125 دقیقه است که در 
چشم انداز 1405 این عدد به زیر 30 دقیقه خواهد رسید.

مدیر  صالحي،  سارا 
شرکت  برق  بازار  دفتر 
شهرستان  برق  توزیع 
اصفهان گفت: در حال حاضر 
1600 کیلووات ظرفیت تولید برق از انرژی خورشیدی 
در 80 نقطه مختلف انجام شده که 15 مورد آن توسط 

برای روستاییان و کشاورزان شرق  بسیج سازندگی 
افتاده، صورت  مخاطره  به  آنها  معیشت  که  اصفهان 

گرفته است. 
وی افزود: طی 8 ماهه امسال نزدیک 5 میلیارد تومان 
درآمد فروش انرژی به حساب مشترکین واریز شده و 
در مجموع سامانه های خورشیدی که در اصفهان در 

حال بهره برداری است2400 کیلووات ظرفیت منصوبه 
موجود است که 1600 کیلووات آن قرارداد تضمینی 
بوده و نزدیک 450 کیلووات آن تسهیالت سال 92 
است که در حال بهره برداری است. مابقی این ظرفیت 
طرحی است که در حوزه ادارات و سازمان ها، تعهد 

تامین20درصد انرژی از منابع تجدیدپذیر را داشتند. 

5 میلیارد تومان درآمد فروش انرژی به حساب مشترکین واریز شد

ــزی  ــر برنامه ری ــر دفت ــی، مدی ــاس رفیع عب
ــان  ــا بی ــان ب ــرق اصفه ــع ب ــه توزی و بودج
ــوار در  ــاالی 5 خان ــتاهای ب ــام روس ــه تم اینک
ــت:  ــار داش ــتند، اظه ــرق هس ــان دارای ب اصفه
عشــایر همچنیــن بــه 100 دســتگاه پنــل قابــل حمــل مجهــز شــدند و 
می تواننــد روشــنایی شــب و شــارژ تلفن هــای همــراه خــود را از ایــن 
طریــق تامیــن کننــد. رفیعــی همچنیــن در خصــوص کاهــش تلفــات 
ــق  ــه و طب ــر رفت ــم انداز فرات ــبختانه از چش ــرد: خوش ــح ک تصری
ــم  ــن رق ــی کــه 5درصــد اســت، توانســته ایم ای اســتانداردهای جهان
را بــه زیــر 6 درصــد برســانیم. در ایــن راســتا از نرم افزارهــا و ابزارهــا 
ــدی  ــاط کلی ــایی نق ــری و شناس ــوازم اندازه گی ــردن ل ــه روز ک و ب

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس

مرسل صالحی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق 
اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: برای فرهنگ سازی و مدیریت 

مصرف برق، همواره پیام هایی را به مشترکین ارسال کرده و وضعیت 
مصرف برق آنها را مشخص می کنیم.  وی با بیان اینکه اگر توازن بین تولید 

و مصرف برق نداشته باشیم، شاهد خاموشی می شویم، اظهار کرد: در سال 98 و 99 خاموشی 
نداشتیم، اما در تابستان1400 به دلیل عدم توازن بین تولید و مصرف برق، حدود 16درصد 
خاموشی داشتیم و پیک مصرف برق اصفهان در 22 تیرماه امسال به 1249 مگاوات رسید.  
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان درباره مدیریت مصرف برق در تمام 
ادارات اظهار کرد: در حال حاضر با بررسی میزان مصرف برق ادارات به تمام آنها در اصفهان 

برچسب انرژی داده شده و البته هنوز بیشتر بانک ها برچسب انرژی دریافت نکرده اند.
وی با تاکید بر اینکه مصرف برق ادارات به صورت برخط بررسی می شود، گفت: در حال حاضر 

718 کنتور برق ادارات و بانک ها به صورت برخط بررسی می شود.

نشست،  این  ادامه  در 
معاون  جنتیان،  مهرداد 
شرکت  خدمات  و  فروش 
اظهار  اصفهان  برق  توزیع 
66درصد  برق  مصرف  کرد: 
مشترکین اصفهانی مطابق الگوی مصرف است و فقط 
دارند  مصرف  الگوی  از  باالتر  مصرف  آنها  34درصد 
که به  طور قطع، تغییر تعرفه برق برای ایشان صورت 
می گیرد و البته تعرفه برق این مشترکین پرمصرف 

به صورت پلکانی محاسبه می شود.
مشترکین  تعرفه  افزایش  درباره  ادامه  در  جنتیان 
تبصره  بند )ی(  اظهار کرد: مطابق مصوبه  پرمصرف 
مشترکین  برق  یارانه   1400 بودجه  قانون  هشت 

پرمصرف حذف شده است. وی تاکید کرد: هدف این 
و  مشترکین  برق  تامین  یارانه  عادالنه  توزیع  طرح 
هدایت مشترکین پرمصرف به خوش مصرف است. وی 
ماه های گرم  برق در  الگوی مشترکین  اینکه  بیان  با 
خرداد تا شهریور 300 کیلووات و در بقیه ایام سال 200 
برای مشترکینی  به  طور قطع  کیلووات است، گفت: 
الگو مصرف برق دارند، تغییر تعرفه برق  این  که در 
نداریم. جنتیان با اشاره به خدمات غیرحضوری این 
با  اصفهان  برق  توزیع  شرکت  تاکیدکرد:  شرکت، 
راه اندازی سامانه سمیع به شماره )1521( از 7 صبح 
تا 9 شب خدمات فروش و پس از فروش را به صورت 
می دهد.  ارائه  خود  مشترکین  تمام  به  غیرحضوری 
خدمات غیرحضوری باعث کم شدن یک میلیون تردد 

شهری در ماه و کاهش سه میلیون لیتر ذخیره سوخت 
و صرفه جویی و حذف 100 هزار برگ کاغذ شده است.

 معاون فروش و خدمات شرکت توزیع برق اصفهان 
تمام  بر  نظارت  با  نیز  بصیر  سامانه  کرد:  اضافه 
اداری خواهد  باعث سالمت  این شرکت  فرآیندهای 

شد.
جنتیان درباره نقش ماینرها در افزایش مصرف برق 
به  دارد  ماینر غیرمجاز  اصفهان گفت: هر فردی که 
ضبط  آنها  تجهیزات  تمام  و  معرفی  قضایی  مراجع 

می شود.
خاطرنشان  غیرمجاز  رمزارزهای  فعالیت  درباره  وی 
کرد: طی یک سال گذشته 4768 ماینر در 314 محل 

در بخش خانگی اصفهان کشف شده است.

3۴ درصد مشترکین اصفهان پرمصرف هستند

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان از افتتاح 238 
پروژه بزرگ و کوچک برق در دهه فجر خبر داد و گفت: 
و  توسعه  بازسازی،  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   169

ایمن سازی شبکه های برق هزینه شده است .
مهندس حمیدرضا پیرپیران، ترویج فرهنگ بهره مندی 
از انرژی های پاک، افزایش ظرفیت و توسعه بهره برداری 
از ظرفیت پنل خورشیدی به عنوان یکی از مهم ترین و 
کارآمدترین منابع انرژی سبز، هوشمندسازی شبکه ها، 
حذف کابل روغنی 50 ساله، کاهش خاموشی ها، کاهش 

قابلیت  افزایش  و  خطوط  حریم  مشکالت 
این  کالن  اهداف  جمله  از  را  شبکه  اطمینان 

پروژه ها برشمرد .
وی با بیان اینکه این شرکت خدمت رسانی به 
برعهده  را  هزار مشترک  و 238  میلیون  یک 
اصفهان  برق  توزیع  اظهار داشت: شرکت  دارد، 
در 16 هزار کیلومترمربع که شامل 14 شهر و 304 
روستاست با اضافه شدن 4 شهرستان کوهپایه، ورزنه، 
جرقویه و هرند به بدنه شرکت از طریق 9 منطقه اجرایی 
به مشترکین ارائه خدمت می  کند. به گفته پیرپیران، تعداد 
58 دستگاه سکسیونر برای مهندسی سازی شبکه های 
برق عملیاتی شده و 100 کیلومتر شبکه به منظور تامین 
برق مشترکین احداث شده است. همچنین 143 دستگاه 
پست و ترانس زمینی هوایی در این ایام تجهیز شده است. 
شرکت توزیع برق اصفهان تاکنون 29هزارو 487 دستگاه 
لوازم اندازه گیری را نصب کرده و 656 دستگاه کنتور های 
هوشمند رصد میزان مصرف مشترکان برق را محقق کرده 
که با ایجاد زیرساخت ها و بومی کردن فرآیند های آن در 
نهایت به مدیریت بار شبکه می انجامد. وی درباره سرقت 
سیم شبکه های توزیع برق نیز اظهار کرد: شرکت توزیع 
برق اصفهان 10 هزار کیلومتر شبکه دارد که غالب آن 

مسی است و با توجه به افزایش قیمت مس در سال های 
اخیر، انگیزه سارقان برای سرقت را باال برده است.

پیرپیران با بیان اینکه برای کاهش سرقت سیم شبکه های 
برق تدابیری صورت گرفته، گفت: در این مدت بخشی از 
شبکه های مسی برق را به شبکه ها و کابل های خودنگهدار 
تبدیل کرده ایم. مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان 
تأکید کرد: مشترکین برقی که منزل یا کارگاه خود را اجاره 
می دهند، برای جلوگیری از فعالیت غیرمجاز ماینرها در 
ملک خود باید نسبت به بررسی مصرف ماهیانه برق خود 
اقدام کنند. پیرپیران در خصوص به کارگیری و استفاده 
از پنل های خورشیدی تصریح کرد: این حوزه بر فرآیند 
به ویژه  ذینفعان؛  تمامی  منافع  حفظ  و  پایدار  توسعه 
سرمایه گذاران متمرکز است. همچنین توجه و اهتمام 
جدی به استفاده از این فرصت و پتانسیل برای ایجاد 
درآمد پایدار برای اقشار و خانواده های کم درآمد وجود 
دارد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خاطرنشان 
کرد: یکی از ایده های مطرح شده در این بخش، صرف 
مبالغ نذورات و خیرات خیرین برای احداث سامانه های 
برق خورشیدی است که این نوع نذورات و سود حاصل 
از آن پایدار بوده و تا 20 سال درآمد پایا به همراه خواهد 

داشت.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
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سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد:سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد:

بهره برداری از بهره برداری از 8888 پروژه توزیع برق  پروژه توزیع برق 
استان فارس در استان فارس در دهه مبارک فجر دهه مبارک فجر 

حمیدرضا جالیر - سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

عملکرد سامانه های خورشيدی درعملکرد سامانه های خورشيدی در
شرکت توزيع نيروی برق استان فارسشرکت توزيع نيروی برق استان فارس

از ابتدای اجرا تاکنوناز ابتدای اجرا تاکنون

متوسط، حدود ۷کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۶0 دستگاه 
ترانسفورماتور با ظرفیت 12مگاولت آمپر احداث و نصب شد.
جالیر یادآورشد: اصالح و توسعه 2 هزار متر شبکه روشنایی 
و نصب ۳ هزار دستگاه چراغ روشنایی با اعتباری معادل 55 
میلیارد ریال از اقداماتی بود که در این ایام فرخنده صورت 

گرفت.
برق  بدون  روستای  به 1۴  برق رسانی  از  همچنین  وی   
درسطح استان فارس همزمان با دهه مبارک فجر با اعتباری 
بالغ بر10۷ میلیارد ریال خبر داد و افزود: این تعداد روستا با 
احداث بیش از ۴9کیلومتر شبکه فشار متوسط و بیش از 9 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف و نصب 1۸دستگاه پست هوایی 
با ظرفیت ۸00کیلوولت آمپر برق دار شده و 21۶ خانوار 

روستایی از نعمت روشنایی بهره مند شده اند.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به نصب و 
راه اندازی کنتورهای هوشمند فهام در سطح استان نیز اشاره 
کرد و گفت: از شهریورماه سال جاری تاکنون ۶ هزار و ۳5۶ 
دستگاه کنتور هوشمند فهام به ارزش حدود 2۴ میلیارد 

تومان نصب شده و مورد بهره برداری قرار گرفته  است.
جالیر در خاتمه تصریح کرد: کارکنان خدوم و تالشگر صنعت 
برق استان به صورت شبانه روزی تالش می کنند با تامین برق 
پایدار و مطمئن، در نحوه خدمات رسانی و فراهم آوردن رفاه و 

آسایش مشترکان در سراسر استان خللی وارد نشود. 

از  فارس  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  سرپرست 
افتتاح ۸۸پروژه توزیع برق استان فارس با  بهره برداری و 
صرف هزینه ای حدود ۸1۸ میلیارد ریال در دهه مبارک فجر 

سال جاری خبر داد.
حمیدرضا جالیر ضمن گرامیداشت فرارسیدن سال روز 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی اظهار داشت: این 
پروژه ها شامل طرح های بخش کاهش تلفات، 
اصالح و بهینه سازی برق شهری 
و روستایی، برق رسانی 
به روستاهای فاقد 
و  توسعه  و  برق 
روشنایی  اصالح 

معابر است. 
اینکه  بیان  با  وی 
بهــره بــرداری 
طـرح های  از 
مذکـور نقش 
مهمی در پایداری 
شبکه، برق رســانی و توسعــه 
این  مشترکان  به  بهتر  خدمات رسانی 
استان دارد، یادآور شد: جهت بهره برداری 
از این پروژه ها ۶5کیلومتر شبکه فشار 

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، عملکرد 
نصب و راه اندازي سامانه هاي خورشیدي در این شرکت از 
ابتداي اجراي طرح تاکنون را بیان کرد. حمیدرضا جالیر، 
در این باره گفت: در سطح شهرستان هاي استان فارس 
از ابتداي اجراي طرح تاکنون ۷۶۴ سامانه خورشیدي 
مختص مشترکان با توان تولیدي ۴۷۶2 کیلو وات با 
بالغ بر 510 هزار و 250 میلیون ریال  سرمایه گذاري 

توسط بخش خصوصي نصب و راه اندازي شده است.
 وی با بیان اینکه متوسط میزان تابش این استان بین 
2هزار تا 2200 کیلو وات ساعت بر مترمربع در سال 
است، افزود: این میزان تابش براي نیروگاه هاي خورشیدي 

مناسب است. 
جالیر یادآورشد: شهرستان های فسا با احداث 90 سامانه، 
بوانات با ۶۴ سامانه وکازرون با ۶1 سامانه خورشیدي 
بیشترین تعداد نصب سامانه ها را در میان شهرستان هاي 

استان فارس دارند.
فارس  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  سرپرست 
استفاده  و  فرهنگ سازي  راستاي  در  کرد:  خاطرنشان 
از ظرفیت بخش دولتي سامانه هاي خورشیدي، تعداد 
با  کیلووات   1۷0 تولیدي  توان  با  دولتي  نیروگاه   22
و  نصب  ریال  میلیون   ۶۸00 بر  بالغ  سرمایه گذاري 
راه اندازي شد. همچنین برق 15 روستاي فاقد برق با 
توان  با  پنل هاي خورشیدي جهت 191 خانوار  نصب 
تولیدي 191 کیلو وات با سرمایه گذاري بالغ بر 152۸0 

میلیون ریال انجام شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: چهار مزرعه خورشیدي 
با ظرفیت 2۷00 کیلووات در شهرستان هاي 
اقلید، داراب، ني ریز و آباده با سرمایه گذاري 
۳20 هزار میلیون ریال نیز به بهره برداري 

رسیده است.
جالیر، انرژي تولیدي حاصل از نصب 

سامانه هاي  راه اندازي  و 
 9 در  خورشیدي 
 1۴00 سال  ماهه 

گیگاوات   1۷ معادل  را 
از  آن  از طریق  عنوان کرد که  ساعت 
اکسیدکربن در  انتشار ۸۴2۳ تن دي 
این  به عمل آمده که  سال جلوگیري 
اصله   ۳۳۶905 کاشت  معادل  مقدار، 

درخت 10ساله است. وی در ادامه 
شرایط  مورد  در 
سامانه  نصب 

خورشیدي 
دراستان فارس گفت: داشتن انشعاب 
مورد  محل  در  متقاضي  نام  به  برق 
تقاضا جهت نصب نیروگاه خورشیدي، 
توزیع  شرکت  سایت  به  مراجعه 
نیروي برق استان فارس برای ثبت 
نام و ارسال درخواست، امکان صدور 
مجوز براي تمام تعرفه هاي خانگي، 

نیروگاه  اتصال  امکان  و  کشاورزي  و  صنعتي  تجاري، 
متقاضي با کنتور مستقل به شبکه برق از جمله شرایط 
جهت نصب سامانه خورشیدي در استان فارس است 
و متقاضیان مي توانند براي دریافت اطالعات بیشتر به 
مراجعه   www.satba.gov.ir الکترونیکي  آدرس 

کنند.
که  کشاورزي  مشترکان  یادآورشد:  خاتمه  در  جالیر 
مشمول طرح مدیریت مصرف برق )۴ ساعت همکاري 
با احداث  بار در فصل تابستان( هستند  کاهش پیک 
نیروگاه خورشیدي )محدود به دوبرابر ظرفیت انشعاب( 
از طرح مذکور معاف شده و همچنین به واسطه فروش 
برق تولیدي خود به سازمان انرژي هاي تجدیدپذیر و 
پاک، از درآمدي پایدار و مطمئن با عقد قرارداد خرید 

تضمیني 20 ساله بهره مند خواهند شد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
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مــــروری بر اخبار شرکت 
توزیع نیروی برق استان 

البرز
مختصری از تاریخچه صنعت برق استان البرز

از ابتدای بهمن ماه هزینه مصرفی برخی مشترکین 
با نرخ تمام شده محاسبه می شود

2۴ پروژه توزیع برق 
البرز در دهه فجـــــر 

افتتـــاح می شود

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
دهه  با  همزمان  گفت:  البرز  استان 
فجر، 12 پروژه روشنایی معابر، توسعه، 
احداث و بهینه سازی شبکه برق و 12 
پروژه برق رسانی روستاهای شهرستان 
و 200  بهره مندی یک هزار  با  چهارباغ 

خانوار افتتاح می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان البرز، حسن کریمی 
برای  هزینه شده  اعتبار  داشت:  اظهار 
 178 بر  بالغ  عنوان شده  پروژه   24

میلیارد و 356 میلیون ریال است.
وی ادامه داد: سه کیلومتر شبکه فشار 
متوسط، 10کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
جمله  از  ترانسفورماتور  14دستگاه  و 
حجم عملیاتی پروژه هاست. همچنین 
پایه و 277 دستگاه چراغ  تعداد 120 
روشنایی معابر جهت تامین روشنایی 
معابر شهرستان فردیس با اعتباری بالغ 
بر 13 میلیارد و 872 میلیون ریال در 

ایام دهه فجر افتتاح می شود.

تاریخچه صنعت برق استان البرز به سال 1328 
بنگاه  برق،  خیابان  کالک،  در  که  بر می گردد 
سعادت شروع به واگذاری انشعاب برق کرد. در 
سال 1335 زنده یاد فاتح با راه اندازی کارخانه 
»جهان چیت« شروع به واگذاری انشعاب برق 
بر  شهرداری   1342 سال  کرد.  کرج  غرب  در 
در  را  برق  خدمات  زمان،  آن  ابالغیه  اساس 

اختیار گرفت و مشترکین را از بنگاه سعادت 
و کارخانه جهان چیت تحویل  گرفت و در سال 

1345 برق تهران این وظیفه را عهده دار شد.
از مصرف  البرز مقدار بسیار زیادی  استان  در 
انرژی در بخش صنعت استان قرار دارد و یکی 
از دالیلی که نرخ بیکاری در البرز به پایین ترین 

سطح خود رسیده است، صنعتگران هستند.

از ابتدای بهمن ماه با اعمال 
تعرفه های جدید برای 
مشترکین پرمصرف 
خانگی، یارانه این 
به صورت  بخش 
کاهش  پلکانـی 

می یابد.
روابط  گزارش  به 
شــرکت  عمومی 
برق  نیـروی  توزیـع 
استان البرز، محمدمهدی 
بهرامی عزیز، معاون فروش و خدمات مشترکین 
همشهریان  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با 
پلکانی  تعرفه های  محاسبه  جریان  در  عزیز 
برق هستند؛ به این صورت که مصرف مازاد به 
صورت پلکانی از 0 تا 100 یک ضریب دارد. از 100 
تا 200 یک ضریب دیگر و از 200 تا 300 ضریب 
دیگری را شامل می شود. این ضرایب همچنان با 

افزایش مصرف باالتر می رود.
وی در ادامه افزود: قابل توجه همشهریان عزیز 
هیچ  مصرف  الگوی  محاسبه  نرخ  در  که  این 
شامل  مصرف  الگوی  نمی افتد.  اتفاق  تغییری 
دسته بندی فصول سال به 8 ماه فصل سرد و 
4 ماه فصل گرم است که در استان البرز الگوی 
مصرف در فصول سرد سال 200 کیلووات است 
گرم  فصول  در  ماهیانه  متوسط  به صورت  که 
ادامه دارد و  تا شهریور  از خرداد شروع  سال 

ماهیانه 300 کیلووات است.
بهرامی تصریح کرد: برای همشهریان و مشترکان 
می کنند،  مصرف  برق  الگوی  در  که  محترمی 
مشترکین  85درصد  نمی افتد.  اتفاقی  هیچ 

برق ما، چه در استان و چه در سطح کشور، در 
حیطه الگوی برق مصرف می کنند و آنهایی که 
الگو برق مصرف می کنند به صورتی  از  خارج 
که محاسبه آن در گذشته از 200 کیلووات به 
باال  پله  پله  نرخ ها  در فصول سرد  و  بوده  باال 
می رفت، اکنون اتفاق نمی افتد. دسته بندی به 
این شکل است که تا 1.5 برابر الگو و 1.5 تا 2 
برابر الگو و بیش از 2 برابر الگو محاسبه می شود. 
مصرف کنندگان محترمی که تا 1.5 برابر الگو، 
استفاده  که  برقی  مازاد  می کنند  مصرف  برق 
می کنند با متوسط نرخ سه ساله خرید تضمینی 
برق از نیروگاه های تولید حرارتی به عالوه نرخ 

ترانزیت و بهای سوخت محاسبه می شود. 
وی اظهار کرد: اگر مشترکین بیشتر از 1.5 برابر 
تا 2 برابر مصرف کنند مازاد را باید 2.5 برابر 
برابر  از 2  بیش  اگر  کنند.  پرداخت  مبلغ  این 
الگو مصرف کنند مازاد مصرف را باید 3.5 برابر 
الگو مصرف کنند. این الگوها با استخراج 25 تا 
30ساله مصرف مشترکین محاسبه شده است. 
این عدد کشوری است و در این خصوص مطالعه 
بسیاری صورت گرفته است؛ به طور مثال فصول 
گرم سال در البرز 4 ماه است که سیستم های 
گرمایشی وارد مدار می شوند و به همین منظور 
قانونگذار الگوی مصرف را از 200 به 300 ارتقا 

داده است. 
عزیزی  همشهریان  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
جمله  از  حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت  که 
هستند  بهزیستی  یا  امام)ره(  حضرت  کمیته 
الگو مصرف کنند، هزینه  در صورتی که نصف 
برقشان به صورت کامالً رایگان محاسبه خواهد 

شد.

جلوگيری از استفاده غيرمجاز دستفروشان از 
شبكه توزيع برق البرز

كنتور برق مشتركان پرمصرف البرزی 
ديجيتالی می شود

استفاده  برابر  در  البرز  برق  منطقه  هفت 
از  انرژی  سرقت  و  دستفروشان  غیرمجاز 

شبکه توزیع برق، ایمن سازی شد.
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به منظور 
به ویژه  برق  غیرمجاز  استفاده  از  جلوگیری 
وانت بارها،  و  دستفروشان  شبانه  تخلفات 
بهره برداری  بر  نظارت  دفتر  هماهنگی  با 
واحد بازرسی، دفتر حراست و امور محرمانه 
قطع  و  شناسایی  شبانه  مانور  شرکت،  این 

انشعابات غیر مجاز در البرز برگزار کرد.
در این مانور که با هماهنگی مراجع قضایی و 
حضور عوامل انتظامی و همچنین همراهی و 
همکاری نیرو های عملیاتی مناطق برق مذکور 
محدوده  در  برق  توزیع  شبکه  شد،  برگزار 

دست فروش   31 و  ارزیابی  و  بررسی  مانور، 
شناسایی شد.

 از این تعداد، 14 مورد از باتری خودرو جهت 
روشنایی، 4 مورد از کنتور واحد تجاری و 10 
مورد از شبکه فشار ضعیف تغذیه می کردند. 
 180 شامل  غیرمجاز  برق  مورد  همچنین8 
متر کابل و سیم غیرمجاز در محدوده جاده 
در  و  شد  قطع  ابهرک  روستای  چالوس 
یک مورد کنتور دستکاری شده توسط دو 
پست،  درب  اصالح  به  نسبت  دست فروش، 
شالتر های برق، جعبه های انشعاب و پایه های 
روشنایی با هدف ایمن سازی در برابر استفاده 
غیرقانونی متخلفان از شبکه توزیع برق اقدام 

شد.

ادامه  از  البرز  استان  برق  توزیع  مدیرعامل 
طرح تعویض کنتورهاي مکانیکي با دیجیتالي 

خبر داد.
به نقل از روابط عمومي شرکت توزیع نیروي 
مدیرعامل  کریمي  البرز، حسن  استان  برق 
تعویض  طرح  اجراي  به  اشاره  با  شرکت 
کنتورهاي دیجیتالي با مکانیکي گفت: این 
شرکت  کار  دستور  در  قبل  مدتي  از  طرح 
تعویض  اولویت  با  البرز  برق  نیروي  توزیع 
کنتورهاي واحدهاي تولیدي و تجاري قرار 

گرفته است.
نیرو،  وزارت  آني  ابالغ  طبق  داد:  ادامه  وي 
مشترکان  کنتور  تجاري،  واحدهاي  از  بعد 
براي  و  شود  تعویض  باید  هم  پرمصرف 
کسر  قدیمي  کنتور  مبلغ  هزینه،  محاسبه 

پرداخت  را  مابقي  باید  مشترک  و  مي شود 
کند.

کریمي اضافه کرد: جهت تعویض کنتورهاي 
معیوب و دچار نقص فني هزینه اي از مشترک 

دریافت نمي شود.
وي با اشاره به دوره زماني صدور قبوض برق 
گفت: هر سال شش قبض برق براي مشترکان 
از  مختلف  روش هاي  به  که  مي شود  صادر 
جمله مراجعه به اپلیکیشن برق من، امکان 
رصد نحوه محاسبه میزان مصرف و همچنین 

پرداخت به موقع قبض وجود دارد.
برق  شرکت  نیروهاي  کرد:  اضافه  کریمي 
استان در بازه بین 55 تا 65 روز به واحدهاي 
به  نسبت  و  مراجعه  و...  تجاري  مسکوني، 

کنتورخواني مشترکان اقدام مي کنند.

حسن کریمی - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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جمع آوری 2856 دستگاه ماینر غیرمجاز در البرز

بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان البرز، از جمع آوری 2856 دسـتگاه 
ماینـر غیرمجـاز از ابتدای سـال تاکنون در 

اسـتان البرز خبـر داد.
به  گزارش پایـگاه اطالع رسـانی وزارت نیرو 
)پـاون(، حسـن کریمـی هـدف از اجـرای 
ایـن طـرح را تأمین بـرق مطمئـن و پایدار 
بـرای شـهروندان البـرزی دانسـت و بیـان 
کـرد: عـالوه بـر اقداماتی کـه در راسـتای 
اصـالح و بهینه سـازی شـبکه انجام شـده 
اسـت، امسـال به دلیـل کاهـش بارندگی ها 
و افزایـش دمـا در نتیجـه آن ناتـرازی بین 
تولیـد و مصـرف، متاسـفانه خاموشـی های 

پراکنـده در سـطح 
بـه  البـرز  اسـتان 

آمد.  وجـود 
شـد:  یـادآور  وی 
امسـال بـا کاهـش 
تامین  بارندگی هـا، 
طـرف  از  بـرق 

نیروگاه های 
برق آبـی به شـدت 
و  یافـت  کاهـش 
باعـث شـد صنعت 

بـرق بـا محدودیـت توزیـع مواجـه شـود.
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان البـرز افـزود: از 155 مرکـز تعـداد 
2856 دسـتگاه ماینـر غیرمجـاز بـا میزان 
مصرفـی 6 میلیـون کیلـووات سـاعت برق 
و بهـای انـرژی 670 میلیـارد ریـال کشـف 
شـد کـه میـزان خسـارت وارده به شـبکه 
را می تـوان 841 میلیـون ریال عنـوان کرد.

 وی در پایان تصریح کـرد: تامین برق مراکز 
مهـم و حسـاس همچـون مراکـز درمانـی، 
اطالعاتـی  نظامـی،  مراکـز  بیمارسـتان ها، 
ایـن  اولویت هـای  مهم تریـن  از  امنیتـی  و 

اسـت. بوده  شـرکت 

رفع افت ولتاژ برق بخش آسارا در 
استان البرز

 واگذاری 13هزار انشعاب برق در 
پروژه های مسكن مهر ساوجبالغ

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان البرز خبر داد: 

افت ولتاژ برق در بخش آسارا با نصب اتوترانس 
رفع شد.

رامین فرج، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز گفت: یک 
دستگاه تقویت کننده ولتاژ به ارزش ریالی 500 
میلیون تومان در بخش آسارا مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
فرج با اشاره به اینکه بخش آسارا دارای 7000 
تعداد  افزایش  با  کرد:  تصریح  است،  مشترک 
در  آنها  منازل  داخلی  تجهیزات  و  مشترکان 
بخش آسارا، منطقه با افت شدیدی مواجه شده 

بود.
وی افزود: افزایش مصرف باعث افت ولتاژ شدید 
تابستان  و  بهار  منطقه بخصوص در فصول  در 
شد، که در نتیجه این افت ولتاژ مشکالتی برای 

شبکه  دارای  روستاهای  خصوصا  مشترکان 
طوالنی درزمینه کیفیت برق و احتمال آسیب 

رسیدن به لوازم برقی ایجاد شد.
بهنام تیموری رئیس برق اداره آسارا نیز در این 
باره گفت: در خصوص افت ولتاژ منطقه امکان 
بررسی های الزم،  از  که پس  نبود  نصب خازن 
به تهیه و نصب  این شد که نسبت  بر  تصمیم 
یک دستگاه اتوترانس )با قابلیت افزایش پله ای 
وضعیت  با  متناسب  اصلی  تغذیه  خط  ولتاژ 
به  الزم  اقدامات  زمان(  هر  در  ولتاژ  و  مصرف 

عمل آید.
کمک  به  فوق  اتوترانس  افزود:  پایان  در  وی 
همکاری  با  و  آسارا  شهرستان  برق  پرسنل 
چالوس  جاده  محدوده  در  آسارا  بخشداری 

نصب و راه اندازی شد.

توزیع  شرکت  مدیرعامل 
در  البرز  استان  برق  نیروی 
شریف  مردم  نماینده  با  دیدار 
ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس 
در  کنتور  13هزار  واگذاري  از  اسالمي  شوراي 

پروژه هاي مسکن مهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق 
استان البرز، حسن کریمی در این دیدار ضمن ارائه 
گزارشی از وضعیت خدمات رساني در حوزه برق، 
بر ارائه خدمات موثر به شهروندان و روستاییان در 

شهرها و روستاهاي این شهرستان ها تاکید کرد.
مجلس،  نماینده  حضور  با  که  دیدار  این  در 
و  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مدیر توزیع برق ساوجبالغ انجام شد، پیگیري 
تامین زیرساخت هاي مورد نیاز در حوزه برق در 
احداث  از جمله  یادشده؛  سطح شهرستان هاي 
زکي آباد  400کیلوولت  توزیع  فوق  پست هاي 
کیلوولت   63 توزیع  فوق  پست  و  باغستان  و 
لشکرآباد مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در 
جدید(،  )شهر  مهر  مسکن  مشکالت  خصوص 
روشنایي جاده قزلحصار و روشنایي جاده جدید 

طالقان گزارش هایی ارائه شد.
البرز  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
به  بهینه سازي  پروژه هاي  اجراي  به  اشاره  با 
منظور رفع ضعف ولتاژ مشترکین روستایي در 
بر  بالغ  اعتباري  با  سطح شهرستان ساوجبالغ 
32میلیارد ریال و خرید بیش از 13هزار کنتور 
جهت واگذاري در پروژه هاي مسکن مهر تاکید 
کرد: با پیگیري هاي به عمل آمده ان شاهلل در سال 
آینده با جذب اعتباري بالغ بر 100میلیارد ریال 
از محل عوارض روستایي نسبت به بهینه سازي 
شهرستان هاي  سطح  در  روستایي  شبکه هاي 
اقدام  نظرآباد  و  طالقان  چهارباغ،  ساوجبالغ، 

خواهد شد.

نصب 12 دستگاه ترانسفورماتور در چهارباغ
در راستاي حفظ و نگهداري تجهیزات و جلوگیري 
از بروز حوادث اتفاقاتي و کاهش خاموشي منطقه 
چهارباغ نسبت به نصب 12 دستگاه ترانسفورماتور 

اقدام شد.

نیروي  توزیع  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
برق استان البرز، کیوان خردپیشه، مدیر توزیع 
بار  تعدیل  برق شهرستان چهارباغ گفت: طرح 
پایداري شبکه  اهداف  با  در چهارباغ  روستایي 
برق روستاها، ارتقاي شاخص هاي کیفي خدمات 
برق در روستاها، افزایش رفاه و کیفیت زندگي و 
به تبع آن افزایش میزان رضایت مندي روستاییان 
اجرا  کشاورزي  فعالیت هاي  رونق  به  کمک  و 

مي شود.
وي با اشاره به اینکه شرایط آب وهوایي منطقه 
شبکه؛  روي  نامطلوبي  اثرات  تابستان  طول  در 
افزود:  است،  داشته  ترانسفورماتورها  به ویژه 
بارگیري  اساس  بر  صورت گرفته  برنامه ریزي  با 
انجام شده این تعداد دستگاه ترانس پربار و کم بار 
در مناطق زیرپوشش، شناسایي و تعدیل بار شد 
و تمامی تجهیزات منصوبه این ترانس ها بازبیني و 

در صورت نیاز رفع نقص شد.
و  شبکه  توسعه  کرد:  تصریح  پایان  در  وي 
مهدي آباد،  فاضالب  تصفیه خانه  برق  تامین 
روشنایي بلوار شهید سلیماني، کمیته امداد امام 
خمیني)ره(، تعدیل بار 12 طرح و جابجایي شبکه 
روستایي با اعتباري بالغ بر 57 میلیارد ریال به 

اتمام رسیده است.
امور برق چهارباغ 46 هزار مشترک دارد که از این 

تعداد 45درصد مشترکان روستایي هستند.

زهرا مهرادفر - رئیس گروه ارتباطات و رسانه ها

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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مهندس علیرضا علیزاده، مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان 

زنجان:

22هـزار و هـزار و 328328پروژه پروژه 
توزیــع بــرق از فجــر توزیــع بــرق از فجــر 
9999 تا فجـــر تا فجـــر1۴001۴00 به  به 
بهره بــرداری رسیده بهره بــرداری رسیده 

استاست

کسب رتبه اولکسب رتبه اول توسط شرکت توزیع نیروی برق  توسط شرکت توزیع نیروی برق 
زنجان در بین زنجان در بین 3939 شرکت توزیع برق کشور شرکت توزیع برق کشور

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از افتتاح 
۸9۸ پروژه توزیع برق در استان زنجان، همزمان با ایام ا... دهه 

فجر در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها خبر داد.  
استان  برق  نیروی  توزیع  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
زنجان، علیرضا علیزاده گفت: ۸9۸ پروژه بعد از هفته دولت 
سال 1۴00 و طی 5 ماه اخیر به اتمام رسیده و شرکت توزیع 
برق تا اتمام کامل این طرح ها طی این 5 ماه حدود 521 

میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت توانیر هزینه کرده است.
وی افزود: این طرح ها به عالوه طرح هایی که از دهه فجر سال 
1۳99 تا هفته دولت با تالش شبانه روزی همکاران زحمتکش 
شرکت توزیع برق خاتمه یافته و به بهره برداری رسیده اند 2 

هزار و ۳2۸ طرح است که در کل برای این تعداد طرح بالغ بر 
1۴۷1 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت با اعالم اینکه 1۴۳0 
پروژه در هفته دولت امسال با حضور روسای استانی افتتاح شد، 
گفت: ۸9۸ طرح خاتمه یافته نیز در دهه مبارک فجر امسال به 
بهره برداری می رسد که اعتبار اختصاص یافته به پروژه  هایی که 
در دهه فجر بهره برداری شده 521 میلیارد ریال بوده و شامل 
21۳ پروژه  اصالح و بهینه سازی، 10۶ پروژه توسعه و احداث، 
1۳ پروژه روشنایی معابر، 5 پروژه کاهش پیک  بار، 1۶1 پروژه 

توسعه و اصالح روستایی و ۴00 پروژه نیرورسانی است.
علیزاده افزود: از مجموع ۸9۸ پروژه آماده بهره برداری در دهه 

فجر امسال، ۳12 پروژه در شهرستان زنجان، 20۸ پروژه در 
شهرستان خدابنده، 10۳ پروژه در شهرستان خرمدره، ۶۸ 
پروژه در شهرستان ابهر، ۶۸ پروژه در شهرستان ماهنشان، ۶1 
پروژه در شهرستان سلطانیه، ۴1 پروژه در شهرستان ایجرود و 

۳۷ پروژه در شهرستان طارم افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: تامین 
برق روستاهای قوهیجان و هندی کندی از توابع شهرستان 
طارم، تامین برق مجتمع مسکونی کارکنان راه آهن زنجان 
و تامین برق آب شرب روستای قیاسیه شهرستان سلطانیه 
از پروژه های شاخصی است که همزمان با دهه فجر انقالب 

اسالمی به بهره برداری رسید.

مهندس علیرضا علیزاده - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

در بررسی عملکرد شرکت های توزیع نیروی برق کشور در شاخص های کلیدی در سال 99 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با کسب امتیاز ۷/۴۶ رتبه نخست را در بین ۳9 شرکت 

توزیع نیروی برق کشور به  دست آورد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، این پایش با هدف بهبود هرچه 
بیشتر شاخص ها و نیل به اهداف آرمانی و حرکت شتابان این بخش از صنعت برق در ریل 

توسعه و پیشرفت انجام شد.
پایش شاخص محور عملکرد شرکت هاي توزیع نیروي برق کشور در حوزه های امور مشترکین، 
مهندسی و بهره برداری یکی از ویژگی های این ارزیابی بوده است. در این پایش 20 شاخص 
منتخب از حوزه هاي برنامه ریزي و نظارت راهبردي، مهندسی و راهبري شبکه، هوشمندسازي 

و امور مشتریان جهت ارزیابی شرکت هاي توزیع در نظر گرفته شده است.
در انتخاب شاخص ها به این مهم توجه شده که بتوان مقادیر کمی آنها را از سامانه هاي 
برخط، صورت هاي مالی شرکت هاي توزیع نیروي برق، گزارش های هیات مدیره به مجمع 
عمومی صاحبان سهام شرکت هاي توزیع و آمار تفصیلی صنعت برق ایران در بخش توزیع در 

سال1۳99 استخراج کرد.
در گزارش این پایش که رتبه نخست آن به شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان تعلق گرفته 
است، این شرکت در شاخص های استراتژیک ازجمله رؤیت پذیری زیاد بار مشترکین، وصول باال، 
مشارکت فعال در مدیریت پیک بار و هزینه واحد احداث شبکه فشار ضعیف، بیشترین نمره را 

در میان شرکت  های توزیع نیروی برق کشور کسب کرد.

024024 --3315733333157333
www.zedc. i rwww.zedc. i r
info@zedc.irinfo@zedc.ir
zanjan_barghzanjan_bargh

ارتباط با ما

برپایی میز خدمت در پیاده راه سبزه میدانبرپایی میز خدمت در پیاده راه سبزه میدان

علیزاده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان پروژه اصالح و ساماندهی 
انشعابات برق بزرگترین بازار مسقف تاریخی را به دلیل جایگاه باستانی تحت نظر 
میراث فرهنگی و همچنین حضور کسبه و تجار متعدد، حساس و دشوار عنوان کرد 
و افزود: پروژه اصالح و ساماندهی شبکه توزیع برق کل بازار زنجان از سال 1۳9۸ 
آغاز شده است و بخش عمده آن با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، فرماندهی 
نیروی انتظامی، شهرداری و پرسنل امور برق غرب شهرستان زنجان به طور شبانه 
و با رعایت کوچکترین آسیب به میراث تاریخی اصالح شده و به حمدا... امروز شاهد 

اتمام پروژه راسته عبدالعلی بیک هستیم. 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، 
از خدمات  استفاده  با هدف گسترش  این میز خدمت که  در 
غیرحضوری نرم افزار »برق من« با همکاری سایت زنجان، سایت 
خبری بازار و زنجان من برگزار شد، ضمن راهنمایی نحوه نصب 
درباره  مردمی  نظرات  مراجعان،  به  نرم افزار  این  از  استفاده  و 
اپلیکیشن برق من و خدمات غیرحضوری شرکت توزیع نیروی 

برق و راهکارهای بهبود این خدمات نیز جمع آوری شد.

در ادامه هوشمندسازی کنتورهای برق در ادامه هوشمندسازی کنتورهای برق 
بازار بزرگ زنجان کنتورهای برق راسته بازار بزرگ زنجان کنتورهای برق راسته 
عبدالعلی بیک هم هوشمندسازی شــدعبدالعلی بیک هم هوشمندسازی شــد

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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دکتر مسعود خواجه وند، مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان قزوین با تبریک فرارسیدن ایام  
دهه مبارک فجر در خصوص پروژه های این شرکت 
اظهار داشت: همزمان با دهه فجر، 205پروژه شرکت 
با هزینه ای بالغ بر 453 میلیارد و 846 میلیون ریال 
تاکستان،  البرز،  آوج،  قزوین،  شهرستان های  در 
بوئین زهرا و آبیک و شهر محمدیه در قالب توسعه و 
احداث، نیرورسانی، اصالح و بهینه سازی، روشنایی 
و  روستایی  برق رسانی  ولتاژ،  ضعف  رفع  معابر، 
در  که  می رسد  بهره برداری  به  شبکه  جابه جایی 
شهرستان قزوین 41 پروژه، تاکستان 51، آبیک 26، 
آوج 7، البرز 29، بوئین زهرا 24 و محمدیه 27 پروژه 
است.مشخصات کامل پروژه های مذکور در سایت 
 www.qazvin�ed.co.ir اینترنتی شرکت به نشانی

در دسترس عالقه مندان است.
وی با اشاره به عملکرد شرکت توزیع نیروی برق 
تا  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  قزوین  استان 
پایان آذر 1400 افزود: در اکثر شاخص های کلیدی 
رشد چشمگیری از 11 تا 14برابر داشته ایم؛ ازجمله 
افزایش 18برابری پست های برق از 617 دستگاه 
سال  در  دستگاه   11954 به  انقالب  از  قبل  در 
روشنایی  چراغ های  13برابری  افزایش  جاری، 
181282دستگاه،  به  12282دستگاه  از  معابر 
روستا  از 72  برق دار  روستاهای  افزایش10برابری 
در قبل از انقالب به 841 روستا، رشد 8.5برابری 
مصرف برق از 422037 مگاوات ساعت در قبل از 
انقالب به 4061063مگاوات ساعت، افزایش 7برابری 
مشترکین از  80352 مشترک در قبل از انقالب به 

634050 مشترک، رشد چهاربرابری شاخص 
قبل  در  کیلومتر   2543 از  خطوط  طول 
افزایش  13087کیلومتر،  به   انقالب  از 
3.5برابری حداکثر پیک بار و رسیدن 
به 814/5 مگاوات و رشد سه برابری 
ظرفیت پست ها با افزایشی معادل 

1698 مگاولت آمپر.
در  استان  برق  مدیرعامل 
گفت:  نو  انرژی های  زمینه 
صورت گرفته  اقدامات  با 
در زمینه نیروگاه های تولید 
پراکنده، تاکنون پنج قرارداد با 
ظرفیت 50/47 مگاوات در زمینه 
مبادله  مقیاس کوچک  نیروگاه های 
 83.71 ظرفیت  با  واحد   17 و  شده 
در  است.  بهره برداری  حال  در  مگاوات 
ظرفیت  با  قرارداد  دو  بادی  انرژی  مورد 
60 مگاوات در زمینه انرژی بادی مبادله شده 
حال  در  مگاوات   161.76 ظرفیت  با  واحد  و6 

بهره برداری است. 
خواجه وند در مورد انرژی خورشیدی افزود: چهار 
قرارداد با ظرفیت 18.7 مگاوات در زمینه انرژی 
 4 ظرفیت  با  واحد  و 3  شده  مبادله  خورشیدی 

مگاوات در حال بهره برداری است.
وی با اشاره به ارزیابی های انجام شده از عملکرد 
این شرکت در سطح ملی و استانی گفت: همکاران 
ما به صورت شبانه روزی مشغول ارائه خدمات به 
مشترکین برق استان بوده و برای جلب رضایت 
و تکریم آنها و صیانت از حقوق شهروندان تالش 

می کنند.
 شرکت توزیع برق استان در ارزیابی های ملی و 
از جمله  است؛  برتر شده  رتبه های  استانی حائز 
کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در ارزیابی ستاد 
اقامه نماز استان، کسب رتبه عالی دفتر حراست 
و امور محرمانه در ارزیابی عملکرد سال 99 وزارت 
نیرو، کسب رتبه برتر کشوری دفتر روابط عمومی در 
شاخص فرهنگ سازی و آموزش همگانی جشنواره 
روابط عمومی سال 99 وزارت نیرو و کسب رتبه 
بار گروه  نخست عملکرد برنامه هاي پاسخگویی 
سوم کشوری شرکت های توزیع برق کشور در گذر 

از پیک بار سال 1400.
دکتر خواجه وند در خاتمه گفت: الزم است از همه 
همکاران شرکت که در تمام نقاط استان شبانه روز 
تالش  پایدار  و  مطمئن  برق  جریان  تداوم  برای 
می کنند و نیز از مردم گرانقدر استان که با مدیریت 
مصرف برق، همکاری الزم را با ما؛ بویژه در ایام پیک 

بار داشته اند، تشکر کنم.

شهروندان گرامی:

الگوی مصرف متعارف مشترکین:

مشترکان ارجمند:

از ابتدای بهمن ماه و با هدف عادالنه کردن یارانه های برق، آیین نامه 
اجرایی بند )ی( تبصره )8( ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل 

کشور در بخش برق اجرایی شد.
*مطابق ماده 1 آیین نامه اجرایی بند )ی( تبصره 8  قانون بودجه 
1400، بهای برق مشترکان خانگی کم مصرف )در سقف 50درصد 
الگوی مصرف( تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 

بهزیستی برابر صفر محاسبه می شود.

- مصرف ماهانه مشترکین در ماه های گرم )خرداد تا پایان شهریور(
کمتر از 300 کیلووات ساعت و در مصرف ماهانه سایر ایام سال 

)ماه های غیرگرم(کمتر از 200 کیلووات ساعت تعیین شده است.
*تبصره 2 آیین نامه اجرایی بند )ی( تبصره 8 ماده واحد قانون 
بودجه: با هدف تشویق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کرده و 
مصرف خود را در ماه های گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 
دهند به میزان کاهش مصرف نسبت به الگوی مصرف با مصرف 
دوره مشابه سال قبل )هر کدام کمتر باشد( پاداش صرفه جویی 
معادل هزینه تامین برق پرداخت می شود. اعمال ضریب دو برای 
پاداش صرفه جویی در ساعات پیک مصرف بالمانع است. برای 
فرهنگ سازی و تشویق به کاهش مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین 

و اعمال تشویق )پرداخت پاداش( بیشتر یا اهدای جوایز می باشد. 

با نصب سامانه موبایلی »برق من« تمامی خدمات قابل ارائه شرکت 
توزیع نیروی برق استان قزوین از جمله ثبت خاموشی، مشاهده 
به مشترکین،  صورتحساب و پرداخت آن، ثبت خسارت وارده 
مشاهده میزان مصرف برق و دریافت راهکارهای مدیریت مصرف 
و... قابل ارائه است. برای دریافت این سامانه به سایت شرکت توزیع 
برق استان قزوین به نشانی: www.qazvin�ed.co.ir یا نرم افزار 
کافه بازار مراجعه و ضمن دریافت این سامانه و ثبت شناسه 13رقمی 

انشعاب خود، از تمامی خدمات بهره مند شوید.

همزمان با دهه فجر 205 طرح شرکت 
توزیع نیــروی بــرق استــان قـــزوین به 

بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین:

ف 
دی

ر

عنوان پروژهشهراستان 
میزان اعتبار  

)میلیون 
ریال(

افتتاح یا 
مشخصات و اهداف اصلی پروژهکلنگ زنی

افتتاح13,000برقرسانی به روستای فاقد برق نگه ثالث باباجانیکرمانشاه1

افتتاح13,875برقرسانی به روستای فاقد برق بزاولی روانسرکرمانشاه2

افتتاح6,095برقرسانی به روستای فاقد برق محمد آباد بانملهصحنهکرمانشاه3

افتتاح5,335برقرسانی به روستای فاقد برق گلبداغکنگاورکرمانشاه4

افتتاح11,913برقرسانی به روستای فاقد برق سیروله قاسمگیالنغربکرمانشاه5

افتتاح1,389برقرسانی به روستای فاقد برق حاجی آباد یکماهیدشتکرمانشاه6

500خانوارافتتاح64,000برق رسانی بوسیله سلول های خورشیدی به عشایر سطح استانکرمانشاه7

روستاهای چشمه سهراب، برناج، گاوپناه، هریل آبادافتتاح28,735اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاییبیستونکرمانشاه8

روستای سر رودافتتاح5,580اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاییجوانرودکرمانشاه9

روستای کانی لهافتتاح650اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاییروانسرکرمانشاه10

افتتاح39,120اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاییسنقرکرمانشاه11
روستاهای چماق تپه، تپه رش، ده حمزه، جانعلی، 

عظیم آباد، کهتر، پیر سلیمان، زیوه، عباس آباد، گل تپه

روستاهای درکه، عامله، جاور سینه ، بید سرخافتتاح27,765اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاییصحنهکرمانشاه12

روستاهای ساالر آباد، گوهر چقا، قزانچیافتتاح37,760اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاییشمالکرمانشاه13

روستاهای درکه مال علی کرم، قره تپه، دائی چیافتتاح15,195اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاییجنوبکرمانشاه14

افتتاح9,985اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاییکوزرانکرمانشاه15
روستاهای علی آباد، قیسوند، کاکیها، نور وله علیا، گاللی 

جدید، گلمت آباد، ولی آباد 

افتتاح73,575اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاییماهیدشتکرمانشاه16
روستاهای مهدی آباد و نجف آباد، کنار مرگ، کله سوار، 
کاشنبه چهار دانگی، سه تپه، دارامرود سفلی، چله، چقا 
صفر، چقا بهار، آب طاف، دیزگران، قمشه شهرک، قیماس

افتتاح30,365اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاییهرسینکرمانشاه17
روستاهای قلعه گنجوان، چشمه مهدی، میدان، سرخه 

وند، کله هو، چشمه کبود، پشتگله وسطی

به طول 10 کیلومترافتتاح25,000تعویض سیم به کابل خودنگهدار نقاط شهریکنگاورکرمانشاه18

به طول 10 کیلومترافتتاح25,000تعویض سیم به کابل خودنگهدار نقاط شهریصحنهکرمانشاه19

به طول 20کیلومترافتتاح50,000تعویض سیم به کابل خودنگهدار نقاط شهریکرمانشاهکرمانشاه20

افتتاح484,337جمع کل

لیست پروژه های قابل 
افتتــاح شــرکت تـوزیع 
نیـــــروی بــــرق استــــان 
کرمانشـــــــاه در دهـــــه 
مبـــــــارک فجـــــــر 1۴00

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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و  سیستان  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
بلوچستان گفت: 121 پروژه توسعه، بهینه سازی، 
بر  بالغ  اعتباری  با  برق رسانی  و  روشنایی  اصالح، 
۷20 میلیارد ریال همزمان با ایام اهلل دهه مبارک 

فجر در این استان افتتاح می شود.
مهندس خلیل عوض زاده بیان کرد: ۷۷ کیلومتر 
فشار  شبکه  کیلومتر  متوسط، ۳۶۷  فشار  شبکه 
ضعیف و 212 دستگاه ترانسفورماتور ازجمله حجم 
عملیاتی شبکه های قابل افتتاح است. با افتتاح این 
پروژه ها 25 هزار و 5۶2 خانوار از نعمت برق مطمئن 

و پایدار بهره مند خواهند شد.
و  سیستان  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
بلوچستان با اشاره به افتتاح سه پروژه برق رسانی 
سراوان،  شهرستان  بایگان  موتور  روستاهای  در 
و حیدر  گلشن  خوشاب مک سوخته شهرستان 
حوت شهرستان فنوج گفت: شبکه برق رسانی این 
روستاها با بهره مندی 151 خانوار و با اعتبار ۳0 

میلیارد ریال افتتاح می شود.
وی در ادامه به پروژه های کلنگ زنی شرکت توزیع 

نیروی برق سیستان و بلوچستان در ایام اهلل دهه 
فجر اشاره کرد و افزود: 51 پروژه کلنگ زنی با اعتبار 
۶00 میلیارد ریال در بخش های توسعه، بهینه سازی، 
اصالح، روشنایی و برق رسانی در مناطق مختلف این 

استان انجام می شود.
مهندس عوض زاده با بیان اینکه ۳1 هزار و ۸۶۶ 
برق  نعمت  از  پروژه ها  این  کلنگ زنی  با  خانوار 
تصریح  شد،  خواهند  بهره مند  پایدار  و  مطمئن 
کرد:۴0 کیلومتر شبکه فشار متوسط، 1۷9 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف و 9۳ دستگاه ترانسفورماتور طی 

این پروژه ها احداث و راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بیش  از 90 درصد پروژه ها در حوزه 
روستایی است، ادامه داد:۶21 روستای سیستان و 
از  پروژه ها  این  کلنگ زنی  و  افتتاح  با  بلوچستان 

نعمت برق مطمئن و پایدار بهره  مند خواهند شد.

110 واحد انرژی تجدیدپذیر در حوزه توزیع برق 
سیستان و بلوچستان فعال هستند

سیستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 

مهندس عوض زاده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان:

121121 پروژه توزیع برق سیستان و بلوچستان  پروژه توزیع برق سیستان و بلوچستان 
در ایام دهه فجر افتتاح می شوددر ایام دهه فجر افتتاح می شود

مهندس عوض زاده - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

تجدیدپذیر  انرژی  واحد   110 گفت:  بلوچستان  و 
خورشیدی و بادی با میزان تولید برق ۶90 کیلووات در 

حوزه توزیع نیروی برق این استان فعال هستند.
مهندس عوض زاده با بیان اینکه هفته گذشته یک واحد 
نیروگاهی خورشیدی با قدرت 10 کیلووات به شبکه 
تولید برق تجدیدپذیر استان اضافه شد، اظهار داشت: 
تعداد نیروگاه های خورشیدی با قدرت پنج کیلووات این 
استان 10۳ واحد با میزان انرژی 515 کیلووات، تعداد 
نیروگاه های خورشیدی با قدرت 20 کیلووات سه واحد 
با میزان ظرفیت ۶0 کیلووات، تعداد نیروگاه خورشیدی 
با میزان ظرفیت 100  با قدرت 50 کیلووات 2 واحد 
کیلووات و تعداد نیروگاه بادی این استان یک واحد با 

قدرت انرژی پنج کیلووات است.
وی در ادامه به احداث نیروگاه های خورشیدی در دست 
اقدام اشاره کرد و افزود: ساخت 15 واحد نیروگاه پنج 
کیلوواتی خورشیدی توسط متقاضیان این نیروگاه ها در 
دست اجراست که مراحل احداث آنها در حال نهایی 

شدن است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان 
بیان کرد: امروز توسعه انرژی های تجدیدپذیر، یکی از 
ضروری ترین نیازهای کشور است که در دولت سیزدهم 

افزایش  محوری  برنامه های  از  یکی  به عنوان 
ظرفیت تولید برق کشور مورد تاکید است.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان طبق گفته 
کارشناسان حوزه انرژی های تجدیدپذیر از جهت 
ساعت های آفتابی، درجه حرارت منطقه و وزش 
از  استفاده  حوزه  در  کشور  استعدادهای  از  باد 

انرژی های پاک است.
عوض زاده خاطرنشان کرد: طی امضای تفاهم  نامه 
توسعه نیروگاه های تجدید پذیر و بررسی تسهیل 
توسعه  در  خصوصی  بخش  سرمایه  گذاری 

نیروگاه های تجدیدپذیر استان که با حضور 
سازمان  رئیس  و  نیرو  وزیر  معاون 
بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
مقرر  شد،  انجام  برق)ساتبا(  انرژی 
برای  سرمایه گذاری  مشوق های  شد 
بخش خصوصی در استان سیستان و 

بلوچستان اختصاص یابد.
به  انرژی  صادرات  داد:  ادامه  وی 
کشورهای  و  همجوار  استان های 
از  غیر  به  پاکستان  و  افغانستان 
پرمصرف  فصل های  و  پیک  دوره 
برای  دیگر  جذابیت های  از  سال 

سرمایه گذاران این بخش است. سرمایه گذاری در بخش 
انرژی های تجدیدپذیر از پنج کیلووات تا هفت مگاوات 
مربوط در حوزه کاری شرکت توزیع نیروی برق استان 

قرار دارد.
مهندس عوض زاده با بیان اینکه میزان ظرفیت تولید 
تا 15 کیلووات در بخش خانگی  است و  انرژی پنج 
بیشتر از آن در حوزه سرمایه گذاری قرار می گیرد، افزود: 
متقاضیان بخش خانگی با مراجعه به دفتر انرژی های 
و  سیستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  تجدیدپذیر 
بلوچستان درخواست خود را اعالم کنند و پس از تایید 

فنی، درخواستشان را در »سامانه مهرسان« ثبت کنند.
وی تصریح کرد: متقاضیان در صورتی که بیش از این 
در  سرمایه گذاری  خواهان  عنوان شده  کیلووات  میزان 
بخش انرژی های تجدیدپذیر هستند باید عالوه بر ارائه 
استعالم  به دریافت  این شرکت، نسبت  به  درخواست 
وضعیت مالکیت زمین نیروگاه از سازمان منابع طبیعی 
درخواست  از ۷00  بیش  حاضر  حال  در  کنند.  اقدام 
متقاضی توسط دفتر انرژی های تجدیدپذیر این شرکت 

ثبت شده و در حال بررسی است.

برق  توزیع  شبکه های  تلفات  کاهش  مطلوب  روند 
سیستان و بلوچستان

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان سیستان و بلوچستان گفت: 
میزان تلفات شبکه برق این شرکت 
)سال   1۳90 سال  در  2۸درصد  از 
استقالل شرکت توزیع برق استان( 
 9.0۶ به  مطلوب  نزولی  شیب  با 

سال  پایان  در  درصد 
1۳99رسیده است.

مهنــدس عــوض زاده با 
بیـان اینکه میزان تلفات 
شبکه برق هر شرکت در 
پایان هر ســال مشخص 
داشت:  اظهــار  می شود، 
پیش بینی  تحقق  درصد 
 شده این شرکت تا پایان 
سال  جاری عدد 9درصد 

است.

وی ادامه داد: تلفات انرژی همواره یکی از دغدغه های 
و  طول  تاسیسات،  فرسودگی  و  است  برق  صنعت 
گستردگی شبکه، انشعاب های غیرمجاز، خطا های قرائت 
لوازم اندازه  گیری و طراحی ضعیف از جمله عوامل مهم 

در به وجود آمدن این هدررفت انرژی است.
و  تجهیزات  از  استفاده  کرد:  بیان  مسئول  مقام  این 
صورت  به  خدمات  تمامی  انجام  نوین،  فناوری های 
)چشم انداز  چاوش  طرح  پیاده سازی  غیرحضوری، 
و  اصالح  احداث،  پروژه های  اجرای  برق(،  ولتاژ  اصالح 
بهینه سازی شبکه، جمع آوری انشعابات غیرمجاز، نصب 
ترانسفورماتورهای کم تلفات و کم ظرفیت، تعدیل بار و 
اورهال ترانس ها، نصب کنتورهای هوشمند و تعویض 
کنتورهای فرسوده، بازدید و سرویس پست ها و تبدیل و 
تعویض شبکه های سیمی فرسوده به خودنگهدار از جمله 
اقدامات این شرکت برای کاهش تلفات شبکه توزیع برق 

است.

گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی شرکت توزیع برق 
استان سیستان و بلوچستان تدوین شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و 
بلوچستان گفت: گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد 

نیاز این شرکت تا سال 1۴05 تهیه و تدوین شد.
مهندس خلیل عوض زاده اظهار داشت: مطالعات بار و 
استان  برق  توزیع  مدیریت شرکت  تحت  انرژی حوزه 
با  و  این شرکت  انرژی  و  بار  برآورد  کارشناس  توسط 
همکاری و نظارت دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت توانیر 
و هماهنگی صورت گرفته در جلسات کارگروه برآورد بار و 

انرژی منطقه به پایان رسیده و نهایی شده است.
انرژی، جدول  و  بار  اطالعات  افزود: خالصه  وی 
فروش انرژی و حداکثر بار این شرکت به تفکیک 
تعرفه، مناطق و تعداد مشترکان و سرانه مصرف 
انرژی و بار تفکیک تعرفه، جدول انرژی تحویلی، 
پیش بینی  و  مصرف  نیاز  و  بار  حداکثر  تلفات، 
فروش انرژی و تعداد مشترکان شهرستان های این 

استان در گزارش موجود است.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
براساس  کرد:  تصریح  بلوچستان  و  سیستان 
پیش بینی انجام شده، میزان فروش انرژی هشت 
و  ساعت  مگاوات   22۸ و  هزار   ۸۷۸ و  میلیون 
حداکثر بار همزمان هزار و ۸۷۶ مگاوات با بیش 
از یک میلیون و 105 هزار و ۷10 مشترک تا سال 

1۴05 برآورد شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مولفه های مهم کیفی 
صنعت برق، کاهش درصد تلفات انرژی الکتریکی 
در شبکه ها بوده و در نظر است این میزان برای 
استان سیستان و بلوچستان تا سال 1۴05 به 9.5 

درصد برسد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر، افتتاح و عملیات اجرایی پروژه های شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان بوشهر با اعتبار بیش از یک هزار و ۶00 میلیارد ریال 

شروع شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشهر، غالمرضا 
حشمتی در تشریح این خبر اظهار کرد: همزمان با سالگرد انقالب شکوهمند 
اسالمی، 1۳پروژه با 9۴۶ میلیارد ریال اعتبار داخلی شرکت در شهرستان های 

ده گانه استان مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی بیان کرد: عمده پروژه های افتتاحی و آغاز عملیات اجرایی شامل نیرورسانی، 
اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق، پروژه های برق رسانی به اماکن فاقد 

انشعاب، نصب و احداث شبکه و تاسیسات پروژه برق روستایی است.
حشمتی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی ۷ پروژه برق رسانی با ۷09 میلیارد 
و 5۷0 میلیون ریال اعتبار در شهرستان های بوشهر، دشتستان، تنگستان، دیر 

و جم آغاز شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر یادآور شد: عمده پروژه هایی 
که عملیات اجرایی و افتتاح آنها آغاز شده، با هدف تامین برق مطمئن و جلب 
رضایتمندی مردم شریف استان بوشهر انجام شده است. از جمله این اقدامات 

می توان به موارد شاخص زیر اشاره کرد:
1 .توسعه شبکه جهت تامین برق متقاضیان به طول ۳۷0 کیلومتر

2 .افزایش ظرفبت پست های توزیع به میزان ۴۳5۳مگاولت آمپر
۳. تامین برق خانوارهای روستایی به تعداد 112۶2۷خانوار 
۴. تامین برق خانوارهای شهری به تعداد 29509۶ خانوار.

حشــمتی عنوان کرد: از مشترکان فهیم برق در استان بوشهر انتظار می رود با 
توجه به فصل سرما و افزایش مصرف حامل های انرژی در مصرف بهینه برق و 

رعایت الگوی مصرف  اهتمام جدی داشته باشند.
وی در خصوص تامین برق خانوارهای عشــایری نیز اظهــار کرد: تعداد۴50 
نیروگاه خورشــیدی قابل حمل به عشایر شریف استان بوشهر اهدا شده و این 
پنل های خورشــیدی قابل حمل در اختیار عشایر شهرستان های دشتستان، 

دشتی، بوشهر، دیر، دیلم، تنگستان و جم قرار گرفته است.

برخی دیگر از فعالیت های شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به قرار زیر 
است:

1 .نشست با سازمان های مردم نهاد
2 .نصب QR code روی لوازم اندازه گیری مشترکین

۳. تعویض کنتورهای مکانیکی و دیجیتالی به کنتورهای هوشمند
۴. نشست با رسانه ها با حضور معاون سیاسی استانداری

5. استفاده از ظرفیت های ائمه جمعه و مساجد
۶. اطالع رسانی در سطح شهر به منظور مدیریت مصرف و اصالح الگوی مصرف برق
۷. برگزاری منظم در جلسات کارگروه استانی، مبارزه با استخراج غیر قانونی، رمز ارز 

و کشف بیش از ۳ هزار دستگاه ماینر 
۸. تبلیغ نصب برنامه »برق من« به همه مشترکین از طریق پیامک و گروه ها؛ حتی 

با جایزه به صورت قرعه کشی 
9. تبلیغ و تشویق مشترکین جهت رعایت الگوی مصرف

10. چاپ بروشور به منظور اطالع رسانی رعایت الگوی مصرف 
11. اطالع رســانی پله مصــرف انرژی برق به صــورت درج پیامک در قبوض برق و 

توصیه های الزم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر خبر داد:مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر خبر داد:

همزمان با دهه فجر، افتتاح و عملیات اجرایی همزمان با دهه فجر، افتتاح و عملیات اجرایی ۲۰۲۰ پروژه  پروژه 
شرکت آغاز شدشرکت آغاز شد

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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بهره برداری از 12۴ پــــــــروژه
برق استان یزد  در دهه فجر 

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان یزد  خبر داد: 

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استــان یــزد، 
خصوص  در  جم  علی  مهندس 
قابل  طرح های  جزییات 
افتتاح  دهه فجر سال 
1400  اظهــار داشت: 
طرح های حوزه برق 
استــان در چهـار 
توسعه  برق  محور 
در  شبکه  احداث  و 
شهــری  مناطــق 
و روستایی، برق رسانی به روستاها،  بهینه سازی 
تامین  و  شهری  و  روستایی  حوزه  در  شبکه ها 
روشنایی شهرها و روستاها با اعتباری بالغ بر 1003 

میلیارد  ریال  به بهره برداری می رسد.
طرح های  از  برداری  بهره  اینکه  بیان  با  وی 
یادشده نقش مهمی در پایداری شبکه و توسعه 
عنوان  دارد،  برق  مشترکین  به  خدمات رسانی 
احداث شهری  و  توسعه  طرح   20 اجرای  با  کرد: 

و روستایی افزون بر 67هزار 68 متر شبکه فشار 
متوسط و ضعیف و 1402  دستگاه چراغ پر بازده 

به تجهیزات شبکه استان یزد افزوده خواهد شد.
یزد  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  سرپرست 
اعالم کرد: در حوزه روشنایی، 43 پروژه با احداث 
32 هزار  792 متر شبکه فشار متوسط و ضعیف با 
هزینه ای بالغ بر  142 میلیارد و 989 میلیون ریال 
به بهره برداری می رسد. جم،  توسعه روشنایی را از 
برنامه های وزارت نیرو  برشمرد و خاطرنشان کرد: 
در  دهه فجر  امسال  تامین روشنایی بلوارهای 
ابوترابی، یادآوران، عالمه جعفری،  شهید قندی، 
خیر آباد در برنامه افتتاح شهرستان یزد قرار دارد.

به  هوایی  پست  دستگاه   72 اینکه  بیان  با  وی 
ظرفیت چهار هزار 685 کیلوولت آمپر به تاسیسات 
شرکت  کرد:  اذعان  است،  شده  افزوده  موجود 
توزیع نیروی برق در این پروژه ها بر اساس رویکرد 
وزارت نیرو  با بهره گیری از ترانسفورماتورهای کم 
تلفات  و تجهیزات نوین ، ضمن اتوماسیون کردن 
شبکه ها؛   کاهش تلفات برق را  لحاظ کرده است.

 راه اندازی دیسپاچینگ نوین و اتوماسیون تجهیزات شبکه توزیع با هدف دسترسی سریع 
به محل عیب در شبکه و رفع به موقع آن، مدیریت وضعیت شبکه ها

 سرویس و اصالح شبکه ها به روش خط گروم بدون اعمال خاموشی به مشترکین 
 راه اندازی سامانه AVR به منظور پاسخگویی هوشمند و بدون نیاز به اپراتور در سامانه 
121جهت خدمت رسانی و پاسخگویی مطلوب به مشترکین از طریق مرکز استان و پاسخگویی 

به تمام شهرستان ها بصورت شبانه روزی
 رونمایی از طرح تکنولوژی ربات پرنده در برق استان یزد جهت بازدید و پایش شبکه های 

توزیع برق استان یزد

شاخص های خدمت رسانی به مردم 

در آیینی با حضور استاندار هرمزگان و احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، بندر خمیر، قشم 
و حاجی آباد در مجلس شورای اسالمی،  بهره برداری از ۷۷ طرح برق رسانی در استان هرمزگان با 

اعتبار 1۸91 میلیارد ریال آغاز شد.
آیین افتتاح این پروژه ها در شهرستان بندر خمیر و با تامین برق مجتمع بسیجیان آغاز شد. این 
پروژه ها شامل ۴۷ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی، 1۸ کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، 
11۷ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، 1۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی، ۳1۷ دستگاه 
پست هوایی ، ۳5 دستگاه پست زمینی، ۶هزار و 511 چراغ روشنایی معابر محالت و 1۴کیلومتر 
شبکه روشنایی معابر بلوارهای شهری است. در شهرستان بندر خمیر نیز 5 طرح شامل 2525 متر 
شبکه فشار ضعیف هوایی،292۶ متر شبکه فشار متوسط هوایی، 2۳9 متر شبکه فشار متوسط 

زمینی، 1۴ دستگاه پست هوایی و ۴50 چراغ روشنایی معابر محالت افتتاح شد.

 با حضور معاون عمرانی استانداری هرمزگان،  طی مراسمی 
چهار طرح برق رسانی در شهرستان بستک به بهره برداری 
رسید. معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 
در این مراسم گفت: در شهرستان بستک ۴ طرح شامل ۶55 
متر شبکه فشار ضعیف هوایی، 2۳۳0 متر شبکه فشار متوسط 
هوایی، 21 دستگاه پست هوایی و ۴12 چراغ روشنایی معابر 
به بهره برداری رسید.  مصطفی طبیبی اعتبار هزینه شده برای 

احداث این پروژه ها را 5۴ میلیارد ریال اعالم کرد.

بهره برداری از هفت طرح برق رسانی در جزیره قشم با حضور خاکی نهاد، معاون توسعه 
مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان آغاز شد. 

مدیر برق شهرستان قشم در مراسم افتتاح این پروژه ها گفت: در ایام دهه فجر ۷ طرح شامل 
92۳۸ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۳۶01 متر شبکه فشار ضعیف زمینی، 19۳۳ متر 
شبکه فشار متوسط هوایی، ۷20 متر شبکه فشار متوسط زمینی، 1۶ دستگاه پست هوایی، 
۴ دستگاه پست زمینی و ۴50 چراغ روشنایی معابر در محالت شهرستان به بهره برداری 

می رسد . سلمان درسخوان اعتبار این طرح ها را 1۴2 میلیارد ریال عنوان کرد.
همزمان با ایام دهه فجر،  هفت  طرح برق رسانی در شهرستان 
پارسیان با حضور فرماندار و مسئوالن دستگاه های اجرایی به 

بهره برداری رسید.
مدیر برق پارسیان در مراسم بهره برداری از این طرح ها گفت: این 
طرح ها شامل توسعه و اصالح بیش از ۴ هزار و 500 متر شبکه فشار 
ضعیف، ۴ هزار متر شبکه فشار متوسط، 2۴ دستگاه پست هوایی، 
۳۶0 چراغ روشنایی معابر و اصالح 2 کیلومتر شبکه روشنایی در 
معابر و محالت است. ناصح نصوری افزود: برای احداث این پروژه ها 

9۶ میلیارد ریال هزینه شده است.

در مراسمی با حضور فرماندار جاسک، 2۳ دستگاه پست توزیع برق در این شهرستان به 
بهره برداری رسید.

مدیر برق شهرستان جاسک در آیین بهره برداری از این پروژه ها گفت: این پروژه ها در راستای 
اصالح، بهینه سازی، توسعه و رفع نوسان شبکه برق اجرا شده است. مهدی صادقی این 
پروژه ها را 5۷ کیلومتر شبکه برق رسانی، 2۳ دستگاه پست توزیع برق و۷2۴ دستگاه چراغ 
روشنایی معابر عنوان کرد. وی اعتبار هزینه شده برای احداث این طرح ها را۳۳0 میلیارد ریال 

اعالم کرد.

آغاز بهـــــــــره برداری از 
77 طرح برق رسانی در 

استان هرمزگان

۴ طرح برق رسانی در بستک 
افتتاح شد

بهره برداری از 7 طرح برق رسانی در 
قشم

بهره برداری از 23 دستگاه پست 
توزیع برق در جاسک

7 طرح برق رسانی در شهرستان 
پارسیــان به بهــره برداری رسیــد

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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الگوی  همدان  استان  خانگی  مشترکین  70درصد 
مصرف برق را رعایت می کنند که تغییر تعرفه برق 
و  1.5برابری  افزایش  مشمول  22درصد  و  ندارند 
تغییر  3.5برابری  و   2.5 افزایش  مشمول  8درصد 

تعرفه هستند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
با  نشستی  در  شرکت  مدیرعامل  همدان،  استان 
اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر، 
با ارائه گزارش عملکرد شرکت اظهار داشت: شرکت 
توزیع برق استان همدان خدمتگزاری به 785 هزار و 
965 مشترک را بر عهده دارد. از این تعداد 631 هزار 
و 77 مشترک در بخش خانگی هستند که 80درصد 
مصرف  32درصد  و  می شوند  شامل  را  مشترکین 
انرژی استان را دارند. در بخش عمومی نیز 31هزار 
و 549 مشترک شامل 4درصد مشترکین هستند و 

معادل 7درصد مصرف استان را دربرمی گیرند.
سهرابی بیدار ادامه داد:  در بخش کشاورزی 13هزار 
و 306 مشترک شامل 1.7درصد مشترکین هستند و 
40درصد مصرف انرژی استان در این بخش است. در 
بخش صنعتی 6 هزار و 381 مشترک شامل 0.8درصد 
مشترکین بوده که 12درصد مصرف استان را دارند و 
در سایر مصارف )تجاری( حدود 100هزار و 11مشترک 
شامل 12.7درصد مشترکین با 7درصد مصرف انرژی 

هستند.
با  صنعتی  تعرفه  در  را  رشد  بیشترین  گفت:  وی 
مشابه  مدت  به  نسبت  رشد  مشترکین  3.2درصد 
سال گذشته داشتیم که نویدی برای رونق گرفتن 

بخش صنعت در استان است.
سهرابی  بیدار با بیان اینکه طول شبکه فشار متوسط 
و ضعیف در استان 19هزار و 100 کیلومتر است، گفت: 

فشار  شبکه  کیلومتر  و 707  10هزار  مقدار  این  از 
متوسط و 8 هزار و 390 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
است. یکی از وظایف شرکت، پایش و رفع اشکاالت 
این شبکه است تا برق مطمئنی در اختیار شهروندان 

قرار دهد.
وی ابراز داشت: تعداد پست های توزیع برق استان 
نیز 17هزار و 815 دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت 
تحویلی  انرژی  و  بوده  381مگاولت آمپر  و  هزار   2
استان 3 هزار و 310 میلیون کیلووات ساعت است 
که پیش بینی می شود تا پایان سال به 4 هزار و 128 

میلیون کیلووات ساعت برسد.
در  ما  انرژی  فروش  کرد:  اضافه  مسئول  مقام  این 
استان 2هزار و 960 میلیون کیلووات ساعت است 
که پیش بینی می شود تا پایان سال به 3 هزار و 800 

میلیون کیلووات ساعت برسد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان 
اعالم کرد:

70درصـد مشترکیـن خانگی استــان، 
الگوی مصرف برق را رعایت می کنند

تلفات و هدررفت انرژی استان 9.69 درصد است

 بدهی 1135 میلیارد ریالی مشترکین 
به شرکت توزیع برق استان همدان

افتتاح 111 پروژه برق طی دهه فجر

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان بیان کرد: 
تلفات و هدررفت انرژی در استان 
همدان 9.69 درصد بوده که 
این  رساندن  ما  هدف 
رقم به 9.5 درصد تا 

پایان سال است.
با  سهرابی بیدار 
اینکه  به  اشاره 
حداکثر پیک بار 
استان  مصرف 
جاری  سال  در 
در پیک روز 803 
پیک  در  و  مگاوات 
مگاوات   820 شب 
ایام  همین  در  گفت:  بوده، 
مشترکین  همکاری  بیشترین 
کارگیری  به  است.  بوده  روز  در  55مگاوات  معادل 
مولدهای خودتأمین توسط صنایع و سازمان ها، تعدیل 
چراغ های روشنایی بلوارهای اصلی، پارک ها و میادین 
طریق  از  مصرف  مدیریت  فرهنگ  آگاهی بخشی  و 
رسانه ها و فضای مجازی نیز از دیگر اقدامات شرکت در 

راستای مدیریت بار شبکه در پیک تابستان بوده است.
همکاری  پی  در  کرد:  اضافه  شرکت  مدیرعامل 
مشترکین در قالب تفاهم نامه و طرح های پاسخگویی 
بار تابستان 8میلیارد و 805 میلیون تومان پاداش به 8 
هزار و 678 مشترک پرداخت شده است. 512 مشترک 
برنامه های  در  مشارکت  متقاضی  عمومی  و  اداری 
پاسخگویی بار بوده اند که 223 مشترک به تعهدات 
خود عمل کرده و یک میلیارد و 797 میلیون ریال 
پاداش دریافت کردند. تعداد 8هزار و 293 مشترک 
برنامه های  در  مشارکت  متقاضی  نیز  کشاورزی 
پاسخگویی بار بوده اند که تعداد 7 هزار و 274 مشترک 
در طرح های چاه های کشاورزی و صنایع کشاورزی 
کشاورزی به تعهد خود عمل کرده و 44میلیارد و 8 

میلیون ریال پاداش دریافت کردند.
سهرابی  بیدار با اشاره به اینکه تعداد یک هزار و 396 
برنامه های  در  مشارکت  متقاضی  صنعتی  مشترک 
پاسخگویی بار بوده اند که یک هزار و 56 مشترک به 
تعهد خود عمل کردند و 31 میلیارد و 114 میلیون ریال 
پاداش دریافت کردند، ادامه داد: همچنین 33 مشترک 
CNG متقاضی مشارکت در برنامه های پاسخگویی بار 
بوده اند که 27 مشترک به تعهد خود عمل کرده و یک 

میلیارد و 920 میلیون ریال پاداش گرفتند.
سهرابی  بیدار در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه اپلیکیشن »برق من« در حقیقت نمایه ای از 
خدمات برخط در دستان شهروندان است تا هر لحظه 
بتوانند از خدمات شرکت توزیع برق بهره مند شوند، 
گفت: با راه اندازی این اپلیکیشن 33 خدمت به صورت 

غیرحضوری به مردم ارائه می شود.
ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش  به  اشاره  با  وی 
مراجعات حضوری در ایام کرونا اظهار داشت: در این 
راستا خدماتی مانند قبض برق، راهکارهای مدیریت 
روشنایی  پله مصرف،  انتخاب  مصرف، خاموشی ها، 
معابر، پرسش و پاسخ، خدمات کامل صورتحساب، 
اصالح  انشعاب،  خرید  شامل  مشترکین  خدمات 
خدمات  و  کنتور  آزمایش  تعرفه،  تغییر  انشعاب، 
شبکه های برق شامل خاموشی، خسارت به شبکه، 
رمزارز، سرقت برق و... از طریق اپلیکیشن »برق من« 

ارائه شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با 
اشاره به ارائه 155هزار و 835 خدمات غیرحضوری 
مشترک  هزار   93 تاکنون  گفت:  جاری  سال  طی 

اپلیکیشن »برق من« را نصب کرده اند.

سهرابی بیدار با تأکید بر پرداخت به موقع صورتحساب 
برق ابراز داشت: بدهی مشترکین برق استان به این 
شرکت یک هزار و 135 میلیارد ریال است که 29درصد 
در بخش خانگی، 25درصد بخش عمومی، 18درصد 
بخش کشاورزی و یک درصد نیز مانده بدهی بخش 

صنعتی و 16درصد در سایر مصارف است.
وی با اشاره به بحث تعرفه ها خاطرنشان کرد: بر اساس 
بند »ی« تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 آیین نامه 
جدید تعرفه برق مشترکان خانگی با هدف اصالح 
مطابق  و  رسید  وزیران  هیأت  تصویب  به  مصرف 
این مصوبه از ابتدای بهمن ماه یارانه برق مشترکین 

پرمصرف حذف شد.
این طرح،  از  اینکه هدف  بیان  با  مقام مسئول  این 
توزیع عادالنه یارانه تأمین برق مشترکین و هدایت 
است،  خوش مصرف  سمت  به  پرمصرف  مشترکین 

بیان کرد: بر اساس نظام جدید تعرفه گذاری برق که از 
ابتدای بهمن ماه سال جاری اجرا شده، مالک عمل برای 
تعیین نرخ پاداش هزینه های تمام شده برق با احتساب 
و  انرژی  تبدیل  نیروگاهی،  سوخت  هزینه  متوسط 
هزینه توزیع در دو سال گذشته معادل 250 تومان برای 

هر کیلووات تعیین شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با اشاره به پله های تعرفه ها گفت: الگوی مشترکین 
تا  مصرف  سال  غیرگرم  ماه های  در  استان  در  برق 
200 کیلووات و در ماه های گرم سال از خرداد تا پایان 
شهریورماه 300 کیلووات است که اگر مصرف بر اساس 
این الگو باشد، هیچ گونه تغییری در نرخ تعرفه ها وجود 
ندارد. در صورتی که مصرف بیش از الگوی تعیین شده 
باشد، مازاد 200 تا 300 کیلووات معادل 1.5برابر نرخ 
پایه، مازاد 300 تا 400 کیلووات معادل 2.5 برابر نرخ پایه 

و مازاد 400 کیلوات به باال با 3.5 برابر نرخ پایه محاسبه 
می شود.

سهرابی بیدار ابراز داشت: 70درصد مشترکین خانگی 
استان، الگوی برق را رعایت می کنند که تغییر تعرفه 
برق ندارند که معادل 429 هزار مشترک خانگی در 
استان است و 22درصد مشترکین خانگی که شامل 
135 هزار مشترک هستند مشمول افزایش 1.5برابری 
تغییر تعرفه هستند، و در صورتی که این مشترکین 
به جمع  باشند  داشته  برق  مدیریت مصرف  اندکی 
70درصد می پیوندند و در این صورت مشترکین استان 
که رعایت الگوی مصرف را خواهند داشت به 92درصد 
که مشمول  خواهد رسید. سایر مشترکین خانگی 
فقط 8 درصد  برابری می شوند  و 3.5  افزایش 2.5 
کل مشترکین معادل 46 هزار و 455 مشترک استان 

همدان هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با اشاره پروژه های دهه فجر اظهار داشت: 111 پروژه 
با اعتبار هزار و 137 میلیارد و 92 میلیون ریال در دهه 
فجر افتتاح می شود که در حوزه توسعه و اصالح شبکه، 
برق رسانی به متقاضیان شهری و روستایی است که 
احداث 36 هزار و 740 متر شبکه 20 کیلوولت زمینی 
و هوایی، نصب 216 دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت 
24 هزار و 175 کیلوولت آمپر و توسعه و اصالح 166 
هزار و 210 متر شبکه فشار ضعیف با استفاده از کابل 

خودنگهدار انجام شده است.
وی با اشاره به نصب 8 هزار و 95 دستگاه کنتور تک فاز 
و سه فاز دیجیتالی برای مشترکین جدید شهری و 
روستایی گفت: در حوزه توسعه شبکه روشنایی معابر 
شهری و روستایی احداث بیش از 2هزار و 660 متر 

شبکه و نصب 455 دستگاه چراغ انجام شده است.
سهرابی بیدار با اشاره به بحث بیمه ها گفت: ما دو بخش 
بیمه داریم: یکی بیمه مسئولیت که شرکت توزیع برق 
استان با بیمه ها عقد قرارداد کرده که اگر مشترکی 
بر اثر اختالل در شبکه دچار خسارت شد با اعالم 
مشترک از طریق اپلیکیشن، سایت شرکت توزیع و 
مراجعه حضوری بررسی و اقدام می شود و بیمه دیگر 
بر اساس قانون مربوط به خساراتی از مشترکین است 
که در داخل منزل ایجاد می شود و به شبکه های شرکت 
ارتباطی ندارد که مشترکین خسارت دیده  با مراجعه 
به سایت توانیر و ثبت نام می توانند بعد از انجام مراحل 

اعالمی نسبت به دریافت خسارت خود اقدام کنند.
وی با اشاره به برنامه های آتی شرکت عنوان 

به  توجه  با  شبکه ها  مقاوم سازی  کرد: 
به صورت جدی  استان  شرایط جوی 

پیگیری می شود. در راستای کاهش 
خاموشی ها، افزایش قابلیت اطمینان 
و حفاظت شبکه و مدیریت بار نیز 
صورت  دقیقی  برنامه ریزی های 
متقاضیان  برق  تأمین  و  گرفته 

جدید، رفع ضعف ولتاژ، توسعه شبکه 
و  تأمین  و  تأسیسات  بهینه سازی  و 

جزو  استان  معابر  روشنایی  بهینه سازی 
برنامه هایی است که پیگیری خواهیم کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: برنامه ریزی برای نصب 
کنتورهای هوشمند ازجمله برنامه ها برای قرائت کنتور 
و فرمان پذیری از راه دور و به روش های الکترونیکی 
است که با تعویض کنتورهای مشترکین انجام می شود. 
در حال حاضر امکان رویت پذیری و قرائت از راه دور 
برای بخش عمده ای از مشترکین دیماندی در حال 
انجام است. موضوع بعدی هوشمندسازی شبکه هاست 
که با نصب تجهیزات شبکه  ای مانند کلیدهای قابل قطع 
و وصل، خطاسنج ها و... بتوانیم با ایجاد مرکز کنترل 
هوشمند، شبکه ای قابل رویت و فرمان پذیری از راه 
دور داشته باشیم و در آینده نزدیک به طور گسترده از 

خدمات این مرکز بهره مند خواهیم شد. 

سهرابی بیدار  - مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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5858 پروژه عمرانی برق رسانی پروژه عمرانی برق رسانی با  با 
اعتبـاری بالغ بر اعتبـاری بالغ بر 503503 میلیـارد  میلیـارد 
ریــال در دهــه فجــر افتتــاح ریــال در دهــه فجــر افتتــاح 

می شــودمی شــود

سـید محمد حسـینی  نژاد، سرپرسـت شـرکت توزیع برق 
اسـتان سـمنان خبر داد:

سید محمد حسینی نژاد - سرپرست شرکت توزیع برق استان سمنان

ــمنان  ــتان س ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــت ش  سرپرس
ــه  ــا اصحــاب رســانه گفــت: ب ــری ب در نشســت خب
میمنــت دهــه فجــر، 5۸ پــروژه برق رســانی بــا 
ــاح  ــال افتت ــون ری ــارد و 5۶9 میلی ــغ 50۳ میلی مبل

می شــود.
 ســید محمــد حســینی نژاد افــزود: 1۷ پــروژه 
توســعه و احــداث شــبکه های توزیــع بــرق بــا اعتبــار 
ــروژه  ــار پ ــال، چه ــون ری ــارد و 590 میلی 1۷۴ میلی
ــا  ــی ب ــزات الکتریک ــبکه و تجهی ــازی ش هوشمندس
مبلــغ 2۸ میلیــارد و 5۳9 میلیــون ریــال، 1۴ پــروژه 
ــا  ــرق ب ــع ب ــبکه های توزی ــازی ش اصــالح و بهینه س
اعتبــار 1۶5 میلیــارد و 21۸ میلیون ریــال، 11 پروژه 
ــل  ــه کاب ــیمی ب ــف س ــار ضعی ــبکه فش ــل ش تبدی
ــون  ــارد و 2۴۴ میلی ــغ ۶2 میلی ــا مبل ــدار ب خودنگه
ــات  ــزات و تاسیس ــب تجهی ــروژه نص ــال و 12 پ ری
الکتریکــی شــبکه توزیــع بــرق بــا اعتبــار ۷2 میلیارد 

ــاح  ــل افتت ــای قاب ــال از پروژه ه ــون ری و 9۷۸ میلی
ــن  ــوع ای ــن از مجم ــرکت هســتند. همچنی ــن ش ای
ــتان،  ــرق اس ــع ب ــت توزی ــوزه صنع ــروژه در ح 5۸ پ
1۶ پــروژه عمرانــی برق رســانی روســتایی اســت کــه 
هزینــه ای معــادل 1۴۶ میلیــارد و 90۶ میلیــون ریال 

صــرف آن شــده اســت.
ــه  ــه ســه خدمــت رایــگان ب ــه ارائ ــژاد ب  حســینی ن
یُمــن دهــه فجــر اشــاره کــرد و گفــت: از 12 تــا 22 
ــی  ــرق خانگ ــترکان ب ــال 1۴00، مش ــاه س بهمن م
ــرق  ــاز اســتان می تواننــد از طریــق ســامانه »ب تک ف
ــوازم  ــی ل ــر مــکان داخل مــن«، ســه خدمــت »تغیی
ــاز  ــعاب تک ف ــت انش ــر مالکی ــری«، »تغیی اندازه گی
ــعاب  ــری انش ــوازم اندازه گی ــش ل ــی« و »آزمای خانگ
الکترونیکــی  صــورت  بــه  را  خانگــی«  تک فــاز 

دریافــت کننــد.
ــن کــه طــرح بهارســتان از ســوی  ــا عنــوان ای وی ب

شــرکت توانیــر بــه شــرکت های توزیــع بــرق ابــالغ 
ــرق  ــبکه ب ــاله، ش ــد پنج س ــک فرآین ــا در ی ــده ت ش
روســتاها را بهســازی کننــد، یــادآور شــد: بــر اســاس 
قانــون بودجــه ســال 1۴00 از محــل اعتبــارات 
عــوارض بــرق تامیــن می شــود کــه بــرای روســتاهای 
تحــت پوشــش شــرکت توزیــع بــرق اســتان ســمنان 
ــازی  ــالح و بهس ــون اص ــال تاکن ــارد ری 1۸0 میلی
ــرای امســال بیــش  ــه و در مجمــوع ب صــورت گرفت
ــده و  ــل ش ــی حاص ــرفت فیزیک ــد پیش از 90 درص
ــبکه  ــرر، ش ــد مق ــل از موع ــود قب ــی می ش پیش بین
بــرق روســتایی اســتان بــه صــورت کامــل بهســازی 

شــود.
سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق اســتان در خصــوص 
واگــذاری ســامانه بــرق خورشــیدی قابــل حمــل بــه 
شــماری از عشــایر اســتان اظهــار کــرد: بــه منظــور 
ــال 99  ــر س ــده، از اواخ ــایر کوچن ــرق عش ــن ب تامی

تاکنــون، 500 دســتگاه تحویــل داده شــده و طبــق 
برنامــه ۳00 دســتگاه دیگــر در برنامــه تحویــل تــا 

پایــان امســال قــرار دارد.
حســینی نژاد در بخــش دیگــر این نشســت خبری، 
نظــام تعرفه گــذاری بــرق بــرای مشــترکین خانگی 
ــرای  ــدف از اج ــد: ه ــادآور ش ــرد و ی را تشــریح ک
ــوی  ــالح الگ ــمت اص ــه س ــت ب ــرح، حرک ــن ط ای
مصــرف بــوده و یکــی از مهم تریــن ابزارهــای 
ــت  ــا رعای ــترکان ب ــرای مش ــژه ب ــویقی به وی تش
الگــوی مصــرف اســت. مصوبــه دولــت درخصــوص 

»ی«  بنــد  اجــرای 
قانــون   ۸ تبصــره 
ــال 1۴00  ــه س بودج
آیین نامــه  دربــاره 
تعرفــه بــرق از اول 
اجرایــی  بهمن مــاه 
باعــث  کــه  شــده 
ــه  ــع عادالنــ توزیــ
یارانــــــه انـــرژی 

. د می شــو
 وی بــا اظهــار اینکه 
الگــوی مصــرف برق 
تغییــری  اســتان 
هماننــد  و  نکــرده 
اســت،  گذشــته 
ــده  ــن  شـ ــاندارد تعییــ ــرد: استــ ــان ک خاطرنش
درخصــوص میــزان مصــرف مربــوط بــه ســال های 
گذشــته اســت و الگوهــا هیــچ تغییــری نکــرده تــا 
ــون  ــرق تاکن ــه ب ــود. یاران ــن ش ــردم تأمی ــاه م رف
ــد و  ــت می ش ــرف پرداخ ــزان مص ــاس می ــر اس ب
مشــترکانی کــه بــرق بیشــتری مصــرف می کردنــد 
ــن  ــا از ای ــد، ام ــوردار بودن ــه بیشــتری برخ از یاران
پــس، آن بخــش از انــرژی بــرق کــه در چارچــوب 
الگــو مصــرف می شــود، یارانــه دارد و یارانــه 
پُرمصرف هــا بــرای آن بخشــی کــه بیــش از 

الگــو مصــرف کننــد، بــه صــورت پلکانــی کاهــش 
می یابــد و تعرفــه مشــترکانی کــه براســاس الگــوی 
بــرق، انــرژی مصــرف می کننــد، بــا یارانــه کامــل و 

ــد. ــد ش ــبه خواه ــر محاس ــدون تغیی ب
ــب ۷5  ــه قری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــینی ن  حس
ــرق خانگــی اســتان ســمنان  درصــد مشــترکان ب
ــت:  ــد، گف ــرف می کنن ــرق مص ــو ب ــقف الگ ــا س ت
الگــوی مصــرف بــرق خانگــی اســتان در ماه هــای 
غیرگــرم، 200 کیلــووات ســاعت و در ماه هــای 
گــرم ۳00 کیلــووات ســاعت در مــاه بــرای مناطــق 
ــرای مناطــق گرمســیر، ماه هــای  عــادی اســت و ب
غیرگــرم 200 کیلــووات ســاعت، ماه هــای خــرداد 
و شــهریور ۳00 کیلــووات ســاعت و ماه هــای تیــر 
و مــرداد ۴00 کیلــووات ســاعت اســت و مشــترکان 
ــرف  ــده مص ــوی تعیین ش ــن الگ ــر ای ــه زی چنانچ
کننــد، قیمــت بــرق بــرای آنــان تغییــری نمی کند.

 وی اظهــار کــرد: از ابتــدای بهمن مــاه ســال 
ــه  ــه »پل ــم ک ــار الگــوی مصــرف داری جــاری، چه
ــا 1.5  ــرف ت ــوی مص ــه الگ ــرف«، »پل ــوی مص الگ
ــوی  ــر الگ ــه 1.5 براب ــرف«، »پل ــوی مص ــر الگ براب
ــه از  ــر الگــوی مصــرف« و »»پل ــا 2 براب مصــرف ت
2 برابــر الگــوی مصــرف بــه بــاال« اســت و از ایــن 
ــترکان  ــی مش ــرق مصرف ــاب ب ــس، صورت حس پ
بــه صــورت آزمایشــی، ماهانــه بــرای آنــان پیامــک 

می شــود.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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حمید عالقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان اعالم کرد:

بهره برداری از 320 پروژه  شرکت توزیع برق 
استان اصفهان همزمان با دهه فجر 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
از افتتاح پروژه های این شرکت در دهه فجر 

سال جاری خبر داد.
حمید عالقمندان در این باره اظهار داشت: 
همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه فجر، بیش از 
بر  بالغ  اعتباری  با  این شرکت  پروژه   ۳20

1۸50 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
وی افزود: شرکت توزیع برق استان اصفهان 
بزرگترین شرکت توزیع برق مرکز کشور و 
سومین شرکت توزیع برق کشور در میان 
۳9 شرکت محسوب می شود و به بیش از 
1.5 میلیون مشترک، خدمات ارائه می دهد. 
از ابتدای سال تاکنون تعداد ۳51۷ مشترک 
جدید به مشترکین این شرکت افزوده شده 
که برای تامین برق این عزیزان 1۳۷ کیلومتر 
کلید  دستگاه   ۴۸ و  ضعیف  فشار  شبکه 
قطع کننده با اعتبار حدود ۴2۳ میلیارد ریال 

احداث و نصب شده است.
عالقمندان در خصوص پروژه های بهینه سازی 
همکارانم  همت  به  گفت:  برق  تاسیسات 
فشار ضعیف  کیلومتر شبکه  تاکنون 2۶۳ 
هوایی با اعتباری بالغ بر ۳1۷ میلیارد ریال 
به کابل خودنگهدار تبدیل شده، همچنین 
ریال  1۷0میلیارد  اعتبار  با  ۶000کنتور 
تعویض شده و ۶00 کیلومتر شبکه های فشار 
ضعیف، فشار متوسط و پست های توزیع با 

اعتبار 220 میلیارد ریال تعمیر شده است. 
بهینه سازی  و  اصالح  به  همچنین  وی 
تاسیسات روشنایی در استان اشاره کرد و 
گفت: تعداد 1۳۶ پروژه بهینه سازی شبکه 
برق با اعتباری بالغ بر 2۸1 میلیارد ریال در 
روستاها اجرا شده و به بهره برداری رسیده 
پروژه   5۸ به  همچنین  عالقمندان  است. 
دیگر توسعه و بهسازی در استان با اعتبار 

1۷۸میلیارد ریال اشاره کرد.
رئیس هیات مدیره شرکت توزیع برق استان 
مربوط  پروژه های  خصوص  در  اصفهان 
تعداد  گفت:  استان  در  معابر  روشنایی  به 
اعتبار  با  روشنایی  مورد سرویس  هزار   20
و خاموشی  انجام شده  ریال  میلیارد   2۳۸
تعداد  همچنین  است.  شده  برطرف  معابر 
در  معیوب  و  فرسوده  چراغ  1000دستگاه 
معابر با چراغ های 20وات LED Total با 

هزینه 1۷میلیارد ریال تعویض شده است. 
عالقمندان به شرایط آب و هوایی مختلف 
در استان اصفهان اشاره کرد و گفت:  با توجه 
به شرایط اقلیمی و آب و هوایی استان که 
شامل مناطق گرمسیری 2 و ۳ در استان 
در  همکارانم  هستیم،  تابستان  فصل  در  و 
می کوشند  تابستان  طاقت فرسای  گرمای 
که برق مشترکین را بدون کاهش کیفیت 
البته  کنند.  تامین  مصرف کنندگان  برای 
گرفتن  پیشی  با  جاری  سال  تابستان  در 
مصرف برق نسبت به تولید آن، مجبور به 
اعمال مدیریت بار شدیم که آن هم با برنامه 
زمان بندی و اطالع رسانی قبلی به مشترکین، 

همراه بود.
با  نیز  استان  جنوب  و  غرب  در  همچنین 
توجه به کوهستانی بودن مناطق در زمستان 
با شرایط آب و هوایی سرد، کوالک شدید، 
راهبندان های  و  صعب العبور  مسیرهای 
همکاران  که  هستیم  رو  به  رو  چندروزه 
استان  برق  توزیع  شرکت  در  سختکوشم 
اصفهان به کمک ادارات راهداری استان به 
قطعی  مشکالت  شدن  برطرف  به  سرعت 
شبکه برق پرداخته و برق مشترکان را تامین 
پروژه بخش روستایی  می کنند. وی عمده 
استان را اتصال شبکه برق روستایی هیران 
شبکه  به  فریدونشهر  شهرستان  توابع  از 
سراسری برق دانست که با هزینه ای بالغ بر 
۷0 میلیارد ریال از محل اعتبارات عوارض 
برق رسانی  با همکاری مجری طرح  و  برق 
روستایی شرکت توانیر به انجام رسیده است.

این مقام مسئول به بهره برداری از 2.5مگاوات 
نیروگاه خورشیدی در مناطق محروم استان 
و  کرد  اشاره  سازندگی  بسیج  همکاری  با 
ریال  میلیارد  این خصوص ۳50  در  گفت: 

هزینه شده است.
در  اول  رتبه  کسب  پایان،  در  عالقمندان 
کسب  و  نیرو  وزارت  ارشد  مدیران  ارزیابی 
رتبه اول در مجموع شاخص های عمومی و 
اختصاصی ارزیابی شهید رجایی را از نتایج 
زحمات همه همکاران شرکت عنوان کرد و 
گفت: من و همکارانم در شرکت توزیع برق 
استان اصقهان برای خدمت رسانی مطلوب به 
ذینفعانمان، نه به عنوان یک شعار؛ بلکه در 

عمل همیشه آماده ایم.

توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
نیــروی بــرق اســتان مرکــزی از 
بهره بــرداری از 2۷ پــروژه توزیــع 
بــرق بــا اعتبــار 911میلیــارد ریــال، 
ــن  ــر در ای ــه فج ــا ده ــان ب همزم

اســتان خبــر داد.
ــت: ۳  ــار داش ــه داد اظه ــد ال محم
اراک، 2  بــرق در  توزیــع  پــروژه 
در  آشــتیان، 2پــروژه  در  پــروژه 
تفــرش، 2 پــروژه در خمیــن، 2 
پــروژه در خنــداب، 2 پــروژه در 
زرندیــه،  در  پــروژه   1 دلیجــان، 
در  پــروژه  در ســاوه، 2  ۴پــروژه 
غرق آبــاد،  در  پــروژه   1 شــازند، 

ــان و 2  ــروژه در کمیج ــان، 2 پ ــروژه در فراه 2 پ
پــروژه در محــالت افتتــاح خواهــد شــد.

ــه  ــا ده ــان ب ــتان، همزم ــرح بهارس ــت: ط وی گف
ــتفاده از  ــا اس ــتان ب ــتاي اس ــر، در 2۶0 روس فج
ــا  ــرق و ب ــوارض ب ــده از ع ــغ تخصیص داده ش مبال
ــب  ــا در قال ــداري ها و دهیاري ه ــارکت بخش مش
شــبکه،  بهینه ســازی ۶۳۴کیلومتــر  و  اصــالح 
روشــنایي معابــر، جابجایــي ۴000اصلــه تیــر 
ــه  ــیم ب ــات س ــراغ و عملی ــب ۶00چ ــرق، نص ب

ــد. ــد ش ــام خواه ــل انج کاب
ــای  ــاح پروژه ه ــا افتت ــه ب ــان اینک ــا بی ــه داد ب ال

توزیــع بــرق اســتان، بــرای ۳20نفــر اشــتغال زایی 
ــت  ــزود: صنع ــت، اف ــده اس ــاد ش ــتقیم ایج مس
ــر اشــتغال زایی مســتقیم و  ــالوه ب ــرق کشــور ع ب
غیرمســتقیم فعالیت هــای تولیــدی در همیــن 
فعالیــت  در  مســتقیم  صــورت  بــه  صنعــت، 
ــه صــورت  ــز ب ــته و نی ــش داش ــع نق ــر صنای دیگ
دیگــر  صنایــع  اشــتغال زایی  در  غیرمســتقیم 

اســت.  نقش آفریــن 
ــرق اســتان  ــروی ب ــع نی مدیرعامــل شــرکت توزی
ــر  مرکــزی گفــت: احــداث شــبکه روشــنایی معاب
ــمالی،  ــدی ش ــام حســن)ع(، کمربن ــدان ام در می
تقاطــع   ، زیرگذرجهــاد  شــریعتی،  خیابــان 

محمد اله داد - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

افتتــــاح افتتــــاح 2727 پــــــروژه پــــــروژه
توزیع برق استان مرکزیتوزیع برق استان مرکزی

در دهــه فجـــــردر دهــه فجـــــر

ــت  ــهدای دول ــوار ش سردشــت، بل
ــنجان  ــمت س ــه س ــرود ب و کره
جملــه  از  اراک  کالن شــهر  در 
دهــه  در  افتتاحــی  پروژه هــای 

ــت. ــر اس فج
ــالح و  ــک اص ــاز ی ــرای ف وی اج
ــرح  ــرق ط ــبکه ب ــازی ش بهینه س
ــی  ــام خمین ــان ام ــاده راه خیاب پی
ــه  ــیم ب ــرح س ــرای ط ــاوه، اج س
حجــم  بــا  خودنگهــدار  کابــل 
ــاوه،  ــر در س ــی ۳0کیلومت فیزیک
پمپــاژ  ایســتگاه  بــرق  تامیــن 
آب هفتیــان واقــع در روســتاي 
جفتــان  و  قزلجــه  نقوســان، 
شهرســتان تفــرش، احــداث فیــدر جدیــد پســت 
 ۸ بهینه ســازی  و  اصــالح  و  شــازند  شــهباز 
کیلومتــر شــبکه بــرق شــهر نیــم ور محــالت را از 

دیگــر پروژه هــای قابــل افتتــاح برشــمرد. 
الــه داد تصریــح کــرد: شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
اســتان مرکــزی در راســتای تــداوم توزیــع مطمئن 
و پایــدار نیــروی  بــرق، رضایت منــدی مشــترکین، 
ــود و  ــع موج ــات و مناب ــه از امکان ــتفاده بهین اس
بهــره وری اقتصــادی، اقــدام بــه افتتــاح طرح هــای 
برق رســانی در شهرســتان ها و نقــاط مختلــف 

اســتان کــرده اســت.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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جزئیات این پروژه های سرمایه گذاری توزیع نیروی برق به شرح زیر است:
 عملیات برق رسـانی  به روسـتاهای شهرسـتان های 

پلدختـر، خرم آبـاد،  الیگودرز،  نورآبـاد و کنگاور؛ 
کیلوولـت   ۶۳.20 پسـت  خروجی هـای  احـداث   

خرم آبـاد؛ و  ازنـاو  مومن آبـاد  روسـتای 
 روشـنایی معابر شـهرک صنعتی شـماره 1 بروجرد 

و شـماره ۳ خرم آباد،
 احـداث فیدرهای خروجی  پسـت ۶۳.20کیلوولت 

نورآباد؛
 اصـالح و بهینه سـازی بـرق 2۳۳ روسـتای سـطح 

اسـتان لرسـتان. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن 
پروژه هـا تعداد ترانسـفورماتور KVA( 25(به  رقم 21 
عـدد رسـیده و  ۳۳ کیلومتـر هم طول شـبکه فشـار 

متوسـط مـورد نیـاز بـود که تامین شـده اسـت.
 مهنـدس خودنیـا با تشـکر و سپاسـگزاری از تک تک 
همـکاران شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان در اجرای 
ایـن پروژه هـا و پروژه هـای در دسـت اقـدام دیگـر، 
اظهـار امیـدواری کـرد بـا بهره بـرداری از طرح  هـای 
مختلف شـرکت، رضایتمندی مردم شـریف اسـتان از 

خدمـات شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان لرسـتان 
بیـش از پیـش حاصل شـود.

مدیرعامـل شـرکت توزیع برق اسـتان دربـاره افزایش 
تعرفـه مشـترکین پرمصـرف نیـز بیـان کـرد: مطابق 
مصوبـه بنـد )ی( تبصره هشـت قانون بودجـه 1۴00 
یارانـه بـرق مشـترکین پرمصرف حذف شـده اسـت. 
هـدف این طـرح،  توزیع عادالنه یارانه برق مشـترکین 
و تشـویق مصرف کنندگان بـه صرفه جویی در مصرف 

برق اسـت.

فریدون خودنیا،  مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان لرستان خبر داد:

همــزمان با دهه فجــــر، 
26پــــروژه برق رسـانی در 
سطح استان لرستان به
بهره بـــــرداری می رســــد

بـه مناسـبت دهـه مبـارک فجـر و چهـل و سـومین 
سـالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسـالمی، 2۶ پروژه 
توزیـع بـرق در شهرسـتان های مختلـف اسـتان آماده 

افتتـاح و بهره بـرداری اسـت. 
فریـدون خودنیا،  مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق 
اسـتان لرسـتان بـا تبریک فرا رسـیدن ایـام دهه فجر 
و یـادآوری همدلـی و اتحاد مـردم در به ثمر رسـاندن 
زحماتشـان بـه رهبری امـام خمینـی)ره(، به عملکرد 
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان از زمـان پیـروزی انقالب 
اسـالمی تـا بـه امـروز اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: 
تمامـی تالش هـای مـا در راسـتای ایـن اسـت کـه 
بتوانیـم همـه امکانات مورد نیـاز مردم شـریفمان را با 
باالتریـن کیفیـت در اختیارشـان قـرار دهیـم و این را 

به بـر خـود واجـب می دانیـم و موظف 
انجـام تمامـی ایـن امور هسـتیم.

مدیرعامـل شـرکت توزیـع برق اسـتان 
در زمینـه خدمـات و ثمرات انقـالب، برای 

نمونـه بـه تعـداد روسـتاهای بـرق دار اسـتان اشـاره 
کـرد و گفـت: قبـل از انقالب تعـداد ۳۷ روسـتا از این 
نعمـت ضروری برخـوردار بودند؛  ولی بـه لطف الهی و 
زحمـات همکارانمـان در سـال های قبل و اکنـون، در 
حـال حاضـر 2 هـزار و ۷۷۳ روسـتا از خدمـات بـرق 
بهره منـد هسـتند. خودنیا بـه تعداد مشـترکین حوزه 
بـرق شـهری و روسـتایی هـم اشـاره کـرد و گفـت: 
تعداد مشـترکانی که از خدمات برق شـرکت اسـتفاده 
می کننـد،  اکنـون بـه رقــــم ۶۸۸ هزار نفر رسـیده 

حـدود 1۸هـزار مشـترک جدیـد به اسـت و هر سال 
ایـن تعداد اضافه می شـود. این مقام مسـئول با اشـاره 
بـه 2۶پـروژه  عمـده توزیـع برق در سـطح روسـتاها و 
شهرسـتان های اسـتان ادامـه داد: بـرای اجـرای ایـن 
پروژه هـا مبلـغ ۶05.۳91میلیـون ریـال  هزینه شـده 
اسـت و بـا اجـرای آنهـا تعـداد 1۷5 خانـوار از امکانات 

برق برخـوردار می شـوند.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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عدالت اجتماعی شاخصه پروژه های امسال 
توزیع برق شیراز است

لزوم توسعه زیرساخت ها برای 
تحقق نهضت ملی مسکن

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز اعالم کرد:

توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
نیـروی بـرق شـیراز بـا اشـاره 

عملیـات  آغـاز  یـا  افتتـاح  بـه 
اجرایـی پروژه هـای برق رسـانی، اصالح 

و بهینه سـازی، توسـعه شـبکه و... بـا اعتبـاری بالـغ بر 
ریـال در محـدوده تحـت مدیریـت  ۷15میلیـارد 

ایـن شـرکت، محرومیت زدایـی و عدالـت 
اجتماعـی را شـاخصه های اصلـی ایـن 

طرح هـا و دیگـر پروژه هـای امسـال 
دانسـت.

محمدرضـا سـالحی چهارشـنبه 20 
بهمـن در مراسـم افتتـاح مجموعـه 

پروژه هـای شـرکت توزیـع بـرق کـه با 
حضـور فرماندار شـیراز برگزار شـد، ضمن 

بیـان اینکـه بـر اسـاس سیاسـت های دولـت، 
بخـش اعظـم پروژه های آمـاده افتتـاح یا اجرایی شـده 
این شـرکت مربـوط به مناطـق روسـتایی کم برخوردار 
اسـت، افـزود: غیـر از اصـالح و توسـعه مناطـق هـدف 
روسـتایی، دیگـر پروژه هـای ویـژه دهـه فجـر شـامل 
ایجـاد انشـعاب، نیرورسـانی، افزایش قـدرت، احداث و 

توسـعه شـبکه خواهـد بود.
سـالحی بـا تاکیـد بـر اینکـه از اهـداف نظام اسـالمی 
موضـوع عدالت محـوری در توزیـع امکانـات و منابـع 
 ۳0 کـرد:  خاطرنشـان  بـوده،  بخش هـا  همـه  در 
میلیـارد تومـان از کل ۷1 میلیـارد تومـان پـروژه آماده 
بهره بـرداری شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـیراز در 
مناطـق محـروم و روسـتایی به شـکل مسـتقیم هزینه 

شـده اسـت. 
ایـن مقام مسـئول بـا یـادآوری اینکـه ایـن پروژه ها در 
شـیراز، سروسـتان، کـوار، خرامـه، زرقـان، ارسـنجان، 

بـه  ارژن  و  بیضـا  سـپیدان،  پاسـارگاد، 
بهره بـرداری می رسـد، گفـت: طرح هـای آمـاده 
بهره بـرداری در شهرسـتان شـیراز بالـغ بـر ۳۷۳ 
میلیارد ریـال و پروژه های توسـعه ای شـامل انشـعاب، 
نیرورسـانی، افزایش قـدرت، توسـعه فیدر و روشـنایی 

معابـر اسـت.
سـالحی بـا اشـاره به تخصیـص اعتبـارات 
قابـل توجـه ۳00 میلیـاردی از محـل 
بهسـازی  اصـالح،  بـرق  عـوارض 
گفـت:  روسـتایی  بـرق  توسـعه  و 
عـالوه بـر ارزش ریالـی و فیزیکـی 
پروژه هـای اجراشـده در ایـن بخش، 
بـا توجـه بـه نیـت محرومیت زدایـی، 
ایـن پروژه هـا از نظـر بـرآورده کـردن 
انتظارت مـردم و رفـع کانون هـای خطرآفرین 
در روسـتاها و برق رسـانی بـه روسـتاهای فاقـد بـرق 

اهمیـت ویـژه ای دارنـد.
وی ادامـه داد: بالـغ بـر 100 میلیـارد ریـال طرح هـای 
نیرورسـانی و توسـعه شـبکه با هدف ایجاد زیرسـاخت 
بـرای جـذب متقاضیـان جدیـد، در شهرسـتان های 
سروسـتان، کوار، زرقان، خرامه، ارسـنجان، پاسـارگاد، 
سـپیدان و بیضـا اجـرا شـده و امـروز بـه بهره بـرداری 

می رسـد.
سـالحی بـا بیـان اینکـه بخشـی از پروژه هـا در حـوزه 
انشـعاب کشـاورزی اسـت که منتج بـه افزایـش تولید 
می شـود، گفـت: ایـن پروژه ها بـا اعتبـار بالغ بـر ۴۷.5 
میلیـارد ریـال با هـدف فراهم کردن بسـتر بـرای ایجاد 

۷9 انشـعاب بـرق کشـاورزی اجرایی شـده اسـت.
او همچنیـن از نصـب لـوازم اندازه گیـری بـا اعتبـاری 
بالغ بـر 29 میلیـارد ریـال بـرای واگـذاری انشـعاب به 

متقاضیـان خبـر داد و گفـت: پروژه های برق رسـانی به 
روسـتاهای گشتاسـب آباد بـرای تامین بـرق 10 خانوار 
و سـرونخودی بـرای تامیـن بـرق 20 خانوار بـا مجموع 
اعتبـاری بالـغ بـر 5.5 میلیـارد تومـان، اجرایـی شـده 
اسـت. پـروژه برق رسـانی بـه شـهرک های مسـکونی 
یـک و دو نفـت و حافـظ نیز بـا نصـب ۴ فیدر از شـبکه 
فـوق توزیـع و بـا نزدیـک بـه ۸ میلیـارد ریـال اعتبـار، 

اجرایـی و آمـاده بهره بـرداری شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـیراز بـا 
اشـاره به تعییـن 120روسـتای هـدف برای نوسـازی و 
بهسـازی تاسیسـات برقی در محـدوده 10 شهرسـتان 
تحت پوشـش این شـرکت گفـت: تاکنـون 100 درصد 
کار در ۶ روسـتا انجـام شـده و اقدامـات در 10 روسـتا 
بـه بیـش از ۸5 درصـد رسـیده و تـا پایـان سـال کامل 
خواهـد شـد. اقدامات اصـالح، نوسـازی و بهینه سـازی 
تاسیسـات برقی بـرای روسـتاهای باقی مانده نیز سـال 

آینـده اجرایـی و تکمیـل خواهد شـد.
مدیـر امـور ۶ توزیـع بـرق شـیراز نیـز در ایـن مراسـم 
گفـت: پـروژه برق رسـانی به سـه شـهرک مسـکونی از 
طرح هـای شـاخص توزیع برق شـیراز اسـت کـه زمینه 

تامیـن بـرق 1۴۷۷ خانـوار را فراهـم می کنـد.
قربانـی گفـت: بـرای اجرای ایـن پـروژه ۴ پسـت، ۶۳2 
متـر شـبکه فشـار ضعیـف، ۸۷۷ متـر شـبکه فشـار 
متوسـط زمینـی و هوایی و ۴ ایسـتگاه فیدر بـه طول ۴ 

کیلومتـر احـداث شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول، اعتبـار هزینه شـده بـرای اجـرای 
ایـن پـروژه را ۷ میلیـارد و ۸00 میلیـون تومـان اعـالم 
و خاطرنشـان کـرد بـا ایـن اقـدام، زمینـه تامیـن بـرق 
واحدهـای مسـکونی احداث شـده توسـط ۴ تعاونی در 

شـمال غرب شـیراز فراهـم شـده اسـت.

فرماندار شهرستان شیراز با قدردانی 
از شرکت توزیع برق برای خدمات 

مناسب و تامین برق مناطق شهری و 
روستایی گفت: امروز شاهد افتتاح طرح 

برق رسانی به ۴۷0 واحد مسکونی شهری هستیم.
به  برق رسانی  اهمیت  به  اشاره  با  امیری  محمدرضا 
روستاهای فاقد برق در راستای توسعه عدالت اجتماعی و 

توزیع مناسب خدمات خاطرنشان کرد: با 
توجه به سیاست های دولت در مسیر اقدام 
جهادی حوزه مسکن، تامین زیرساخت ها 
خدمات رسان  دستگاه های  مجموعه  توسط 

ضروری است.
امیری با یادآوری اینکه بر اساس طرح جهش مسکن، دولت 
قرار است ساالنه یک میلیون خانه در کشور احداث کند که 

سهم قابل توجهی از آن متعلق به شهرستان شیراز است، 
لزوم چابک سازی هرچه بیشتر دستگاه های خدمات رسان 
برای کمک به تسریع در اجرایی شدن این طرح را یادآور 

شد.
فرماندار شیراز همچنین خواستار رفع موانع احتمالی 
موجود در مسیر واگذاری انشعاب برق به متقاضیان در 

بخش های مختلف شد.

حسين قديمی، مديرعامل شركت توزيع نيروی برق 
استان اردبيل خبر داد:

همزمان با دهه فجــــر 22 پروژه 
توزیع برق استان اردبيل افتتاح 

می شود
در چهل و سـومین سـالگرد پیروزي 
شـکوهمند انقـالب اسـالمي و دهـه 
مبـارک فجـر، 22پـروژه تامیـن برق 
اسـتان با اعتبار بالغ بـر 1023 میلیارد 
ریال بـه بهره بـرداري خواهد رسـید.

حسـین قدیمـي،  مدیرعامل شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل 
اظهـار داشـت: ایـن پروژه ها شـامل 
پروژه هـاي سـرمایه گذاری توزیع برق 
از قبیـل مـوارد زیـر اسـت: توسـعه 
بهینه سـازی  و  اصـالح  احـداث،  و 
شـهری،  و  روسـتایی  شـبکه های 
تجهیـز و راه اندازی پسـت های توزیع 
هوایـی، فیدرهـای جدیـد و توسـعه 
افزایـش  کیلوولـت،   20 شـبکه هاي 
قدرت مانور و اسـتفاده از تجهیزات با 
فناوری هـای جدید از جملـه ریکلوزر 
- سکسـیونرگازی بـا اعتبـاری بالـغ 
بـر 320 میلیـارد ریـال، نصـب چراغ 
روشـنایی معابر شـهرها و روستاها با 
اعتبـار 107 میلیارد ریـال، پروژه های 
چاه هـای  شـامل  نیرورسـانی 
مرغـداری،  دامـداری،  کشـاورزی، 
تولیـدی  صنایـع  ماهـی،  پـرورش 

و... بـا اعتبـار 235 میلیـارد ریـال، 
طـرح کاهـش تلفـات و جایگزینـی 
سـیم مسـی با کابـل خودنگهـدار با 
اعتبـار 130 میلیـارد ریـال و نصـب 
کنتورهـای هوشـمند آب و برق )فهام 
( بـا اعتبـاری بالـغ بـر 22میلیـارد 
ریـال. وي افـزود: همچنیـن اصـالح 
کیلوولـت   20 خـط  بهینه سـازی  و 
زمین گرمایی مشکین شـهر بـا اعتبار 
40 میلیـارد ریـال و برق رسـانی بـه 
و  پاسـگاه ها  و  بی بـرق  روسـتاهای 
برجـک هـای مـرزي بی بـرق، جمعًا 
با اعتبـاری بالغ بر 169 میلیـارد ریال 
از دیگـر پروژه هـاي قابل افتتـاح این 
شـرکت در دهـه مبـارک فجر سـال 
جاري اسـت. قدیمي ضمـن قدردانی 
همـکاران  تک تـک  تالش هـای  از 
شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان در 
اجـرای این پروژه هـا، ابـراز امیدواری 
کـرد کـه ان شـاهلل بـا بهره بـرداری از 
آنها، موجبـات افزایـش رضایتمندی 
شـرکت  از  عزیـز  هم اسـتانی های 
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل 

بیـش از پیـش فراهـم آید .

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: همزمان با دهه مبارکه فجرانقالب اسالمی، با 
اعتباری بالغ بر 51۷میلیارد ریال۴۷ پروژه برق رسانی در مناطق شهری و روستایی کالنشهر اهواز 

به بهره برداری رسید.
مدیرعامل این شرکت در حاشیه بازدید از طرح های درحال افتتاح به مناسبت چهل و هفتمین بهار 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی با تبریک این ایام اهلل فرخنده گفت: در راستای حفظ پایداری 
شبکه برق و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و با تالش همکاران مناطق و شهرستانهای تابعه 
این شرکت،۴۷ پروژه برق رسانی در این کالنشهر به بهره برداری رسید. عبدالحمیدعباس شیاری 
افزود: ضرورت حفظ پایداری شبکه برق به عنوان یک نیاز اساسی جوامع امروز، نیازمند برنامه ریزی 
و انجام اقدامات پیشگیرانه در سطح شبکه و خطوط توزیع است که در این راستا مجموعه برق 
اهواز به منظور استفاده بهینه از منابع ملی و کاهش تلفات انرژی و بهره مندی مردم از نعمت برق در 
مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان های اهواز، کارون، حمیدیه و باوی اقدامات زیرساختی 
گسترده ای انجام داده است. وی تصریح کرد: طرح های اجرا شده که به منظور اقدامات پیشگیرانه 
و عبور موفق از تابستان سال آینده صورت گرفته است شامل اصالح روشنایی معابر، تقویت ولتاژ، 
اصالح آرایش محیطی شبکه، تعویض پایه های فرسوده، تعویض سیم به کابل، نصب ترانس و... بوده 
است که در راستای صیانت از حقوق شهروندی و ارائه خدمات مطلوب برق به شهروندان محترم 

کالنشهر اهواز صورت گرفته است.

مدیرامور برق شهرستان کارون گفت: هشت طرح 
برقرسانی با اعتبار بیش از 55 میلیارد ریال در این 

شهرستان به بهره برداری رسید.
شامل  شده  اجرا  طرح های  کرد:  بیان  باوی  طاهر 
تامین برق کوی نخلستان شمالی، تامین برق تعاونی 
20۴ واحدی سلیمانی فر، اصالح شبکه نقاط مختلف 
روستایی قلعه چنعان، قلعه کوچک، جنگیه، بهر و 
موران و همچنین تامین برق منازل تعاونی مسکن 
مهدیس، منطقه تعاونی مسکن شرکت گاز مهدیس، 
منازل معاوضان کشاورزی مهدیس، توسعه شبکه کوی 
مشعلی خیابان مرمت۶، ساماندهی ایستگاه برق شکاره 
و ساماندهی و اصالح شبکه روشنایی مناطق مختلف 

شهرستان کارون است.
شهرستان کارون در جنوب شهرستان اهواز زیرپوشش 
هزار  است که ۴2  اهواز  برق  نیروی  توزیع  شرکت 

مشترک برق دارد.

احمد دهیمی بیان کرد: در راستای افزایش سطح 
خدمات مطلوب برق به مردم و حفظ پایداری شبکه، 
9 پروژه برق رسانی در بخش های توسعه شبکه، تعویض 
پایه های فرسوده، توسعه روشنایی، تبدیل سیم به کابل، 
نصب ترانس و تامین برق در مناطق مختلف شهری و 

روستایی این شهرستان به بهره برداری رسید.
وی افزود: این پروژه ها شامل توسعه، اصالح و تقویت 
شبکه برق روستاهای غفیله، پیچ سیدجابر، روستای 
عباس یالس، صندیحه و طویبه، تعویض 1۴۷ پایه 
ولتاژ 1۴ترانس  تقویت  و  افزایش ظرفیت  فرسوده، 
شهری و روستایی، نصب 19دستگاه ترانس جدید، 
توسعه 2 هزار و 5۶0 متر شبکه فشار ضعیف در مناطق 
شبکه  از  بخش هایی  اصالح  و  روستایی  و  شهری 
روشنایی معابر شهر حمیدیه است. این شهرستان 
زیرپوشش شرکت توزیع برق اهواز با 1۷ هزار مشترک 

برق است.

مدیراموربـرق شهرسـتان بـاوی گفـت: نـه پـروژه بـزرگ برق رسـانی با 
اعتباری بالغ بر۷0میلیاردریال در این شهرسـتان به بهره برداری رسـید.
در هشـتمین روز از ایـام اهلل دهـه مبارکـه فجـر، آئیـن بهره بـرداری از 
طرح هـای برقرسـانی در شهرسـتان بـاوی واقـع در شـمال شـرق اهواز 
بـا حضـور امام جمعـه، بخشـدار مرکـزی و جمعـی از مسـولین محلی و 

مدیـران بـرق اهـواز برگزارشـد.
مدیرامـور برق شهرسـتان باوی گفت: بـه منظور افزایش سـطح خدمات 
مطلوب برق به مردم و حفظ پایداری شـبکه و انجام اقدامات پیشـگیرانه 
بـه منظور عبور موفق از پیک تابسـتان سـال آینده، تعداد9 پـروژه بزرگ 
برقرسـانی در بخش هـای توسـعه شـبکه، تعدیل بـار تعویـض پایه های 
فرسـوده، توسـعه روشـنائی، تبدیـل سـیم بـه کابـل، نصـب ترانـس، و 
تامیـن بـرق در مناطق مختلـف شـهری و روسـتایی این شهرسـتان به 

بهره بـرداری رسـید. 
شهرسـتان باوی واقـع در شـمال شـرق اهـواز و دارای2۸هزار مشـترک 

بـرق می باشـد. 

مدیرامور برق شهرستان حمیدیه گفت: نه طرح برق رسانی با اعتبار ۷۶ میلیارد ریال در مناطق 
مختلف شهری و روستایی این شهرستان به بهره برداری رسید.

احمد دهیمی گفت: در راستای افزایش سطح خدمات مطلوب برق به مردم و حفظ پایداری شبکه، 
9 پروژه برق رسانی در بخش های توسعه شبکه، تعویض پایه های فرسوده، توسعه روشنایی، تبدیل 
سیم به کابل، نصب ترانس و تامین برق در مناطق مختلف شهری و روستایی این شهرستان به 
بهره برداری رسید. وی افزود: این پروژه ها شامل توسعه، اصالح و تقویت شبکه برق روستاهای 
غفیله، پیچ سیدجابر، روستای عباس یالس، صندیحه و طویبه، تعویض 1۴۷ پایه فرسوده، افزایش 
ظرفیت و تقویت ولتاژ 1۴ترانس شهری و روستایی، نصب 19دستگاه ترانس جدید، توسعه 2 هزار 
و 5۶0 متر شبکه فشار ضعیف در مناطق شهری و روستایی و اصالح بخش هایی از شبکه روشنایی 
معابر شهر حمیدیه است. این شهرستان زیر پوشش شرکت توزیع برق اهواز با 1۷ هزار مشترک 

برق است.

افتتاح ۴7 طرح برق رسانی در کالنشهر اهواز 
با اعتبار 000ر000ر6۴5ر517 ریال همزمان با 
نه طرح برق رسانی در شهرستان حمیدیه چهل و سومین بهار پیروزی انقالب اسالمی 

به بهره برداری رسید

هشت طرح برق رسانی در شهرستان کارون 
بهــــــــره بـــرداری از 9 پـــروژه بــــزرگ به بهره برداری رسید

برقرسانی به مناسبت دهه فجر در 
شهرستان باوی 

همزمان با چهل وسومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
صورت می گیرد:

بهره بــرداری از 25 پــروژه بــزرگ برق رســانی 
شهری و روستایی در استان خراسان رضوی

 هوشمند سازی و اتوماسیون شبکه های برق)14پروژه(
 تامین برق روستاهای بدون برق)11روستا(

 تامین برق عشایراستان از طریق سامانه های خورشیدی)300خانوار(
 تامین برق متقاضیان مسکن مهر ومسکن ملی)33مجتمع(

 اجرای طرح های توسعه و بهینه سازی شبکه های برق شهری و روستایی)900پروژه(
 تبدیل شبکه های فشار ضعیف سیمی به کابل خودنگهدار)477کیلومتر(

 توسعه شبکه روشنایی معابر
 نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه های برق در سطح استان 

با اعتباری بالغ بربا اعتباری بالغ بر3۴003۴00میلیارد ریالمیلیارد ریال

»دفتر روابط عمومی شرکت توزعی نیروی ربق استان خراسان رضوی«»دفتر روابط عمومی شرکت توزعی نیروی ربق استان خراسان رضوی«

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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۴3ســال تالش و خدمت در شرکت برق منطقه ای 
تهران و ویژگی ها و آثار بهــره برداری از پروژه های 
افتتاحی و آغاز عملیات اجرایی شرکت برق منطقه ای 

تهران در دهه مبارک فجر 1۴00
43سال تالش و خدمت

از سوی دیگر با نگاهی به آمار متوجه می شویم که  تالش 
و خدمت مدیران و کارکنان در برق منطقه ای تهران 
طی 43سال گذشته، چگونه موجب توسعه چشمگیر 
این صنعت شده و به کارگیری تخصص و تعهد در این 
شرکت تا چه اندازه توانسته در افزایش ظرفیت تولید، 
افزایش طول شبکه های انتقال و فوق توزیع و تامین نیاز 

شبکه های توزیع موثر باشد؟ 
و  به 12هزار  نیروگاه ها  نامی  ظرفیت  حاضر  حال  در 
130مگاوات رسیده، در حالی که این میزان در سال 57، 
1665مگاوات بوده است و این یعنی هر 4 سال حدود 

1000 مگاوات افزایش ظرفیت.
طول شبکه هاي انتقال و فوق توزیع در سال 57، حدود 
1913کیلومتر بوده، در حالی که اکنون9800کیلومتر 
داریم؛  فوق توزیع  و  انتقال  شبکه هاي  طول  مدار 
طول  به  کیلومتر   750 حدود  سال   4 هر  عبارتی  به 

شبکه هاي انتقال و فوق توزیع افزوده شده است.
با  انتقال و فوق توزیع  در سال 57  تعداد 58 پست 
مجموع ظرفیت 6731 مگاولت آمپر وجود داشته  و  
اکنون  مدیریت بیش از 337 پست انتقال و فوق توزیع 
با مجموع ظرفیت 46هزار و 857 مگاولت آمپر بر عهده 
و هر چهار سال حدود 3750  باشد  این شرکت می 
مگاولت آمپر به ظرفیت افزوده و حدود 26 پست انتقال و 

فوق توزیع احداث شده است. 
 تامین پایدار نیاز 4 شرکت توزیع نیروي برق محدوده 
تحت پوشش  و 41 مشترک مستقیم وکارخانه صنعتي 
بزرگ )اعم از خودرو سازي، کارخانجات سیمان، صنایع 

فوالد و ...( و  تحت پوشش قراردادن بیش از 9 میلیون 
مشترک از دیگر اقداماتی است که در طول این سال ها 

انجام شده است. 
ذخیره اي  تلمبه  نیروگاه  از  بهره برداري  و  افتتاح 
کشور)سیاه بیشه(، اجراي پست هاي GIS در فضاهاي 
تبدیل   ،AIS قدیمي  پست هاي  جاي  به  کوچک تر 
شبکه هاي  به  هوایي  فوق توزیع  و  انتقال  شبکه هاي 
در  که  است  مهمی  فعالیت های  جزو  نیز  زیرزمیني 

43سال گذشته به ثمر نشسته است. 
همچنین پیشرفت در عرصه شبکه هاي کابلي، بهبود 
وضعیت شبکه هاي هوایي موجود وکسب عناوین برتر 
جشنواره شهید رجایي توسط کارکنان صدیق و دلسوز 
را هم باید جزو افتخارات این شرکت طی سالیان گذشته 

در صنعت برق محسوب کرد. 
به  پروژه   5 تعداد  جاري  سال  فجر  مبارک  دهه  در 
ارزش حدود 96 میلیارد تومان به بهره برداري  رسید 
که با بهره برداري از این پروژه ها، 70 مگاولت آمپر به 
ظرفیت شبکه انتقال و فوق توزیع برق تهران اضافه شد. 
همچنین عملیات اجرایي 4 پروژه به ارزشي بالغ بر 153 
میلیارد تومان آغاز شد که با اجراي آنها نیز 110 مگاولت 

آمپر دیگر به ظرفیت شبکه اضافه شده است.
به گزارش روابط عمومي شرکت برق منطقه اي تهران؛ 
نکته قابل توجه در بهره برداري و آغاز عملیات اجرایي 

پروژه هاي یادشده، بکارگیري ظرفیت ها و توان 
اجراي  در  تهران  منطقه اي  برق  شرکت 

سال  در  انقالب  معظم  رهبر  منویات 
مانع زدایي ها«  و  پشتیباني ها  »تولید، 

زیرساخت هاي  مذکور  پروژه هاي  بطوریکه  است؛ 
را در مناطق و  تولید  ارتقاء کمي و کیفي  براي  الزم 
شهرک هاي صنعتي فراهم مي آورد. مصداق این بیان 
صنعتي  شهرک  در  کیلوولت   230/20 مدوالر  پست 
عباس آباد، و تکمیل ارتباطات در پست جدید کارون 
می باشد که در ناحیه اي صنعتي و تولیدي در منطقه  21 

تهران واقع شده است.
همچنین در بخش آغاز عملیات اجرائي پروژه ها که 
توسط معاونت  طرح و توسعه به انجام رسید نیز، احداث 
پست سیار 63/20 کیلوولت شهرک صنعتي دماوند به 
همراه کابل 63 کیلوولت تغذیه آن مؤید مطلب فوق 

است.
به طور کلي اثرات بهره برداري از پروژه هاي مذکور به 

شرح زیر مي باشد:
 تأمین برق مشترکین به خصوص مشترکین صنعتي و 

تولیدي
  افزایش قابلیت اطمینان شبکه

 افزایش پایداري شبکه
 بهبود پروفیل ولتاژ

 کاهش تلفات
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 1۶پروژه 
در بخش های پست، خطوط برق و نیروگاه مقیاس کوچک 
ارزش  با  هستند  مهم  و  زیرساختی  پروژه های  عمدتاٌ  که 
سرمایه گذاری بیش از 2 هزار و 220 میلیارد تومان، در ایام 

مبارک دهه فجر در خوزستان افتتاح می شوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، 
محمود دشت بزرگ با اعالم این خبر افزود: در بخش پست ها 
هشت پروژه به ظرفیت 1202 مگاولت آمپر، بخش خطوط 
چهار پروژه به ظرفیت ۶0 کیلومتر مدار، دو پروژه در بخش 
فیبر نوری به ظرفیت ۳۶ کیلومتر، یک بی 1۳2 کیلوولت 
در  مگاوات  ظرفیت 25  به  مقیاس کوچک  نیروگاه  یک  و 

شهرهای مختلف استان آماده افتتاح رسمی هستند.
وی بیان کرد: از این تعداد پروژه، سرمایه گذاری 1۳ پروژه 
با فراهم کردن بستر  توسط این شرکت بوده و سه پروژه 
بخش  و  سرمایه گذاران  توسط  مناسب  سیاست گذاری  و 

خصوصی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: از جمله 
به 1۳2  به پست ۴00  پروژه ها می توان  این  شاخص ترین 

کیلوولت پیروزان و خطوط آن و پست 2۳0 به ۳۳ کیلوولت 
صنایع در اهواز، پست 1۳2 به ۳۳ کیلوولت پیام و نیروگاه 
مقیاس کوچک میانرود در شهرستان دزفول، پست 1۳2 به 
۳۳ کیلوولت سرو در دشت آزادگان و پست ۴00 کیلوولت 
GIS شهید آبکار و خط دومداره ورودی آن در خرمشهر 

اشاره کرد.
دشت بزرگ با بیان اینکه کالنشهر اهواز به تنهایی با هفت 
پروژه، بیشترین پروژه های آماده افتتاح را دارد، تصریح کرد: 
از جمله این پروژه ها که باعث تقویت رینگ 1۳2 کیلوولت و 
تکمیل رینگ ۴00 کیلوولت اهواز شده، پست ۴00 کیلوولت 
پیروزان با ترانسی به ظرفیت ۳15 مگاولت آمپر است که با 
طراحی ابرترانسی به ظرفیت باال و مشخصات جدید و مقاوم 
در برابر تغییرات اقلیمی مثل دمای باال و پدیده ریزگرد، نقش 
ویژه ای در تامین برق کالنشهر اهواز و پایداری آن خواهد 

داشت.
وی تصریح کرد: خط و پست برق ۴00 کیلوولت GIS شهید 
به ۳۳  پست ۴00  اولین  که  اروند(  جهان آرا  )فوالد  آبکار 
کیلوولت GIS در خوزستان در زمینه تامین برق مشترکین 

است در خرمشهر آماده افتتاح است. این پست که با هدف 
تامین برق کارخانه فوالد جهان آرا اروند احداث شده ۶50 

مگاولت آمپر ظرفیت دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به آماده 
افتتاح بودن نیروگاه میانرود دزفول نیز گفت: این نیروگاه 
25مگاواتی، در شمال خوزستان وارد مدار می شود تا بخشی 
از محدودیت تولید برق و محدودیت خطوط فوق توزیع را در 

این ناحیه جبران کند.
دشت بزرگ تصریح کرد: همه این پروژه ها که با هدف تقویت 
زیرساخت های برق در خوزستان برنامه ریزی، تامین مالی و 
احداث شده  است، باعث افزایش پایداری شبکه برق به طور 
خاص در محل هایی که احداث شده اند و به طور کلی در 

خوزستان می شوند.
وی تاکید کرد: این شرکت وظیفه تامین و انتقال برق در 
شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه 
و بویراحمد را بر عهده دارد و با توجه به ظرفیت ها و نیازهای 
هر منطقه و منابع مالی در اختیار، پروژه هایی را برنامه ریزی و 

وارد مدار خواهد کرد.

محمود دشت بزرگ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد:

16پروژه زیرساختــی بـرق با اعتبـــار 2هزار 
و 220میلیارد تومان در خوزستان افتتاح 

می شود
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تعدادی از پروژه های در حال احداث شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستانتعدادی از پروژه های در حال احداث شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستانپروژه های آتی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستانپروژه های آتی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

توسعه نیروگاه های مولد مقیاس کوچک و انرژی های تجدیدپذیر استانتوسعه نیروگاه های مولد مقیاس کوچک و انرژی های تجدیدپذیر استان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

مجری طرح های نیروگاهی و تولید پراکنده )معاونت برنامه ریزی و تحقیقات(مجری طرح های نیروگاهی و تولید پراکنده )معاونت برنامه ریزی و تحقیقات(

تعدادی از پروژه های در حال احداث شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستانتعدادی از پروژه های در حال احداث شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

پروژه های احداث شده در سال پروژه های احداث شده در سال 1۴001۴00

مجموع اعتبار پروژه ها: مجموع اعتبار پروژه ها: 1218012180 میلیارد ریال میلیارد ریال
مجموع کیلومتر مدار: مجموع کیلومتر مدار: 682682 کیلومتر مدار کیلومتر مدار
آمپر مگاولت  آمپر  مگاولت   611611 آمپر:  مگاولت  آمپر: مجموع  مگاولت  مجموع 

مجموع برآورد پروژه ها: مجموع برآورد پروژه ها: 3000030000 میلیارد ریال میلیارد ریال

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

60

14
00

ن 
هم

   ب
رم

چها
 و 

ت
یس

ه ب
مار

ش

61

w
w

w
.b

a
rg

h
a

b
.i

r



برق منطقه ای  شرکت  مهندس حبیبی، مدیرعامل 
کرمان خبر داد:

افتتــاح 3 پــروژه با اعتبــاری 
بالغ بر 188 میلیارد تومان به 

مناسبت دهــه فجـــر
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان در 
سـخنانی اظهـار داشـت: به مناسـبت دهـه فجر 
امسـال، فـاز دوم پسـت 400 کیلوولـت نیـروگاه 
شـوباد کهنـوج، احـداث پسـت132.20 کیلوولت 
 132.20 پسـت  فیـدر  توسـعه  و   1 رفسـنجان 
کیلوولت رفسـنجان 2 و همچنین فـاز اول احداث 
خطـوط ارتباطـی نیـروگاه زرند بـه بهره بـرداری 

. سـند می ر
اول پسـت 400  فـاز  افـزود:  مهنـدس حبیبـی 
کیلوولـت کهنـوج شـامل یـک فیـدر ترانـس 
400.230 کیلوولـت و یک فیدر خـط 400 کیلوولت 
اسـت کـه در تیرمـاه سـال 99 بـرق دار شـد. فاز 
ترانـس 400.230  فیـدر  یـک  شـامل  نیـز  دوم 
کیلوولـت و یـک فیـدر خـط 400 کیلوولت اسـت 
که هـدف از احـداث این پسـت، باال بـردن قابلیت 
اطمینان شـبکه قـدرت و بهبـود پروفیـل ولتاژ و 
پایـداری شـبکه و تکمیـل رینـگ 400 کیلوولـت 
جنوب اسـتان کرمـان بـوده و بـا اعتبـاری بالغ بر 

111میلیـارد تومـان بـه بهره بـرداری می رسـد.
کرمـان  منطقـه ای  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
همچنین بیـان داشـت: عملیات افزایـش ظرفیت 
و نوسـازی پسـت 132.20 کیلوولت رفسـنجان1 با 
اعتبار 60میلیـارد تومـان از دیگـر پروژه های قابل 
افتتـاح در دهه فجر اسـت که ایـن پـروژه با هدف 
تقویت شـبکه برق فشـار قوی و تامین بـرق مورد 
نیاز مرکز شهرسـتان رفسـنجان و مناطق تجاری، 

مسـکونی و صنعتـی این شـهر احداث شـد.
وی اظهـار داشـت: ایـن پسـت بـا ظرفیـت یـک 
ترانـس 15 مگاولـت آمپری در حـال کار بـود که با 
توجه بـه ظرفیـت پاییـن و فرسـودگی تجهیزات 
به طـور کامـل جمـع آوری شـد و پسـت جدید با 
ظرفیـت دو ترانـس 40 مگاولـت آمپـر و مجموعـًا 
80 مگاولـت بـه همـراه دو فیـدر ترانـس، دو فیدر 
خط 132 کیلوولـت و 16 فیـدر 20 کیلوولت احداث 
شـده اسـت. همچنیـن طـرح توسـعه یـک فیدر 
خـط 132 کیلوولـت در پسـت رفسـنجان2 نیز به 

بهره بـرداری خواهـد رسـید.
مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای کرمـان در رابطه 
با احـداث خطـوط ارتباطی نیـروگاه زرند فـاز اول 
گفـت: این خط بـه طـول 7/2 کیلومتر و بـه منظور 
انتقال انـرژی تولیـدی نیروگاه سـیکل ترکیبی در 
حال احـداث زرند به شـبکه بـا اعتبـار 8 میلیارد 
تومـان احداث شـده و عملیات اجرایی فـاز دوم آن 

در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
مهنـدس حبیبـی همچنیـن اظهـار داشـت: بـه 
همیـن مناسـبت بـا اعتبـار 455 میلیـارد تومان 
7 پـروژه توسـعه شـامل دو فیـدر خط در پسـت 
منوجـان -فـاز دوم، احـداث خطـوط ارتباطـی 
نیـروگاه زرنـد- فـاز دوم، احـداث خـط قلعـه 
گنـج - سـوالن، احـداث خـط جـوزم میـدوک و 
افزایـش ظرفیت ترانس هـای پسـت های کرمان 1، 
می شـوند. کلنگ زنـی  زنگی آبـاد  و  توکل آبـاد 

بهمـن داراب زاده، مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای 
گیـالن گفـت: به منظـور خدمات رسـانی بهتـر و ارائه برق 
پایدار به مشـترکان محترم، تامین برق و توسـعه واحدهای 
مسـکونی، تجـاری و صنعتـی و ایجـاد رونـق اقتصـادی و 
اشـتغال، جلوگیـری از بـروز خاموشـی های گسـترده، رفع 
حبـس تولیـد نیـروگاه پره سـر، ارتقـای پایـداری عملکـرد 
صحیح حفاظتی سیسـتم، افزایش ظرفیت تبـادل و انتقال 
انرژی، افزایش ظرفیت و پایداری و قابلیت اطمینان شـبکه، 
1۶ پروژه مهم و زیربنایی در شـرکت برق منطقه ای گیالن 

فعـال بـوده و به بهره بـرداری خواهند رسـید. 
داراب زاده گفـت: احـداث پسـت 2۳0.۶۳ کیلوولـت غـرب 
رشـت، احداث پسـت ۶۳.20 کیلوولت سلیمانداراب رشت، 
احـداث پسـت ۶۳.20 کیلوولـت GIS آج بیشـه )شـرق 
رشـت(، احـداث طرح موقت پسـت ۶۳.20 کیلوولت ضیابر 
)15*2 مگاولـت آمپـر بـه صـورت بانـک(، توسـعه بخـش 
۶۳.20 کیلوولـت پسـت رشـت شـمالی و احـداث پسـت 
موقـت 1۳2.۶۳ کیلوولـت در پسـت سـیادتی از پروژه های 

فعـال در بخش پسـت هسـتند.

1616 پروژه برقی در شرکت  پروژه برقی در شرکت برق منطقه ای برق منطقه ای 
گیالنگیالن به بهره برداری می رسد به بهره برداری می رسد

خـط  احـداث  افـزود:  وی 
چهارمداره مختلط 2۳0 و ۶۳ 
کیلوولت رشـت شمالی)غرب 
پره سـر،   - انزلـی   - رشـت( 
احـداث خـط ۶۳ کیلوولـت 
دومداره تغذیه پسـت جنوب 
کیلوولـت  خـط ۶۳  رشـت، 
پسـت  تغذیـه  دومـداره 
سـلیمانداراب، اتصـاالت 2۳0 
کیلوولت پسـت غرب رشـت، 
ورود و خـروج خـط دومـداره 

۶۳ کیلوولـت نفـوت - طالقانی - سـیادتی در پسـت غرب 
رشـت، ورود و خـروج خـط تک مـداره ۶۳ کیلوولت قلی پور 
- نفـوت و بخشـی از خـط دومـداره طالقانی- غرب رشـت، 
چهارمـداره کردن بخشـی از خـط دومداره موجـود نفوت-

سـیادتی-طالقانی )PC(، خـط ۶۳ کیلوولـت چهارمـداره 
توحیـد - مقـدم - قلی پـور در پسـت غـرب رشـت، تغییـر 
ارتباط خط 1۳2 کیلوولت رشـت 1 - رسـتم آباد در پسـت 

سـیادتی، برقـراری اتصاالت ۶۳ کیلوولت ضیابر و بهسـازی 
خـط دومـداره 2۳0 کیلوولـت رشـت شـمالی - پونـل- 
سـیادتی تا پسـت غرب رشـت از پروژه های فعال در بخش 

هسـتند. خط 
مدیرعامـل شـرکت برق منطقـه ای گیالن گفت: بـرای این 
1۶ پـروژه فعـال در بخـش خـط و پسـت، اعتبـاری حدود 

10۷2 میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری خواهد شـد.

بهمــــن داراب زاده - مدیــرعامــــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای گیـــالن

در راستای افزایش ظرفیت و قابلیت اطمینان شبکه:

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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کسب عنوان برتر در: کسب عنوان برتر در: 

 انجام پروژه ملی مرکز خالقیت از سوی شرکت 
توانیر

 انجام پروژه ملی اصالح تعرفه صنایع از سوی 
شرکت توانیر

انجام پروژه ملی کاهش مصرف سرمایشی از   
سوی شرکت توانیر.

خرید  قرارداد  مگاوات   2۳0 حاضر  حال  در   
سازمان  با  خورشیدی  نیروگاه  برق  تضمینی 
برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
)ساتبا( در استان یزد منعقد شده است که از این 
 ۸1.5 ظرفیت  با  خورشیدی  نیروگاه   10 میزان 
همچنین  هستند.  بهره برداری  مدار  در  مگاوات 

زیرساخت های  توسعه  راستای  در  تفاهم نامه ای 
برق  تولید  انرژی،  بهینه سازی  در خصوص  الزم 
تجدیدپذیر و پاک و حمایت از مشارکت بخش 
خصوصی در این حوزه، مابین سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق کشور )ساتبا( و 

استانداری یزد مبادله شد.
 صنعت برق استان یزد حدود 2۸00 مگاوات 
ظرفیت نامی تولید برق دارد و به عنوان شاهراه 
انرژی با ۴ استان هم جوار، اتصال شبکه برق دارد.
 از سال 1۳91 تا سال 99 تعداد 19 نیروگاه 
مقیاس کوچک )تولید پراکنده( با مجموع 1۶۷ 
مگاوات توسط بخش خصوصی احداث شده است.
 مصرف انرژی الکتریکی استان در بخش صنعت 

۷5 درصد است و ۷ درصد در بخش کشاورزی 
مصرف می شود.

 پیک نیاز مصرف سال 1۳99 به میزان 1۸05 
 1۳:55 ساعت   1۳99/05/0۸ تاریخ  در  مگاوات 
به   1۴00 سال  مصرف  نیاز  پیک  و  است  بوده 
 1۴00/0۴/20 تاریخ  در  مگاوات   19۶5 میزان 
ساعت 1۳ بوده که رشدی حدود 9 درصد داشته 

است.
 استان یزد دومین استان بزرگ معدنی دارای 
بیش  توزیع  فوق   و  انتقال  پست های  ظرفیت 
حدود  مساحتی  با  و  آمپر  مگاولت   12000 از 
و  انتقال  خطوط  دارای  ۷5000کیلومترمربع 

فوق توزیع بیش از ۴000 کیلومتر است.

دستاوردهای یک ساله دستاوردهای یک ساله 
برق منطقه ای یزدبرق منطقه ای یزد

برق  مدیرعامل شرکت  اســدی  ابوالفضـل  فجــر،  دهـــه  مناسبت  به 
منطقه ای یزد به تشریح دستاوردهای یک ساله این شرکت پرداخت:

1- رتبه نخست کشوری از لحاظ ظرفیت نیروگاه های خورشیدی
2- رتبه اول کمترین تلفات انرژی شبکه انتقال و فوق توزیع در کشور

3- رتبه دوم در بین شرکت های برق منطقه ای در ارزیابی مدیران ارشد وزارت 
نیرو

4- رتبه سوم در اجرای برنامه های پاسخگویی بار تابستان 1400 در گروه2 
5- کسب عنوان دستگاه برگزیده استانی در جشنواره شهید رجایی سال 1399

6- اجرای موفق طرح پایلوت پروژه ملی بهینه سازی مصرف خانه به خانه 
7- انجام موفق طرح ویژه ملی استفاده بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت در 

سطح شبکه سراسری انتقال و فوق توزیع
8- رتبه دوم دیسپاچینگ منطقه یزد در میانگین درصد رویت پذیری در سال 99
9- رتبه برتر در عملکرد صحیح سیستم های حفاظتی در سال های 97، 98 و 99

 ابوالفضل اسدی - مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد

 در روز با کنار زدن پرده ها از نور طبیعی استفاده و المپ های اضافی را خاموش کنیم.
 وسایل پرمصرف )مانند اتو، پلوپز برقی، ماشین ظرفشویی و لباسشویی، جاروبرقی و... (، را در 

ساعات کم باری استفاده کنیم.
 با سرویس به موقع کولر و نصب سایه بان، باعث افزایش بازدهی و رفاه خانواده شویم.

 با راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی، نه تنها باعث افزایش رفاه خانواده و کاهش هزینه
 برق مصرفی خود می شویم، بلکه باعث جلوگیری از اعمال خاموشی به دیگر هموطنان نیز 

خواهیم شد.

پیامپیام
مدیریتمدیریت
مصرفمصرف

طرح »مدیریت توامان عرضه و تقاضا« در راستای کاهش خاموشی ها و افزایش سطح رفاه هموطنان

با توجه به اینکه در فصول مختلف سال با کمبود انرژی مواجه هستیم )در تابستان کمبود آب و برق و در 
زمستان کمبود گاز و به تبع آن کمبود برق(، شرکت برق منطقه ای یزد با طرح »مدیریت توامان عرضه و 

تقاضا« تالش دارد از اعمال خاموشی به مردم و صنایع بکاهد.
در بخش عرضه با ارائه پیشنهاد »ایجاد نیروگاه های خودتامین« به صنایع مستقر در استان، در راستای 
مسئولیت اجتماعی آنان، گامی موثر در تولید نیروی برق در کوتاه مدت و 
بلندمدت برداشته می شود که مزیت اصلی آن، صرفه جویی در هزینه های 
عمومی و کاهش زمان راه اندازی و فعالیت در شرایط اضطراری است.

همچنین در بخش مدیریت تقاضا، با فرهنگ سازی، الگوسازی و 
ارائه راهکارهای مدیریت و مصرف بهینه انرژی در ساختمان های 
اداری و مسکونی، می توان به سطح رفاه هموطنان، افزایش 

پایداری و امنیت شبکه و توسعه ملی پایدار افزود.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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بهره برداری از 7 پروژه مهم برق رسانی 
در سه استان تحت پوشش با اعتبار 
135 میلیارد و 600 میلیون تومان در  

دهه مبارک فجر

دکتـر افشـین روشـن میالـنی، مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای 
آذربایجـان اعـالم کـرد:

 همزمان با دهه مبارک فجر، هفت پروژه مهم برق رسانی شرکت برق منطقه ای 
بهره برداری  به  هزینه  تومان  میلیون   600 و  مجموع 135میلیارد  با  آذربایجان 

می رسد.
 دکتر افشین روشن میالنی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان ضمن 
اعالم این خبر، با تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: این 
پروژه ها در سطح استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل احداث 

شده و آماده بهره برداری جهت تقدیم به مردم شریف منطقه هستند.
دکتر میالنی با بیان اینکه با بهره برداری از این پروژه ها، قابلیت اطمینان شبکه 
برق منطقه در سطح سه استان به طور چشمگیری افزایش می یابد، اظهار اطمینان 
کرد بهره برداری از این پروژه ها و نیز تکمیل پروژه های در دست اجرا، در تحقق 
اهداف متعالی کشورمان برای »رونق تولید« در بخش های صنعت و کشاورزی و نیز 

مدیریت بار بخش های مختلف از جمله بخش خانگی و... کامالً موثر واقع می شود.

پیام مدیرعامل
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حوزه  بزرگوار  هموطنان  برای  مطمئن  برق  انرژی  »تامین 
آذربایجان  شرقی،  آذربایجان  )استان های  شرکت  فعالیت 
غربی و اردبیل( با اجرای ده ها پروژه مهم برق رسانی، تالش 
بی وقفه در مدیریت و گذر موفقیت آمیز از پیک تابستان و 
محدودیت های زمستان سال 99 و 1400 صفحه زرین دیگری 

بر افتخارات این شرکت رقم زد. 
شرکت برق منطقه ای آذربایجان با بهره مندی از رویکرد مهم 
»تولید، پشتیبانی ها،  توانست در سال  مقاومتی«  »اقتصاد 
مانع زدایی« با مدیریت تقاضا و مصرف، گام های جدی برداشته 
و تجربیات ارزنده ای در مسیر خدمت به مردم شریف منطقه 

کسب نماید.
این شرکت با تعمیم شیوه های اصالح الگو و مدیریت مصرف 
با اجرای پروژه ها و  نیز  در بین مشترکان عمده و عادی و 
هوشمندسازی  و  برق  شبکه  از  تلفات  کاهش  برنامه های 
بیش از پیش مجموعه شبکه برق منطقه، رویکردی مطلوب 
درخدمت رسانی و توسعه زیرساخت ها در جهش تولید در 

جامعه داشته است.
و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  و  برق  صنعت  ارتباط  توسعه 
تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان، افزایش و بهبود کیفیت 
بهره وری مدیریت یکپارچه و نظام مند و... از دیگر رویکردهای 

مدیریتی و سازمانی این شرکت بوده است.
است  مفتخر  همچنین  آذربایجان  منطقه ای  برق  شرکت 
که با توجه به اصول و خط مشی اصلی کشورمان در زمینه 
خودباوری و در راستای ویژگی های صنعت برق با نگاه فنی، 
اقتصادی، دانش محور، مهندسی ارزش و رعایت اصل صرفه 
و صالح اقتصادی و با لحاظ نمودن الزامات زیست محیطی و 
مدیریت سبز در پویایی، اثربخشی و تامین مطمئن نیروی 
برق برای مردم عزیز منطقه، گام برداشته و همچنان همانند 

سال های گذشته این راه پرفراز و نشیب را ادامه خواهد داد.
در دهه مبارک فجر سال 1400 تعداد هفت پروژه مهم شرکت 
میلیارد  بر 135  بالغ  اعتباری  با  آذربایجان  منطقه ای  برق 
تومان آماده بهره برداری و تقدیم به خدمت ملت شریف ایران 

می باشد.«

معرفی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

آذربایجان  منطقه ای  برق  سهامی  شرکت 
انرژی  تامین  و  تولید  مدیریت  مسئولیت 
الکتریکی مطمئن و پایدار در منطقه تحت 
بوده  عهده دار  را  خود  جغرافیایی  پوشش 
به  و  ماموریت های محوله  انجام  و در جهت 
عملیاتی  و  راهبردی  اهداف  تحقق  منظور 
شفافیت  ایجاد  و  برق رسانی  زمینه های  در 
چارچوب  در  و  ارتباطی  سطوح  تمامی  در 
ارائه  به  متعهد  نیرو،  وزارت  سیاست های 
برق  اقتصادی  و  مطمئن  فراگیر،  خدمات 
تمرکز  ضمن  و  می باشد  خود  مشترکین  به 
مستمر بر انتظارات و نیازهای مشتریان، ارزش 
پایدار برای مشتری ایجاد نموده و با رعایت 
قوانین، مقررات و آیین نامه ها، کلیه امکانات 
و توانایی های سازمانی را در جهت تامین و 
برآوردن نیازهای آنان و جلب رضایت تمامی 

ذینفعان سازمان به کار گرفته است.

دکتر افشین روشن میالنی - مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان

شرکت برق منطقه ای آذربایجان از نـظر موقعیت 
از شمال  ایران و  تقسیمات برقی در شمالغرب 
به کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، 
شرق  از  عراق،  و  ترکیه  کشورهای  به  غرب  از 
به برق گیالن، از جنوب غربی به برق غرب و از 
از  و  است  مرتبط  زنجان  برق  به  جنوب شرقی 
نظر تقسیمات کشوری، مسئولیت برق رسانی به 
سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان 

غربی را به عهده دارد.

موقعیت جغرافیایی

تاریخچه شرکت
 1345 سال  در  آذربایجان  منطقه ای  برق  شرکت 
و  موسسات  بر  کل  مدیریت  و  تحویل  منظور  به 
شرکت های سهامی روشنایی برق مستقر در شهرهای 
مختلف آذربایجان تاسیس شد. این شرکت در حال 
آذربایجان  استان  محدوده جغرافیایی سه  در  حاضر 
شرقی،آذربایجان غربی و اردبیل در مساحتی حدود 
110هزار و 764کیلومترمربع فعالیت می کند و جمعیت 
تحت پوشش آن بیش از هشت میلیون نفر است که 
در بین شرکت های 16گانه برق منطقه ای کشور، بعد 
از برق منطقه ای تهران، پرجمعیت ترین و از نظر تعداد 
مشترکین نیز با سهم 10.3 درصد کل مشترکین برق، 
منطقه ای کشور محسوب  برق  بزرگ  دومین شرکت 

می شود .
موقعیت  نظر  از  آذربایجان  منطقه ای  برق  شرکت 
کشورهای  با  همجواری  دلیل  به  نِیز  جغرافیایی 
نیز  و  عراق  ترکیه،  ارمنستان،  آذربایجان،  جمهوری 
جمهوری خودمختار نخجوان )جمهوری آذربایجان( و 
همچنان به عنوان پل ارتباطی شبکه صنعت برق ایران 
با اروپا، از مهمترین شرکت های برق منطقه ای کشور 
در جایگاه ممتاز قرار گرفته است؛ به طوری که این 
شرکت به عنوان اولین شرکت برق منطقه ای در ایران از 
سال 1371 برابر1992 میالدی نسبت به فروش و تبادل 
انرژی برق به صورت برون مرزی با کشورهای ترکیه، 
آذربایجان و ارمنستان بر اساس سیاست های جمهوری 

اسالمی ایران اقدام کرده است.
ابتدا شرکت های توزیع نیروی  در حوزه این شرکت، 

برق استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی 
فعالیت خود را به عنوان شرکت های زیرمجموعه برق 
مورخه های  در  و  کردند  آغاز  آذربایجان  منطقه ای 
1372/01/01 شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
و 1375/01/22 شرکت توزیع نیروی برق تبریز )شامل 
شهرستان های تبریز، آذرشهر و اسکو( از شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان شرقی منفک و به عنوان سومین 
منطقه ای  برق  نیروی  توزیع  و چهارمین شرکت های 

آذربایجان فعالیت خود را شروع کردند.
بر استقالل  نیرو مبنی  به دنبال سیاست های وزارت 
شرکت های  از  کشور  سراسر  توزیع  شرکت های 
منطقه ای  برق  نیروی  توزیع  شرکت  منطقه ای،  برق 
آذربایجان نیز از تاریخ 86/07/01 به تدریج از مدیریت 
شرکت برق منطقه ای آذربایجان مستقل و تحت نظر 

شرکت مادرتخصصی توانیر درآمدند.
این شرکت ها هم اکنون بر اساس نیاز مشترکین و ضوابط 
جاری، از طریق واگذاری انشعاب برق، بهره برداری و 
نگهداری تاسیسات توزیع برق، تامین روشنایی های 
معابر و سایر خدمات مرتبط را به متقاضیان و مشترکین 

برق ارائه می دهند.
شرکت  دو  هم اکنون  توزیع،  شرکت های  کنار  در 
مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی )شامل مدیریت 
آذربایجان  استان های  در  مستقر  نیروگاه های  بر 
شرقی و اردبیل( و مدیریت تولید برق آذربایجان غربی 
استان  در  مستقر  نیروگاه های  بر  مدیریت  )شامل 

آذربایجانغربی( نیز فعالیت می کنند.

فعالیت های شرکت
شامل  آذربایجان  منطقه ای  برق  شرکت  فعالیت های   
عنوان  به  نیرو  وزارت  سوی  از  که  است  اقداماتی 
فعالیت های نظارتی و اعمال سیاست های اجرایی ابالغ 
بر  نظارت  برنامه ریزی،  فعالیت های  شامل  و  می شود 
تولید، انتقال و توسعه تاسیسات بوده و دارای ساختار 
تصویب شده مطابق نمودار ساختار سازمانی ارائه شده در 

بخش ساختار سازمانی می باشد.

ماموریت و حوزه 
عملیاتی شرکت

از  یکی  به عنوان  آذربایجان  منطقه ای  برق  شرکت 
شرکت های تابعه شرکت مادرتخصصی توانیر، ماموریت 
تامین، تولید، انتقال و فروش نیروی برق مطمئن در حوزه 

عمل خود را به عهده دارد.
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و سومین  چهل  با  همزمان  رضایی  موسی  مهندس 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اعالم کرد:

مهندس رسول موسی رضایی - مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان 

آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از 
2121 طرح زیربنایی طرح زیربنایی  شرکت برق منطقه ای شرکت برق منطقه ای 
اصفهاناصفهان  با اعتباری بالغ بر یک هزار و با اعتباری بالغ بر یک هزار و 

130130 ميليارد تومان ميليارد تومان

مهندس رسول موسی رضایی، مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای اصفهان از آغاز عملیات اجرایی و 
با  این شرکت  زیربنایی  پروژه  از 21  بهره برداری 
تومان،  میلیارد  و 130  بر یک هزار  بالغ  هزینه ای 
همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی و دهه مبارک فجر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان، 
این  مدیرعامل  رضایی،  موسی  رسول  مهندس 
شرکت با اعالم این خبر گفت: شرکت برق منطقه اي 
اصفهان در راستای برنامه ششم توسعه و همزمان 
با چهل و سومین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي 
و دهه مبـارک فجـر، طـرح هـاي مهم زیربنایی 
و  سختکــوش  کارکنان  همت  حــاصل  که  را 
پــرتالش صنعــت بــــرق اصفهــان است، 
در سطح مناطق تحت مدیریت آمـاده بهره برداري 

کرده است.

قابل  طرح های  اهم  رضایی  موسی  مهندس 
بهره برداری را به این شرح عنوان کرد:

 احداث پست 230 به 63 کیلوولت سمیرم، احداث 
پست 63 به 20 کیلوولت GIS شهدا، احداث کابل 
اقارب پرست، توسعه  230 کیلوولت اسالم آباد1- 
4 بي  پست 63 به 20 کیلوولت کاشان1، توسعه 
4 بي  پست 230 کیلوولت راوند کاشان، توسعه3 
بي  پست 63 به 20 کیلوولت گالوانیزه کاشان، ورود 
و خروج خط 63 کیلوولت شهرضا 230 - سمیرم 
63 در پست 230 کیلوولت سمیرم، ورود و خروج 
پست  در   1 آران   - محتشم  کیلوولت   63 خط 
کیلوولت  کابل 63  احداث  آران2،  کیلوولت   63
چمران-شهدا و توسعه 2 بي در پست 230کیلوولت 
محتشم کاشان.مدیرعامل برق منطقه اي اصفهان 
سمیرم،  کیلوولت   63 به   230 پست  داد:  ادامه 
اعطایی  تسهیالت  پروژه های  از  پست  آخرین 
بانک توسعه اسالمی است که با ظرفیت نامي250 
مگاولت آمپر دارای 4 فیدر خروجی 230 کیلوولت، 
به  زمینی  در  و  کیلوولت   63 خروجی  فیدر   6
مساحت حدود 6 هکتار احداث شده است. وی 
اضافه کرد: پست 63 به 20 کیلوولت GIS شهدا 

شهر  توزیع  فوق  شبکه  رینگ  تکمیل  هدف  با 
اصفهان و تغذیه برق مورد نیاز مترو به ظرفیت 80 
مگاولت آمپر دارای 16 فیدر خروجی 20 کیلوولت 
بوده و با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی روز 
 Gas Insolation یا   GIS سیستم  یعنی  دنیا؛ 
Substation احداث شده است. مهندس موسی 
توسعه  را  مذکور  پروژه های  اهداف  اهم  رضایی 
زیرساخت و افزایش پایداري شبکه، تامین دیماند 
برق مصرفي مشترکین منطقه و متقاضیان جدید، 
فراهم کردن امکان مانور بار مشترکین و جلوگیري 
از خاموشي هاي ناخواسته، تامین ولتاژ استاندارد و 
کاهش تلفات انرژي و بار خطوط و ایستگاه هاي 63 
کیلوولت در منطقه و کاهش بار سایر ایستگاه ها 
و خطوط 63 کیلوولت عنوان کرد و افزود: برای 
به بهره برداری رسیدن 10 پروژه فوق مبلغ 638 

میلیارد تومان هزینه شده است.
کلنگ زنی  آماده  پروژه های  کرد:  اضافه  وی 
احداث  شامل  فجر  مبارک  دهه  در  شرکت  این 
پست 400 به 63 کیلوولت نجف آباد، توسعه قطر 
پست230 کیلوولت اردستان، توسعه 4 بی 230 
 230 پست  احداث  و  کاشان  نیروگاه  کیلوولت 
به63 کیلوولت، احداث پست 63 به 20 کیلوولت 
علویجه، احداث پست 63 به 20 کیلوولت گندمان، 
تعویض ترانس پست 63 به 20 کیلوولت تلمبه خانه 
سد زاینده رود، احداث پست GIS سیار سجزي3، 
افزایش ظرفیت پست 63 به 20 کیلوولت نجف آباد1، 
احداث خط 230 کیلوولت نیروگاه کاشان تا پست 
400 به 230 در منطقه کاشان، ورود و خروج خط 
230 زواره - منتظری در پست اردستان و احداث 
فاز  نجف آباد   400 پست  کیلوولت   63 اتصاالت 
اول است که برای اجرای 11پروژه فوق، اعتباری 
معادل 493 میلیارد تومان پیش بینی شده است. 
چندین پروژه آماده کلنگ زنی دیگر نیز متعاقبًا 
اعالم خواهد شد. مهندس موسی رضایی در پایان 
ابراز امیدواری کرد با به ثمر رسیدن پروژه هایی که 
عملیات اجرایی آنها آغاز شده، ضمن فراهم کردن 
بیش از پیش زمینه های توسعه منطقه، برگ زرین 
و دفتر  نیز درعـرصه خـدمت رساني  را  دیگري 
افتخارات شرکت برق منطقه اي اصفـهان ثبـت 

کنند.

 دکتر هاشم مرتضوی، مدیرعامل شرکت 
تولید نیروی برق خراسان، ضمن تبریک 
ایام اهلل دهه فجر در مورد وضعیت تولید نیروی 
برق در استان خراسان )سه استان خراسان 
رضوی، شمالی و جنوبی( بیان کرد: در حال 
حاضر ما 9 نیروگاه فعال در استان داریم که نقش 
بسزایی در تولید انرژی و پایداری شبکه برق کشور دارند.

وی ضمن برشمردن شرکت تولید نیروی برق خراسان 
به عنوان یکی از 15 شرکت تابعه شرکت مادرتخصصی برق 
حرارتی گفت: این شرکت مالکیت نیروگاه های شهید کاوه و 
گازی قائن را بر عهده دارد. شرکت تولید نیروی برق در ابتدای 
سال 1۳95 با جذب تعدادی از کارکنان متخصص و باتجربه 
شرکت برق منطقه ای خراسان تأسیس شد. این شرکت، 
همچنین کار نظارت بر نیروگاه های دولتی و خصوصی منطقه 

را به عهده دارد.
دکتر مرتضوی در ادامه افزود: به لطف خدا و تالش همکاران، 

میزان تولید برق در 10 ماهه ابتدای سال 1۴00 نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته، افزایش 15.۳۸درصدی داشته است. 
همچنین نیروگاه های استان خراسان با توجه به قدمت باال، 
دارای نیروی انسانی متخصص، باتجربه و توانمندی هستند که 
نمونه ای از آن را در ساخت و بازسازی قطعات داخلی می توانیم 
ببینیم. همان طور که نتایج فعالیت های مجموعه ما نشان 
می دهد، با تکیه بر همت و تالش جمعی کارکنان، شاهد رفع 

محدودیت ها و بهبود روند تولید برق در این نیروگاه ها هستیم.
قابل ذکر است، طبق گزارش پایش و تحلیل معاونت بازار برق 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران، نیروگاه شهید کاوه در فصل 
بهار 1۴00 در رتبه بندی شاخص های فنی بازار برق در بین 
تمامی نیروگاه های حرارتی کشور در شاخص خدمات جانبی 
رتبه نخست را به دست آورد. همچنین در شاخص آمادگی به 
ظرفیت قابل تولید، رتبه دوم و در بین نیروگاه های گازی کشور 
در شاخص آمادگی رتبه دوم و در شاخص ضریب اطمینان رتبه 

سوم را کسب کرده است.

9 نیروگاه استــان؛  فعال در تولید 
انرژی و پایداری شبکه برق کشور

دکتر هاشم مرتضوی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خراسان عنوان کرد:
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یعقوب روحی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران خبر داد:                        

یعقوب روحی - مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران

یعقوب روحی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران 
نیروگاه  جدید  واحدهای  احداث  ضرورت  در خصوص 
بخار  واحدهای  باالی  عمر  به  توجه  با  گفت:  طرشت 
نیروگاه طرشت و هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری 
این واحدها که قدمت باال و تکنولوژی قدیمی دارند، 

این اقدام به جهت راندمان پایین آنها و ضرورت کاهش 
مصرف آب که امری است حیاتی، غیر قابل اجتناب بوده 

است. 
به همین دلیل، حسب پیشنهاد اولیه ارائه شده شرکت 
تولید نیروی برق تهران مبنی بر نصب واحدهای درون سوز 
هماهنگی  با  قدیمی،  واحدهای  جای  به  باال  راندمان 
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، مناقصه 
نیروگاه  نوسازی  قرارداد  و  انجام  واحدها  جایگزینی 

طرشت با قرارگاه خاتم االنبیاء منعقد شد. در راستای 
این قرارداد، عملیات اجرایی احداث واحدهای جدید 
با توجه به هماهنگی های صورت پذیرفته با معاونت 

و  حرارتی  برق  مادرتخصصی  شرکت  توسعه  و  طرح 
مجری و پیمانکار طرح، از تاریخ 1۴00/0۷/01 آغاز شده 
و باید همزمان نسبت به خروج 2 واحد بخار )با قدمتی 

بالغ بر ۶0 سال( برای همیشه اقدام شود.
از جمله نکاتی که نباید از آن غافل شد، نیاز شبکه و 
تاثیرگذاری تولید نیروگاه طرشت در پایداری مطمئن 
شبکه منطقه غرب تهران است که انجام این پروژه را 
نیازمند برنامه ریزی دقیق و اصولی کرده و امید است 
برنامه ریزی های صورت پذیرفته  به  توجه  با 
واحدها در زمان مقرر نصب و در مدار قرار 

گیرند.
انجام شده  اقدامات  آقای روحی در مورد 
اعالم کرد: تاکنون عالوه بر تخریب سازه 

شروع عملیات نوسازی شروع عملیات نوسازی 
نیروگاه طرشتنیروگاه طرشت      

 دیسک توربین ردیف 1 تا 3 توربین 
گازی آسک 

قرارداد ساخت 2 ست از دیسک های مورد 
اشاره در راستای پروژه های اقتصاد مقاومتی 
توربو  توانمندی شرکت  به کارگیری  با  و 
ماشین خاورمیانه )سازنده داخلی( مطابق 
با آخرین بهینه سازي هاي انجام شده توسط 
سازنده اصلي یا سازنده تحت لیسانس، با 
نظارت ناظر و مشخصات زیر در حال اتمام 
است و ماشینکاری شیار نشیمن پره دیسک 

و تمام مراحل ساخت دیسک ها در داخل کشور صورت می پذیرد. ذوب و ریخته گري 
دیسک ها همراه با کنترل کیفي آنها مطابق با روش ها و معیارهاي تدوین شده در حال 

انجام است.
متحرک  و  ثابت  های  پره  ساخت   

ردیف 1 واحد H25 نیروگاه طرشت
با توجه به ضرورت تامین قطعات یدکی 
حسب   ،H25 گازی  واحد  به  مربوط 
مناقصه انجام شده قرارداد ساخت با نظارت 
بر ساخت یک دست کامل پره هاي ثابت 
در  گازی  توربین  اول  ردیف  متحرک  و 
سال 1۴00 با شرکت مپنا- پرتو )سازنده 
داخلی( منعقد شده و پژوهشگاه نیرو به 

عنوان ناظر و مشاور منتخب این پروژه معرفی شد. 

2-پروژه ساخت بار اول:
از اقدامات مهم و قابل توجه در دست انجام شرکت تولید برق تهران می توان به ساخت 
روتور توربو کمپرسور واحد های گازی تیپ میتسوبیشی نیروگاه ری و ویرایش فرآیند 

ساخت بار اول اشاره کرد.
همچنین با توجه به شرایط عملکردی واحدهای میتسوبیشی و ساعت کارکرد واحد به 
منظور حفظ تولید پایدار، این واحد ساخت روتور توربو کمپرسور واحدهای مذکور را 
از طریق شرکت های دانش بنیان و تحت عنوان »ساخت بار اول« در دستور کار خود 

قرار داده است.

و جمع آوری برج خنک کن دو واحد و آماده سازی محل آن جهت جانمایی واحدهای 
جدید، آماده سازی محل احداث ایستگاه جدید گاز با ظرفیت ۳0 هزار مترمکعب 
و ساخت ترانسفورماتورها، ترانس کمکی و تابلوهای فشار متوسط و ضعیف نیز در 
دست اقدام است. همچنین در ادامه مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران گفت: 
این شرکت در راستای حمایت از ساخت داخل و تولیدکنندگان داخلی، با وجود 
محدودیت های پیش رو جهت تامین قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای نیروگاهی، 
اقدامات موثر و همکاری و همراهی حداکثری با سازندگان در حوزه ساخت داخل 

داشته است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ساخت بلیدرینگ واحدهای آسک
پروژه ساخت یک ست پوسته بلیدرینگ واحدهای آسک در سال 9۷ طی قراردادی 
با همکاری شرکت ایفاصنعت تابا )سازنده داخلی( آغاز شد. برای ساخت این قطعه با 
توجه به نبود اسناد ساخت و مشخصه فنی )دیسک(، سازنده اقدام به انجام مهندسی 
معکوس، تهیه مدل و نقشه های اصلی و دستورالعمل های کیفی کرد. ریخته گری این 
قطعه نیز به صورت یکپارچه انجام شده است. از مشکالت روند پروژه، تدوین تکنولوژی 
ساخت قطعه برای اولین بار، تهیه آلیاژ و ریخته گری قطعه بوده است. هم اکنون دو 
نیم رینگ قطعه پس از تایید کیفی آزمایشگاه، ذوب ریزی، عملیات حرارتی، تست های 

مکانیکی و ماشین کاری در مرحله آماده سازی برای نصب است. 

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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تولید برقتولید برق نیروگاه طرشت  نیروگاه طرشت نسبت به نسبت به 
سال گذشته سال گذشته 6969درصد افزایش دارددرصد افزایش دارد

گفتگو با مهندس افشین داوودی، مدیر بهره برداری قدیمی ترین نیروگاه تهران 

 لطفـا مختصـری از تاریخچـه نیروگاه طرشـت و 
تولیـد نیروی بـرق در ایـن نیـروگاه بفرمایید. 

اواخـر سـال 1۳۳۳مطابـق بـا اوایـل 195۴ میالدی، 
بنـگاه بـرق  تهـران کـه زیـر نظـر شـهرداری فعالیـت 
می کـرد، بـرای رفـع کمبود برق  تهـران، قـراردادی را 
با شـرکت فرانسـوی »آلسـتوم« جهت خرید کارخانه 
50 مگاواتـی متشـکل از چهـار واحد بخـاری به بهای 
بازپرداخـت ده سـاله و سـود  بـا  ۶/ ۳ میلیـون  دالر 
پنج درصـد منعقد کـرد. در شـهریور 1۳۳۸ واحدهای 
سـه و چهار و در مهرماه همان سـال واحدهای یک و 
دو در مـدار قـرار گرفتند. در این هنـگام نیروگاه قادر 
بـود بـه تنهایـی بیـش از 50درصـد انـرژي  الکتریکي 
مـورد نیـاز تهـران را تامین کنـد. تولید هـر واحد این 
نیـروگاه در حالـت نرمـال 12/5 مـگاوات سـاعت بـا 
جریـان بخـار ۶5 تـن در سـاعت و بـه طـور مسـتمر 
1۴ مـگاوات سـاعت با جریان بخار ۸1 تن در سـاعت 
و همچنیـن 15 مگاوات سـاعت حداکثر 
بـه مدت 2 سـاعت بـا جریـان بخار 92 

تن در سـاعت اسـت. 
دسـتگاه  یـک    1۳9۸ سـال  در   
توربیـن  گاز 25مگاواتـی بـا برند 
نصـب  نیـروگاه  در  هیتاچـی 
باعـث  کـه  شـد 

افزایـش تـوان  تولیـدی و راندمـان کل مجموعه شـده 
 اسـت. واحدهای یک و دو نیروگاه  بخاری  طرشـت در 
سـال  جـاری با بیش از شـش  دهـه فعالیت مسـتمر، 
در سـایه تـالش پرسـنل  خـدوم ایـن نیـروگاه، بـرای 
همیشـه و جهـت جایگزینـی بـا واحدهـای گازسـوز 

راندمـان بـاال از مـدار تولیـد خـارج شـدند.

 انـواع مختلـف تولیـد نیروی بـرق در کشـور ما 
اسـت؟ چگونه 

نیروگاه هـای  مهمتریـن  و  پرکاربردتریـن  میـان  در 
متـداول در جهـان و ایـران، می تـوان بـه نیروگاه های 
حرارتی شـامل بخاری، گازی، سیکل  ترکیبی، دیزلی، 
موتورهای  گازسـوز )DG(، هسـته ای، زباله سـوز و... و 
نیروگاه هـای انـرژی  تجدید پذیـر ماننـد خورشـیدی، 
بـادی، آبـی، زمین  گرمایـی و جـزر و مدی اشـاره کرد.

 فرآینـد تولیـد بـرق در نیـروگاه طرشـت بر چه 
می افتد؟ اتفـاق  مبنایـی 

تولید برق در دو نیروگاه انجام می  شود:

الف- نیروگاه  بخار
جملـه  از  نیروگاه های بخـاری  در  قـدرت  سـیکل 
طرشـت از نـوع سـیکل بخـار رانکیـن اسـت. آب بـه 

عنـوان سـیال در گـردش، ضمـن عبـور از مراحـل 
مختلـف سـیکل، تغییـر فـاز می دهـد و یـک سـیکل 
بسـته ترمودینامیکی را طی می کنـد. این آب همواره 
در سیسـتم وجـود دارد و بـا دو فـاز مایـع و بخـار در 
سـیکل جریـان می یابـد. در ایـن نیـروگاه بـه  دلیـل 
مالحظـات زیسـت محیطی، از سـوخت گاز به عنـوان 
تنهـا منبـع انـرژی  فسـیلی بـرای تبدیـل بـه انـرژی  
حرارتـی در بویلرهـا اسـتفاده  می شـود کـه موجـب 
تبخیـر آب ورودی بـه بخـار، بـا دمـای بـاال می شـود. 
دومیـن نـوع، تبدیـل  انـرژی  حرارتی بـه مکانیکی در 
توربیـن  بخار اسـت؛ بدین شـکل که انـرژی نهفته در 
بخـار ورودی بـه توربیـن، تبدیـل به انـرژی  مکانیکی 

 چرخشـی محـور توربین می شـود. 
سـومین و آخریـن نـوع تبدیـل ایـن انـرژی  مکانیکی 
بـه الکتریکـی در ژنراتـور نیـروگاه اسـت و سـرانجام 
انتقـال بـه  انـرژی  الکتریکـی توسـط خطـوط   ایـن 

می شـود.  منتقـل  مصرف کننـدگان 

ب- نیروگاه  گاز:
مولــد  موتورهــای  ســاده ترین  از  توربین هــای گاز 
ــدرت  ــیکل ق ــاس س ــر اس ــه ب ــتند ک ــدرت هس ق

ــون طراحی  بــا شــناخت برایت کار می کننــد.  و 
آلیاژهای 

ــوع  ــن ن ــازده ای ــاال، ب ــای ب ــل دماه ــاوم در مقاب مق
واحــدگازی  اســت.  یافتــه  افزایــش  نیروگاه هــا 
ــوان 25  ــا ت ــی و ب ــوع هیتاچ ــت از ن ــروگاه  طرش نی
MW اســت. هــوا بــا دمــا و فشــار محیــط بــه طــور 
پیوســته وارد کمپرســور شــده )در فصــول گــرم ســال 
از سیســتم مدیــا بــرای کاهــش دمــای هــوای ورودی 
بــه کمپرســور و افزایــش راندمــان اســتفاده می شــود.( 
و پــس از عمــل تراکــم تحــت تحــول آدیاباتیــک، وارد 
ــار  ــش فش ــرای افزای ــود. ب ــراق می ش ــه احت محفظ
ــتفاده  ــورگاز اس ــتگاه کمپرس ــک دس گاز ورودی از ی
ــدود 19.۶  ــه ح ــارگاز را از Psi 1۶ ب ــه فش ــده ک  ش
Psi می رســاند و بــا پاشــش ســوخت و تکمیــل 
فرآینــد احتــراق هــوای عبــوری از محفظــه  احتــراق 
تحــت تحــول فشــار ثابــت، گــرم می شــود. در نتیجــه 
هــوای خروجــی از آن، دارای فشــار و درجــه حــرارت 
باالیــی می شــود کــه حــاوی مقادیــر بســیار باالیــی از 
انرژی هــای جنبشــی و پتانســیل اســت. ایــن ســیال 
ــن   ــت و متحــرک توربی ــای ثاب ــور از پره ه ضمــن عب
گاز، محــور روتــور را چرخانــده و بــا انجــام کار مفیــد 
روی محــور روتــور ژنراتــور، انــرژی  الکتریکــی تولیــد 

می کنــد.
 

ــه  ــت چ ــروگاه طرش ــرق نی ــدی ب ــوان  تولی  ت
ــت؟ ــزان اس می

اکنــون بــا توجــه بــه اســتقرار توربیــن گاز در مجموعه 
 طرشــت، تــوان  نامی تولیــد انــرژی  الکتریکی نیــروگاه 

ــوان  ــدود MW ۷5 و ت ــه ح ــت از MW 50 ب  طرش
تولیــد عملــی آن در مجمــوع از حــدود MW ۴0 بــه 

MW 63 رســیده  اســت.

 راندمــان نیــروگاه طرشــت در ســال جــاری یــا 
مــاه گذشــته چــه مقــدار بــوده اســت؟

راندمــان طراحــی نیــروگاه  بخاری  طرشــت حــدود 2۶ 
ــل  ــه دلی ــته ب ــال های گذش درصــد بوده اســت. در س
فرســودگی تجهیــزات، راندمــان  عملــی تــا حــدود 20 
درصــد کاهــش یافتــه  بــود کــه در ســال های اخیــر بــا 
اجــرای فرآیندهــای بهینه ســازی و تعمیــرات  اساســی، 
حــدود یک درصــد بهبــود پیــدا کــرد کــه بــا اســتقرار 
توربیــن  گاز، راندمــان  کل نیــروگاه نزدیــک 2۴ درصــد 

شــده  اســت. 

 میــزان تولیــد نیــروی بــرق نیــروگاه چــه میزان 
ــدت  ــه م ــبت ب ــاری نس ــال ج ــا در س ــت و آی اس
مشــابه ســال گذشــته،  تفاوتــی در ایــن مقــدار بــه 

وجــود آمــده اســت؟
مطابــق صورتجلســه هیــات تنظیــم بــازار بــرق، 
ــد،  ــازه پیــک تولی ــر MW 100 در ب ــای زی نیروگاه ه
ــاری  ــال  ج ــی در س ــتند، ول ــت هس ــه فعالی ــاز ب مج
ــاری و  ــای بخ ــبکه، واحده ــاز ش ــه نی ــه ب ــا توج ب
گازی نیــروگاه از فروردین مــاه بــا تمــام قــدرت 
ــاز  ــه آغ ــت ب ــا عنای ــد. ب ــد قرارگرفتن ــدار تولی در م
فرآینــد بازســازی واحدهــای  بخــاری، پــس از پایــان 

ــا  پیــک  تابســتان، ایــن واحدهــا ضمــن هماهنگــی ب
مرکزکنتــرل از مــدار خــارج شــدند، امــا واحــد گازی 
مجموعــه کمــاکان در مــدار تولیــد قــراردارد؛  بنابرایــن 
ــان  ــا پای ــروگاه  طرشــت ت ــدی نی ــرژی تولی ــدار ان مق
دی مــاه امســال MW ۳0۸۷۸2 بــوده کــه نســبت بــه 
ســال  گذشــته،  رشــد ۶9 درصــدی را نشــان می دهــد. 

 نیــروگاه طرشــت، قدیمی تریــن نیــروگاه تهــران 
اســت. وضعیــت نوســازی در ایــن نیــروگاه بــه چه 

ــی می شــود؟ صــورت ارزیاب
از مهرمــاه ســال  جــاری فرآینــد جایگزینــی واحدهای 
ــان  ــوز راندم ــای گازس ــا موتوره ــروگاه ب ــاری نی بخ
ــاال آغــاز شــده اســت. عملیــات تخریــب و ســاخت  ب
فونداســیون و ســایر زیرســاخت های مــورد نیــاز نیــز 
در حــال اجراســت. مطابــق برنامــه زمان بنــدی پــروژه، 
شــش واحــد جدیــد بــه ترتیــب در ماه هــای خــرداد، 
مــرداد و شــهریور ســال 1۴01 بــه محل نصــب انتقال 
ــرر شــد دو واحــد از  ــت و مق ــد یاف و اســتقرار خواهن
واحدهــای مذکــور از شــروع پیــک ســال آینده مــورد 

ــد.  ــرداری قرارگیرن بهره ب
در پایــان بــر خــود فــرض می دانــم از تمامــی 
ــا  ــه ب ــی ک ــروران محترم ــکاران و س ــران، هم مدی
تــالش شــبانه روزی و بی وقفــه  موجــب اعتــالی ایــن 
نیــروگاه و صنعــت  بــرق شــده اند، تشــکر و قدردانــی 
نمایــم و یــاد همــکاران  عزیــزی را کــه دیگــر در بیــن 

ــدارم.  ــا نیســتند،گرامی ب م
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در سـال 1355 نصـب 44 واحـد توربیـن گازی 
بـا ظرفیـت اسـمی 1371 مـگاوات در دو تیـپ 
 )WH( و وسـتینگهاوس )GE( جنـرال الکتریک
شـامل 6 واحـد 32 مگاواتـی آسـک، 18 واحد 
25 مگاواتـی هیتاچـی، 10 واحـد 25 مگاواتـی 
آاگ، 7 واحـد 32 مگاواتـی فیـات و 3 واحد 85 
مگاواتی میتسوبیشـی شـروع و در پایان سـال 

1356 نصـب آنها بـه پایان رسـید.
بیـن سـال های 1360 تـا 1388 تعـداد 16 واحد 
شـامل 10 واحـد آاگ و 6 واحـد هیتاچـی بنا به 
ضرورت هایـی به شـهرهای دیگر انتقـال یافت. 
همچنیـن یـک واحد هیتاچـی به دلیـل حادثه 
از مـدار خـارج شـد. از سـال 1396 تاکنون نیز 
تعـداد 6 واحد فیـات به دلیل فرسـودگی از رده 
خـارج شـده و در حـال حاضر 21 واحـد توربین 

گازی بـا ظرفیت اسـمی 754 مـگاوات در حال 
اسـت. بهره برداری 

توربین هـای  تعـداد  و  تنـوع  بـه  توجـه  بـا 
نصب شـده، ایـن نیـروگاه یکـی از متنوع ترین 
نیروگاه هـای گازی جهان اسـت و تولید بخشـی 
از برق شـبکه سراسری کشـور را بر عهده دارد.

محل احداث:
نیـروگاه ری در زمینـی بـه مسـاحت 525،000 
مترمربـع در جـاده قدیـم قـم - باقرشـهر در 
نزدیکی پاالیشـگاه تهـران و در هفت کیلومتری 

شـهرری واقع شـده اسـت.

سوخت مصرفی:
سـوخت مصرفـی ایـن نیـروگاه، گاز و گازوئیل 

اسـت.گاز نیـروگاه ری از طریـق خطـوط لولـه 
گاز سراسـری شـرکت گاز و از طریق ایسـتگاه 
محوطـه  در  نصب شـده   3 و   2 و   1 شـماره 
نیروگاه،کـه ظرفیت هر یـک 110،000 مترمکعب 
در سـاعت و بـا فشـار psi 250 هسـتند، تامین 
ارتباطـی  لولـه  طریـق  از  گازوئیـل  می شـود. 
بـا پاالیشـگاه تهـران در هفـت مخـزن ذخیره 
می شـود. سـه مخـزن هـر یـک بـا ظرفیت 8 
میلیـون لیتـر و 3 مخـزن هـر یک بـا ظرفیت 
15 میلیـون لیتـر و یک مخـزن بـا ظرفیت 35 
میلیـون لیتر کـه واحدهـای آسـک، هیتاچی، 
و  می کننـد  تغذیـه  را  میتسوبیشـی  و  فیـات 
همـه واحدهـا قابلیت تولیـد برق با هـر دو نوع 

سـوخت را دارنـد.
آالیندگی هـای  و  نیـروگاه  سـوخت  بحـث  در 
زیسـت محیطی بایـد گفـت نیـروگاه ری یـک 
نیـروگاه گازسـوز اسـت و بـه هیـچ عنـوان از 
سـوخت مـازوت اسـتفاده نمی کند؛ بـه طوری 
کـه واحدهای این نیروگاه اصالً قابلیت اسـتفاده 
از ایـن نوع سـوخت را ندارند و ایـن کار به طور 
کل امکانپذیر نیسـت و فقط در شـرایط ضرورت 

چکیده ای از فعالیت های انجام  شده در نیروگاه ری از سال 1355 تاکنون

تولیـد بخشی از بـرق شبکـه سراســری تولیـد بخشی از بـرق شبکـه سراســری 
کشـور با کشـور با 2121 واحـد  واحـد توربیــن گازیتوربیــن گازی

 حمید بادرستانی - مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق ری

و در صـورت نبـود امکان اسـتفاده از سـوخت 
گاز بـه دلیـل افـت فشـار شـبکه انتقـال گاز و 
با دسـتور شـبکه بـرای جبـران خاموشـی های 
احتمالـی از سـوخت مایـع گازوئیـل اسـتفاده 

شـد. خواهد 

پست و خطوط انتقال:
برق تولیـدی نیروگاه از طریق شـش خط انتقال 
انـرژی 230 کیلوولت و دو خـط 63 کیلوولت به 
شـبکه سراسـری متصـل می شـودکه خطـوط 

230 کیلوولـت عبارتند از:
خط 1: اسالمشهر 1

خط 2: اسالمشهر 2
خط 3: بعثت

خط 4: فرودگاه امام خمینی)ره(
خط 5: ری شمالی 1
خط 6: ری شمالی 

ترانـس  از 2 دسـتگاه  کیلوولـت  دو خـط 63 
بـا ظرقیـت 180 مگاولـت  230/63 کیلوولـت 
آمپـر به پسـت بـرق منطقـه ای تهـران متصل 

می شـوند.
از  یکـی  ری  بـرق  تولیـد  مدیریـت  شـرکت 
شـرکت های برجسـته و پیشـرو در زمینه ارائه 
تعمیـرات  بهره بـرداری،  مهندسـی،  خدمـات 
اسـت.  گازی  توربین هـای  انـواع  نگهـداری  و 
سـاختار این شـرکت با توجـه به تعـداد، تنوع 
و عمـر بـاالی توربین هـای تحـت بهره بـرداری 
در سـال های متمـادی شـکل گرفته، کـه از آن 
به عنوان »دانشـگاه توربیـن گاز« در صنعت یاد 
می شـود. این شـرکت بـا بهره منـدی از دانش، 
تجربـه و تخصص باالی پرسـنل خود و همچنین 
امکانـات، تجهیـزات و دسـتگاه های مخصـوص 

کارگاهـی و آزمایشـگاهی توانسـته اسـت طی 
حـدود چهل سـال از زمـان نصب این نیـروگاه، 
فعالیت هـای مربوط بـه بهره بـرداری، تعمیرات 
نگهـداری روزانه حدود 40 واحـد توربین گاز در 
پنج تایپ متفـاوت را اجرا کنـد. همچنین بیش 
از 1100 فقـره تعمیـرات دوره ای شـامل تعمیرات 
بازدیـد  و  داغ  قسـمت های  بازدیـد  اساسـی، 
اتاق هـای احتـراق را نیـز انجام دهد کـه در نوع 
خـود در داخـل کشـور و حتـی در بیـن تمامی 
کشـورهای دنیـا بی نظیر اسـت. اجـرای پروژه 
دمونتـاژ، انتقـال و نصـب بیـش از 10 دسـتگاه 
توربیـن  گاز از دیگـر تجربیـات ارزشـمند ایـن 
شـرکت اسـت. خدمـات و توانمندی هـای ایـن 
مجموعـه در قالـب اجرا، مشـاوره و نظـارت در 
سـه بخـش مکانیـک، الکتریـک و ابـزار دقیق 

ارائـه می شـود.
یکـی از بزرگتریـن افتخـارات نیـروگاه ری در 
سـال های اخیر بـا وجـود تحریم هـای ظالمانه، 
توجـه ویـژه و اهتمام به سـاخت داخـل قطعات 
نیروگاهـی مخصوصـاً قطعـات داغ توربین بوده 
و ایـن مهم در سـایه حمایـت از تولیـد داخلی 
و اتـکا به تـوان متخصصین توانمنـد در نیروگاه 
ری محقق شـده است. سـاخت بیش از 130 نوع 
تجهیـزات مکانیکی، ابزار دقیـق و الکترونیکی، 
در مجمـوع بـا تولیـد حـدود 45 هـزار قطعـه 
نیروگاهـی، صرفه جویـی 50 درصدی بـرای این 
نیـروگاه در ایـن زمینـه داشـته اسـت. قطعات 
بـا  رقابـت  قابلیـت  داخـل،  در  ساخته شـده 
نمونه هـای خارجی را داشـته و حتـی در برخی 
مـوارد، کیفیتـی بهتـر از نمونه خارجـی دارند. 

بومی سـازی تکنولـوژی سـاخت ایـن قطعـات 
بـرگ زرینـی از افتخـارات صنعت بـرق؛ به ویژه 
شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق ری بـه شـمار 

می رود.
از دیگـر فعالیت هـای قابـل ذکـر این نیـروگاه، 
تأمیـن قطعـات یدکـی واحدهـا در تعمیـرات 
برنامه ریزی شـده اسـت کـه بسـیار بااهمیـت 
اسـت. پایـداری واحدها در پیـک مصرف منوط 
بـه انجـام تعمیـرات و بازدیدهـای پیشـگیرانه 
بـوده و از آنجـا که عمر اکثر تجهیـزات باال بوده 
و بازدهـی تولیـد واحدهـا را تحـت تأثیـر قرار 
می دهـد، در صـورت انجـام نشـدن تعمیـرات 
پیش بینی شـده، ممکـن اسـت واحدهـا از مدار 
خـارج شـوند یـا تولیـد مـورد انتظـار صورت 

 . د نگیر
نیروگاه ری بـرای تأمین قطعـات یدکی واحدها 
بـه  اقـدام  برنامه ریزی شـده،  تعمیـرات  در 
بازسـازی قطعات داغ توربین ها شـامل پره های 
ثابت و متحرک توربیـن، قطعات محفظه احتراق 
و انـواع یاتاقـان می کنـد و ایـن کار بـا نظـارت 
متخصصین توانمند نیروگاه توسـط شرکت های 
کار ضمـن  ایـن  بـا  می شـود.  انجـام  داخلـی 
صرفه جویـی قابـل مالحظه انجام شـده، افزایش 
دانـش فنی در ایـن حوزه را شـاهد خواهیم بود. 
بازسـازی قطعـات داغ نیـروگاه ری و دانش فنی 
نظـارت بـر آن بـه طـور صددرصد بومی سـازی 
شـده و نیـروگاه ری ضمـن تولید بـرق پایدار و 
مطمئن، با افتخار توانسـته اسـت نقـش خود را 
در ارتقـای دانـش فنی و بومی سـازی بازسـازی 

کند. ایفـا  قطعات 
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مسعود شیخ؛مسعود شیخ؛
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت 
عملکـرد اخیـر نیـروگاه را تشریح نمودعملکـرد اخیـر نیـروگاه را تشریح نمود

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت در مورد تاریخچه  
برق  تولید  نیروگاه چنین گفت: شرکت مدیریت  این  تاسیس 
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 
تولیدي  برق  مي شود؛  تأمین  عمیق  چاه 
با  کیلوولت  دو پست 63  توسط  نیروگاه 
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/

برج هاي  تغذیه،  آب  سیستم  و  کندانسور  ژنراتور، 
آزمایشگاه هاي  هیدروژن،  تولید  واحد  تصفیه خانه،  خنک کن، 
پایش کیفیت، سیستم هاي کمکي 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 

و  داخل  ساخت  توان  و  ظرفیت  از  استفاده 
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 
انجام داده که  داخلي و توان پرسنلي 
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 .

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 
باراه اندازی واحدهای جدید،  تا 27 درصد است که  حدود 26 

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 
مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل  دستور 
براساس  و  حرارتی  برق  نیروی  تولید 
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 کیلووات ساعت تولید برق به 550 یورو نیاز است.
وی ادامه داد: در خصوص نیروگاه بعثت هم مقرر شد یک واحد 
سیکل ترکیبی از نوع کالس F توربین ملی که برای اولین بار در 
کشور طراحی و ساخته شده است توسط شرکت مپنا نصب شود. 

به همین منظور اقدامات آن از سال 1398 در حال انجام است.
در همین  افزود:  بعثت  برق  تولید  مدیریت  مدیرعامل شرکت 

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 
آن  گاز  توربین  که  ترکیبی 
220 مگاوات است و نهایتا با 
اضافه شدن واحد بخار 330 

که  دارد  تولید  توان  مگاوات 
برای نوسازی آن 182 میلیون یورو 

می شود.
حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
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 
راندمان  قاعدتا  است؟  تاثیرگذار 
مهم ترین  اما  می شود،  برابر  دو 
دلیل بهره برداری از نیروگاه های 
به  شبکه  نیاز  دلیل  به  قدیمی 
تولید برق است نه لزوما براساس 

راندمان و بحث های اقتصادی.
زمانی که شبکه به برق نیاز داشته 
اقتصادی ممکن  باشد بحث های 
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 و 
لزوما در این شرایط راندمان تاثیرگذار نیست. اما از نظر هزینه هایی 
که برای دولت دربردارد، نیروگاه های جدید بسیار هزینه های دولت 

را از این لحاظ کمتر می کنند.

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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به  برق  صنعت 
 عنــوان یکـی 
از صنــایـــع 
زیربنـــــایی، 
تاثیــرگــذاری 
چشمگیـری بـر 
ســایر بخش هـای 
صنعتـی، کشـــاورزی 
و خدمـاتی دارد. به طــوری 
که رشد اقتصادی کشورها به شدت به آن وابسته است 
و به عنوان یکی از مهمترین زیربناهای اقتصادی، نقش 
مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه جامعه دارد. مزیت های 
انرژی الکتریکی از قبیل پاک بودن، سهولت مصرف و 
امکان تبدیل به سایر انواع انرژی بر اهمیت آن می افزاید.
صنعت برق عهده دار مدیریت عرضه و تقاضای برق بوده و 

نقش محوری در صیانت از منابع ملی، 
حفظ محیط زیست، ارتقای بهداشت 
عمومی، رفاه اجتماعی و خوداتکایی 
برای توسعه پایدار کشور ایفا می کند. 
مدیریت عرضه و تقاضا و دسترسی 
برق مطمئن و  به  عادالنه همگانی 

پایا و متناسب با ظرفیت های ملی از اساسی ترین اهداف 
صنعت برق کشورهاست.

صنعت برق کشور در چند دهه اخیر از رشد کمی و 
کیفی قابل مالحظه ای برخوردار بوده است. رشد مناسب 
ظرفیت های نیروگاهی نصب شده و شبکه های انتقال و 
توزیع، قرار گرفتن در جمع کشورهای برتر تولیدکننده 
برق جهان و نیز ساخت اکثر تجهیزات و ملزومات این 
صنعت و صادرات برق به کشورهای همسایه از جمله 

مهم ترین دستاوردهای این صنعت بوده است.
برق نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای 
در حال توسعه، به دلیل ضرورت نیاز در فرآیند تولید 
کاال و محصوالت و در نهایت تولید ناخالص داخلی ایفا 
می کند. در واقع انرژی برق ضمن اینکه سبب رشد کیفی 
زندگی مردم می شود، ارتباط مستقیمی با توسعه پایدار، 

رونق و جهش بخش تولید در جوامع مختلف دارد.

صنعت برق کشور در سال های اخیر با تکیه بر تالش های 
بی وقفه صنعتگران، متخصصان و مدیران توانمند توانسته 
است با وجود برخی مشکالت، روندی پایدار و مستمر 
در خدمت رسانی به همشهریان و تامین انرژی الکتریکی 
مورد نیاز بخش های اقتصادی و تولیدی کشور داشته 
باشد و در این زمینه به موفقیت های کم نظیر و ارزشمندی 
دست یابد که یکی از مهمترین آنها، بهره مندی از دانش 
متخصصان در زمینه ساخت قطعات مورد نیاز نیروگاهی 

بوده است.
از  بهره مندی  با  بندرعباس  نیروگاه  میان  این  در 
توانمندی های داخلی در زمینه ساخت داخل، روند رو 
به رشدی نسبت به سال های گذشته داشته است. در 
این راستا با توجه به عمر بیش از ۴0 سال این نیروگاه، 
شرایط بهره برداری و کارکرد تجهیزات آن دچار تغییراتی 
شده و ساخت بسیاری از قطعات، مستلزم طراحی مجدد 
است تا متناسب با شرایط کارکرد واقعی دارای حداکثر 
بهره وری باشد. از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریم 
و موانع موجود در تامین قطعات خارجی، استفاده از 
توانمندی های ساخت داخل بهترین گزینه برای تامین 
قطعات جهت تولید برق پایدار در این نیروگاه 

است.

حسین سلیمی - مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

حسین سلیمی، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید 
برق هرمزگان:

نقش بی بدیل صنعت برق در نقش بی بدیل صنعت برق در 
توسعه صنایع کشورتوسعه صنایع کشور

نیروگاه  در  تخصصی  قطعه   1800 بازسازی  و  ساخت 
بندرعباس

از  حمایت  موجب  داخل  ساخت  مسیر  در  حرکت 
تولیدکننده های داخلی، کمک به اشتغال و صرفه جویی 
به  موفق  تاکنون  مجموعه  این  شد.  خواهد  ارزی 
بومی سازی بیش از 1۸00 قطعه مهم کوچک و بزرگ 
نیروگاهی شده که عالوه بر صرفه جویی ارزی، گام بسیار 

مهمی در عرصه افزایش دانش این بخش مهم 
صنعت برق کشور برداشته است.

قطعات  فنی شامل  تجهیزات  این 
ژنراتور  توربو  مجموعه  مختلف 

کمپرسورهای  پمپ ها،  انواع 
بویلر،  فن های  قوی  فشار 
سانتریفیوژ توربین، دیسشارژ 
کیسینگ پمپ آب خنک کن 
و  الکتریکی  تجهیزات  و 

با کمک  که  بوده  دقیق  ابزار 
تخصص و توانمندی های ساخت 

داخل تامین شده است.
در این مدت طراحی و ساخت دیسشارژ 

پمپ آب خنک کن برای اولین بار در نیروگاه 
بندرعباس انجام شده که این امر ۸0 درصد صرفه جویی 

ارزی برای صنعت برق کشور به ارمغان آورده است.

بومی سازی 80 درصدی قطعات تخصصی در نیروگاه 
بندرعباس

توربو  بخار،  توربین  سانتریفیوژ  سیستم  بومی سازی 
ژنراتور انواع پمپ ها، کمپرسور های فشار قوی فن های 
بخش بویلر، تجهیزات الکتریکی و ابزار دقیق و تعمیرات 
نیرو های  اقدام های  مهمترین  از  بخار  توربین های 

متخصص نیروگاه بندرعباس برای خودکفایی است.
 10 انحصار  در  نیروگاه  بویلر  بخش  قطعات  ساخت 
کشور است که ما توانستیم این قطعات را بومی سازی 
یک  انحصار  در  هم  بخار  توربین های  تعمیرات  کنیم. 

نیرو های متخصص  اما حاال  بود،  کشور خارجی 
را تعمیر  بخار  توربین های  نیروگاه  این 

زمینه  در  بندرعباس  نیروگاه  می کنند. 
ساخت داخل قطعات نیروگاهی نیز در بین 20 
نیروگاه، رتبه دوم را به خود اختصاص داده 

است.

همکاری شرکت های دانش بنیان با نیروگاه بندرعباس
با همکاری پنج شرکت دانش بنیان و ارائه کالس های 
تخصصی برای نیرو ها، اکنون بیش از ۸0 درصد تجهیزات 
نیروگاه بومی شده است و تا دو سال آینده با بومی سازی 
بیش از 95 درصد تجهیزات نیروگاه به ظرفیت اسمی 

هزار و 1۳20 مگاوات ساعت خواهیم رسید.
نیروگاه برق بندرعباس با بیش از هزار و 200 نیروی 
متخصص، بیش از ۴0 درصد از برق مورد نیاز 
هرمزگان و صنایع بندرعباس را تامین 

می کند.

همکاری با دانشگاه هرمزگان 
مبدل های  ساخت  در 

حرارتی در مدت شش ماه
 با توجه به اهمیت تعامل 
صنعت و دانشگاه، مجموعه 
مدیریتی نیروگاه بندرعباس 
همچون گذشته ارتباط موثر و 
کارآمد خود را با حوزه تحقیقاتی 
قرارداد  زمینه  این  در  و  کرده  حفظ 
بازطراحی مبدل حرارتی پمپ تغذیه بویلر در 
نیروگاه بندرعباس را منعقد کرد که با آغاز عملیاتی شدن 
این طرح، بخشی از نیازهای صنعت برق بومی سازی شده 

و از وابستگی فنی به خارج از کشور کاسته خواهد شد.
با شروع این عملیات، نیازهای فنی و علمی در جهت 
تثبیت اهداف مشترک صنعت و دانشگاه برطرف می شود 
و همچنین ارتباطی پویا در بخش علمی رقم خواهد 
خورد. از مزایای این قرارداد، رفع محدودیت های تولید 
داخل،  در  قطعات  بومی سازی  و  ارزی  صرفه جویی  و 
ایجاد اشتغال برای متخصصان دانشگاهی و همچنین 
صرفه جویی زمانی در پیشبرد روند تولید در صنعت برق 

است.

نیروگاه  متخصصان  علمی  و  فنی  دانش  ارتقای 
بندرعباس در تعامل با دانشگاه صنعتی اصفهان

توربو  و  توربین  نگهدارنده  بررسی سازه های  و  مطالعه 
ژنراتور با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور 
ارتقای سطح دانش فنی و علمی متخصصان نیروگاه 

بندرعباس در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به اهمیت تعامل صنعت و دانشگاه ، مجموعه 
مدیریتی نیروگاه بندرعباس همچون گذشته ارتباط مؤثر 
و کارآمد خود را با حوزه تحقیقاتی حفظ کرده و در این 
زمینه قرارداد بررسی و مطالعه سازه توربین و ژنراتور در 
این نیروگاه را منعقد کرده است که با عملیاتی شدن این 
پروژه، بخشی از محدودیت های تولید رفع شده و شرایط 

ایمن در تولید فراهم می شود.

نقش موثر نیروگاه بندرعباس در پایداری و تامین برق 
شبکه سراسری

پنج  بر  بالغ  نیروگاه  این  سال 1۴00  اول  ده ماهه  در 
میلیارد کیلووات برق تولید کرده که نشان دهنده 

افزایش 9درصدی تولید برق در واحدهای این 
نیروگاه است.

 براساس اهداف از پیش تعیین شده و برای 
تا  الکتریکی  انرژی  تولید  ظرفیت  افزایش 
افزایش  همچنین  نامی  و  توان  محدوده 
راندمان و کاهش آالینده های زیست محیطی 
تمام  بخار،  واحد2  نیمه اساسی  تعمیرات 
کارشناسان،  نظر  زیر  طرح  این  فرآیند 
توانمند  و  پرتالش  نیروهای  و  متخصصان 

نیروگاه بندرعباس صورت گرفته است. 

حفظ منابع آبی و الزامات زیست محیطی و 
افزایش میزان سرانه فضای سبز در نیروگاه 

بندرعباس
و  استراتژیک  اهداف  تحقق  راستای  در 
پاسخگویی به بخشی از مسئولیت اجتماعی 
و تامین مالحظاتی نظیر حفظ منابع آبی و 
الزامات زیست محیطی، آب تصفیه شده 
نیروگاه  تولیدی و پساب فاضالب 
را با صرف هزینه زیاد، پس از 
تصفیه مورد استفاده صنعتی 
قرار  سبز  فضای  آبیاری  و 
میزان  افزایش  با  تا  می دهد 

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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سرانه فضای سبز و نگهداری از آن 
به حفظ محیط زیست کمک 

کند.
محیط  و  سبز  فضای 

زیست از مباحث مهم 
حیات  پایداری  در 
و  انسانی  و  طبیعی 
زیبا  فضاهای  ایجاد 
و دلنشیـن بـــوده، 
ایجــــاد  همچنین 

از دیگر  آرامش روانی 
در  سبز  فضای  فواید 

نیـروگاه بندرعبـــاس به 
شمار می رود.

موارد  همین  به  فواید  این  البته 
در  نمی شود؛ چراکه فضای سبز  ختم 

تولید اکسیژن، کاهش گرد و غبار هوا، جلوگیری 
از فرسایش خاک و کاهش تبخیر از سطح خاک موثر 

است.
یکی از راهکارهای غلبه بر این مشکل، استفاده از پساب 
تصفیه شده فاضالب نیروگاه مطابق با استاندارد محیط 
زیست در تامین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز 
است. این شرکت تالش خود را به طور همزمان در چند 
حوزه آغاز کرد و به لطف خدا و همت کارکنان شرکت، در 
پایان نیمه اول سال 1۴00 به توفیقات بسیار ارزشمندی 
رسید. امیدواریم با اورهال و تعمیرات امکانات تصفیه خانه 
و تصحیح روندهای نادرست، پساب  نیروگاه بندرعباس 
را به حد استاندارد رسانده و برای آبیاری فضای سبز از 

آن استفاده بهینه کنیم.
نیروگاه  در  زیست محیطی  اقدامات  از  دیگر  یکی 
بندرعباس، آماده سازی باغ مقابل سالن توربین برای کشت 

۳00 نهال لیمو، تمیزکاری و پاک سازی محوطه 
درخت های  و  هرز  علف های  از  پساب 

بلودان  استخر  تمیزکاری  خودرو، 
و بهینه سازی گلخانه نیروگاه و 

کاشت ۷000 گل فصلی بوده 

است.
 وظیفه اصلی 

برق  تولید  بندرعباس،  نیروگاه 
پایدار برای هموطنان به صورت شبانه روزی 
است و این مجموعه تالش می کند برق تولیدی اش اثری 

مثبت بر محیط زیست و جامعه داشته باشد و 
رسیدن به این هدف، جزو اهداف شرکت 

در کنار تولید برق خواهد بود.

بازتوانی و مدرنیزاسیون واحدهای 
بخار نیروگاه بندرعباس

انرژی،  شدت  کاهش  راستای  در 
منابع سوخت  از  استفاده  حداکثر 

ضرورت  و  نیروگاه  در  موجود 
بخار  نیروگاه  مدرنیزاسیون  و  ارتقا 

بندرعباس با ظرفیت اسمی 12۸0 مگاوات، 
شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی به عنوان 

مپنا  گروه  شرکت  و  کارفرما 
قراردادی،  انعقاد  با 

بخار  نیروگاه  مدرنیزاسیون 
بندرعباس را به صورت یک پروژه طرح 
مشارکت شرکت های  با   )EPC( و ساخت 

گروه مپنا در دستور کار خود قرار داده اند.
در این قرارداد مواردی از قبیل ضرورت مدرنیزاسیون 
نیروگاه  بخاری  واحدهای  انتظار  مورد  عمر  افزایش  و 
توان عملی  و  راندمان  ارتقای  بندرعباس، 
بندرعباس،  نیروگاه  بخار  واحدهای 
آالینده های  میزان  کاهش 
زیست محیطی به محدوده مقادیر 
استاندارد سازمان حفاظت محیط 
زیست، مصرف بهینه آب و رفع 
محدودیت در سیستم خنک کن، 
افزایش  داخلی،  مصرف  کاهش 
عمر واحدها به میزان 25 سال پس 
از نوسازی و تعهد پشتیبانی و تامین 
قطعات یدکی پیش بینی شده است که جهت 
نیل به موارد فوق و ارزیابی وضعیت فعلی تولید و راندمان 
 ASME PTC واحد منتخب براساس الزامات استاندارد

شرکت مپنا از سایت نیروگاه بازدید کرد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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هدف از تاسیس شرکت
از آنجا که صنعت آب و برق در استان خوزستان ، بخش حیاتی تولید برق آبی کشور را به عهده دارد ، سازمان آب و برق خوزستان در سال 1381 نسبت به صدور مجوز 
تاسیس شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های بر ق آبی خوزستان اقدام نمود تا ضمن پایداری و استمرار تولید انرژی برق آبی استان، از مجموعه فنی مهندسی این 

شرکت برای پرورش منابع انسانی حرفه ای و توسعه امکانات فنی در زمینه نصب، بهسازی و نگهداری نیروگاه ها و تاسیسات صنعت آب و برق بهره مند گردد .

این شرکت با پشتوانه نزدیک به 50 سال سابقه تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی ، در سال 1382 بر اساس قانون تجارت با ترکیبی از سهامداران دولتی و خصوصی 
تاسیس و توانست عالوه بر تاسیسات آب و برق استان خوزستان حوزه فعالیت خود را در سطح کشور نیز گسترش دهد و در آبا ن ماه سال 1388 با موافقت سهامداران 

اولیه نسبت به واگذاری سهام به کارکنان اقدام نماید، تا عالوه بر اجرای سیاست   اصل  44 قانون اساسی ، حوزه خدمات خود را توسعه دهد.
مدارک اخذ شده 

ISO 9001:2015 – ISO 1401:2015 – ISO 45001:2018 گواهینامه 
MS-HSE گواهینامه 

 گواهینامـه صالحیـت پیمانـکاری رتبـه یـک نیـرو، رتبـه سـه آب، رتبـه پنج 
تاسیسـات و تجهیـزات و رتبـه پنـج نفـت و گاز 

 گواهینامه صالحیت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی 
 گواهینامه صالحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها 

 گواهینامه 17025 کالیبرا سیون
 گواهینامه استقرار نظام مدیریت دانش 

 عضویت در انجمن نگهداری و تعمیرات ایران
 عضویت در سنیدکای صنعت برق ایران

 عضویت در پارک علم و فن آوری استان خوزستان

 زمینه های فعالیت شرکت
 نصب و راه اندازی نیروگاه ها

 بهینه سازی و تعمیرات اساسی نیروگاه ها

 کارهای ساختمانی و تاسیساتی سد و نیروگاه

 بهره برداری از نیروگاه های برق آبی

 انجام پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی با استفاده از تکنیک های 
منظور  به  روغن  آنالیز  و  صداسنجی  ترموگرافی،  ارتعاش سنجی، 

نگهداشت پیشگویانه 

 احداث و بهینه سازی پست و شبکه های فشار قوی برق

 احداث و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه های آب 

و  آب  تاسیسات  لوله  خط  اجرای  و  راه اندازی  و  نصب  عملیات   
فاضالب 

 تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات نیروگاهی پست و شبکه 
احیای  و  حفاری  ژئوتکنیک  عملیات  گاز  و  نفت  فاضالب  و  آب 

زهکش ها 

 ارایه خدمات مشاوره فنی مهندسی و صنعتی

 تعمیر نگهداری تعمیرات اساسی و بهینه سازی دیزل ژنراتورهای 
برق اضطراری با توان باال

 کالیبراسیون ابزار دقیق در حوزه فشار دما الکترونیک 

 تعمیرات تخصصی بریکرهای نیروگاهی 

آدرس: اهواز، گلســتان، بلــوار فروردین،خیابان اســفند،                    
نبش شهریور،  شماره 175               کد پستی: 6135954651 
تـلـفـن : 33201026-061                       فـکـــس : 061-33201046

w w w. k h p i m c . c o m

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

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل: سید مهران اسدی

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

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

 شمــاره بیست و چهارم
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اهـم فعالیت های انجام شده 
، تعمیر و  توسط شرکت نصب 
نگهــداری نیروگاه های برق 

آبی خوزستان 

ی  
اه

وگ
یر

ی ن
 ها

ت
الی

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

 بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه لتیان و کلان 
تهران

 تعمیر و بازسازی کارت های الکترونیکی سیستم های 
کنترل PLC و تجهیزات الکترونیکی نیروگاهی

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

آب و برق خوزستان به ظرفیت 50 مگاوات ساعت

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

سدهای  تجهیزات  نگهداری  و  تعمیر  برداری،  بهره   
مخزنی و سامانه های انتقال آب

سقفی  جرثقیل های  انواع  اساسی  تعمیرات  انجام   
دروازه ایی، موبایل و غیزه

الکترومکانیکال  تجهیزات  اندازی  راه  و  نصب  تهیه،   
تصفیه خانه آب دارخوین

 بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه درودزن استان 
فارس

 راه اندازی مرکز تخصصی تعمیرات بریکر ژنراتورهای 
نیروگاهی

 اجرای طرح اصلاحی تعمیراتی توربین های فرانسیس  تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان
تا ظرفیت 278 مگاوات

خطوط  و  قوی  فشار  پست های  نگهداری  و  تعمیر   
انتقال در سطوح 132، 230 و 400 کیلوولت نیروگاه های 

خوزستان

 تعمیرات اساسی توربو بلور تصفیه خانه فاضلاب جنوب 
تهران  

 سرویس و نگهداری شبکه برق مجتمع بندری امام  علاج بخشی و نصب شیرها و تجهیزات تخلیه تحتانی
خمینی )ره(

 بهینه سازی و افزایش ظرفیت واحد شماره 4 نیروگاه 
سد دز از 65 به 90 مگاوات

انواع  بهینه سازی  و  تعمیراتی  خدمات  کلیه  ارائه   
الکتروپمپ ها، و شیرآلات صنعتی 

شامل: بهره برداری و نگهداری از نیروگاه سد طالقان تهران  )CM( وضعیت  پایش  تست های  انجام   
ارتعاش سنجی، صوت سنجی، ترموگرافی و آنالیز روغن 

تجهیزات نیروگاه های برق آبی کشور

 ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ابزار 
دقیق مربوط به نیروگاه های استان خوزستان، صنایع نفت 

و گاز و پتروشیمی

کن  شیرین  آب  یک  شماره  واحد  اساسی  تعمیرات   
پالایشگاه آبادان

 تعمیر و بازسازی سیم پیچ و هسته ژنراتورها تا ظرفیت 
250 مگاوات

 بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات ایستگاه 
تقویت فشارگاز سمنان

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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به منظور آموزش و تربیت نیروی انسانی متعهد و 
متخصص و انجام فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی 
در صنعت آب و برق کشور از سال 1۳۴2 و به دنبال 
طراحی و ساخت سد در استان خوزستان، مرکزی 
در  انسانی  نیروی  پرورش  و  رشد  برای  آموزشی 
زمینه صنعت آب و برق پیش بینی و ایجاد شد. پس 
هنگام  در  و  اسالمی  انقالب  پیروزی شکوهمند  از 
تدوین قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، وزارت نیرو به 
منظور ساماندهی امر آموزش در سال 1۳59 اقدام 
به ایجاد سازمان سازندگی و آموزش کرد که از جمله 
استان های مختلف،  در  آن  به  وابسته  مجتمع های 

مجتمع سازندگی وآموزش استان خوزستان است .
مجتمع سازندگی و آموزش استان خوزستان در تاریخ 
یکم مردادماه 1۳۶5 تحت نظارت سازمان سازندگی 
و آموزش دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. مسئولیت 
آموزش  معاونت  به   1۳۶۸ اواخرسال  در  مجتمع 
سازمان آب و برق خوزستان سپرده شد و در برنامه 
دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران و واگذاری امور اجرایی از ساختار دولت 
به بخش خصوصی، این مجتمع به عنوان یک موسسه 
غیرانتفاعی با نام »آموزشکده فنی صنعت آب و برق 
خوزستان« در سال 1۳۷۳ به شماره 10۶ به ثبت 
رسید. این موسسه از اول مهرماه سال 1۳۷۴ با نام 
»آموزشکده فنی صنعت آب و برق خوزستان« دوران 
نوینی از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای 

در زمینه های مختلف صنعت آب 
و برق ایجاد کرده است. آموزشکده 
مسئولیت اجرای تمامی دوره های 
در  را  برق  و  آب  آموزشی صنعت 
استان های خوزستان و کهگیلویه و 

بویراحمد برعهده دارد.
از سال 1۳۷۸ در 9 رشته مورد تایید 

وزارت نیرو و مصوب وزارت علوم و 
تحقیقات و فناوری در مقطع کاردانی و 

کارشناسی ناپیوسته از سوی دانشگاه جامع 
علمی -کاربردی اقدام به جذب و تربیت 
دانشجو کرده  و از سال 1۳۸0 نیز با انعقاد 

تفاهم نامه با موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج 
اقدام به برگزاری دوره های کارشناسی ارشد در سه 

گرایش مدیریت اجرایی، منابع انسانی و مالی می کند.
هم اکنون عالوه بر اجرای دوره ای رشد و ارتقای مصوب 
صنعت آب و برق و پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی 
و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد،  برای طراحی 
دوره های مورد نیاز و درخواست سازمان ها و شرکت ها 
اقدام کرده و در محل آموزشکده و دفاتر خود اجرا 

می کند.
الزم به ذکر است که این سازمان در سال 1۳۸۶ از 
آموزشکده فنی صنعت آب و برق به »مجتمع عالی 

آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق« تغییر پیدا کرد.
گفتنی است مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت 

آب و برق خوزستان در حوزه های زیر فعالیت دارد:

از طریق همکاری با شرکت های تابعه با برنامه ریزی و 
اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت در گرایش های 
آب، آب و فاضالب، محیط زیست، نیروگاه، انرژی، 
شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق، رایانه، ایمنی، 
اداری، زبان، مالی، مدیریت فعال است که این دوره ها در 
دو بخش دوره های تخصصی و اختصاصی و دوره های 
برگزار  نیرو  وزارت  کارکنان  آموزشی  جامع  نظام 
می شود. در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته نظام 
آموزش ترمی و در مقطع کارشناسی ناپیوسته نظام 
آموزش پودمانی، از طریق کنکور سراسری دانشگاه 
اعطای مدرک تحصیلی  با  جامع علمی -کاربردی 
رسمی وزارت علوم به دانش آموختگان در حال برگزاری 
است. همچنین پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی 

ارشد در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد.

معرفی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 
صنعت آب و برق خوزستان

همکاری های پژوهشی با شرکت های تابعه به منظور 
ایجاد بستـری مناسب برای پژوهش های کاربردی

در همین راستا دفتر پژوهش و فناوری مجتمع با انجام 
پروژه های فنی و غیر فنی، انتشار فصلنامه علمی و 
پژوهشی، برگزاری مستمر سمینارها و انتشار و چاپ 
درسنامه های مختلف در زمینه صنعت آب و برق 
توانسته نیاز شرکت های تحت پوشش آموزشی را در 

منطقه و استان های هم جوار برآورده سازد.

برخی از کتاب های منتشرشده مجتمع به شرح زیر 
است:

1. شناخت رفتار و ساخت قطعات بتن مسلح
2. هیدرولیک محاسباتی

۳. بررس ی  و ت ه ی ه  راه ن م ای  ک ارب ردی  اس ت ف اده  از ب ت ن  
پ الس ت ی ک  در پ رده  آب ب ن د س ده ا

۴. مواد، مصالح، بتن
5. بررسی ژئوتکنیکی در ساخت گاه ها

۶. بتن در سد

۷. آب و آب شیرین کن ها
۸. محوطه سازی

9. راهنمای علمی و کاربردی ارائه مطالب علمی و فنی
10. اصول کلی پایداری و ایمنی سدها
11. تزریق دوغاب سیمانی در سنگ

سایر  و  دولت  کارکنان  آموزش  دوره های  اجرای 
سازمان ها و ارگان ها با مجوزهای اخذ شده و تفاهم 

نامه های زیر:
-اجرای دوره های آموزش کارکنان دولت در زمینه 
»فرابری داده ها« و »اداری« و صدور گواهینامه بر 
اساس مجوز شماره 1۸0۳/1۴۴0۳ مورخه 2 مرداد 

ماه 1۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
و  فنی  سازمان  با  آموزشی  همکاری  -تفاهم نامه 

حرفه ای.
-اخذ پروانه مجتمع فنی و حرفه ای آزاد از سازمان فنی 

و حرفه ای کشور.
-اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین 

بخش حمل و نقل جاده ای از سازمان حمل و نقل و 
پایانه های استان خوزستان.

-تفاهم نامه اجرای دوره  های آموزشی مدیریت مصرف 
انرژی با سازمان بهره وری انرژی ایران.

-تاسیس مرکز آموزشی زبان آب و برق خوزستان 
تحت نظارت آموزشگاه زبان سیمین تهران.

انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی با شرکت های 
غیر وزارت نیرو:

 این مجتمع با برگزاری دوره  های شغلی تخصصی، 
وزارت  غیر  شرکت های  برای  مدیریتی  و  عمومی 
نیرو از جمله شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، 
صنایع فوالد خوزستان، پتروشیمی، شرکت ملی گاز 
و بهره گیری از امکانات آموزشی و تجهیزات کارگاهی 
و آزمایشگاهی زمینه مناسبی برای همکاری های 

آموزشی فی مابین فراهم کرده است.

الزم به توضیح است دوره های بلندمدت نظام آموزشی 
پودمانی فقط در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته های 
مهندسی بهره برداری نیروگاه و مهندسی فناوری اطالعات 
و ارتباطات در حال برگزاری است. این مجتمع با تالشی که 
در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی دوره های بلندمدت 
در مقاطع مختلف کاردانی و کارشناسی انجام می دهد، در 
سومین جشنواره ملی علمی -کاربردی دانشگاه جامع به 
عنوان مرکز آموزش عالی علمی -کاربردی نمونه سال 87 

برگزیده شد.

دوره مدیریت پروژه

دوره سرکابل ومفصل بندی

دوره مفصل بندی

دوره سرکابل

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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تحول و توسعه زیربنایی را
دنبال می کنیم

مصاحبه اختصاصی نشریه »برقاب« با مهندس احسان رحیمی،  
مدیرعامل شرکت »نیروپرداز انرژی«

تکنولوژی هـای باالدسـتی را ناممکـن کـرده اسـت، 
گـروه بازرگانـی ایـن مجموعـه بـا تـالش بی وقفـه 
در سـال گذشـته ضمـن ارتبـاط بـا برخـی از بـزرگان 
تکنولـوژی در صنعـت بـرق پیش قراردادهایـی را بـا 
یـک طـرف اروپایـی مهیا کـرده  که اگـر خـدا بخواهد 
در سـال 1۴01 در راستای پیشـرفت و اعتالی صنعت 
کشـور عزیزمـان، ورود تکنولـوژی بـه روز را گرامـی 
خواهیـم داشـت کـه سـطح و انـدازه آن بسـتگی بـه 
برخـی مناسـبات اقتصـادی و سیاسـی منطقـه ای و 

دارد.  فرامنطقـه ای 

 آقای رحیمـی برای افزایـش بهـره وری و راندمان 
شـرکت چه کاری انجـام داده اید؟

از ابتـدای تاسـیس مجموعـه نیروپـرداز انرژی، شـعار 
تجربـه و دانـش را سـتون های اصلـی مجموعـه بنـا 
نهاده ایـم و طـی سـال ها این مهـم را تقویـت کرده ایم. 
با آموزش هـای زیربنایـی عمومـی و تخصصی، ضمن 
ارتقـای دانـش مدیـران و کارشناسـان، شـالوده های 
سیسـتم مدیریـت نویـن را مسـتحکم کرده ایـم و بـا 
اختصـاص بودجـه و زمـان، تحقیـق و توسـعه را ارج 

نهادیـم. 
را  آن  سال هاسـت  کـه  برنامـه ای  جدیدتریـن  در 
دنبـال می کنـم و به همیـن منظور خـود سـاعت ها و 
روزهـا آمـوزش دیده ام، مسـیری ترسـیم کـرده  ام که 

محدودیت عملکردی کارشناسـان و مدیران سازمانی 
را کمرنـگ می کنـد و پیشـرفت بـرای هـر عضـوی 
از سـازمان نه تنهـا همیشـه ممکـن اسـت؛ بلکـه در 

سـازمان تمریـن می شـود.
 ضمناً در سـال گذشـته گروه بندی شغلی با معیارهای 
نوین را اجرایـی کردیم و با وجود مشـکالت فـراوان در 
ایـن مسـیر ایـن مهـم را ادامـه می دهیـم تا شـروعی 
باشـد برای راسـتی آزمایی و دوری از هرگونه ناراسـتی 
و پنهان کاری که متاسـفانه امروزه در صنعت شـیوه ای 

نادرسـت در مدیریت سـازمان ها شـده است. 
در ایـن رونـد خـدا را شـاکرم کـه بـا کمـک همـه 
همـکاران در ایـن مسـیر پـر پیچ وخـم توانسـته ام در 
سـال گذشـته در جمـع 100 مدیـر برتـر کشـور لوح 

زریـن دریافـت نمایـم. 

 از لوح هـای تقدیـر و تقدیرنامه هـا و مـدارک 
سازمانی شرکت برای خوانندگان نشـریه »برقاب« 

بفرمایید. 
در راسـتای ایفـاد مأموریت مشخص شـده سـازمانی، 
شـرکت نیروپـرداز انـرژی مصمـم اسـت بـا تکیـه بر 
دانـش و تجربه، بهبود مسـتمر کمـی و کیفی خدمات 
را بـا لبخند نشـأت گرفته از مشـتری بـه ارمغـان آورد. 
امسـال نیز گام برداشـتیم و طی آن توانستیم چندین 
تقدیرنامه و لوح یادبـود از مشـتریان دریافت کنیم که 

بـه نظـر بنـده بهتریـن و ارجح تریـن نـوع تقدیرنامه و 
گواهی سـازمانی اسـت. 

 برنامه هـای شـرکت نیروپـرداز انرژی برای سـال 
چیست؟  1401

-افزایش تولیدات تابلویی، انتقال تکنولـوژی از یکی از 
اروپایی  کشورهای 

-ساخت و ثبت اولین برند تابلویی در کشور 
-شـروع به فعالیت در زمینه خورشـیدی با یـک پروژه 

10مگاواتی 
-آماده سـازی شـرایط در زیرسـاخت های مـورد نیـاز 

جهت هلدینـگ جدیـد و پیـش رو و ...

 اگـر نکتـه ناگفتـه ای دربـاره فعالیت هایتـان 
دارید، بفرماییـد.

چشـم انداز سـازمانی مان گواهـی اسـت بـر آغـاز بـه 
پویش این مسـیرها )دسـتیابی به اقتدار ملی و احترام 
جهانی بـا خلق اولین  هـا و بهترین هـا در ارائه محصول 
و خدمـات با رشـد اقتصـادی از طریق تحول و توسـعه 
زیربنایـی در صنعـت و انـرژی(. از همـه مهمتر مشـق 
عشـق می کنیـم و بـا خدمت رسـانی بـه ایـن مـرز و 

بـوم بـر خـود می بالیـم که 
ایرانی هسـتیم.

مهندس احسان رحیمی - مدیرعامل شرکت »نیروپرداز انرژی«

 جنـاب آقـای مهندس رحیمی،  سـال گذشـته با 
مجموعـه »نیروپرداز انرژی« و فعالیت های شـما در 
این شـرکت آشـنا شـدیم. از فعالیت هایتان پس از 
افتتاح پـروژه »فیروزبهـرام« بفرمایید. ایـن پروژه 
چـه نتایجی بـرای منطقـه فیروزبهـرام بـه دنبال 

داشت؟ 
با عـرض سـالم و ادب و احترام و آرزوی سـالمتی برای 
همه خوانندگان محتـرم صنعت بـرق؛ خاصه صنعت 
تابلو سـازی، همان گونـه کـه مسـتحضر هسـتید، 
چنـدی پیـش یـک مـاژول از تصفیه خانـه فاضـالب 
غـرب تهـران، مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت کـه 
طـی آن کارشناسـان شـرکت نیروپـرداز انـرژی پس 
از راه انـدازی در قالـب تیم هـای تعمیر و نگهـداری در 
محل سـایت حضور دارنـد تـا در صورت بروز مشـکل 
احتمالی موارد سـریعاً مرتفع شود. همچنین تیم های 
اجرایـی این مجموعـه در دیگـر بخش ها در حـال کار 
هسـتند و بـا لطـف ایـزد منان تـا پایـان سـال 1۴00 
تمامـی ماژول هـا بـه بهره بـرداری 
البتـه  رسـید.  خواهـد 
ایـن  کارشناسـان 
حداقل  مجموعه 
پـس  مـاه   ۶
از آن نیـز در 
کنـار عزیزان 
ر  ا د ه بـر بهر

حضـور دارند تـا ضمـن آموزش 
ایشـان، سیسـتمی بـدون نقـص 

را در اختیـار این عزیـزان بگذارنـد. در 
موضـوع مزایـای این پـروژه عظیم شـهری 

همیـن بـس کـه بـا بهره بـرداری کل، ضمـن پایین 
آمدن سـطح فاضالب و ایمن شـدن آب های سـطحی 
و موارد زیسـت محیطی و البته ایمنی، شاهد خروجی 
آب در رودخانـه به منظور مصارف کشـاورزی خواهیم 
بـود. از همـه مهمتـر اشـتغال جوانـان بومـی منطقه 
فیروزبهـرام کـه خـود نویـد امـری مهـم و شـورانگیز 

اسـت.

 در بخش تولیـدات تابلو بـرق و امـور پروژه محور 
چه فرآینـدی را دنبـال می کنید؟

همان گونـه کـه می دانیـد، ایـن مجموعـه به عنـوان 
پیمانکار EPC در صنایع مختلف کشـور فعال اسـت 
و بـا تـالش بی وقفـه جمیـع همکارانـم، کارنامـه ای 
خـوش را رقـم زده اسـت. لیکـن در ایفـاد برنامه هـای 
بـا  از پیـش تعیین شـده  بلندمـدت  میان مـدت و 
شـروع سـال جدید، ضمـن پایه ریـزی جهـت تبیین 
یـک مجموعه هلدینـگ که بعدهـا اخبار بیشـتری از 
آن را نشـر خواهیـم کرد، در شـاخه تابلوسـازی ضمن 
بهره گیـری از مدیـران توانمنـد و نیـز دسـتگاه ها 
و  تولیـد  افزایـش  قصـد  به روزتـر،  ماشـین آالت  و 
خدمات رسـانی را خواهیـم داشـت. ضمـن اینکه نوید 

در  می دهـم 
آتـی  سـال 
اولیـن  عنـوان  بـه 
در  بـرق  تابلـو  سـازنده 
کشـور، نمونـه ای کامـاًل بومـی و 
داخلی بـا معیارهای روز اسـتانداردهای جهانـی به نام 
کشـور عزیزمان ثبـت خواهیـم کـرد کـه در این مهم 
نیازمند مسـاعدت تمامی عزیزانـم در این صنعت مادر 

 . هسـتیم

 آیـا در سـال 1400 فعالیـت جدیـدی را شـروع 
کرده ایـد؟

در سـال جـاری همان گونه که عـرض کردم، بـا دنبال 
کـردن اهداف از پیش مصوب شـده سـازمانی، پیش تر 
شـاخص های مـورد نیـاز جهـت ورود بـه تولیـدات 
پراکنـده؛ خاصـه خورشـیدی را در مجموعـه نهادینه 
کرده ایـم و با عنایـت یکتای بی همتـا با عقد پـروژه ای 
بـزرگ در نیـروگاه خورشـیدی به عنـوان مجموعه ای 

پویـا و پیش رونـده آغـاز بـه کار خواهیـم کرد.

 در خصـوص انتقـال تکنولـوژی از شـرکت های 
باالدسـتی چـه کاری در شـرکت انجـام داده ایـد؟

با وجـود مشـکالتی که بـا تحریم هـای ظالمانـه علیه 
کشـور عزیزمـان بـه وجـود آمـده و همـه عزیـزان بـا 
آن آشـنا و البتـه روبـه رو هسـتند کـه حتی ارتبـاط با 

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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زمینه  در  که  گفته می شود  اقداماتی  به  رودخانه  مهندسی 
مطالعات )شناخت، برنامه ریزی، طراحی(، ساخت سازه ها و 
بهره برداری بهینه به منظور مهار، کاهش خطرات و به حداقل 
رساندن تبعات منفی و همچنین بهسازی وضعیت آن در جهت 
تأمین نیازهای بشری و حفظ محیط زیست صورت گیرد. از جمله 

مهم ترین دستاوردهای این اقدام می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 اصالح طول های آسیب پذیر رودخانه بر اساس عرض بهینه 

رودخانه
بیولوژیک،   ساماندهی رودخانه شامل تعریض، ساماندهی 

تصحیح بستر

 تثبیت دیواره و سنگ چینی
 اجرای گشت های حفاظت، بازرسی و ساماندهی رودخانه به 

طور پیوسته و سامان یافته
 همکاری و مشارکت کشاورزان در تمامی مراحل ساماندهی

 آزادسازی اراضی واقع در بستر رودخانه
 احداث جاده دسترسی جهت تسهیل گشت و بازرسی در 

حاشیه رودخانه 
 آن دسته از اقدامات مهندسی رودخانه که کاربرد وسیع تری 
داشته و در جهت تسلط بشر بر رودخانه و رفتار آن صورت 
می گیرد، ساماندهی رودخانه تلقی می شود. این اقدامات اهداف 

از مهمتریـن پروژه های سـاماندهی، سـاماندهی رودخانه 
زاینده رود اسـت کـه به جهت تامیـن آب شـرب، صنعت، 
محیط زیسـت و کشـاورزی اهمیت ویـژه ای دارد. از سـال 
9۳ تاکنـون ۷۶ کیلومتـر از زاینـده رود سـاماندهی شـده 
اسـت. در این طول، جـاده سـاحلی به طـول ۴۳ کیلومتر 
احـداث شـد. در همیـن راسـتا مطالعـات مرحلـه دوم 
سـاماندهی از روسـتای چـم طـاق )محـل ورود رودخانـه 
به اسـتان( تا شـهر اصفهـان به تصویب رسـید و بـه دنبال 
آن امتداد عملیات سـاماندهی رودخانه زاینـده رود در بازه 
غرب اصفهـان، از دی مـاه 1۳95 کلید خـورد و تاکنون در 

اجراسـت.  حال 

حفاظت از رودخانه های استان توسط کارشناسان 
ادارات منابع آب شهرستان انجام می شود که با توجه 
به اهمیت ویژه زاینده رود، حفاظت این رودخانه از 
سرشاخه تا پایاب به بخش خصوصی واگذار شده 
است. در همین راستا بیش از 80 نفر مستقیماً مشغول 
به گشت و حفاظت از رودخانه زاینده رود هستند که 
بسته به اهمیت بازه ها، گشت های 24ساعته همراه با 

لباس فرم و ادوات مورد نیاز انجام می شود.

ساماندهی سال / نوع طرح 
)کیلومتر(

الیروبی 
)کیلومتر(

   احداث جاده ساحلی
)کیلومتر( 

رپرگذاری 
)کیلومتر(

تخلفات اخطاریهسال
شناسایی شده

اعاده به وضع سابق 
اجرای احکام     طرح شکایاتبدون ثبت شکایت

آزادسازی )هکتار(
توقیف ادوات 
پمپاژ غیرمجاز

جلسات 
فرهنگسازی

بازه

اخطاریه

تخلفاتشناساییشده

اعادهبهوضعسابق

تشکیلپرونده

تعداداجرایاحکام

اجرایاحکامهکتار

توقیفادواتبرداشتآبوپساب

جلوگیریازنخالهریزی

برداشتشنوماسه

آرایمثبت

جمع بندی طرح های ساماندهی، الیروبی و رپرگذاری دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل

خالصه اقدامات انجام شده در حفاظت از سرشاخه ها و دریاچه سد زاینده رود به شرح ذیل است:

خالصه اقدامات انجام شده در حفاظت رودخانه زاینده رود در بازه روستای چم طاق تا تاالب گاوخونی از ابتدای سال 1395 تاکنون به شرح ذیل 
است:

نمایی از ساماندهی رودخانه دستجرد نطنز

نمایی از ادوات مشغول به کار و اتمام دیواره ساماندهی زاینده رود در روستای دهباد سفلی شهرستان چادگان

مختلفی نظیر مهار سیل، مهار رسوب، مهار فرسایش بستر و 
کناره ها و هدایت جریان در یک مسیر مشخص و مطلوب را تأمین 
می کند. به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعة سریع زندگي 
شهري و روستایي در اراضي حاشیه رودخانه ها و طبیعتاً افزایش 
تقاضا براي احداث اعیاني در این اراضي، متأسفانه روند تجاوز به 
بستر و حریم رودخانه ها و تصرف غیرقانوني این گونه اراضي و 

دخل و تصرف غیرمجاز در آنها افزایش یافته است.
تعیین حد بستر و حریم از اقدامات مدیریتی برای حفاظت 
از منابع طبیعی و کاهش خسارت های سیل است. در راستای 
اجرای اهداف، برای مطالعه و تعیین حد بستر و حریم مجموعاً از 
ابتدای سال 1۳95 تاکنون 2500 کیلومتر مطالعات مرحله اول و 
دوم تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه ها و مسیل های 
استان از محل اعتبارات ملی و استانی برون سپاری شد. 1۴50 
کیلومتر از این مطالعات از ابتدای سال 1۳99 تاکنون صورت 

پذیرفته است.
همچنین عملیات ساماندهی رودخانه ها در سطح استان در 
حال اجراست. رودخانه های گازرگاه آران و بیدگل، رودخانه های 
شهرضا، رودخانه خوانسار، رودخانه محمدآباد جرقویه، رودخانه 
هریزه در کوهپایه، مسیل مزرعه خطیر در شهرستان نطنز، 
نطنز،  رودخانه مرق در شهرستان کاشان، مسیل دستجرد 
ساماندهی  و  خوانسار  الیجند  مسیل  اردستان،  مسیل های 
روستاهای  مدیسه،  روستای  محل  در  زاینده رود  رودخانه 
اشکهران و قورتان، روستای دهباد سفلی تا نزدیکی پل اورگان در 
شهرستان چادگان و شهرستان لنجان از طرح های خاتمه یافته 

ساماندهی هستند. 

اجــــــرایاجــــــرای
احکام و اراضی احکام و اراضی 
آزادســازی شدهآزادســازی شده

در شرکت آب منطقه ای اصفهان صورت گرفت:

انجام اقدامات مهندسیانجام اقدامات مهندسی رودخانه های استان رودخانه های استان
توسط دفتــر مدیریت رودخانه ها و سواحلتوسط دفتــر مدیریت رودخانه ها و سواحل

اعاده به وضع اعاده به وضع 
سابقسابق

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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توقیفات

نصب تابلو عالئم هشدار

شرکت آب منطقه ای اصفهان در سال 
جاری بیش از 270 عدد تابلو فلزی برای 
آشنایی  و  بستر  حد  از  اطالع رسانی 
شهرستان های  در  رودخانه  مجاورین 
اردستان، سمیرم، نطنز، چادگان، فریدن 

و زرین شهر نصب کرده است.

در جلسه شورای اداری استان با حضور استاندار اعالم شد:در جلسه شورای اداری استان با حضور استاندار اعالم شد:

10001000هکتار از اراضی شبکه آبیاری و زهکشی سد آغ چای هکتار از اراضی شبکه آبیاری و زهکشی سد آغ چای 
امسال به بهره برداری می رسدامسال به بهره برداری می رسد

تخصیص آب برای توسعه کشاورزی وگلخانه در نقشه راه توسعه و 
محرومیت زدایی 

از هشـت هزار و 500 هکتـار اراضـی شـبکه آبیـاری و زهکشـی سـد آغ چای، 
نزدیـک چهارهـزار هکتـار در حـال بهره بـرداری اسـت و هـزار هکتـار آن نیز 

امسـال بـه بهره بـرداری می رسـد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت آب  منطقـه ای آذربایجان غربی، در جلسـه 
شـورای اداری اسـتان بـا تاکید بـر لزوم اجـرای طرح های تعادل بخشـی اعالم 
شـد: انسـداد چاه های غیرمجاز و نصب کنتورهای حجمی در راسـتای احیای 
دریاچـه ارومیـه، طبـق برنامه ابالغی در حال انجام اسـت و با این برنامه جدید 

در سـال آینـده نیـز با قدرت و دقت بیشـتری ادامـه خواهد یافت.
 12۸ کیلومتـر رودخانه هـای اصلـی و 290 کیلومتـر انهـار اسـتان در حوضه 
آبریـز دریاچـه ارومیـه الیروبی شـده اند. بـرای اتمـام این الیروبی هـا و هدایت 
دقیـق روان آبها به سـمت دریاچه ارومیه، همچنین تکمیـل پروژه های اصالح 
و سردهنه سـازی و مرمـت و بازسـازی شـبکه های آبیـاری در جهـت کاهـش 

طی سفر استاندار و اعضای شورای برنامه ریزی استان به شهرستان سردشت، 
توسعه کشاورزی و نهضت گلخانه در دستور کار شرکت آب منطقه ای آذربایجان 

غربی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی، برای اولین 
بار شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی در پایان سفرهای شهرستانی 
استاندار و با محوریت شهرستانها برگزار می شود. تمامی مصوبات در حوزه های 
عمرانی و اقتصادی در سطح شهرستانی با انجام بازدیدهای میدانی و شناسایی 
به عنوان نقشه راه محرومیت زدایی منطقه  اتخاذ شده که  ظرفیت موجود 

استفاده خواهد شد.

۴0درصـدی مصـرف آب در بخـش کشـاورزی، نیازمنـد تامین و ابـالغ اعتبار 
هسـتیم. در خصوص اراضی پایاب سـد کرم آباد 200 تا ۳00 هکتار آب اندازی 
شـده و در صـورت تامیـن اعتبار در سـال آینـده به طور کامل بـه بهره برداری 
خواهد رسـید کـه می تواند عالوه بـر افزایش درآمد کشـاورزان منطقه تا ۶00 
میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری بخـش کشـاورزی و صنایـع وابسـته را به این 
منطقـه سـوق دهـد. در حـال حاضر آبرسـانی به شهرسـتان خوی بـه میزان 
۳5.۶ میلیـون مترمکعـب از سـد آغ چـای انجـام می گیرد و بـا در نظر گرفتن 
وضعیت منابع آبی اسـتان و افزایش جمعیت شهرنشـین در این شهرسـتان، 
الزم اسـت کـه مطالعـات الزم بـرای احـداث سـد الند انجـام و اعتبـارات الزم 

برای ایـن امر تامین شـود.
در سـفر اسـتاندار و اعضای شورای برنامه ریزی اسـتان به شهرستان سردشت 

گرفت صورت 

 طبق دستور استاندار آذربایجان غربی برابر مصوبه این شورا، شرکت آب منطقه 
ای پیگیر اخذ تخصیص آب در راستای توسعه کشاورزی و نهضت گلخانه در 

نقشه راه توسعه و محرومیت زدایی شهرستان سردشت است.
 با توجه به دستور مقام عالی استان، پیشنهاد تخصیص آب جهت استفاده در 
طرح های کشاورزی و گلخانه ای در کارگروه ماده 11 جهاد کشاورزی مطرح 
خواهد شد و از طریق پیگیری این شرکت از شرکت مدیریت منابع آب ایران 
در حداقل زمان ممکن تخصیص گرفته خواهد شد. همچنین ایجاد طرح های 
پرورش ماهی در پایین دست سد سردشت با اولویت در برنامه های شرکت آب 

منطقه ای آذربایجان غربی در این شهرستان قرار می گیرد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارشگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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ســال خشکســالی ها و قحطی هــای بزرگــی 
را مدیریــت کــرده و بــا مدیریــت مشــارکتی و 
تصمیم گیــری برمبنــای خــرد جمعــی بــه خوبــی 
ــد  ــا را چرخانده ان ــود و دولت ه ــی خ ــرخ زندگ چ
ــد. از  ــان بوده ان ــرآمد جهانی ــت آب س و در مدیری
ــی« و در عمــل  ــام »مل ــه ن ــه آب ب ســال 1۳۴۷ ک
ــت  ــردم را در مدیری ــا م ــد، دولت ه ــی« ش »دولت
کنــار زدنــد و تصــور کردنــد کــه می تواننــد 

بــا پــول نفــت، آب را بــدون مــردم 
ــردم  ــی  م ــا ب ــد. آنه ــت کنن مدیری

شــبانه روز زحمــت کشــیدند و 
ــارات ســنگینی را هزینه  اعتب
کنــار  در  ولــی  کردنــد؛ 
بســیار  دســت آوردهای 
ــران  ــدگار، بح ــده و مان ارزن
و ورشکســتگی خطرنــاک 

آبــی را نیــز بــه ارمغــان 
آوردنــد.

مطالعــات  بــودن  کم رنــگ     
اجتماعــی در طرح هــای توســعه ای منابع 

ــد  ــدم رش ــن ع ــی در ای ــل اصل ــی از عوام آب یک
ــازه ها  ــی س ــه در طراح ــی ک ــت. زمان ــوازن اس مت
فقــط مباحــث مهندســی مــد نظــر قــرار می گیرد 
و تمــام تــالش دســت اندرکاران طرح هــا در 
زمینــه علــوم فنــی و مهندســی ســازه ها خالصــه 
ــا  ــی طرح ه ــات اجتماع ــهم مطالع ــود و س می ش
ــی  ــورت حداقل ــه ص ــا ب ــده ی ــه ش ــده گرفت نادی
بــه آن پرداختــه می شــود، نتیجــه اش همیــن 
ــال  ــای انتق ــه در طرح ه ــت ک ــی اس درگیری های

مباحث فنی و اجتماعی؛ دو بال نامتوازن مباحث فنی و اجتماعی؛ دو بال نامتوازن 
مدیریت آب در تحقق استراتژی هامدیریت آب در تحقق استراتژی ها

در هــر توســعه ای نــگاه بــه تمامــی جوانــب دخیــل 
در موفقیــت آن، یکــی از اصــول اساســی اســت کــه 
ــر  ــه ثم ــذار در ب ــل تاثیرگ ــر بخــش از عوام ــر ه اگ
نشســتن آن دیــده نشــود، کل بحــث ابتــر می مانــد 
یــا نتایــج برنامه ریزی شــده محقــق نخواهــد شــد.
مدیریــت آب دو بــال اساســی بــرای تحقــق 
اســتراتژی ها دارد: یکــی مباحــث فنــی آب و 
ــال های  ــی آن. در س ــای اجتماع ــری بحث ه دیگ
اخیــر پیشــرفت های بســیار خوبــی کــه در 
ــران  ــم، ای ــاهد بودی ــی آب در کشــور ش بخــش فن
را بــه یکــی از ســه قــدرت برتــر طراحــی و اجــرای 
ســازه های عظیــم آبــی در دنیــا بــدل کــرده اســت. 

ــاخت  ــه س ــوان ب ــا می ت ــن مدع ــات ای ــرای اثب ب
ــد،  ــد گتون ــه، س ــد کرخ ــد س ــازه هایی مانن ابرس
ســدهای کارون، ســد دوســتی و نظایــر ایــن 
مــوارد در اقصــی نقــاط ایــران اشــاره کــرد. تنهــا در 
اســتان خراســان رضــوی پــس از پیــروزی انقــالب 
شــکوهمند  اســالمی ۳2 ســد مخزنــی بــا حجمــی 
ــبکه  ــب، 20 ش ــون مترمکع ــا 1۶15 میلی ــر ب براب
آبیاری و زهکشــی بــا وســعت ۶۸000 هکتــار و 2۸ 
طــرح آبرســانی بــا حجــم ۳۳۳ میلیــون مترمکعب 
ــای  ــان و نیروه ــین و کارشناس ــه دســت مهندس ب

ــت . ــده اس ــرا ش ــی و اج ــی طراح داخل
ــم  ــی آب می بینی ــه اجتماع ــه مقول ــگاه ب ــا ن ــا ب ام
ــم  ــا ه ــت آب ب ــال مدیری ــی دو ب ــد و تعال ــه رش ک
انجــام نشــده و در بخــش اجتماعــی آن هنــوز 
مشــکالت بســیار زیــادی وجــود دارد. بــرای مثــال، 
اســتان خراســان رضــوی ســرزمین خشــک و 

کم آبــی اســت کــه در آن قنات هــای زیــادی 
جــاری اســت. شناخته  شــده ترین آنهــا، قنــات 
قصبــه گنابــاد؛ عمیق تریــن و بی نظیرتریــن ســازه 
آب زیرزمینــی جهــان اســت. ایــن قنــات در بیــش 
از 2500 ســال پیــش، بــا عمــق مــادر چــاه بیــش از 
ــا  ــا و ب ــا و روش ه ــاده ترین ابزاره ــا س ــر، ب ۳50 مت
کمتریــن هزینــه بــه بهتریــن و دقیق تریــن شــیوه 
علمــی کنــده شــده و در چنــد هــزار ســال از آن بــه 
ــی  ــه خوب ــات ب ــده و آب قن ــداری ش ــتی نگه درس

ــت.  ــده اس ــت ش مدیری
ــا پیــش از افزایــش درآمدهــای نفتــی،  ــران ت در ای
جمعیــت شــهرها و روســتاها، مســاحت زمین های 
کشــاورزی و باغ هــا، الگــوی کشــت، تعــداد و 
نــوع دام و توســعه و پیشــرفت آنهــا همخــوان 
بــا ظرفیت هــای زیســت محیطی و حجــم آب 
ــا چنــد هــزار  ــاکان م ــوده اســت. نی ــر ب تجدیدپذی

آب بین حــوزه ای یــا حتــی شهرســتانی شــاهد آن 
هســتیم؛ در صورتــی کــه اگــر قبــل از اجــرای هــر 
ــی  ــای احتمال ــب و تنش ه ــی جوان طرحــی، تمام
ــده  ــی دی ــی قومیت ــتانی و حت ــتانی و شهرس اس
ــی،  ــع و وســیع اجتماع ــات جام ــا مطالع شــود و ب
حضور تمامــی ذینفعــان و ذیمدخــالن در طرح ها، 
شــنیدن تمامــی بحث هــا و نقطه نظــرات موافقین 
ــردن  ــگ ک ــک کالم پررن ــن و در ی و مخالفی
نقــش مدیریت مشــارکتی باشــد، 
هزینــه  هــم  مطمئنــاً 
اجــــــــرای طرح هــا 
کاهــش خواهــــــد 
یافــت و هــم افزایــش 
ــره وری و رســیدن  به
بــه اهــداف طــرح 
محقــق خواهــد شــد.

آب در استـــان خراسان 
رضــوی بیمــار اســت و 
ــاده  ــه شــماره افت نفســش ب
ــن اســتان ۳۷ محــدوده  اســت. ای
مطالعاتــی دارد. در ۳۴ محــدوده آن کاهــش 
ــت ناپذیر  ــودی برگش ــی و ناب ــطح آب زیرزمین س
ــی  ــدن آب ده ــم ش ــی، ک ــای زیرزمین آب خوان ه
چشــمه ها و قنات هــا و چاه هــا، شــور شــدن 
ــوردن  ــکاف خ ــن و ش ــطح زمی ــت س آب، نشس
آن و تهدیــد پایــداری زمین هــای کشــاورزی، 
راه هــا، راه آهــن، فــرودگاه، خطــوط انتقــال انــرژی 
و آب و ســاختمان ها در محــدوده فرونشســت، 
شــور شــدن آب و رونــد کاهــش بــارش و افزایــش 

دمــا و نبــود مــردم در مدیریــت آب، تهدیدهــا 
روز  بــه  روز  را  آب  مدیریــت  چالش هــای  و 
بیشــتر می کنــد و تنهــا راه برون رفــت از ایــن 
ــاد و  ــوی ناکجاآب ــه س ــن ب ــردرگم و نرفت کالف س
ســرزمینی ســوخته، مدیریــت مشــارکتی اســت.

     اجــرای ســند حیاتــی و راهبــردی همیــاران آب 
بــا اخالق مــداری، شــفافیت، راســتگویی، انصــاف، 
عدالــت، قانون مــداری، حفــظ حرمــت مــردم، 
تصدی گری هــای  برون ســپاری  و  گفت وگــو 
ــی کشــاورزی  ــه تشــکل های قانون ــت آب ب مدیری
مبــارک،  فرخنــده،  بســیار  دســت آوردهای 
برجســته و اثرگــذاری داشــته اســت کــه از 
ــاره  ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــا می ت ــن آنه مهم تری

کــرد:
 نصــب کنتــور هوشــمند بــر روی بیــش از 9۸ 
ــرای  ــای اســتان، صــدور کارت آب ب درصــد چاه ه
چاه هــا، راه انــدازی مرکــز رصــد و پایــش آب هــای 
ــا  ــل حجمــی آب. ب زیرزمینــی در شــرکت و تحوی
ــب آب  ــون مترمکع ــاورزان ۴2۴ میلی ــک کش کم
از اضافه برداشــت چاه هــای مجــاز کــم شــده، 
ــر  ــاز پ ــاه غیرمج ــه چ ــزار حلق ــار ه ــش از چه بی
ــد  ــاز و رون ــای غیرمج ــر چاه ه ــد حف ــده و رون ش
ــم شــده اســت.  ــی ک کاهــش ســطح آب زیرزمین
در ســه ســال 2۶۶ میلیــون کیلــووات ســاعت 
ــده  ــم ش ــا ک ــرق چاه ه الکتریســیته در مصــرف ب
ــرکت در  ــردم از ش ــکایت م ــا ش ــه اینه ــا هم و ب
ــم و  ــد ک ــش از 50 درص ــتان بی ــتری اس دادگس
رضایــت مــردم از عملکــرد شــرکت آب منطقــه ای 

ــت. ــته اس ــاداری داش ــش معن افزای

کاظم جم، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

کاظم جم، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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داود نجفیان،  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز خبر داد:

  1616کیلومتر از حریم و بستر رودخانه کیلومتر از حریم و بستر رودخانه 
کرج در برنامه آزادسازی قرار داردکرج در برنامه آزادسازی قرار دارد

با هدف تقویت آب های زیرزمینی، پروژه 
تغذیــه مصنوعــی دشـــت فردیس اجــــرا 

می شود

اتمام مطالعات رینگ سراسری آب شرب 
سراسری در استان البرز

پروژه های آب شرب که عملیات اجرایی 
آن از سـال 1۴00 در دستــــور کار است، 

عبارتند از:

بسـتر  و  حریـم  تصرفـات  رفـع  عملیـات  ادامـه  در 
رودخانه هـای اسـتان البـرز، 1۶کیلومتـر از حریم و بسـتر 

رودخانـه کـرج در برنامـه آزادسـازی قـرار دارد.
داود نجفیـان،  مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای البرز در 
خصـوص برنامـه آزادسـازی حریـم و بسـتر رودخانه کرج 
اظهـار داشـت: شـرکت آب منطقـه ای البـرز در اجـرای 
تبصـره ۴ مـاده 2 قانـون توزیـع عادالنـه آب مصـوب 
1۶ /12/ 1۳۶1 مجلـس شـورای اسـالمی و همچنیـن 
مصوبات شـورای عالـی امنیت ملـی، مطالعه سـاماندهی 
رودخانه هـای کـرج و شـاهرود را در دسـتور کار خویـش 
قـرار داده اسـت. در ایـن راسـتا مطالعـه رودخانه کـرج به 
طـول 200 کیلومتـر و مطالعـه رودخانه شـاهرود به طول 

۳00 کیلومتـر انجـام شـده اسـت.

سـه  مطالعـات،  ایـن  در   
هدف عمده مـورد پیگیری 
قـرار گرفت کـه عبارتند از:

 1- عبور ایمن سیالب
آب  کیفیـت  2-حفـظ 
شـرب شـهرهای تهـران 
و کـرج و جلوگیـری از 

آن. آلودگـی 
۳- مباحـث اجتماعی، 
اقتصـادی، معیشـتی، 
گردشـگری، حقوقـی 
و فرهنگـی کـه جـزو 
جـاده  هویت هـای 
و  هسـتند  چالـوس 

دارنـد. فراوانـی  اهمیـت 
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای البـرز در ادامـه ایـن 
مبحث افـزود: در این راسـتا برای پیشـبرد و تحقق اهداف 
یادشـده از ظرفیت هـا و تـوان سـتاد مقابله بـا آلودگی آب 
شـرب اسـتان های تهران و البرز، سـتاد صیانـت از حقوق 
بیت المـال و نیـز دادسـتانی مرکـز اسـتان البـرز بـه نحو 
شایسـته ای بـا تشـریک مسـاعی و ایجـاد هماهنگی های 
بیـن بخشـی در سـال گذشـته و سـال جـاری، جلسـات 
هماهنگـی و برنامه ریزی متعدد در سـطوح کارشناسـی و 
مدیریتـی با سـتاد صیانت از حقـوق بیت المال و دسـتگاه 

محتـرم قضایی اسـتفاده شـد.
نجفیـان بـه آزادسـازی آب راه هـای کـرج هـم اشـاره کرد 
و افـزود: در ایـن راسـتا سـال گذشـته تجربـه آزادسـازی 
آب راه هـای آتشـگاه در شـمال شـهر کـرج بـه طـول یک 

و نیـم کیلومتـر را در اقدامـات انجام شـده داشـتیم. ایـن 
عملیـات کـه مطابـق برنامه ریـزی انجام شـده بـه صورت 
پایلـوت و با کمترین تبعـات اجتماعی انجام شـد، از جمله 
اقدامات موثر در راسـتای آزادسـازی و رفع تصـرف اراضی 
بسـتر و حریم رودخانه های تامین کننده منابع آب شـرب 
در حـوزه اسـتان البـرز در سـال های اخیـر اسـت کـه بـا 

موفقیـت بـه مرحلـه اجـرا درآمد.
 الزم بـه ذکـر اسـت کـه از ابتـدای تاسـیس شـرکت در 
سـال 1۳91 تـا ابتـدای سـال جـاری، تعـداد ۷25 مـورد 
آزادسـازی در رودخانه هـای اسـتان انجام شـده کـه ۳۶۷ 
مـورد آزادسـازی در محـدوده رودخانـه کـرج، 211 مورد 
در رودخانـه کـردان و 15۸ مـورد نیز در رودخانه شـاهرود 
عملیـات آزادسـازی حریـم و بسـتر رودخانـه انجام شـده 

اسـت.
پایـان  در  البـرز  منطقـه ای  آب  شـرکت  مدیرعامـل   
خاطرنشـان کـرد: در تداوم عملیات آزادسـازی سـال های 
گذشـته، هم اکنون بـازه 1۶کیلومتری سـد کـرج تا آبگیر 
بیلقـان به منظور تامیـن نقطه نظرات شـورای عالی امنیت 
ملی و سـتاد مقابله بـا آلودگی آب شـرب تهـران و البرز در 
دسـت آزادسـازی قـرار دارد و از آنجا که تمامـی مطالعات 
و مقدمـات طـرح توسـط شـرکت آب منطقـه ای البـرز 
فراهم شـده و بـه روش هـای مختلـف در چندیـن مرحله 
بـه ذینفعـان و کسـبه منطقـه در خصـوص ایـن عملیات 
آزادسـازی اطالع رسـانی کرده ایـم، امیدواریـم بـه فضـل 
الهی و مسـاعی جمعی، با تداوم همکاری دسـتگاه محترم 
قضایـی، گام اساسـی و مهمـی به منظـور رفـع تصرفات و 
اسـتیفای حقـوق بیت المـال برداریـم و ایـن راه را ادامـه 

دهیـم.

1. فـاز دوم تصفیه خانـه اضطراری شـهر جدید هشـتگرد 
جهـت تامیـن آب شـرب شـهرهای غربـی اسـتان بـه 
ظرفیـت 250 لیتـر بـر ثانیه بـا مبلغ بـرآورد اولیـه حدود 

۷00 میلیـارد ریـال.
2. آب رسـانی بـه شـهر نظرآباد بـه طـول 21.5 کیلومتر با 
لوله چـدن داکتیل بـه قطـر 500 میلیمتر با مبلـغ برآورد 

اولیه حـدود ۶00 میلیـارد ریال.
۳. آب رسـانی بـه شـهر اشـتهارد بـه طـول ۴0 کیلومتر با 
لولـه GRP بـه قطـر ۴00 میلیمتر با مبلـغ بـرآورد اولیه 

حـدود 1000میلیـارد ریال.

مدیرعامل شـرکت آب منطقـه ای البـرز با اشـاره به اینکه 
در سـال های اخیـر شـاهد خشکسـالی و کاهش تـراز آب 
زیرزمینـی در اسـتان البـرز هسـتیم، گفـت: در منطقـه 
فردیـس عمـق بعضـی از چاه هـای آب حتی بـه ۳00 متر 
نیـز رسـیده و آب دهی چاه ها هم کاهش شـدیدی داشـته 
اسـت؛ لـذا اجـرای پروژه هایـی بـا هـدف تقویـت آب های 

زیرزمینـی در ایـن منطقـه اهمیت بسـیار زیـادی دارد.
 وی در ادامـه در خصـوص پروژه تغذیـه مصنوعی فردیس 
توضیحاتـی ارائـه داد و گفـت: تغذیـه مصنوعـی فردیس 
بـا 5 حوضچـه اصلـی کـه مجمـوع سـطوح مخـازن آنهـا 
105 هکتـار اسـت، قابلیت تغذیه ۷5میلیـون مترمکعبی 

آب خوان هـای ایـن دشـت در سـال را داراسـت.
 بـه گفتـه نجفیـان، هـدف از اجـرای ایـن پـروژه، تقویت 
و تعادل بخشـی آب خوان هـای منطقـه اسـت و عـالوه 
بـر تغذیـه دشـت در تثبیـت بسـتر رودخانـه و حفاظت از 
سـازه های حسـاس و مهـم باالدسـت ماننـد پل هـای 
راه آهـن، متـرو و اتوبـان تهران-کـرج کـه سـازه های مهم 
و اسـتراتژیک محسـوب می شـوند، بسـیار ضروری است. 
این پـروژه تاکنون ۸5 درصد پیشـرفت داشـته اسـت و به 

زودی بـه مراحـل نهایـی می رسـد.

مطالعـات فـاز اول رینـگ سراسـری و مطالعـات فـاز دوم 
ضلـع غربـی رینـگ بـه اتمام رسـیده اسـت.

اهداف طرح عبارتند از:
 تامیـن آب شـرب اسـتان از منابـع آب هـای سـطحی 

سـدهای طالقـان و کـرج تـا افـق 1۴0۴ 
 توزیـع عادالنـه آب در تمامـی شـهرهای اسـتان بـه جز 

طالقـان و آسـارا
مشـخصات فنی: طـرح رینگ سراسـری در اسـتان حدود 
2۷0 کیلومتـر اسـت کـه از قطـر لولـه 2000 میلیمتر تا 
100میلی متـر متغیـر بـوده و جنـس لوله هـا از چـدن 
داکتیـل، GRP و پلی اتیلـن اسـت. ایـن طـرح عـالوه بر 
خطـوط انتقال شـامل اجـرای تصفیه خانه شـماره ۴ کرج 

به ظرفیـت 5250 لیتـر بر ثانیـه و تصفیه خانه اصلی 
هشـتگرد بـه ظرفیـت 1۷00 لیتـر بـر ثانیـه و 

همچنیـن مخازن ذخیره در سـطح اسـتان 
اسـت.
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سال
تعداد دستگاه ها و 
ادوات حفاری غیر 

مجاز

عملیات جلوگیری از برداشت های غیر مجاز
اجرای آئین نامه اصالح و 
مجموعمصرف بهینه آب کشاورزی

انسداد و پلمپ چاه های فاقد پر و پلمپ چاه های غیر مجاز
پروانه

جلوگیری از اضافه برداشت 
چاه های مجاز

حجم صرفه جویی 
)mcm(حجم صرفه جویی تعداد

)mcm(حجم صرفه جویی تعداد
)mcm(حجم صرفه جویی تعداد

)mcm(حجم صرفه جویی تعداد
)mcm(تعداد

1398349.4730729.8911.633114.612355.50552

1399318.772802.2160.29217.814829.07436

14005610.621451.860.536.87819.72232

0سال های قبل از 98

980

9937

14001163

1200جمع

راه اندازی رصد خانه آب استان

اسناد مالکیت اخذ شده شرکت )هکتار(

گــــــزارش عملکـــرد دوســـاله
شرکت آب منطقه ای قزوین

از تیرماه 98 تا  بهمن ماه 1۴00

 حفاظت از منابع آب 

 اخذ اسناد مالکیت اراضی و رودخانه ها

اجرای طرح تعادل بخشی

نصب کنتور های هوشمند

عملکرد مهندسی رودخانه )الیروبی رودخانه های فاقد آبگذری مناسب به طول 75 کیلومتر از سال 98 تا کنون(

آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه ها به مساحت 76 هکتار طی از سال 98 تا کنون

1- اجرای طرح های سازگاری با کم آبی استان تا حصول نتیجه و جبران کسری مخزن آب های زیر زمینی
2-اجرای طرح بزرگ تامین آب شرب کل استان تا افق 1425 از سد طالقان

3- ساماندهی پساب های صنعتی استان
4-واگذاری طرح های گردشگری منابع آبی استان

5-پیگیری طرح عظیم انتقال آب الموت رود به قزوین
6- اخذ اسناد مالکیت تمامی رودخانه ها و اراضی شرکت

7- ساماندهی فضاهای اداری شرکت
8-تکمیل طرح های در حال اجرا و بهره برداری از آنها در طول سه سال آینده

9- آزادسازی تمامی بسترهای رودخانه تصرف شده در سطح استان
10- تعیین تکلیف کلیه چاههای فرم 1 و 5 تا پایان 1401

 برنامه های در دست اقدام

الف- طرح آب رسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای 
استان

تامین آب شرب 1۴ شهر و 19۴ روستای استان به میزان ۶0 
میلیون مترمکعب در سال از محل سد طالقان و تحت پوشش 
قرار دادن ۸0درصد جمعیت استان از اهداف اصلی این طرح 
مهم و حیاتی استان قزوین است. این طرح مشتمل بر 2 پروژه 
شامل تصفیه خانه آب شرب با ظرفیت ۳ مترمکعب بر ثانیه و ۳15 
کیلومتر خط انتقال آب و تاسیسات وابسته است که از طریق 

مشارکت دولت و بخش خصوصی در دست احداث قرار دارد.
فاز اول این پروژه که آب رسانی به شهر آبیک است، در حال حاضر 
۸0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این پروژه برای تکمیل منتظر 
تامین باقی مانده اعتبارات مورد نیاز به میزان 1500 میلیارد ریال 

است.
ب- سد مخزنی نهب

سد مخزنی نهب با حجم مخزن 120 میلیون مترمکعب، طول 

تاج 215۶ متر و ارتفاع ۴۸.5 متر از پی به عنوان بزرگترین سد 
مخزنی استان در دست اجراست. با احداث این سد و بهره برداری 
از آن ضمن کنترل سیالب های فصلی رودخانه خررود ساالنه ۸0 
میلیون مترمکعب آب برای آبیاری اراضی کشاورزی به وسعت ۳۶ 
هزار و ۸00 هکتار، در مناطق نرجه، اسفرورین و شال اختصاص 
خواهد یافت که موجب بهبود کشاورزی در منطقه می شود. 
همچنین تخصیص 25 میلیون مترمکعب برای تغذیه مصنوعی 
دشت، ۷00 هزار مترمکعب برای صنعت و 5 میلیون مترمکعب 

نیز برای محیط زیست از دیگر اهداف ساخت این سد است.
 سد نهب که آبگیری آن انجام شده است، نقش بسیار مهمی در 
رونق و توسعه پایدار استان داشته و در حال حاضر نیز بیش از 9۳ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیمانکار در حال انجام کارهای 
تکمیلی و باقی مانده جهت بهره برداری کامل آن است. البته 
انجام این فعالیت ها نیازمند ۳000 میلیارد ریال اعتبار است که 
با پیگیری های انجام شده، امیدواریم هرچه سریعتر این اعتبار به 

پروژه تخصیص یابد.

ج- طرح سد باالخانلو
عملیات اجرایی سد مخزنی باالخانلو با حجم مخزن ۳۸.5 
میلیون مترمکعب، طول تاج ۳۷0 متر و ارتفاع ۸۴ متر از پی با 
هدف تامین بخشي از نیاز آب شرب 5 شهر و ۳0 روستای منطقه 
بوئین زهرا، بهبود آبیاری۴200 هکتار اراضی تلفیقی موجود، 
تغذیه مصنوعی آبخوان منطقه و کنترل سیالب ها و حفظ 
محیط زیست از سال 1۳92 آغاز و در حال حاضر از پیشرفت 
فیزیکی حدود ۷0 درصدی برخوردار است. آبگیری این سد که 
نقش مهمی در تامین آب شرب با کیفیت مطلوب در مناطق 
برنامه های عملیاتی  اولویت  تحت پوشش خواهد داشت در 
شرکت آب منطقه ای قزوین قرار داشته و پیش بینی می شود با 
تامین اعتبارات مورد نیاز، این سد در سال 1۴01 آبگیری اولیه 
شود. شروع عملیات اجرایی سامانه آب رسانی پایین دست سد 
باالخانلو شامل تصفیه خانه آب شرب و خطوط انتقال آب از دیگر 

برنامه های در دست اقدام توسط این شرکت است.

عمده طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای قزوین

مجموعسال 1400سال 1399سال 1398عنوان

6198232751717تعداد)دستگاه(

حجم صرفه جویی 
)mcm(14.355.0372.3

یداله ملکی،  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین گزارش 
عملکرد دوساله را تشریح کرد:
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به دلیل موفقیت در جذب اعتبارات بند )و( تبصره 5 قانون بودجۀ سال 1399

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با اشاره به مصوبات 
سفر رئیس جمهور:

به دنبال برگزاری موفق مانور سیل شمالغرب کشور 

استاندار زنجان از مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استــان زنجان تجلیل کرد

پیگیر مطالعه،  ساخت و تکمیل 
پروژه هــای ســـدسازی هستیـم

از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
زنجان تجلیل شد

زنجان، محسن  منطقه ای  آب  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
افشارچی، استاندار زنجان با اهدای لوح تقدیر از زحمات 

و تالش های اسماعیل افشاری، مدیرعامل شرکت 
جذب  راستای  در  که  زنجان  منطقه ای  آب 

اعتبارات بند )و( تبصره 5 قانون بودجۀ سال 
1399 با موضوع »تسویه و تهاتر مطالبات و 
بدهی های دولت« موفق به کسب رتبه اول 
شرکت در جذب اسناد تسویه خزانه شده 

است، با اهدای لوح سپاس قدردانی کرد.

در جلسه تحلیل و بررسی مانور بزرگ سیل منطقه شمالغرب کشور که با 
حضور مدیر کل مدیریت بحران استانداری زنجان، رئیس گروه مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو و مدیران عامل صنعت آب و برق 
استان برگزار شد، از اسماعیل افشاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
زنجان به عنوان جانشین اول فرمانده مانور سیل شمالغرب کشور با اهدای 
لوح تقدیر از سوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان و مدیر کل 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو تجلیل شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: پیگیری احداث سد روی سرشاخه های 
قزل اوزن و رودخانه امام رود و تخصیص 100 میلیون مترمکعب حقابه برای تامین آب 
شرب کشاورزی، یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان است و ما در حال 

انتخاب مشاور برای مطالعه سد روی این رودخانه هستیم.
افشاری دومین  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، اسماعیل 
مصوبه را ایجاد سد معیشتی روی رودخانه های محلی عنوان کرد و گفت: مطالعات 
فاز شناخت در رودخانه های محلی شهرستان طارم انجام شده و پنج مورد از مطالعات 
مذکور به نتایج مثبت رسیده است و در صورت تامین منابع مالی از محل اعتبارات 

استانی، ادامه مطالعات و خدمات کارفرمایی از جمله نقشه برداری انجام خواهد شد.
افشاری سومین مصوبه را تسریع در تکمیل سد بلوبین مطرح و تاکید کردکه مجوز 
فراخوان ماده 56 از سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ شده و دو نوبت آگهی فراخوان 
شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار جهت تامین مالی پروژه در تاریخ های 18 و 

20 مهرماه انتشار یافته است؛ ولی با وجود پیگیری های انجام شده و مساعدت استاندار، تاکنون 
به دلیل عدم استقبال سرمایه گذار و بانک ها، این مهم محقق نشده است.

 رئیس هیئت مدیره شرکت همچنین به درخواست نمایندگان مجلس و ائمه جمعه شهرستان ها 
اشاره کرد و افزود: در خصوص احداث تصفیه خانه و خط انتقال آب از سد بلوبین به روستا و دو 

شهر، مناقصه انتخاب پیمانکار انجام شده و قرارداد در حال ابالغ است.
این مقام مسئول در رابطه با رفع موانع بهره برداری از سد گالبر برای امکان سرمایه گذاری و 
بهره برداری توسط بخش خصوصی نیز گفت: به منظور استفاده بهینه از سد گالبر عالوه بر 
تامین آب، سایت سد مذکور در قالب قرارداد BOLT و طرح گردشگری به بخش خصوصی 

واگذار شده و اقدامات الزم در این خصوص در حال انجام است.
وی سپس با اشاره به تکمیل و بهره برداری از خط انتقال آب مورد نیاز پروژه مجتمع پتروشیمی 
تاکید کرد: بخشی از خط انتقال مذکور توسط این شرکت احداث شده که در صورت تامین 

اعتبار از محل اعتبارات دولتی یا تامین مالی از سوی مجتمع پتروشیمی، تکمیل خواهد شد.
افشاری در مورد احیای حقابه های کشاورزی در شهرستان طارم نیز اظهار داشت: شرکت 
آب منطقه ای زنجان نسبت به احصاء آب مورد نیاز اراضی آبی و باغات تحت نظارت شرکت 
مدیریت منابع آب ایران اقدام کرده و موارد جهت تعیین تکلیف برداشت آب در محدوده طارم 
در کمیسیون تخصیص آب حوضه سفیدرود از مبادی ذیربط در حال پیگیری است. در خصوص 
احداث سد روی سرشاخه های قزل اوزن در روستای کلوچ و روی رودخانه نیز با پیگیری های به 
عمل آمده، اعتبار جهت انجام مطالعات فاز شناخت طرح های مذکور از محل اعتبارات استانی 

مصوب شده است که در صورت ابالغ آن، موافقتنامه های مرتبط با آن مبادله خواهد شد.

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با صدور پیامی، 
آغاز دهه فجر و فرارسیدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را 

به همه همکاران تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان، 
در پیام مهندس آرش آریانژاد آمده است: »ایام اهلل دهه فجر، 
تجلی حماسه ماندگار و الهام بخشی است که صفحه ای زرین 
در تاریخ حیات ملت ایران گشــود و نسیم روح بخش بهار 
انقالب، مشام وفاداران راستین آزادی و عدالت را معطر نمود.

با پیروزی انقالب اســالمی تحول عظیمــی در عرصه های 
اجتماعی، فرهنگــی و علمی صورت گرفــت و در این راه 
دســتاوردهای شگرفی پدید آمد؛ به طوری که نام ایران در 
حوزه های علمی و صنعتی بلندآوازه شد. از این رهگذر، حوزه 

آب استان کردستان نیز تحوالت زیادی را تجربه کرد؛ چنان 
که امروز در جای جای این اســتان؛ از شمال تا جنوب و از 
شــرق تا غرب، کارکنان خدوم مجموعه این شــرکت کمر 
همت به آبادانی این ســرزمین بسته اند تا براساس وظیفه 
ذاتی، با تالش و همدلی در کنار هم، آینده بهتری برای ایران 

عزیزمان و به تبع استان حماسه آفرین کردستان رقم زنند.
اینجانب در بهاری دیگر از انقالب شــکوهمند اســالمی، 
فرارسیدن چهل وســومین ســالگرد پیروزی انقالب را به 

کارکنان گرامی این شــرکت تبریــک و تهنیت عرض 
می نمایم و ســعادت و بهروزی تــوأم با خیر و برکت 

را برای ایشــان و خانواده های گرانقدرشان از درگاه 
خداوند متعال مسئلت دارم.«

همزمان با دهه مبارک فجر، ایســتگاه پمپاژ 
بوئین بانه، زودتر از موعــد مقرر، وارد مدار 

بهره برداری شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
کردســتان، مهندس آریانــژاد گفت: در پی 
کاهش بارندگی های ســال آبــی و با توجه 
به کاهش شــدید حجم آب ســدهای بانه و 
عباس آباد، بررسی های کارشناسی این شرکت 
برای یافتــن منابع جایگزین، حتی به صورت 
موقت، برای تقویت منابع آبی موجود، صورت 
گرفت. بــا توجه به پیش بینی لــزوم انتقال 
به  به تصفیه خانه موجود،  آب سد عباس آباد 
دلیل کاهش شــدید مخزن سد بانه و تکمیل 
قطعه سوم  آب رســانی به این شهر به طول 
6.5کیلومتر لولــه 400 میلیمتری فوالدی در 
شهریور ســال جاری، احداث ایستگاه پمپاژ 
اضطراری جزء مصوبات شورای اداری با حضور 

وزیر نیرو، قرار گرفت.
با  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان 
اشاره به آغاز به کار ایستگاه پمپاژ اضطراری 
بوئین تا پایــان اردیبهشــت1400 افزود: با 

پیگیری های صورت گرفته و همکاری شرکت 
آبفای اســتان در دی ماه ســال جاری، این 
شرکت برای تأمین تجهیزات مورد نیاز شامل 
4 دســتگاه الکتروپمپ، شیرآالت، اتصاالت، 
لوله فوالدی 400میلیمتری، کابل برق و سایر 
متعلقات مربوطه به مبلغ 12 میلیارد ریال اقدام 
کرد. اقالم خریداری شده با همکاری اکیپ های 
اجرایی شرکت آبفای استان، با وجود برودت 
هوا و بارش سنگین برف در محل پروژه، نصب 
و ایستگاه پمپاژ اضطراری بوئین در مدت زمان 
چهل روز و در اولین روز از دهه مبارک فجر، در 

مدار بهره برداری قرار گرفت.
مهندس آریانژاد اظهار داشــت: این ایستگاه 
پمپاژ قابلیت برداشت آب 100 تا 130 لیتر در 
ثانیه از رودخانه بوئین را داردکه با بهره برداری 
از آن توان تحویل آب به تصفیه خانه موجود 
به میــزان 100 لیتر )معــادل25 درصد( آب 
شرب مورد نیاز ماهانه بانه ارتقا می یابد و نیز 
به افزایش ذخیره منبع ســد عباس آباد برای 
اســتفاده بهینه در ماه های گرم سال کمک 

چشمگیری می کند. 

 با اجرای طرح تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینی و تالش 
مجموعه شــرکت آب منطقه ای کردستان، مدیریت منابع و 

مصارف آب استان در حد رضایت بخشی قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردســتان، 
مدیرعامل این شرکت با اشاره به اقدامات حفاظتی در بخش 
آب گفت: از اقدامات تاثیرگذار در راستای صیانت از منابع آب 
استان، اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
است که بخشی از اقدامات آن شامل انسداد و مسلوب المنفعه 
نمودن چاه های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و حجمی، 
اســتقرار و تقویت گروه های گشــت و بازرسی، اجرای پروژه 
تغذیه مصنوعی و پخش ســیالب، برگزاری مستمر جلسات 
شورای حفاظت آب اســتان، ساماندهی شرکت های حفاری 
و اطالع رسانی و فرهنگ ســازی در قالب اجرای طرح داناب 
و گســترش سواد آبی اســت. اقدامات تعادل بخشی و اجرای 
ســند سازگاری با کم آبی، مستقیماً منجر به صرفه جویی آب 
در ســطح حوضه آبریز، محدوده های مطالعاتی و آب خوان ها 

خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشــت: حدود 1۴هزار حلقه چاه مجاز در 
استان داریم که  1۳هزار حلقه آن با بیش از 90درصد مصرف 
در بخش کشــاورزی )با مصرف ۴00 میلیون مترمکعب در 

سال( حفر شده است.
مهنــدس آریانژاد گفت: در قالب طرح احیا و تعادل بخشــی 
آب های زیرزمینی تاکنون هــزار و ۷00 حلقه چاه غیرمجاز 
در استان مسدود شده و با این کار 1۶میلیون مترمکعب آب 
به آب خوان ها برگشــت داده شده اســت. با برنامه ریزی های 
صورت گرفته توســط این شــرکت و با وجود نامناسب بودن 
تخصیــص منابع مالی طرح، از ابتدای ســال 1۴00 تاکنون 
تعداد 25۴ حلقه چاه غیرمجاز را با حجم آب صرفه جویی شده 
۷.۷ میلیون مترمکعب مسدود و مسلوب المنفعه کرده است 
که به نســبت برنامه عملیاتی ابالغی سال 1۴00 که شامل 
انســداد1۷0 حلقه چاه غیرمجــاز و آب قابل صرفه جویی 5 
میلیون مترمکعب بود به ترتیب پیشــرفت فیزیکی 1۴9 و 

15۴درصدی محقق شده است.

16میلیون مترمکعب آب به آب خوان های 
استان برگشت داده شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان:

ایستگاه پمپاژ اضطراری بوئین شهرستان بانه 
راه اندازی شد

 ۸۶۸ حلقــه چاه آب مجاز با پروانه بهره برداری در مریوان 
حفر شــده که 5۳0 مورد آن در محــدوده دریاچه زریبار 

است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، 
مهندس عرفان مؤمن پور با اشــاره به اینکه این چاه ها در 
بخش های شرب، کشاورزی و خدمات حفر شده و در حال 
استفاده است، اظهار داشت: هم اکنون 1۸۶ حلقه چاه آب 
غیرمجاز در حوضه مریوان- زریبار وجود دارد و تاکنون ۶۶ 

حلقه از چاه های غیرمجاز مسدود شده است.
وی با اشاره به تأمین آب شرب مریوان از ۳۳ حلقه چاه در 

محدوده دریاچه زریبار گفت: بعد از انتقال آب سد گاران به 
تصفیه خانه مریوان، این چاه ها به عنوان منبع اولیه تأمین 
آب شــرب از مدار خارج خواهند شــد که به نفع دریاچه 

زریبار است.
مهندس مومن پور با بیان اینکه ســد گاران در ســنوات 
گذشته آبگیری شده اســت، افزود: خط انتقال آب رسانی 
به مریوان و شبکه چهارهزار و ۶00 هکتاری پایاب در حال 
اجرا بوده که سه هزار و 200 هکتار آن آماده است. در حال 
حاضر آب رســانی به مریوان از محل سد گاران به صورت 
آزمایشــی به میزان 200 لیتر بر ثانیه انجام می شود که با 

توجه به اعتباری که در سفر وزیر نیرو به استان برای این 
طرح اختصاص یافت، امیدواریم تصفیه خانه هرچه سریعتر 

تکمیل و آب شرب پایدار مریوان تأمین شود.
وی به بهره برداری از سد زریبار در سال 1۳۷۴ اشاره کرد و 
گفت: احداث این سد در راستای حفظ اکوسیستم دریاچه 
و افزایش حجم مخزن زریبار از ۳0 میلیون به ۶۴ میلیون 
مترمکعب بود و تأمین آب شــبکه تعریف شده یک هزار و 
۸00 هکتاری در جنوب دریاچه نیز جهت مدیریت کمی و 
کیفی، از دریاچه زریبار حذف و در قالب چهارهزار و ۶00 

هکتار پایاب سد گاران جای گرفت.

 پیام مهندس آریانژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان

۵۳۰ حلقه چاه آب مجاز در محدوده دریاچه زریبار مریوان وجود دارد

  پیام مهندس آریانژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان
 به مناسبت دهه فجر

 همزمان با دهه فجر از پژوهشگر برتر 
شرکت آب منطقه ای کردستان تقدیر شد

دکتر حمید ســنگین آبادی به عنوان پژوهشگر برتر شرکت آب منطقه ای کردستان در سال 
1۴00 انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس آرش 
آریانژاد در نشســتی با حضور مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب و دبیر کمیته تحقیقات و 
فناوری شرکت، بیان داشت: »نواندیشی و نوآوری« به دانش، پژوهش، تولید علم و فهم عمیق، 
ارزش فوق العــاده داده و با ترویج روحیه  علمی و تحقیق و مطالعه  همه جانبه، زمینه ارتقای 
یک سازمان میسر می شود. جای امیدواری است با اتکا به تدبر و توانمندی های منابع انسانی، 
افق روشنی در تحقق چشم اندازهای آینده این شرکت پدیدار شود. در خاتمه این نشست، با 
اهدای لوح تقدیر از دکتر حمید سنگین آبادی برای کسب عنوان »پژوهشگر برتر شرکت آب 

منطقه ای کردستان در سال 1۴00« در دهه فجر، تقدیر شد. 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارشگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با نمایندگان 
انجمن های زیســت محیطی، گروه های کوهنوردی و 
کمپین مطالبه آب شرب مطلوب مردم سنندج تشکیل 

جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، 
مهندس آریانژاد همراه معاون حفاظت و بهره برداری و 
جمعی از مدیران آب منطقه ای، در نشستی صمیمی با 
تعدادی از فعاالن زیست محیطی، گروه های کوهنوردی 
و نمایندگان کمپین مطالبه آب شــرب مطلوب مردم 
سنندج محیط زیســت، اظهار داشت: باید با استفاده 
مطلوب از منابع آب باعث ارتقای تاب آوری اســتان در 
این حوزه شــویم. بنابراین اگر همه نهادهای مردمی و 
دولتی، خردمندانه، صبورانه و شجاعانه با همبستگی در 
کنار هم باشند و  با بهره مندی از تجارب یکدیگر به دور 
از موازی کاری، مردم را با خود همراه کنند، می توان از 

تنش های آبی به سالمت عبور کرد.
وی با اشــاره به وضعیت بارندگی استان در سال آبی 
جاری افزود: تا قبــل از بارندگی های اخیر ۳۴ درصد 
کاهش بارندگی داشــتیم و از ابتدای ســال آبی 1۴۶ 
میلی متر بارندگی را شاهده بوده ایم، اما به نسبت مدت 
مشابه ســال گذشته  12درصد کاهش بارندگی داریم 
و چون خاک دیرهنگام به اشــباع الزم رسید، روان آب 
قابل توجهی نیز جاری نشــده و حجم ورودی آب به 
سدهای استان مطلوب نیست. در خشکسالی های اخیر 
تنش آبی در شهرستان بانه بیشتر بود ولی خوشبختانه 
اکنون در سد بانه حدود ۷00 لیتر در ثانیه و برای سد 

عباس آباد 2.5 مترمکعب در ثانیه ورودی آب داریم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان اضافه کرد: 
مردم استان کردستان بسیار نجیب و بادرایت هستند 
و در مواجهه با بحران ها همیشه کنار مسئوالن بوده اند 
و مطالبات مطرح شده کاماًل مدنی و در چارچوب حفظ 
اخالقیات بوده که بســیار ارزشمند است و قوت قلب 
ما در پیگیری مطالبات عمومی و بحق مردم شــریف 

استان است.
مهندس آریانژاد ســاماندهی و حفاظت از چشمه های 
آب را ضروری دانست و عنوان کرد: مطالعات شناسایی 
چشــمه ها و قنات های اطراف سنندج در سال 1۳9۸ 
به صورت برون ســپاری، آغاز شده که با توجه به نبود 
هیچ گونه ردیف اعتباری برای این موارد، هر اقدامی در 

این خصوص را وظیفه مدنی و اخالقی خود می دانیم.
وی با بیان اینکه کنشــگری از جنــس مطالبه گری 
خردمندانه است، اظهار داشــت: مشکل ورود شیرابه 
کودهای شیمیایی و فاضالب باالدست سدهای استان 
مربوط به امسال و پارســال نیست و رفع این معضل 
یک مطالبه عمومی و مردمی اســت که شرکت آبفای 
استان دنبال ایجاد زیرساخت های اساسی برای رفع این 

مشکل است.
این مقام مســئول با اشــاره به تالش ها برای تقویت 
رویکرد خرد جمعی به جای تصمیمات  فردی، گفت: 

الزم است کارگروه های تخصصی و شورای مشورتی در 
استان تشکیل شود؛ چراکه استفاده از خرد جمعی در 
مدیریت منابع آب، چه در سال های خشکسالی و چه 

در ترسالی، نتایج کارآمدتری دارد.
وی دربــاره احداث طرح های گردشــگری در ســدها 
گفت: در سنوات اخیر براســاس طرح های مطالعاتی 
550 نقطه در حاشــیه رودخانه قشــالق برای اجرای 
طرح های گردشگری شناسایی شده و تالش کرده ایم از 
طریق فراخوان برای جذب گردشگر و ایجاد سایت های 
تفریحی در سدها و حاشیه رودخانه های استان؛ خصوصاً 
در قشالق سنندج اقدام کنیم. اکنون تمام جاذبه های 
گردشگری کردســتان شناســایی و لکه بندی شده، 
مسیرهای گردشگری تعریف و بسته های سرمایه گذاری 
برای ارائه به متقاضیان آماده شــده اســت. ایجاد این 
طرح ها برای رونق و توسعه گردشگری آبی در استان و 

ایجاد اشتغال و درآمدزایی بسیار کارآمد است.
در ادامه این نشســت، معاون حفاظــت و بهره برداری 
شــرکت اظهار کرد: شهرستان ســنندج 9۳00 حلقه 
چشمه و ۳۶رشته قنات دارد که از این تعداد قنات 1۸ 

رشته آن فعال است.
مهنــدس عرفان مؤمن پور ادامه داد: حدود 111 حلقه 
چاه در سطح سنندج توسط شــهرداری برای آبیاری 
فضای ســبز حفر شــده که در صورت تأمین آب این 
فضاها از چشــمه و قنوات موجود، میزان قابل توجهی 

آب به منابع زیرزمینی برمی گردد.
در ادامــه نماینــدگان انجمن های زیســت محیطی، 
گروه های کوهنوردی و کمپین مطالبه آب شرب مطلوب 
مردم سنندج، به بحث و بررسی مشکالت آبی سنندج؛ 
خصوص تعیین تکلیف و ساماندهی چشمه های اطراف 

این شهر پرداختند.
مهندس آریانــژاد در خاتمه افزود: این شــرکت یک 
مجموعه تخصصی اســت و بنا داریــم ارتباط با مردم 
و ســمن ها را تقویت و نظرات آنها را در برنامه ریزی ها 

لحاظ کنیم.

نمایندگان گروه های کوهنوردی و فعاالن انجمن  های 
زیست محیطی با اهدای لوحی از تالش های مدیرعامل، 
معاون حفاظت و بهره بــرداری و مدیر اداره منابع آب 
شهرستان سنندج، برای ساماندهی، بازسازی و اصالح 
چشمه میرزازمان و کانی شفا واقع در کوه آبیدر سنندج 

قدردانی کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، 
براساس اعالن مهندس اسعد محمودی کارگاه آموزشی 
توجیهی در خصوص قوانین توزیع عادالنه آب، آیین نامه 
حریم و بستر برای 100 نفر از دهیاران روستاهای بخش 

مرکزی کامیاران و بخش موچش برگزار شد.
در ایــن دوره، کارکنان گروه های گشــت و بازرســی 
آب های سطحی و زیرزمینی به سواالت اعضای جلسه 
در خصوص شــیوه های پیشــگیری از تخلفات آبی و 

راهکارهای حفاظت از منابع آب پاسخ دادند.
همچنین با گرامیداشت دهه فجر و در راستای تکریم 
مراجعین و بررســی مشکالت کشــاورزان شهرستان 
دهگالن، میــز خدمت با حضور مدیر و کارشناســان 
اداره منابــع آب این شهرســتان برگزار شــد. روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان نیز با همکاری 
گروه های آموزشــی اداره کل آموزش و پرورش استان، 
وبینار آموزشــی طرح داناب و گســترش سواد آبی، با 
محوریت »شیوه های مدیریت مصرف آب« ویژه دبیران 

و دانش آموزان برگزار کرد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در جلسه با نمایندگان انجمن های زیست محیطی، گروه های کوهنوردی و کمپین مطالبه آب شرب سنندج مطرح کرد:

رسیدن به نتایج مطلوب و کارآمدتر در مدیریت منابع آب با استفاده از خرد جمعی 

با همت مدیر اداره منابع آب شهرستان 
کامیاران، کارگاه آموزشی ویژه 

دهیاران برگزار شد

سرپرســت شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه در 
بخش آب اســتان تاکنون بالغ بــر1102۶ میلیارد ریال 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته، گفت: در 
دهه فجر امســال نیز دو پروژه با اعتبار 1۷ میلیون ریال 

افتتاح می شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای همدان، 
مهندس محمد ضروری با تبریک چهل وسومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در شناسایی و انسداد چاه های غیرمجاز در سطح استان 
عنوان کرد: از ســال 1۳9۳ تاکنون تعداد 5 هزار و 20۸ 
حلقه چاه غیرمجاز در اســتان مسدود شده که این اقدام 
موجب جلوگیری از اضافه برداشت بیش از ۳05 میلیون 

مترمکعب شده است.
وی با اشــاره به اینکه تعداد کنتورهای نصب شــده روی 
چاه های استان همدان در سال جاری ۳۳۳ دستگاه است، 
گفت: تاکنون ۴ هزار و 929 دستگاه انواع کنتور هوشمند 
روی چاه های کشاورزی شــرب و صنعت استان همدان 

نصب شده است.
سرپرست آب منطقه ای همدان، حجم آب صرفه جویی شده 
به دنبال نصب کنتور هوشــمند در سال جاری را هفت 
میلیــون و 9۳0هزار مترمکعب و در مجموع ســال های 
مذکور 59 میلیون و 520 هــزار مترمکعب اعالم کرد و 
افــزود: تالش کرده ایم در راســتای حفاظت از منابع آب 
استان، برنامه ریزی شده پیش برویم و به همین منظور از 
سال 1۳9۳ تاکنون تعداد ۳۳0 جلسه شورای حفاظت از 

منابع آب در سطح 10 شهرستان برگزار شده است.
ضــروری در ادامــه دربــاره اقدامات حوزه آب اســتان 
تاکنــون گفت: بحث تالوار و آب رســانی به همدان برای 
ما در اولویت اســت؛ بدین ترتیب، در راستای سفر وزیر 
نیرو به همدان و پیگیری های شرکت، قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( کارگاه دیگری را در محل سد تالوار تجهیز 
کرد و نیروی انسانی و ماشین آالت سنگین مستقر شدند 
تا عملیات اجرایی سازه پیش تصفیه، مخازن و ابنیه فنی 
ایســتگاه های پمپاژ را تکمیل کند. همچنین این قرارگاه 
چهار اکیپ اجرایی در تصفیه خانه مستقر کرده و در حال 
تکمیل سازه های کالریفایر و فیلتراسیون و ساختمان های 
شیمیایی و کلرزنی هستند. در صورت تامین اعتبارات مورد 
نیاز و تهیه و ساخت مصالح فلزی به مقدار 10کیلومتر لوله 
فوالدی، اجرای باقی مانده خط انتقال نیز به پایان خواهد 

رسید.
مهندس ضروری ادامه داد: از سویی بالغ بر 2۳0 
کیلومتر رپرگذاری های رودخانه ها، 11۳هکتار 

آزادســازی حریم رودخانه هــا و 152کیلومتر 
الیروبی رودخانه های استان به انجام رسیده است. 

اســتان همدان با وســعت بیش از 19هزار و500 
کیلومترمربــع، رودخانه هاي دائمي و فصلي متعددي 
دارد کــه مجموع طول رودخانه هاي اصلي در بازه هاي 
اصلي حدود یک هــزار و 100 و در مجموع طول؛ اعم 
از دائمي و فصلي آن حدود ســه هزار کیلومتر است. در 
خصوص وضعیت رودخانه، قراردادهای مربوط به تعیین 
حدود بستر و حریم بالغ بر یک هزار و ۴۳۳کیلومتر از 
رودخانه های استان منعقد و فرآیند مطالعات آغاز شده 
که از این میزان، مطالعات 595کیلومتر از رودخانه ها به 

پایان رسیده و مصوب شده است.
وی با اشاره به اینکه مطالعات مربوط به ۸۳۸کیلومتر 
از رودخانه ها نیز در دســت انجام اســت، تصریح کرد: 
به منظــور آگاهي عمومي جهت عــدم دخل و تصرف 
در حریم و بســتر رودخانه هاي استان، نشانه گذاری در 

محدوده رودخانه ها در دستور کار قرار گرفته است.
سرپرست آب منطقه ای همدان با بیان اینکه در ابتدای 
انقالب اسالمی تصفیه خانه آب شرب اکباتان با ظرفیت 
۴00 لیتر در ثانیه با خط انتقال 10 کیلومتر فعال بود، 
اظهار کرد: هم اکنون 5 تصفیه خانه با ظرفیت ۶هزار و 
1۶5 لیتر در ثانیه در اســتان همدان فعال یا در حال 
احداث است. این تصفیه خانه ها شامل تصفیه خانه آب 
شرب سد ســرابی، تصفیه خانه آب رسانی به همدان، 
تصفیه خانه آب شرب سد کالن مالیر، تصفیه خانه شهید 

بهشتی و تصفیه خانه آب شرب الوند است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه 
در بخش آب اســتان همدان تاکنــون بالغ بر 1102۶ 
میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی شامل اصل 
تسهیالت و بازپرداخت آن صورت گرفته است، گفت: 
برای پیشــروی پروژه ســد خرمرود به روش فاینانس 
داخلی سرمایه گذاری 5هزار و ۳۷۶ میلیاردریالی صورت 

گرفته است.
این مقام مســئول در این راستا به سرمایه گذاری های 
برابر ۳هزار و ۳۷۶ میلیاردریالی در عملیات ســاخت 

ســد گرین نهاوند نیز اشاره کرد و افزود: در قالب اجرای 
تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ ســد کالن مالیر به روش 
B.O.T سرمایه گذاری ۴00 میلیاردریالی و برای اجرای 
تصفیه خانه سد سرابی تویسرکان به روش B.O.T نیز 
سرمایه گذاری ای بالغ بر 2۳0 میلیارد ریال صورت گرفته 
اســت. همچنین بیش از 1۶۴۴ میلیارد ریال به منظور 
پیشــروی طرح آب رسانی به همدان به روش مشارکتی 

سرمایه گذاری شده است.
ضــروری در مورد وضعیت ســد مخزنــی خرمرود نیز 
گفت: تامین آب جهت مصارف فعالیت های صنعتی به 
میزان 1.5میلیون مترمکعب، تامین مصارف شرب مراکز 
جمعیتــی منطقه به میــزان 1.۳2 میلیون مترمکعب، 
رهاسازی نیاز زیســت محیطی به میزان 1.0۴ میلیون 
مترمکعــب و تامین مصــارف کشــاورزی حقابه های 

پایین دست ازجمله اهداف احداث این طرح است.
وی با بیان اینکه تکمیل این سد نیازمند اعتباری بالغ بر 
چهار هزار میلیارد ریال است، گفت: در طرح آب رسانی 
از سد سرابی به تویسرکان نیز تاکنون اعتباری حدود 29 
میلیارد تومان هزینه شــده و تصفیه خانه آب شرب نیز 
توسط سرمایه گذار بخش خصوصی و به روش B.O.T با 
مبلغ 2۳0 میلیارد ریال در حال تکمیل و مراحل نهایی 

است.
ضروری در پایان افزود: در ایام اهلل دهه فجر ســال جاری 
ایســتگاه هیدرومتری و مقطع کنترل شان آباد با اعتبار 
10میلیارد ریال و حجم ۶0 مترمکعب در ثانیه و ایستگاه 
هیدرومتــری و مقطع کنترل کارخانه در شهرســتان 
تویسرکان با ظرفیت ۴0 مترمکعب در ثانیه با اعتبار هفت 

میلیارد ریالی افتتاح خواهد شد.

سرمایه گذاری 11026 میلیارد ریالی 
در بخش آب استان

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان اعالم کرد:

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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مهنـدس جمشـید عیدانـی، مدیرعامل شـرکت آب 
منطقـه ای هرمـزگان، خدمـات انقـالب اسـالمی بـرای 
مردم هرمـزگان در بخـش آب منطقـه ای را تشـریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، 
مهندس جمشید عیدانی با بیان تبریک آغاز ایام اهلل دهه 
فجر، اظهار کرد: دهه فجر و 22 بهمن ماه یادآور پیروزی 
بیان  برای  مناسبی  فرصت  و  اسالمی  انقالب  پرشکوه 

خدمات انقالب اسالمی است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
در خصوص لزوم تشریح خدمات انقالب توسط مسئوالن، 
عنوان کرد: در طول عمر پربرکت انقالب اسالمی، خدمات و 
اقدامات بسیار زیادی در حوزه شرکت آب منطقه ای به مردم 

ارائه شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با ذکر این نکته 
که شرکت آب منطقه ای در سال 1۳۶0 فعالیت خود را آغاز 
کرد، گفت: پس از احداث شرکت، بالفاصله سیستم الزم 
برای اتمام پروژه های نیمه تمام پیش از انقالب طراحی شد و 
طرح های زیادی مانند سد استقالل میناب، شبکه آبیاري و 
زهکشي دشت میناب، تصفیه خانه هاي بندرعباس و میناب، 
همچنین خط اول آبرساني به بندرعباس و تامین آب بنادر و 
بخشی از شهرها و روستاهای استان به دست توانمند جوانان 

هرمزگانی به اتمام رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان عنوان کرد:

تشریح خدمات انقالب اسالمی در تشریح خدمات انقالب اسالمی در 
بخشبخش آب منطقه ای هرمزگان آب منطقه ای هرمزگان  

 تشریح عملکرد تا دهه 90 شمسی/ تکمیل و افتتاح سد 
استقالل میناب

میناب  تکمیل طرح ساختمان سد  بیان کرد:  عیدانی 
به عنوان اولین و بزرگترین سد اجراشده پس از پیروزي 
انقالب و سیزدهمین سد بزرگ ایران، اقدام بسیار باارزشی 
محسوب می شود که در آن مقطع زماني به  دست ریاست 

محترم جمهور وقت )مقام معظم رهبري( افتتاح شد.
وی با ذکر این نکته که این سد آب شرب و کشاورزی مورد 
نیاز مردم شهرستان میناب را تامین می کند، خاطرنشان 
کرد: حجم سد استقالل میناب در حال حاضر 2۴0 میلیون 
مترمکعب است و نقش بسیار مهمی در مهار سیالب های 

رودخانه میناب ایفا می کند.

 تکمیل پروژه آب رسانی به بندرعباس
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان تصریح کرد: 
انتقالی به طول 100 کیلومتر برای آب رسانی به  خط 
شهر بندرعباس و روستاهای مسیر پس از پیروزی انقالب 

اسالمی به بهره برداری رسید.
عیدانی تشریح کرد: این خط انتقال دارای ظرفیت یک 
مترمکعب بر ثانیه و قطر هزار و 200 میلی متر است که آب 
شرب بندرعباس به عنوان تنها بندر صادرات و واردات کشور 

در دوران جنگ تحمیلی را تامین می کرد.

  اتمام فاز اول تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ میناب
وی عنوان کرد: فاز اول پروژه احداث تصفیه خانه و ایستگاه 
پمپاژ میناب در سال 1۳۶۴ به بهره برداری رسید و هزار لیتر 
در ثانیه از حجم مرده در کنار ساحل رودخانه میناب در 
پایین دست سد استقالل میناب را جهت استفاده در مواقع 
ضروري به بخش زالل ساز تصفیه خانه یا کانال های آب 

کشاورزی انتقال می دهد. 

  احداث شبکه  آبیاری و زهکشی مدرن دشت میناب
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان ابراز کرد: شبکه 
آبیاري و زهکشي مدرن دشت میناب به وسعت 1۴ هزار 
هکتار در سطوح کانال هاي درجه 1 و درجه 2 و درجه ۳ و 
درجه ۴ به دست توانمند جوانان انقالبی در سال 1۳۶5 به 

بهره برداری رسید.
عیدانی بیان کرد: احداث شبکه  آبیاری و زهکشی مدرن 
دشت میناب نقش مهمی در توسعه و ایجاد اشتغال در 

منطقه ایفا می کند.

  اجرای طرح های تغذیه مصنوعی
وی خاطرنشان کرد: طرح هاي کوچک تغذیه مصنوعي 
آبخوان در دشت هاي شمالي  تغذیه  با هدف  متعددی 
شهرستان بندرعباس مانند دم، کادهار، ایسین، بنوبند، 

درگیر، کهورستان، آغاسین باال و آغاسین پایین در دهه ۷0 
اجرا شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان تصریح کرد: 
تنها یکی از پروژه های تغذیه مصنوعی، ساالنه 1۸ میلیون 
مترمکعب از آبخوان دشت های تخت و قلعه قاضی را تغذیه 

می کرد.

  احداث سد جگین با هدف محرومیت زدایی
عیدانی اظهار کرد: سد مخزنی بتنی غلتکی جگین از 
مهم ترین طرح های اجراشده توسط شرکت آب منطقه ای 
هرمزگان است که در بهمن ماه سال 1۳۸5 به دست رئیس 

جمهور وقت کشور به بهره برداری رسید.
 )RCC ( وی عنوان کرد: این سد که اولین سد بتن غلتکی
در کشور است، در محروم ترین نقطه کشور؛ یعنی بشاگرد 
واقع شده است و با بهره برداری از شبکه های آبیاری و 
زهکشی آن، آب مورد نیاز ۳ هزار و ۸00 هکتار از اراضی 
کشاورزی تامین می شود و قطعاً با رشد و توسعه کشاورزی 
نقش مهمی در شکوفایی  این منطقه، سد جگین  در 

اقتصادی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان ابراز کرد: تنظیم 
دبی نامنظم رودخانه و ذخیره رواناب ناشی از بارندگی، 
کنترل سیالب های فصلی رودخانه جگین، ساماندهی 
وضعیت آب و خاک منطقه به منظور بهبود معیشت اهالی، 
تامین آب آشامیدنی بندر جاسک و تامین آب مورد نیاز 
برای آبیاری حدود ۳ هزار و ۸00 هکتار از اراضی کشاورزی 

از جمله مهم ترین اهداف سد جگین است.

  بند انحرافي جگین
هدف  با  جگین  انحرافی  بند  پروژه  کرد:  بیان  عیدانی 
آب رسانی به اراضی کشاورزی با هدف احیای اراضی منطقه 

اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه توان تخلیه سیالب با دوره 
برگشت صدساله و انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی 

جگین را دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان 
تصریح کرد: این پروژه دارای 15 کیلومتر کانال اصلی و هزار 

و ۶00 متر کانال بتنی آبیاری است. 

  فاز دوم تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ میناب
عیدانی درباره فاز دوم تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ میناب 
بیان کرد: در فاز دوم تصفیه خانه میناب ظرفیت اسمی هزار 
و 500 مترمکعب بخش زالل ساز در محوطه سد استقالل 
میناب اجرا شد و در دهه ۸0 شمسی وارد فاز بهره برداری 

شد.
وی عنوان کرد: یک واحد ایستگاه پمپاژ به ظرفیت اسمي 
2 هزار لیتر در ثانیه جهت انتقال آب و افزایش ظرفیت 
خط انتقال فاز 2 از 1۳00 لیتر در ثانیه ثقلي به 2000 لیتر 
در ثانیه تحت فشار احداث و در مواقع ضروري استفاده 

مي شود.

  اقدامات ویژه تا دهه 80
به  اشاره  با  هرمزگان  منطقه ای  آب  مدیرعامل شرکت 
دیگر اقدامات شاخص شرکت تا پایان دهه ۸0 شمسی، 
ابراز کرد: ایجاد ساختارهاي سازماني براي امور حفاظت و 
مهندسي رودخانه ها و سواحل استان، ایجاد ساختارهاي 
الزم براي ساماندهي منابع و مصارف و تخصیص آب و اجراي 
طرح هاي اضطراري تامین آب با توجه به طوالني شدن 
دوره خشکسالي از جمله خدمات نرم افزاری است که پس 
از پیروزی باشکوه انقالب اسالمی به مردم شریف هرمزگان 

ارائه شده است.
عیدانی با ذکر این نکته که در دهه 90 تنها دو سال بارندگی 
در هرمزگان به وقوع پیوست، بیان کرد: حفر چاه هاي کمک 
کانال دشت میناب جهت تامین آب کشاورزي حقابه بران، 
حفر و تجهیز و اجراي شبکه جمع آوري چاه هاي کمک 
شرب بندرعباس واقع در بستر رودخانه میناب و حفر و 
تجهیز چاه هاي کمک تامین آب شرب شهر بندرعباس واقع 

در دشت نیان از دیگر اقدامات در دهه ۸0 شمسی است. 

  احداث سدهای شمیل و نیان
اشاره  با  هرمزگان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
به احداث سدهای شمیل و نیان در دهه 90 شمسی، 
ابراز کرد: با احداث سدهای شمیل و نیان ساالنه ۶1/2 
میلیون مترمکعب آب جهت مصارف مختلف ذخیره شد.

عیدانی تصریح کرد: با احداث این سدها از خسارات ناشی 
از سیالب های رودخانه به تاسیسات پایین دست، مزارع، 
مناطق مسکونی، جاده ارتباطی بندرعباس و خط لوله 

انتقال آب به بندرعباس جلوگیری می شود.
تامین حقابه های کشاورزی، محیط  وی تشریح کرد: 
زیست و تغذیه آبخوان دشت شمیل تخت، تامین بخشی 
از حقابه آبیاری دشت میناب، به منظور افزایش حجم 
انتقال آب شرب از سد میناب به بندر عباس و قشم از 

جمله اهداف و نتایج این طرح است.

 پروژه بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی شمیل
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان اظهار کرد: 
اراضی شبکه آبیاری و زهکشی دشت شمیل با مساحتی 
حدود 2 هزار هکتار در شرق رودخانه حسن لنگی و 

شمال جاده آسفالته بندرعباس - رودان قرار دارد.
عیدانی با بیان اینکه این پروژه اصالح سیستم آبیاری را 
در سطح ۸۳0 هکتار و نیز توسعه کشت آبی را در وسعت 
11۷0 هکتار فراهم می کند، خاطرنشان کرد: کل نیاز 
آبی طرح با الگوی کشت در سال برآورد شده است که 
بخشی از آن از طریق مخازن سدهای شمیل و نیان و 
بخش دیگر آن از طریق چاه های بهره برداری موجود در 

منطقه طرح تامین خواهد شد.
وی افزود: بند انحرافی شمیل که حدود ۶ کیلومتری 
پایین دست سد مخزنی شمیل و در ابتدای محل ورود 
رودخانه به دشت روی رودخانه شمیل احداث شده، 
آب الزم برای تامین شبکه آبیاری و زهکشی و خط 
لوله انتقال آب به شبکه آبیاری دشت مهتاب را فراهم 

می کند.

مهندس جمشید عیدانی - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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مهندس رشیدی - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان

ضرورت تامین آب شرب و سازگاری ضرورت تامین آب شرب و سازگاری 
با کم آبی در با کم آبی در استان کرماناستان کرمان

اقدامات شرکت آب منطقه ای 
برای تامین پایدار آب شرب

مهندس رشیدی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان عنوان کرد:مهندس رشیدی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان عنوان کرد:

مردم کشور ما همیشه در سرزمینی زندگی 
کرده اند که از حدود یک سوم بارش متوسط جهانی 

برخوردار بوده و توزیع نامتوازن زمانی و مکانی و باال بودن تبخیر در کشور باعث شده 
است همیشه با مشکالت ناشی از کم آبی و خشکسالی روبه رو باشند. مردم استان کرمان با 
توجه به این شرایط، در طول تاریخ سعی کرده بودند با استفاده از دانش بومی و ابزارهایی 
مثل قنات، آب را مدیریت کنند و برای آن ارزش قائل شوند؛ اما در طول سالیان گذشته 
به دلیل توسعه صنعتی و جمعیتی در نواحی خشک، پایداری منابع آب در این مناطق 
به هم خورده و این موضوع باعث شده است تاب آوری بخش های مختلف مصرف کننده 
آب نسبت به خشکسالی و تغییر اقلیم مناسب نباشد و تامین آب شرب نیز با سختی های 

مهندس رشیدی در تشریح اقدامات این شرکت برای تامین 
پایدار آب شرب در استان کرمان اظهار داشت: با توجه به نیاز 
آب شرب بالغ بر 2 میلیون و ۳50 هزار نفر جمعیت شمال 
استان در افق سال 1۴25 شرکت آب منطقه ای کرمان طرح 
انتقال آب به شهرهای شمالی استان را از سال 1۳92 آغاز 
کرد و در حال حاضر حدود ۳۷ کیلومتر از خط انتقال این 
طرح اجرا شده است. با توجه به اجرای سامانه انتقال آب 
خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور و تالقی خط انتقال 
این سامانه با طرح آب رسانی به شهرهای شمالی استان، 
در صورت اجرای 10۸ کیلومتر خط انتقال لوله فوالدی از 
کرمان تا محل تالقی می توان بخشی از بحران و تنش آبی 
موجود در شهرهای کرمان و رفسنجان را مرتفع کرد. برای 
اجرای این پروژه نیاز به اعتباری معادل 15000 میلیارد ریال 
است که نحوه تامین مالی آن و مشارکت استان در تامین 

بخشی از اعتبار، پیگیری شده و به نتیجه مطلوبی رسیده 
است.

علی رشیدی در ادامه به اجرای پروژه آبرسانی به شهرهای 
بم و بروات از سد نساء با هدف تأمین، تصفیه و انتقال آب 
شرب شهرهای بم و بروات به میزان 20 میلیون مترمکعب 
در سال که از سال 1۳90 آغاز شده است، اشاره کرد و افزود: 
این پروژه هم اکنون به پیشرفتی بالغ بر ۷۷ درصد رسیده 
است و شامل 5۶ کیلومتر خط لوله فوالدی به اقطار 1200 
و 1000 میلیمتر، تصفیه خانه آب به روش متعارف و به 
ظرفیت 1500 لیتر بر ثانیه، ایستگاه پمپاژ با دبی 9۷0 لیتر بر 
ثانیه، خط برق به طول ۴9 کیلومتر و توان 5.2 مگاوات است. 
تاکنون نزدیک 5000 میلیارد ریال در این پروژه هزینه 
شده و جهت تکمیل و بهره برداری آن به اعتباری حدود 
۴500 میلیارد ریال نیاز داریم. همچنین مطالعات آبرسانی 

به شهرهای فهرج، ریگان، نرماشیر و 1۴2 روستای مسیر 
نیز در حال انجام است و پس از تکمیل و تصویب مطالعات، 
عملیات اجرایی این بخش نیز با انتخاب پیمانکار آغاز خواهد 

شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در ادامه با اشاره به 
مشکالت کیفی و کمی آب شرب شهرستان های جیرفت و 
عنبرآباد، به طرح آبرسانی به این دو شهرستان از سد جیرفت 
اشاره کرد و گفت: قرارداد اجرای این پروژه به مبلغ ۸۳50 
میلیارد ریال و به مدت چهار سال در تیرماه سال جاری ابالغ 
شده است و با توجه به شاخص های تعدیل در چهار سال 
آتی به اعتباری بالغ بر 1۴000 میلیارد ریال بدون احتساب 
هزینه اجرای تصفیه خانه نیاز دارد. در صورت تامین اعتبار 
پایان دولت  تا  از طرح مذکور  بهره برداری  امکان  الزم، 

سیزدهم وجود خواهد داشت.

فراوانی مواجه شود. ما در وضعیت فعلی وارث کسری شدید مخزن در مناطق مختلف 
هستیم.

در بسیاری از نقاط زمین با خطر فرونشست مواجه بوده و با شرایطی روبه روییم که امکان 
تامین آب؛ حتی برای شرب در بسیاری مناطق از جمله استان کرمان با راه های معمول 

وجود ندارد و به همین منظور باید با شرایط کم آبی سازگار شد.
سازگاری با کم آبی به این معناست که باید شرایط اقلیمی کشور را مبنای هرگونه راهبرد، 
برنامه و اقدام در بهره برداری از منابع آب قرار داد. ما باید شرایط اقلیمی کشور و استان 
را قبول کرده و متناسب با آن برنامه ریزی کنیم. باید این واقعیت را قبول کنیم که آب 

مهندس رشیدی با بیان اینکه سازگاری با کم آبی فراتر از مدیریت مصرف است، اضافه کرد: بیشتری در اختیار نداریم.
سازگاری با کم آبی یعنی وضعیت منابع آب را در توسعه و برنامه های استان در نظر بگیریم و 
در برابر تغییر و تحول در وضعیت کمی و کیفی محتمل منابع و مصارف آب آمادگی داشته 
باشیم. سازگاری با کم آبی به دنبال حفظ پایداری سرزمین بوده و یکی از اقداماتی که در این 

زمینه انجام می شود، بحث مدیریت مصرف آب است. 
وی ادامه داد: امروز در تمام کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند که مساله آب یک مساله 
فرابخشی است و هیچ وزارتخانه یا ارگانی به تنهایی نمی تواند آن را بهبود ببخشد. سازگاری 
با کم آبی نیز نیازمند جامع نگری در سیاست های کالن کشور بود و در چارچوب یک یا چند 
ارگان یا وزارتخانه قرار نمی گرفت. به همین خاطر در اسفند سال 1۳9۶ با مصوبه هیئت 
محترم وزیران، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تشکیل شد و این کارگروه موظف به تعیین 
چگونگی توزیع کمبود بین مصارف مختلف آب شد. از سال 1۳9۷ پس از مشخص شدن 
ساختار برنامه های سازگاری با کم آبی، کار تدوین برنامه های سازگاری با کم آبی در کشور 
و استان کرمان آغاز شد و استاندار نیز به عنوان رئیس کارگروه استانی سازگاری با کم آبی 
تعیین شد و در نهایت برنامه سازگاری با کم آبی استان کرمان در آذر 1۳99 در کارگروه 
ملی به تصویب رسید. تدوین و تصویب این برنامه ها که از کارگروه های استانی و به ریاست 
استانداران آغاز شد، تمرین بسیار خوبی برای کار فرابخشی و میان بخشی برای حل مساله 

آب در استان بود. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان تصریح کرد: هدف نهایی تعیین شده برای برنامه 
سازگاری با کم آبی استان کرمان 19۸0 میلیون مترمکعب است، اما در فاز اول این برنامه که 
تا سال 1۴05 پیش بینی شده است، نزدیک به 10۳0 میلیون مترمکعب از محل آب های 

زیرزمینی صرفه جویی خواهد شد. بقیه این صرفه جویی در فاز دوم انجام می شود که 
البته بعد از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب و بازنگری در بیالن و آب قابل 

برنامه ریزی، هدف گذاری فاز دوم سازگاری با کم آبی، مشخص و برنامه ریزی خواهد شد.
 طبق برنامه مصوب در فاز اول جهاد کشاورزی حدود ۷2۳ میلیون مترمکعب صرفه جویی 
را انجام خواهد داد که البته این صرفه جویی با هماهنگی شرکت آب منطقه ای انجام خواهد 
شد. شرکت آب منطقه ای نیز از طریق بستن چاه های غیرمجاز 2۳5 میلیون مترمکعب 

صرفه جویی را برنامه ریزی کرده است.
 شرکت آب و فاضالب استان کرمان نیز حدود ۴2 میلیون مترمکعب و سازمان صنعت، 
معدن، تجارت و شرکت شهرک های صنعتی حدود ۳0 میلیون مترمکعب صرفه جویی را در 
فاز اول برنامه سازگاری با کم آبی استان کرمان انجام خواهند داد. این برنامه در استان کرمان 
با حضور تمام دستگاه های وظیفه مند به صورت جدی دنبال می شود و جلسات کارگروه 
استانی سازگاری با کم آبی به صورت مستمر تشکیل می شود و مصوبات آن را شرکت آب 

منطقه ای کرمان به عنوان دبیر کارگروه استانی سازگاری با کم آبی پیگیری می کند. 
علی رشیدی در پایان گفت: اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب 
تنها با همکاری و تعامل دستگاه ها و ذی نفعان امکان پذیر است و همه دستگاه ها باید در این 
زمینه حمایت کنند. باید سیاستگذاران را درباره واقعیت کم آبی متقاعد کرد و صحبت در 
خصوص معنا، ضرورت ها و روش های سازگاری با کم آبی تبدیل به گفتمان فرابخشی در 
مدیریت منابع و مصارف آب شود. شرایط ایران و منابع آب آن و سابقه اقلیم این سرزمین از 
دیرباز نشان داده است که ما سال های پر از تنش آبی پیش رو داریم و باید قبل از اینکه خیلی 

دیر شود به فکر اصالح ساختار و منابع و مصارف بخش آب کشور باشیم.

اهمیت سازگاری با کم آبی برای بقا، ارتقا و پایداری سرزمین

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

108

14
00

ن 
هم

   ب
رم

چها
 و 

ت
یس

ه ب
مار

ش

109

w
w

w
.b

a
rg

h
a

b
.i

r



مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در کنفرانس 
بین المللی مهندسی رودخانه:

با بهـــره برداری از طــــرح آب رسانی غدیـــر، 
52درصد آب شرب پایدار خوزستان تامین 

می شود

به  اشاره  با  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  مدیرعامل 
تاکید دولت سیزدهم برای تامین آب آشامیدنی پایدار 
روستاها و شهرهای این استان گفت: جهاد آب رسانی در 
وزارت نیرو آغاز شده که در این راستا، توجه به طرح های 
آب رسانی؛ به ویژه طرح آب رسانی »غدیر« در خوزستان 

در ماه های اخیر سرعت گرفته است.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، 
کنفرانس  دوازدهمین  افتتاح  آیین  در  ایزدجو  فرهاد 
بین المللی مهندسی رودخانه که در سالن همایش های 
سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد، با بیان اینکه 
آب رسانی به شهرها و روستاهای کشور در دستور کار 
دولت قرار گرفته است، اظهار داشت: طرح آب رسانی 
غدیر، تامین کننده 52درصد آب شرب پایدار جمعیت 
خوزستان است که تکمیل و بهره برداری از آن در دولت 
سیزدهم شتاب گرفته است. وی با بیان اینکه رودخانه ها 
منابع آبی سطحی مهمی در کشورمان هستند، گفت: 

به گزارش خبری سازمان آب و برق خوزستان، فرزاد 
جونعلی وند،  مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور 
با اعالم این خبرگفت: ازکارهای اساسی این اورهال، 
تکمیل سیستم ایونت رکوردر )ثبت وقایع(، تعویض 
فلکسیبل های آب ورودی اویل کولر فاز A ترانس های 
400 کیلوولت، تعمیر و نشتی گیری شیرهای کولینگ  
و  تمیزکاری  بازرسی،  400کیلوولت،  ترانس های 
چربی زدایی سیم پیچ ژنراتور واحد، تعمیر و آب بندی 

شفت سیل توربین و تعویض لوله های 14اینچ تخلیه 
آبراهه بوده است. جونعلی وند در ادامه ضمن تقدیر از 
همکاری معاونت سد و نیروگاه های سازمان آب و برق 
خوزستان و شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی 
نشتی  رفع  شامل  اقداماتی  گفت:  اورهال  این  در 
دریچه آبگیر واحد، کالیبراسیون تمامی تجهیرات 
مربوطه،  تست های  دقیق،  ابزار  و  اندازه گیری 
بازرسی از تجهیزات ژنراتور و تست های الکتریکال، 

بررسی هسته استاتور و تست های سیم پیچ و روتور، 
بازرسی از گاورنر، توربین، شیر پروانه ای، بازرسی 
از سیستم های کنترلی تجهیزات اصلی و جانبی، 
سیستم حفاظت، ترانس های قدرت و مصرف داخلی 
نیز صورت گرفته است. گفتنی است سد و نیروگاه 
از  برق یکی  تولید2000مگاوات  با  شهید عباسپور 
محسوب  کشور  برق آبی  نیروگاه های  مهمترین 

می شود.

ــاد  ــتان، فره ــرق خوزس ــازمان آب و ب ــری س ــبکه خب ــزارش ش ــه گ ب
علیدوســتی، مدیرعامــل ســد و نیــروگاه مسجدســلیمان گفــت: ایــن 
واحــد پــس از انجــام تعمیــرات ســاالنه، تعمیر اساســی شــیر پروانــه ای، 
ــت  ــا موفقی ــکال ب ــت های الکتری ــرل و تس ــتم کنت ــات سیس اصالح

ــد. ــد ش ــدار تولی ــدازی و وارد م راه ان
وی افــزود: ایــن اورهــال و تعمیــر اساســی شــیر پروانــه ای بــا 
برنامه ریزی هــای مناســب و تــالش شــبانه روزی همــکاران زحمتکــش و 
متخصــص شــرکت های تولیــد و تعمیــرات نیــروگاه برق آبــی بــه اتمــام 

ــید. رس

این سمینار  به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در 
بین المللی 165 مقاله توسط پژوهشگران داخلی و خارجی به مدت سه 
روز ارائه  شد. در این سمینار، پژوهشگران مطرحی از کشورهای هند، 
کانادا، ایتالیا، سنگاپور، فیلیپین، آمریکا، آلمان و کانادا مقاله های خود را در 
نشست های تخصصی ارائه دادند. عالوه بر این، 15 کارگاه و نشست تخصصی 

در حاشیه این کنفرانس برگزار شد.
این سمینار به منظور تبادل اطالعات و ارائه نتایج آخرین دستاوردهای 
تحقیقاتی در زمینه مهندسی رودخانه با تاکید بر چالش هایی نظیر تغییر 

اقلیم، خشکسالی و بحران کمی و کیفی آب رودخانه ها برگزار  شد.

قرار گرفتن ایران در فالت خشک و نیمه خشک و از 
طرفی رشد جمعیت و شهرنشینی موجب شده تا از 
منابع آبی و رودخانه های کشور بهره برداری مناسب تر و 

هوشمندانه تری صورت گیرد.
احداث  پیشتاز  دیرباز  از  خوزستان  گفت:  ایزدجو 
سازه های آبی روی رودخانه های خروشان عبوری بوده 
است که سازه های شوشتر به عنوان 13 اثر تاریخی شامل 
پل ها، بندها، آبشارها و کانال های دست کند و ایجاد یک 
سیستم یکپارچه مدیریتی آب، نشان از دیرینه بودن 

موضوع مدیریت آب در خوزستان دارد.
وی خوزستان را پیشرو در صنعت آب کشور دانست 
و ادامه داد: وجود 10 رودخانه دائمی و 15 سد مخزنی، 
تنظیمی و انحرافی، همچنین شبکه های مهم زهکشی 
وضعیت خاصی از منابع آب را در این استان به نمایش 
گذاشته است. مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان 
از مهار سیل سال 98 به عنوان کار خوب مهندسی یاد 
کرد و افزود: این سیل با استفاده از ظرفیت های علمی و 
متخصصان کشور و وجود زیرساخت های آبی به خوبی 
مهار شد. ایزدجو گفت: خشکسالی سال های گذشته و 
تعامل سازنده صنعت آب و برق با بخش کشاورزی برای 
تامین حداکثری آب در فصل های گرم سال، توانمندی 
صنعت آب خوزستان را نشان می دهد.  این مقام مسئول 
با اشاره به وجود تجربه های ارزنده مدیریت منابع آب و 
مهندسی رودخانه در منطقه خوزستان اظهار داشت: 
با وجود ظرفیت های بسیار، این استان با مشکالت و 

چالش های زیادی نیز در حوزه آب دست به گریبان است 
که مدیریت هوشمندانه تر منابع آبی در استان را الزامی 
کرده است. وی بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی برای 
ارتقای سواد آبی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بهره گیری 
از شبکه های مجازی، فرصتی برای ارتقای آموزش های 
عمومی به منظور ارتقای سواد آبی و همکاری مردم است 
که باید بیش از پیش مورد استفاده قرارگیرد. ایزدجو 
ادامه داد: این کنفرانس فرصتی برای بازخوانی بدون 
به جنبه های مختلف  نگاه علمی  و  تعصب مشکالت 
رودخانه ها؛ از جمله الیروبی، رسوب، فرسایش و مسائل 
زیست محیطی و مبتالبه رودخانه هاست. حضور اساتید 
صاحب نام ملی و بین المللی در این سمینار موجب شده 
تا محیطی علمی برای پاسخ به سوال ها و چالش های 
مهم رودخانه ها و تبادل نظر میان صاحب نظران فراهم 
آید. وی با بیان اینکه این کنفرانس در 12 محور تمام 
جنبه های دانش مدیریت آب را پوشش می دهد، افزود: از 
ورود پژوهشگران کشور برای ارائه راه حل های علمی به 
منظور حل چالش ها و مسائل منابع آبی استقبال می شود. 

این کنفرانس قدیمی ترین کنفرانس علمی مهندسی 
آب در کشور است که بیش از سه دهه 

دوازدهمین  دارد.  برگزاری  سابقه 
بین المللـــــی  کنفرانس 

تا  رودخانه  مهنــدسی 
بهمـن ماه  ششم 

ادامه داشت.

فرهاد ایزدجو - مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان 

واحد شماره دو سد و نیروگاه شهید عباسپور به شبکه 
سراسری متصل شد

اتصال واحد هفت نیروگاه سد 
مسجدسلیمان به شبکه سراسری برق

افزایش 622 میلیون مترمکعبی حجم 
ورودی آب به مخازن سد های خوزستان

آیین افتتاحیه دوازدهمین سمینار بین المللی 
مهندسی رودخانه در اهواز برگزار شد

افزایش 8۴8 میلیون مترمکعبی حجم ورودی 
آب به سدهای استان خوزستان

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، علی شهبازی، معاون 
مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: پس از بارش 
روزهای اخیر در بازه زمانی 20 تا 26 دی ماه، 622 میلیون مترمکعب آب وارد 
مخازن سدهای استان شد که از این میزان 569 میلیون مترمکعب آن ذخیره 

شد.
شهبازی افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، تنها 15درصد حجم مفید 
مخازن سدهای استان تکمیل شده و حجم مفید مخازن قابل استفاده، 

یک هزار و 966 میلیون مترمکعب است.
وی به نقش سدها در تسکین سیالب ها و جلوگیری از بروز خسارت نیز اشاره 
کرد و گفت: سیالب هایی با دبی لحظه ای 2092 مترمکعب در ثانیه در سد دز، 
سیالب با دبی لحظه ای 1368 مترمکعب در ثانیه در سد مارون، سیالب با دبی 
لحظه ای 2200 مترمکعب در ثانیه در سد گتوند علیا و سیالب با دبی لحظه ای 
2200 مترمکعب در ثانیه در سد کرخه تسکین یافته و مانع از بروز خسارت به 

پایین دست شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، علی شهبازی با اشاره به 
بارش روزهای اخیر در استان خوزستان و مناطق باالدست گفت: پس از بارش های 
روزهای اخیر، 848 میلیون مترمکعب آب به مخازن سدهای استان وارد شد که 

از این میزان 760 میلیون مترمکعب آن ذخیره شد.
وی افزود: در حال حاضر تنها 11درصد حجم مفید مخازن سدهای خوزستان 
تکمیل شده و حجم مفید قابل استفاده مخازن، یک هزار و 452 میلیون مترمکعب 
است. شهبازی عنوان کرد: میزان آورد به مخازن استان از ابتدای سال آبی تاکنون 
دوهزار و 906 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته و متوسط 
دوره آماری به ترتیب بیش از 36 و 35درصد کاهش نشان می دهد. همچنین 
بیشترین کاهش آورد نسبت به متوسط بلندمدت در حوضه های کرخه و دز به 
میزان 38درصد بوده است. معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق 
خوزستان به نقش سدها در تسکین سیالب ها و جلوگیری از بروز خسارت به 
مناطق پایین دست نیز اشاره کرد و گفت: سیالب هایی با پیک روزانه یک هزار و 
162 مترمکعب در ثانیه در سد دز و سیالب با پیک روزانه 745 مترمکعب در ثانیه 

در سد مارون تسکین یافته و مانع از بروز خسارت به پایین دست شدند.

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: شش طرح بزرگ این شرکت آماده افتتاح 
و بهره برداری در ایام  اهلل دهه مبارک فجر است.

هاشم امینی افزود: این طرح ها شامل چهار طرح آبرسانی شهری و روستایی، 
یک آزمایشگاه آب و یک آزمایشگاه فاضالب است که با صرف هزینه ای بالغ بر 
۳۳1 میلیارد تومان به اجرا درآمده است. وی ادامه داد: خط اضطراری آب رسانی 
به اصفهان بزرگ به طول 12.۳ کیلومتر و قطر 1۴00 میلیمتر، مرحله اول 
طرح آب رسانی به شهرهای باغبهادران و باغشاد و روستاهای مسیر به طول 
1۸ کیلومتر و قطر 200 و 500 میلیمتر، طرح آب رسانی دهاقان به طول 

۴۷ کیلومتر و قطر ۳00 میلیمتر و طرح آب رسانی مورچه خورت به طول ۴۴ 
کیلومتر و قطر 200 و ۳00 میلیمتر، مهم ترین این پروژه هاست که با هدف 

تامین آب شرب پایدار مشترکین ساکن در این مناطق اجرا شده است.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: عالوه بر این، آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی 
و میکروبیولوژی آب چاه های فلمن با هدف پایش نمونه های میکروبی، بیولوژی 
و فیزیکوشیمیایی مناطق غربی و شمالی استان اصفهان و آزمایشگاه تصفیه خانه 
فاضالب جنوب از دیگر طرح هایی است که آماده بهره برداری در دهه مبارک 

فجر انقالب اسالمی است.

6 طــرح بـزرگ آب و فاضالب 
با هزینه 331 میلیارد تومان 

آماده بهره برداری است

آبفای استان اصفهان در آستانه دهه  مدیرعامل 
مبارک فجر اعالم کرد:

هاشم امینی - مدیرعامل آبفای استان اصفهان

آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه و کاهش 
پیامدهای نامطلوب آن را داریم

 مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای استان اصفهان تاکید کرد:

رونمایی از 20 عنوان کتاب کودک در
آبفای استان اصفهان

همزمان با انتشار کتاب »قهرمانان کوچک، محافظان آب« صورت گرفت؛

ســه نفــر از بانــوان آبفــای اســتان اصفهــان حائــز 
عناویــن برتــر در بخش هــای امــور بانــوان و 

خانــواده، پژوهــش و مــادر 
نمونــه در صنعــت آب و بــرق 

ــدند. ش
ــه بزرگداشــت والدت  در برنام
حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و 
مقــام زن و روز مــادر کــه بــه 
صــورت ویدئوکنفرانــس بــا 
حضــور وزیر نیــرو و همچنین 
معــاون رئیس جمهــور در امور 
زنــان و خانــواده برگــزار شــد، 
از اعظم الســادات مرتضــوی، 
ــای  ــوان آبف ــور بان ــاور ام مش
ــل  ــه دلی ــان ب ــتان اصفه اس
ــه  ــتین کمیت ــکیل نخس تش
ــوان در صنعــت آبفــا  امــور بان

بــه عنــوان مشــاور برتــر در بخــش امــور بانــوان 
و خانــواده صنعــت آب و فاضــالب کشــور تقدیــر 
شــد. همچنیــن ســعیده ســعیدی، مدیــر دفتــر 

ــاب  ــد کت ــار جل ــف چه ــا تالی ــدار ب ــعه پای توس
به عنــوان پژوهشــگر برتــر صنعــت آب و فاضالب 

ــرداری  ــس بهره ب ــی، رئی ــیمه باران ــور و نس کش
آبفــای منطقــه ۳ شــهر اصفهــان بــه عنــوان مادر 

ــه معرفــی شــدند. نمون

ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــن جلس ــرو در ای ــر نی  وزی
بالــغ بــر 15درصــد کارکنــان وزارت نیــرو را 
بانــوان تشــکیل می دهنــد، 
ــوان  ــت: 1۸درصــد کل بان گف
وزارت نیــرو جــزو مدیــران 
رده عالــی هســتند کــه بایــد 
ــت ســیزدهم از  ــان دول در پای
رشــد قابــل توجهی برخــوردار 

ــوند. ش
ــت:  ــان گف ــر محرابی علی اکب
ــوراها  ــد ش ــرو بای در وزارت نی
در  بانــوان  تشــکل های  و 
ــی،  ــف علم ــای مختل زمینه ه
ــر  ــه جدی ت پژوهشــی و خیری
ــکالت  ــا مش ــود ت ــه ش گرفت
ــوع از  ــن موض ــا ای ــط ب مرتب
طریــق هم افزایــی برطــرف 

ــود. ش
در پایــان ایــن آییــن، از کتــاب »زیســت بوم 

ــد. ــی ش ــز رونمای ــوان« نی ــی بان مدیریت

در چهار سال گذشته بیش از ۷00 نقطه از تاسیسات 
و اماکن آبفای استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته 
و ۶۳ نقطه از لحاظ دستورالعمل های پدافند غیرعامل 

سطح بندی شده اند.
 HSE مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و
آبفای استان اصفهان گفت: در سال های اخیر به منظور 
احتمالی،  تهدیدات  با  مقابله  و  بحران  از  پیشگیری 
حیاتی،  درجه  چهار  به  شرکت  اماکن  و  تاسیسات 

حساس، مهم و قابل حفاظت درجه بندی شده اند.
ابراهیم محمدی با اشاره به اینکه آبفای استان اصفهان 
از طریق سیاست های جامع پیشگیری، آمادگی مقابله با 
حوادث غیرمترقبه و کاهش اثرات و پیامدهای نامطلوب 
حوادث را دارد، بر لزوم مدیریت قبل، حین و بعد از 
تاکید کرد و گفت: در دفتر مدیریت بحران،  بحران 
پدافند غیرعامل و HSE آبفای استان اصفهان، تدابیر 

الزم و تدوین سناریوهای مناسب در زمینه مدیریت 
تجهیزات  ادوات،  پیش بینی  طریق  از  بحران،  از  قبل 
با  مقابله  جهت  متخصص  نیروهای  از  برخورداری  و 

بحران های احتمالی انجام می گیرد.
وی افزود: با فرماندهی و کنترل عوامل بحران زا، مدیریت 
حین بحران انجام می شود و مدیریت بعد از بحران نیز از 
طریق ارزیابی چالش ها، کمبودها و ارائه راهکارهایی در 

جهت رفع نواقص صورت می گیرد.
محمدی با اشاره به راه اندازی انبار مدیریت بحران صنعت 
آبفای کشور در اصفهان اعالم کرد: به منظور خدمت رسانی 

از  آسیب دیدگان  به  مطلوب  امدادرسانی  و  مردم  به 
حوادث غیرمترقبه در اقصی نقاط کشور، اولین مرکز 
مدیریت بحران صنعت آبفای کشور در استان اصفهان 
راه اندازی شده است. مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند 

غیرعامل و HSE آبفای استان اصفهان در بخش دیگری 
از سخنانش به اهمیت انجام مطالعات پدافندی در اجرای 
پروژه ها اشاره کرد و گفت: مطالعات مناسب به منظور 
آمادگی های الزم برای مقابله و کاهش خسارات ناشی از 
وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه طبیعی از قبیل سیل، 
آلودگی هوا و حوادث  زلزله، خشکسالی، سرمازدگی، 

انسان ساخت، به صورت مستمر اجرا می شود.
وی عنوان کرد: به منظور کاهش آسیب پذیری، افزایش 
تاب آوری،کمک به پایداری سیستم و شناخت تهدیدها، 
اجرای  در  غیرعامل  پدافند  دستورالعمل های  تمام 

طرح های آب و فاضالب در سطح استان اصفهان لحاظ 
می شود.

 HSE مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و
آبفای استان اصفهان اعالم کرد: مرکز HSE این دفتر 
نیز در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست فعالیت 
می کند؛ به طوری که ساالنه معاینات ادواری کارکنان، 
بررسی مشاغل سخت و زیان آور و برگزاری کمیسیون 
پزشکی کارکنان از سوی این دفتر انجام می شود. وی 
به اقدامات دفتر HSE در زمان شیوع ویروس کرونا 
اشاره کرد و گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون 
به صورت ماهانه بسته های بهداشتی شامل ماسک، 
دستکش و محلول ضدعفونی کننده با هدف رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی میان کارکنان توزیع می شود.
اساس  بر  همچنین  دفتر  این  گفت:  محمدی 
دستورالعمل ها، نظارت کاملی بر رعایت نکات ایمنی در 

اجرای طرح های آبفا در سطح استان اعمال می کند.
پدافند  بحران،  مدیریت  مرکز  اقدمات  برخی  به  وی 
غیرعامل و HSE آبفای استان اصفهان در سال1۴00 
اشاره کرد و گفت: در سال جاری مانور لحظه صفر و 
با حوادث محتمل طبیعی، مانور پیشگیری و  مقابله 
مقابله با مخاطرات ناشی از حمل، نگهداری و استفاده 
از گاز کلر در تصفیه خانه باباشیخعلی، مانور خودحفاظتی 
در ستاد مرکزی و مناطق خودگردان و رزمایش سراسری 
تست آماده به کاری مولدهای برق اضطراری برگزار شد و 
معاینات پزشکی ادواری کارکنان نیز در حال انجام است.

آموزش مدیریت  عنوان کتاب  از20  مراسمی  در 
آبّان،  کتاب های  »مجموعه  قالب  در  آب  مصرف 

رونمایی شد.
فاضالب  و  آب  شرکت  را  کتاب ها  این 
استان اصفهان با هدف آشناسازی کودکان، 
نوجوانان و بزرگساالن با روش های صحیح 

مصرف آب منتشر کرده است.
بیار«،  »مدادرنگی  آبکی«،  »منظومه 
»صدای چی بود؟«، »دوست دارم پیشم 
بمونی«، »دوست جدیدم توپی«، »دوبی 
»چیک  انگور«،  »خنده های  نانی«،  و 
»چیک   ،»2 چیکو  »چیک  چیکو1«، 
چیکو ۳ «، »تیک تیک چکه«، »تو چی 
فکر می کنی؟«، »آقای پشم و پیلی«، »چرا 

اینقدر تشنمه آخه!«، »ماجرای ماری که توی دیوار 
خانه ما زندگی می کرد«، »روزی که عالیه خانم به 
خانه مامانی آمد« و »آبان شهر« 1۷ عنوان کتابی 
است که شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
دو سال اخیر با هدف آموزش مدیریت مصرف بهینه 
آب به کودکان و نوجوانان در قالب شعر، داستان 

کوتاه و رنگ آمیزی منتشر کرده است.
عناوین  با  نیز  کتاب  دو  همچنین  شرکت  این 

 1 حیاتی  «طرح های  و  آبدار1»  کارتون  »چهل 
« در قالب مجموعه کارتون های طنز و مجموعه 
پوستر و اینفوگرافی به منظور ترغیب بزرگساالن 

به صرفه جویی در مصرف آب منتشر کرده است.
در مراسم رونمایی از کتاب های منتشره شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان که جمعی از مسئوالن 

آبفا، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان حضور داشتند 
به طور ویژه از کتاب »قهرمانان کوچک، 
محافظان آب«که برگرفته از داستان هایی 
موضوع  با  کوچک  نویسندگان  قلم  به 
مدیریت مصرف بهینه آب است، رونمایی 

شد.
در این کتاب داستان های برگزیده 2۸ نفر 
از کودکان شرکت کننده در دوره آموزشی 
»نویسندگان کوچک« در حوزه آب به چاپ 

رسیده است.
آبفای  همگاني  آموزش  و  عمومي  روابط 
استان اصفهان با هدف آموزش کودکان و 
نوجوانان با مباني نویسندگي و ترغیب آنها 
به نوشتن داستان هاي کودکانه در زمینه مدیریت 
مصرف آب، دوره آموزشي »نویسندگان کوچک« 
را با حضور بیش از ۴0 نفر به صورت مجازي در 
تابستان سال جاري اجرا کرده بود. این کتاب در 
انتشارات  با همکاری  رقعی  و قطع  1۶0 صفحه 

پیمان دانش منتشر شده است.

درخشش بانوان آبفای استان اصفهان در
صنعت آب و برق

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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نشست  در  زنجان  استاندار 
شرکت  مدیرعامل  با  مشترک 
آب و فاضالب استان زنجان که 
برای بررسی وضعیت آب شرب 
و  استان در شهرها  بهداشتی  و 
روستاها برگزار شد، گفت: با توجه 
آب  تامین  بحرانی  وضعیت  به 
یک  طی  استان،  در  آشامیدنی 
برنامه چهارساله طرح های آبرسانی 
محوریت  با  زنجان  استان  در 
طرح های شاخص در این حوزه 

اجرایی می شود.
محسن افشارچی اظهار کرد: این 
پروژه ها در حوزه آب آشامیدنی 
شامل طرح های آبرسانی به شهر 

زنجان و شهرهای ابهر و خرمدره و آبرسانی به روستاهاست 
که با طراحی سیمای بلندمدت تامین آب استان در کنار 
اجرای این طرح ها، می توان مشکالت آب آشامیدنی استان 
را حل کرد. وی افزود: عالوه بر اجرای طرح های میان مدت 
و بلندمدت، طرح های اضطراری برای ایجاد منابع تامین از 

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
زنجان گفت: 1۷ روستای شهرستان سلطانیه 
دکتر  حجت االسالم  پیگیری  و  مساعدت  با 
ابهر،  شهرستان های  مردم  نماینده  شجاعی 
خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسالمی، 
از طریق سرمایه گذاری شرکت »جی. تی. آی« 
و مشارکت اهالی و کمک های فنی و اجرایی 

شرکت آب و فاضالب استان، آبرسانی می شوند.

علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: این طرح ها 
با اعتباری بالغ بر ۳0 میلیارد ریال اجرا شده و 
شامل احداث خط انتقال، اجرای شبکه توزیع، 
احداث مخزن ذخیره آب و نصب سامانه های 
در  طرح  این 1۷  اجرای  با  است.  گندزدایی 
روستاهای شهرستان سلطانیه، زیرساخت های 
آبرسانی برای جمعیتی افزون بر 9 هزار نفر در 

این شهرستان تقویت می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
روستا   ۶ روستا،  تعداد  این  از  کرد:  تصریح 
تحت پوشش بوده و 11 روستا تحت پوشش 
نیستندکه در ۴ روستا برای رفع مشکل کمبود 
آب اقدام شده و در سایر روستاها نیز عملیات 

اجرایی در دستور کار است. این طرح ها با هدف 
کاهش حوادث شبکه توزیع و به تبع آن آبرسانی 
پایدار و کاهش هدررفت آب انجام می شود که 
شامل ۳۶ کیلومتر لوله گذاری و اصالح شبکه 

فرسوده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: طرح های آبرسانی 
در شهرستان سلطانیه در روستاهای اولنگ، 
اسدآباد، سبزدرق، طهماسب آباد، قیاسیه، کنگه، 
آقزوج،  چپ دره،  خرمدرق،  المکی،  ونونان، 
و  پرنگین، خیرآباد، ساریجالو  بوجی،  برنقور، 

نادرآباد اجرا می شود.
شهرستان سلطانیه در فاصله ۳۶ کیلومتری 

زنجان قرار داشته و ۳0 هزار نفر جمعیت دارد.

 200 طرح آبرسانی در استان 
زنجان اجرایی می شود

آبرسانی به آبرسانی به 1717 روستا در  روستا در 
شهرستان سلطانیهشهرستان سلطانیه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نشست 
خبری سال روز تاسیس شرکت های آب و فاضالب خبر داد:

استاندار زنجان در نشست با مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان عنوان کرد:
اجـرای طرح های شاخص آبرسانی در استان زنجان

جمله احداث منابع جایگزین در شهرها و روستاهای درگیر با 
کم آبی نیز در دستور کار است.

استاندار زنجان تاکید کرد: با توجه به وضعیت خشکسالی 
حاکم، اصلی ترین دغدغه استان بحث آب است که دولت 
در این راستا تمام توان خود را به کار بسته و شرکت آب و 

فاضالب را حمایت خواهد کرد تا 
اعتبارات مناسبی برای آبرسانی؛ 
روستایی  بخش  در  به  ویژه 
پس  افشارچی  یابد.  تخصیص 
از بررسی مشکالت پیش روی 
شرکت آب و فاضالب استان و 
برنامه های در دست اجرای این 
شرکت به بررسی وضعیت تامین 
اعتبار این پروژه ها نیز پرداخت و 
خاطرنشان کرد: با استفاده از توان 
بخش خصوصی می توان اعتبارات 
مورد نیاز برای اجرای طرح های 
تامین  را  استان  فاضالب  و  آب 
کرد. وی همچنین تصریح کرد: 
در بخش فاضالب عالوه بر تامین 
1000 میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت، از ظرفیت پساب 
تولیدی در شهرهای دارای تاسیسات فاضالب نیز استفاده 
شده و در ازای تامین آب مورد نیاز برای بخش صنعت، از 
منابع حاصل از این بخش برای اجرای طرح های فاضالب 

استفاده خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

علیرضا جزء قاسمی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان

تخصیص 1000 میلیـــارد ریال برای 
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر زنجان

آبرسانی به 33 روستای استان 
زنجان با مشارکت خیرین

اجرای 200 طرح آبرسانی در 
استان زنجان

طاهری نماینده زنجان و طارم در مجلس خبر داد:

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه:مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

مصطفی طاهری، نماینده زنجان و طارم در مجلس 
تاسیسات  از  بازدید  حاشیه  در  اسالمی  شورای 
تصفیه خانه های آب و فاضالب شهر زنجان گفت: 
میلیارد   1000 مبلغ  انجام شده،  پیگیری های  با 
ریال اعتبار برای ایجاد تاسیسات فاضالب در شهر 
زنجان اختصاص یافت. این اعتبار جزو مصوبات سفر 
رئیس جمهور به استان بوده و دستور تخصیص آن 
توسط معاون اول رئیس جمهور به وزیر نیرو صادر شده 

است.
وی افزود: اعتبار این طرح به ترتیب مبلغ ۶00 میلیارد 
ریال توسط سازمان برنامه و بودجه، 200 میلیارد ریال 
توسط وزارت نیرو و 200 میلیارد ریال نیز از محل 
اعتبارات استان در سال های 1۴00 و 1۴01 تامین 

می شود.

ــتا در  ــه ۳۳ روس ــانی ب ــت: آبرس ــان گف ــتان زنج ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
قالــب 1۸ پــروژه در مناطــق محــروم اســتان زنجــان بــا مشــارکت بنیــاد خیریــه فرهنگــی 

ــود. ــی می ش ــی اجرای ــر ابراهیم ــاج اکب ح
ــادل ۶ هــزار  ــی مع ــا، جمعیت ــن طرح ه ــا اجــرای ای ــرد: ب ــار ک علیرضــا جزءقاســمی اظه
ــه  ــدار برخــوردار می شــوند. در مرحل و 5۶۶ نفــر از آب آشــامیدنی ســالم، بهداشــتی و پای
نخســت اجــرای ایــن طــرح، بــه روســتاهای باشقشــالق، مرصــع، قوزلــو، دهشــیر ســفلی، 
ــان،  ــری، قره چری ــک، مالپ ــز، ویزم ــاد، کپ ــاد، امیرآب ــش، علی آب ــان، حب ــای، مین قلعه چ

ــانی می شــود. ــی آبرس ــول، تشــویر و گل ــاد، اســدآباد، قره گ ــاچای، کاکاب ــن، پاش زنگی
ــا  ــتاها ت ــن روس ــه ای ــانی ب ــده، آبرس ــدی ش ــه زمان بن ــق برنام ــه طب ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــده در ای ــرارداد منعق ــق ق ــت: طب ــد، گف ــد ش ــل خواه ــال تکمی ــفند امس ــان اس پای
ــزات،  ــه، تجهی ــه لول ــرای تهی ــی ب ــر ابراهیم ــاج اکب ــی ح ــه فرهنگ ــاد خیری ــرح، بنی ط

ــت. ــده اس ــد ش ــازن متعه ــاخت مخ ــاالت و س اتص
ــا ســقف  مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان زنجــان گفــت: ایــن بنیــاد خیریــه ت
ــا  ــا ب ــرکت آبف ــرح را ش ــی ط ــرده و مابق ــن ک ــاالت تامی ــه و اتص ــال لول ــارد ری 50 میلی
ــبکه  ــی می کنــد. اجــرای عملیــات لوله گــذاری، احــداث ش ــی اجرای ــارکت اهال مش
ــن  ــالب در ای ــرکت آب و فاض ــدات ش ــه تعه ــز از جمل ــن نی ــع تامی ــاد مناب ــع و ایج توزی

ــت. ــرارداد اس ق

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز 
تاسیس شرکت های آب و فاضالب گفت: این شرکت با مساعدت دولت و مجلس شورای اسالمی، 

200 طرح آبرسانی که عمدتاً در مناطق روستایی استان اجرایی می شود را در دستور کار دارد.
علیرضا جزءقاسمی اظهار کرد: امسال همچنین 1۶۶ روستا با اعتباری افزون بر 500 میلیارد ریال و 

در قالب ۶0 پروژه از تنش آبی خارج شده و این عملیات در 100 روستای دیگر نیز در حال اجراست.
وی با اشاره به اختصاص ردیف مالی جدیدی از سوی مجلس برای محرومیت زدایی گفت: در این 
طرح 55 روستا از طریق قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( با مرکزیت بسیج سازندگی و مشارکت شرکت 
آب و فاضالب آبرسانی می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان بیان کرد: بهره گیری 
از ظرفیت خیرین و مشارکت مردمی برای آبرسانی به روستاها نیز جزو اقدامات شاخص شرکت 
آب و فاضالب استان زنجان است که در مجموع ۴0 طرح آبرسانی توسط خیرین نیک اندیش در 
روستاهای استان زنجان اجرایی می شود. جزءقاسمی با اشاره به توجه ویژه دولت و مجلس به امر 
آبرسانی گفت: اعتبارات آبرسانی امسال افزایش مناسبی داشته و ۴۶2 میلیارد تومان اعتبار برای 
پروژه های آب و فاضالب در استان زنجان در نظر گرفته شده است. همچنین سال گذشته 1۶0 
میلیارد تومان مجموع اعتبارات آبرسانی استان زنجان بود که از این میزان 50 درصد تخصیص یافت.

وی با اشاره به کاهش ۴5درصدی بارش ها گفت: با وجود این شرایط، امسال هیچ گونه اخاللی در 
ارائه خدمات پایدار به مشترکین آب و فاضالب استان نداشته ایم و تالش می کنیم با برنامه ریزی های 

انجام شده، برای سال آینده نیز خدمات بدون وقفه ادامه یابد.

شورای  مجلس  در  طارم  و  زنجان  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به کیفیت مناسب پساب تولیدی در 
تصفیه خانه فاضالب زنجان گفت: واحدهای صنعتی 
جدیدی که به زودی در زنجان استقرار می یابند، 
ملزم به استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب خواهند 
بود. در برابر استفاده از پساب، این واحدهای صنعتی 
می توانند در حوزه توسعه تاسیسات فاضالب شهر 
زنجان به اشکال مختلفی همچون سرمایه گذاری 
برای تقویت زیرساخت های تصفیه خانه و ایجاد شبکه 

جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب همکاری کنند. 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طرح آبرسانی به 
شهر زنجان نیز که جزء موضوعات اولویت دار استان 
محسوب می شود به صورت ویژه در دستور کار است 

و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

114

14
00

ن 
هم

   ب
رم

چها
 و 

ت
یس

ه ب
مار

ش

115

w
w

w
.b

a
rg

h
a

b
.i

r



 عملیـات اجرایـی پـروژه عظیـم محرومیت زدایـی 
هـزار  بـه 10  بـا هـدف آب رسـانی  نیـرو  وزارت 
روسـتای محروم سراسـر کشـور بـا سـرمایه گذاری 
19 هـزار میلیـارد تومـان، با دسـتور حجت االسـالم 
والمسـلمین سـید ابراهیم رئیسـی آغاز شـد. در فاز 
اول، آب رسـانی به ۷1۳۸ روسـتا از مجموع 10 هزار 
روسـتای هدف بـا جمعیـت ۳ میلیـون و ۳50 هزار 

نفـر در مـدت زمـان ۳0 مـاه صـورت می گیـرد.
علیرضا قاسـمی، مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب 
سیسـتان و بلوچسـتان از پـروژه محرومیت زدایـی 
وزارت نیـرو به عنـوان یکـی از بزرگتریـن پروژه های 
عمرانی در سـطح کشـور یـاد کـرد و گفت: توسـعه 
خدمـات آب رسـانی و محرومیت زدایـی در نقـاط 
مختلـف کشـور؛ به ویـژه جنـوب شـرق مـورد توجه 

دولت سـیزدهم اسـت.
وی بـا اذعـان بـه اینکـه پـس از روی کار آمـدن 
دولـت سـیزدهم، آب رسـانی به روسـتاهای کشـور 
در اولویـت طرح هـای اجرایـی وزارت نیـرو قـرار 
گرفتـه اسـت، افـزود: در ایـن راسـتا بـا هماهنگـی 
و انسـجام دولـت و مجلـس، مقـرر شـد بخشـی از 
اعتبـارات مصـوب قانـون بودجـه کـه تحـت عنوان 
»محرومیت  زدایـی از مناطـق روسـتایی و شـهری« 
در نظـر گرفتـه شـده بود، بـه آب رسـانی روسـتایی 

اختصـاص یابـد.
قاسـمی ادامه داد: با مسـاعدت و کمـک نمایندگان 
آب رسـانی  اعتبـارات  اسـالمی،  مجلـس شـورای 
روسـتایی از محـل محرومیت زدایـی عـدد قابـل 

توجهـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
وی افزود: برای آب رسـانی به روسـتاهای سیسـتان 
و بلوچسـتان، بـا توجـه بـه اینکـه بخـش اعظمی از 
روسـتاهای اسـتان فاقـد تأسیسـات آب رسـانی یـا 
دچـار تنـش آبی هسـتند، بیشـترین رقـم در مقابل 
سـایر اسـتان ها اختصاص یافت. در این راسـتا مبلغ 

51۸ میلیـارد تومـان 
اعتبـار محرومیت زدایی 

آب رسـانی  بخـش  در 
روسـتایی به اسـتان ابالغ شـده 

کـه تاکنـون 50درصـدآن تخصیـص یافتـه اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه از 10 هـزار 
روسـتای کشـور، هـزار و ۷51 روسـتا در قالـب 11 
طـرح بـزرگ آب رسـانی بـه اسـتان و سیسـتان 
طرح هـا  ایـن  گفـت:  دارد،  تعلـق  بلوچسـتان  و 
به منظـور رفـع تنـش آبـی و تأمیـن آب پایـدار در 
سـطح 12شهرسـتان اسـتان بـا جمعیتـی حـدود 
55۴ هـزار نفر بر اسـاس سرشـماری سـال 95، طی 

مـدت ۳0 مـاه اجـرا می شـود.
توافقـات  اسـاس  بـر  اینکـه  بیـان  بـا  قاسـمی 
صورت گرفتـه، بـا توجـه به سـابقه درخشـان سـپاه 
پاسـداران انقـالب اسـالمی در اجـرای طرح هـای 
عمرانـی،  اجـرای طـرح بـه قـرارگاه امـام حسـن 
مجتبی)ع( که از زیرشـاخه های سـپاه اسـت واگذار 
شـده اسـت، افزود: در استان سیسـتان و بلوچستان 
این امر بـر عهده نیـروی زمینی سـپاه قدس اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان در ادامه 
گفـت: به منظـور تکمیل طرح آب رسـانی بـه هزار و 
۷51 روسـتا، تهیـه، حمل و اجـرای خطـوط انتقال 
بـه طـول 1551 کیلومتر بـا انـواع لوله  بـه اقطار 90 
الـی 1۴00 میلی متـر؛ تهیـه، حمل و اجرای شـبکه 
توزیـع بـه طـول 19۴0 کیلومتـر بـا انـواع لولـه بـا 
اقطـار ۷5 الـی ۴00 میلی متـر؛ 11۷ بـاب مخـازن 
بتنـی زمینی همـراه بـا دیوارکشـی به حجـم 155 
هـزار و ۴50 مترمکعـب و احـداث 50 باب ایسـتگاه 
پمپـاژ بـا ظرفیـت ۳۳5۴ لیتـر در ثانیـه همـراه 
دیوارکشـی با اعتبـار ۴۸ هـزار و 290 میلیـارد ریال 
بـر اسـاس فهرسـت بهـای سـال 1۴00 در دسـتور 
کار قـرار دارد. بـا اجـرای طرح هـای فـوق، شـاخص 

روسـتایی  شـرب  آب  از  بهره منـدی 
اسـتان به ۸۳ درصـد ارتقا خواهـد یافت.

قاسـمی عنـوان کـرد: فـاز اول طرح شـامل 
21۴ روسـتا در نقـاط مختلـف اسـتان اسـت که 
در روز جاری، اصالح و توسـعه شـبکه آب شرب ۳۷ 
روسـتای منطقه سیسـتان بـه طـول 15۳ کیلومتر 
آغاز شـد و بـا اجـرای آن جمعیتـی حـدود 1۸ هزار 

نفـر از مزایـای ایـن طـرح بهره مند می شـوند.
کلنگ زنـی  آییـن  می افزایـد:  گـزارش  ایـن 
آب رسـانی بـه 1۷51 روسـتا بـا حضـور سـردار 
احمـد شـفاهی، فرمانـده سـپاه سـلمان سیسـتان 
و بلوچسـتان؛ رحمـدل بامـری، معـاون سیاسـی 
و اجتماعـی اسـتاندار و جمشـید رخشانی نسـب، 

فرمانـدار هامـون برگـزار شـد.

همزمان با دهه مبارک فجر، کام 22 هزار 
سیستانی و بلوچستانی با افتتاح 20 

پروژه آبی شیرین می شود
عملیات اجرایی پروژه محرومیت زدایی 

وزارت نیرو آغاز شد

به دستور رئیس جمهور و با هدف آب  رسانی به 10هزار روستای محروم سراسر کشور؛مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان اعالم کرد:

در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان20پروژه آبـی در 
دهـه مبـارک فجـر بـه بهره بـرداری می رسـد.

و  سیسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
بلوچسـتان بـا بیـان ایـن خبرگفـت: همزمـان بـا 
چهـل و سـومین سـال پیـروزی شـکوهمند انقـالب 
اسـالمی، 20 پـروژه آبـی شـامل راه انـدازی سیسـتم 
ازن زنـی تصفیه خانـه سیسـتان و آب رسـانی بـه 29 
روسـتا بـا جمعیتـی افـزون بـر 22 هـزار نفـر افتتاح 
می شـود. همچنین عملیـات اجرایی خـط انتقال آب 

از کاروانـدر بـه شـهر خـاش و آب رسـانی به 
9 روسـتای زاهـدان و سـرباز آغاز می شـود.
شـرکت  مدیرعامـل  قاسـمی،  علیرضـا 
آب و فاضـالب سیسـتان و بلوچسـتان در 
گفت وگـو بـا »عصـر هامـون« بیـان کـرد: 
همزمـان بـا دهـه مبـارک فجـر و بـا تـالش 
همکارانمـان20 پـروژه آبـی در شـهرها و 
روسـتاهای اسـتان بـه  منظـور بهره  منـدی 
افـزون بـر 22 هـزار نفـر از نعمت آب سـالم 

و پایـدار با اعتبـار ۴۳1.1 میلیـارد ریال آمـاده افتتاح 
شـده و بـه بهره بـرداری می رسـد.

وی افـزود: بـر همیـن اسـاس بـا اجـرای 90 کیلومتر 
خطـوط انتقـال و شـبکه توزیـع، حفـر و تجهیـز 10 
حلقه چـاه، ۸۷5 مترمکعـب مخازن ذخیـره و احداث 
یک باب ایسـتگاه پمپاژ کمکـی، 22 هـزار و 5۷2 نفر 
در قالـب 5 هـزار و ۳5۴ خانـوار از نعمـت آب پایـدار، 

سـالم و بهداشـتی بهره منـد می شـوند.
قاسـمی بـا بیـان اینکـه همچنیـن در ایـن ایـام 29 

روسـتا در سـطح شهرسـتان های سـوران، مهرستان، 
سـراوان، میرجـاوه، تفتـان و زاهـدان بـه شـبکه آب 
شـرب متصـل خواهند شـد، افـزود: به منظـور ارتقای 
کیفیت آب شـرب شـهرهای سیسـتان، در نیمه سال 
99 راه اندازی سیسـتم ازن زنی تصفیه خانه شـهرهای 
ایـن منطقـه در دسـتور کار شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان قـرار گرفـت کـه اکنـون آمـاده بهره بـرداری 
اسـت. مدیرعامـل آبفـای سیسـتان و بلوچسـتان 
همچنیـن از آغـاز عملیـات اجرایـی خط انتقـال آب 
از کاروانـدر بـه شـهر خـاش و آب رسـانی به 9 
روسـتا با جمعیت تحت پوشـش ۷ هزار و ۸00 
نفر در سـطح شهرسـتان های سـرباز و زاهدان 
خبـر داد و افـزود: 125.5کیلومتـر خطـوط 
مترمکعـب  توزیـع،۷50  شـبکه  و  انتقـال 
مخازن ذخیـره، احداث ۴ موتورخانـه و اجرای 
۷ کیلومتـر جـاده دسترسـی بـا اعتبـاری بالغ 
بـر ۳۸۶0 میلیـارد ریـال بـرای اجـرای ایـن 

پروژه هـا پیش بینـی شـده اسـت.

علیرضا قاسمی - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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افتتاح پروژه آب رسانی به حاشیه شمالی 
شهر مشهد با 3 هزار میلیارد ریال اعتبار

در اولیـن روز دهـه فجـر و در مراسـم بهره بـرداری از 
پـروژه آب رسـانی به حاشـیه شـمالی شـهر مشـهد، 
اسـتاندار خراسـان رضوی گفت: مشـکل آب شـرب 
زائـران و مجـاوران در مشـهد جدی اسـت و بـا توجه 
بـه بـرآورد و پیش بینـی میزبانـی از خیـل گسـترده 
زائـران در ایام پیـش رو باید تصمیمات جـدی در این 

زمینـه گرفته شـود.
یعقوبعلی نظـری در مراسـم افتتاح پروژه آب رسـانی 
به حاشـیه شـمالی شـهر مشـهد افزود: بـرای تامین 
آب مـورد نیاز در مشـهد چهار محـور در دسـتور کار 
اسـت که در ایـن میان، تامیـن آب از طریـق آب های 
سـطحی قابل توجه اسـت و آب های سـطحی باید با 

حداکثـر توان برای شـرب اسـتفاده شـود.
 وی ادامـه داد: چهـار سـد بـرای تامیـن آب مشـهد 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. سـد شـوریجه نیز با 
ظرفیـت 200 میلیـون مترمکعـب در دسـتور کار و 
برنامه اجرایی قـرار دارد. همچنین بـرای رفع کمبود 

آب از آب هـای زیرسـطحی اسـتفاده خواهد شـد.
اسـتاندار خراسـان رضوی در ادامه افزود: اسـتفاده از 

پسـاب در صنایـع نیز از دیگر محورهاسـت کـه برای 
بخش هـای مختلـف خدماتـی و صنعـت در دسـتور 

کار اسـت. 
نظـری ادامـه داد: انتقـال آب نیز مـورد تاکید اسـت 
که باید پیش بینـی الزم بـرای انتقال آب به اسـتان و 

مشـهد در دسـتور کار باشد. 
وی گفـت: مدیریـت مصـرف نیـز بـا اولویـت بخش 
کشـاورزی مورد توجـه بـوده و اهمیت فراوانـی دارد. 
همـکاری بخـش کشـاورزی اسـتان در ایـن حـوزه، 
شایسـته تقدیـر اسـت و برنامه هـای جـدی در ایـن 

حـوزه پیش بینـی شـده  اسـت.
 اسـتاندار خراسـان رضـوی افـزود: محورهـای مورد 
تاکید از سـال آینـده تا سـال 1۴0۳ اجرایـی خواهد 
شـد تـا بـا همـت، همراهـی و هم افزایـی تمامـی 

دسـتگاه ها ایـن امـور عملیاتـی شـوند.
وی ادامـه داد: شـرکت آب و فاضالب مشـهد بـا اراده 
قـوی پیگیـر امـور در ایـن زمینـه اسـت و محوریـت 
شـهرداری نیـز در تمامـی عرصه هـا اهمیـت زیادی 
دارد. مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب مشـهد نیز 

در ایـن مراسـم اظهـار کـرد: تامیـن آب کالنشـهر 
چنـد میلیـون نفری با حاشـیه شـهر بسـیار وسـیع 
دشـواری های  کالنشـهر،  ایـن  بـودن  زائرپذیـر  و 
خاصـی بـه  همـراه دارد. همچنیـن عـالوه بـر وجود 
نگرانی جـدی برای تامیـن آب مشـهد در بلندمدت، 
در همیـن شـرایط فعلـی نیـز بـه سـبب اینکـه 50 
درصـد تامیـن آب ایـن کالنشـهر متکی بـه آب های 
زیرزمینی اسـت، با نگرانی جـدی برای سـال 1۴01 

مواجـه هسـتیم.
 مهنـدس اسـماعیلیان افـزود: بـا توجـه بـه نـگاه و 
پیگیـری ویـژه اسـتاندار در سـطح اسـتانی و ملی در 
موضـوع آب، برنامه هـای کوتاه مـدت در بـازه زمانـی 
1۴01 تـا 1۴0۳ تدویـن شـد. همچنیـن برنامه های 
بلندمـدت در سـطح ملـی احصـاء و به سـطوح ملی 

منتقل شـد.
وی با اشـاره بـه وابسـتگی 50 درصدی بـه منابع آب 
سـطحی اظهار داشـت: بـرای کاهش این وابسـتگی 
بایـد از ظرفیت هـای موجـود حداکثـر اسـتفاده  را 
داشـته باشـیم. مهنـدس اسـماعیلیان بـا اشـاره بـه 

همزمان با دهه فجر، مهندس اسماعیلیان،  مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب مشهد اعالم کرد:

منابـع تامین کننـده آب مشـهد نیـز گفـت: عـالوه 
بـر سـدها، 500 حلقـه چـاه تامین کننـده آب شـهر 
مشـهد هسـتند کـه 2۳0 حلقـه از این تعـداد داخل 
محدوده شـهر بوده و از گذشـته به صورت مسـتقیم 
به شـبکه آب شـرب متصل هسـتند و به دلیل اتصال 
مسـتقیم به شـبکه توزیـع آب، امـکان بهره بـرداری 
همزمـان از ایـن 2۳0 حلقـه چـاه فراهـم نبـود و 
۴0درصـد از ظرفیـت آبدهـی چاه هـا بـه دالیل فنی 
قابلیـت اسـتفاده نداشـت؛ لـذا پـروژه جمـع آوری 
چاه هـای داخـل شـهر طراحـی شـده و در دسـت 
اجراسـت کـه بـا ایـن پـروژه،آب چاه هـا بـا خطـوط 
مسـتقیم جمـع آوری و بـه مخـازن شـهر مشـهد 
منتقل خواهند شـد تـا از ظرفیـت کامل ایـن چاه ها 

اسـتفاده شـود.
 مدیرعامل شـرکت آبفا مشـهد درباره پروژه حضرت 
نبـی اکـرم)ص( اظهار کـرد: این پـروژه بـا ۷0 درصد 
پیشـرفت فیزیکـی در حـال اجراسـت و امیدواریم تا 
سـال 1۴01 به صـورت کامل بـه بهره برداری برسـد. 
البتـه بـرای بهره بـرداری از آن ۷00 میلیـارد تومـان 

اعتبار نیاز اسـت.
 مهنـدس اسـماعیلیان خاطرنشـان کرد: مشـکالت 
زیادی از لحاظ کمیت و کیفیت آب در شـهر مشـهد 
وجـود داشـته اسـت؛ بنابرایـن پـروژه آب رسـانی به 
حاشـیه شـمالی شـهر مشـهد با ۳ هزار میلیارد ریال 
ارزش سـرمایه بـرای حـل مشـکل تامیـن آب ناحیه 

شـمالی شـهر مشـهد اجرا شد. 
وی گفت: خـط انتقال این پـروژه 1۷ کیلومتر اسـت 
و پوشـش این پـروژه از جـاده خین عرب تا طبرسـی 
شـمالی، روسـتاهای در محدوده جـاده کالت و جاده 
سـیمان، همچنیـن حـد فاصـل خیـام شـمالی تـا 

رسـالت و عبدالمطلب را شـامل می شـود.
 مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب مشـهد ادامـه 
داد: مخـزن ۴0 هـزار مترمکعبـی نیـز امـروز در این 
محدوده افتتاح می شـود که فـاز تکمیلی ایـن پروژه 
شـامل مخـزن 100 هـزار مترمکعبـی نیز بـه زودی 

آغـاز می شـود.
 شـهردار مشـهد نیـز در ایـن مراسـم اظهـار کـرد: 
بـرای تامیـن آب مشـهد، داشـتن برنامـه منسـجم 

بین بخشـی ضـروری اسـت. سـید عبـدا... ارجائـی 
افزود: اگـر 10درصـد در آب کشـاورزی صرفه جویی 
شـود، معادل مصـرف آب شـرب، منابـع آب خواهیم 
داشـت؛  بنابرایـن با توجه بـه وضعیت بحرانی دشـت 
مشـهد بایـد در این خصـوص جدیـت وجود داشـته 

باشـد.
 وی تاکیـد کـرد: مدیریـت منابـع آب در مشـترکان 
پرمصرف نیز ضروری اسـت. به همیـن دلیل موضوع 
مدیریـت منابـع آب در دسـتور کار شـهرداری قـرار 
گرفته اسـت و اسـتفاده از پسـاب برای آبیاری فضای 
سـبز نیـز مـورد توجـه اسـت کـه البتـه تخصیـص 
مشـخصی از پسـاب برای مصرف در فضای سبز باید 

شـود. لحاظ 
گونه هـای  از  اسـتفاده  افـزود:  مشـهد  شـهردار   
کم آب طلـب در فضـای سـبز نیـز مـورد توجه اسـت 
و در خصـوص اختصـاص زمیـن بـرای حفـر چـاه و 
اجـرای پروژه هـای مرتبط با تامیـن آب مشـهد، اگر 
مسـائل قانونی طی شـود، شـهرداری همراهـی الزم 

دارد. را 

مهندس اسماعیلیان -  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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عنوان پروژه/ طرحشهرستان
افتتاح 
یا کلنگ 

زنی

جمعیت 
تحت 
 پوشش
)نفر(

سال 
شروع

سال 
بهره 

برداری

طول خط 
 انتقال 

)کیلومتر(

طول شبکه 
 جمع آوری 
)اصلی و 
فرعی ( 

)کیلومتر ( 

تعداد 
انشعابات 

نصب شده 
)فقره(

فرآیند 
تصفیه 

ظرفیت 
تصفیه خانه 
قابل بهره 
 برداری 

)متر مکعب 
در روز(

هزینه اجرایی )میلیون 
محل ریال(

تأمین 
اعتبار

توضیحات
خط انتقال و 
شبکه جمع 

آوری

تصفیه 
خانه 

مخزن پیش ساخته سایر140014002,500افتتاح مخزن پیش ساختهسرخس1
50 مترمکعبی

مخزن پیش ساخته سایر140014002,500افتتاح مخزن پیش ساختهسرخس2
40 مترمکعبی

ملی14001401833,045کلنگ زنیآبرسانی نسر)فاز4(تربت حیدریه3

ملی140014012,526,700کلنگ زنیآبرسانی صنوبر)فاز5(تربت حیدریه4

ملی140014001,218,000افتتاحآبرسانی صنوبر)فاز4(تربت حیدریه5

ملی139814008.663533,600افتتاحآبرسانی نسر)فاز3(تربت حیدریه6

برق رسانی به چاه آب تربت حیدریه7
استانی139914002,000افتتاحشرب احمد آباد خزایی

آبرسانی به روستای خواف8
ملی139914001,87.442364,000افتتاحرزداب)فاز2(

ملی1397140018120088,000افتتاحآبرسانی روستای باسفررشتخوار9

آبرسانی مجتمع زاوه10
ملی139914008,215.656095,000افتتاحشیرخون)فاز4(

طرح تکمیل آبرسانی کالت11
ملی1399140015,000افتتاحمجتمع الئین 

کالت 12
ایمن سازی تاسیسات 
آّبرسانی مجتمع شهید 

خزائی 
ایمن سازی ملی139914004,700افتتاح

تاسیسات

آبرسانی به روستای کاشمر13
ملی1399140013,52.545,000افتتاحگندم بر

مخزن 
100مترمکعب 
وحصارکشی و 

کلرزنی وحوضچه 
26 باب

برسانی به روستای قوچ کاشمر14
حصارکشی واتاقک ملی139814000,88,500افتتاحپلنگ

کلرزنی

آبرسانی خلیل اباد-خلیل اباد15
حوضچه 5 بابملی139914001,59,000افتتاحسرمزده

آبرسانی مجتمع بیسجرد جوین16
مخزن 500 متر استانی139914003,523,000افتتاحیهفاز1

مکعبی

آبرسانی مجتمع بیسجرد جوین17
یک باب ایستگاه استانی1400140110,000کلنگ زنیفاز2

پمپاژ

استانی140014001,15,000افتتاحآبرسانی به مجتمع ظفرسبزوار18

آبرسانی به مجتمع گفت جغتای19
استانی140014011,5230,000کلنگ زنیو منیدر

یک باب ایستگاه استانی139914008,000افتتاحآبرسانی مجتمع مهرداورزن20
پمپاژ

استانی14001400410,000افتتاحآبرسانی شهر حکم آبادجوین21

آبرسانی مجتمع هاي فیروزه22
ملی/1400140110,500105,000کلنگ زنیروستایي اقبالیه-سرده  

استانی

ملی13991400328.3130057,000افتتاحمجتمع قوش آغلنیشابور23

آبرسانی مجتمع روستای فیروزه24
استانی140014018.5035,000کلنگ زنیمرزان

اصالح و توسعه شبکه طرقبه شاندیز25
سایر14001400020030,000افتتاحتوزیع آب شهر

750,545جمع کل

آب شیرین کن  سلطان 
70,000افتتاحآباد

580800جمع کل

نقطه بخششهرستاننوع پروژهعنوان پروژه
جغرافیایی

ملی 
تسهیالت منابع داخلیاستانی

سایربانکی

جمع اعتبار هزینه 
شده پروژه های 
افتتاحی ) میلیون 

ریال(

جمع اعتبار مورد نیاز 
پروژه های کلنگ 
زنی)میلیون ریال(

سال 
شروع

طرح فاضالب مسکن مهر  
اجرای خط انتقال و قسمتی از شبکه جمع 

اوری در اقطار 200 الی 1000 میلیمتر و به 
طول کل 3.5 کیلومتر

55001397گلبهار

طرح فاضالب نیشابور
اجرای قسمتی از خطوط فرعی و خط اصلی به 
قطر 200 الی 400 میلیمتر و به طول 3.5 

کیلومتر
350001398نیشابور

اجرای منطقه قلعه نو  به قطر 200 الی 400 طرح فاضالب سبزوار
500001398سبزوارمیلیمتر و به طول 4.5 کیلومتر

سرمایه گذاری تصفیه خانه و 
شبکه فاضالب تایباد

سرمایه گذاری تصفیه خانه و شبکه فاضالب 
1400تایبادتایباد

سرمایه گذاری تصفیه خانه و 
شبکه فاضالب خواف

سرمایه گذاری تصفیه خانه و شبکه فاضالب 
1400خوافخواف

سرمایه گذاری تصفیه خانه و 
شبکه فاضالب نیشابور

سرمایه گذاری تصفیه خانه و شبکه فاضالب 
1400نیشابورنیشابور

1500001400قوچاناحداث پکیج فاضالب مسکن مهرطرح فاضالب مسکن مهر  

90500150000جمع کل

ادامه پدیده خشکسالی و کمبود منابع مالی نتوانسته  
در ارائه خدمت رسانی شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوی  آبفا  به سه میلیون و 12۳هزار نفر جمعیت 
ساکن در ۷9 شهر و دو هزار 25۴ روستا خللی ایجاد 
کند و این شرکت  با تمام توان برای تامین آب شرب 
سالم ،  بهداشتی و پایدار حتی با دیون به پیمانکاران 

تالش می کند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
در همین رابطه به افتتاح و شروع عملیات ۳۳ پروژه 
آب و فاضالب طي دهه فجر 1۴00 در شهرها و 
روستاهاي استان خبرداد و اظهار داشت: از این تعداد 
، 2۶ پروژه مرتبط با بخش آب و هفت پروژه  مربوط  

به بخش فاضالب است.
سید ابراهیم علوي افزود:  براي اجرا و آغاز عملیات این تعداد 
پروژه  درشهرستان هاي گلبهار، تربت حیدریه ،  نیشابور، سبزوار، 
تایباد ، خواف ، قوچان، جغتاي ، داورزن ، جوین ، فیروزه ، طرقبه 

شاندیز، رشتخوار، کالت ، زاوه ، کاشمر و خلیل آباد ، زبرخان جمعا 
حدود590 میلیارد  ریال  از منابع ملي - استاني هزینه و اختصاص 

یافته است. 
وي گفت: از 2۶ پروژه آبرساني ،  19 پروژه شامل اصالح و توسعه 
شبکه ، ساخت مخزن ، برق رساني به چاه و ایمن سازي تاسیسات 
افتتاح و عملیات اجرایي شش پروژه هم شروع  شده است. وی  با 
اشاره به سرمایه گذاري بخش خصوصي در تصفیه خانه ها و شبکه 

هاي فاضالب شهرهاي تایباد ، خواف و نیشابور خاطر نشان کرد: 
در این حوزه همچنین ساکنان  واحدهاي مسکن مهر گلبهار و 
قوچان و برخي مناطق سبزوار از خدمات این بخش بهره مند 

شدند.

مدیرعامل شرکت  آب و فاضالب خراسان رضوی اظهار داشت: 
استفاده از ظرفیت افراد خیر و نیکوکار و یا استفاده از مشارکت 
شوراها، دهیاری ها و حتی خود روستائیان  هم  از جمله راهکارهای 
راهبردی آبفا  برای پایان دادن به تشنگی روستاهای محروم استان  
دنبال می شود به گونه ای که در سال جاری تاکنون ۴0روستا در 
خراسان رضوی  با 2۷ هزارو500 نفر جمعیت و سرمایه گذاری 

۴۴0میلیارد ریال از نعمت آب آشامیدنی برخوردار شده اند.
وی  با بیان اینکه  برای کاهش اثرات کم آبی در روستاهای 
خراسان رضوی پروژه های مختلفی تعریف شده است بر 

مدیریت مصرف توسط مشترکان آب تاکید کرد.
سید ابراهیم علوي  مصرف آب هر خانوار روستایی را 200 لیتر 
در شبانه روز اعالم  و افزود: مشترکان اگر10 درصد در مصرف 
آب صرفه جویی کنند ، نقش مهمی در کاهش کم آبی خواهد 
داشت. وی از پیگیری آبفا برای جذب اعتبارات ماده 5۶ قانون 
بودجه برای بهبود شرایط آبرسانی در روستاهای استان خبرداد 
واظهار داشت: در سال 1۴01 چیزی به نام روستای مواجه با 

کمبود و بحران آب در استان نخواهیم داشت.
وی افزود: در حال حاضر 91 درصد روستاهای باالی 20 خانوار 
خراسان رضوی زیر پوشش شرکت آبفا قرار دارند و بقیه به 
صورت خودگردان اداره می شوند که به تدریج همه روستاها تحت 
پوشش قرار خواهند گرفت. وی اضافه کرد: ساالنه 120 میلیون 
متر مکعب آب تولید و در اختیار روستاییان خراسان رضوی قرار 

می گیرد.

33 پروژه آب و فاضالب در خراسان رضوی به 
مناسبت دهه فجر افتتاح ويا کلنگ زنی شد

پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

فهرست طرح ها و پروژه های  فاضالب شهری قابل افتتاح یا کلنگ زنی در دهه فجر 1۴00

سید ابراهیم علوی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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به مناسبت چهل وسومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی وگرامیداشت دهه مبارک فجر، 99 پروژه آبرسانی و 
خدمات دفع و تصفیه فاضالب در شرکت آب و فاضالب استان 

انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، محمد طاهری 
مدیرعامل شرکت با اعالم این خبر بیان داشت: با همت و 
تالش همکاران شرکت، 99 پروژه قابل افتتاح با اعتباری بالغ 
بر ۶55 میلیارد ریال  و 1۸ پروژه کلنگ زنی  با اعتباری بالغ بر 

1۴۸۶ میلیارد ریال در دهه فجر سال جاری به  بهره برداری 
می رسد. وی تصریح کرد: 1۳ پروژه در سمنان، 2۶ پروژه در 
شاهرود، 1۴ پروژه  در دامغان، ۸ پروژه در گرمسار، 12پروژه  
در مهدیشهر، ۶ پروژه در سرخه، ۶ پروژه در آرادان  و 1۴پروژه  

در میامي در دهه فجر سال جاری افتتاح مي  گردد.
طاهري تعدادی از پروژه ها را برشمرد و خاطرنشان کرد: 
احداث 2 باب مخزن به ظرفیت 1۳0 مترمکعب با اعتبار 
۸میلیارد ریال، پروژه بهره برداری از مدول اول اجرای ته 
میلیارد  اعتبار 100  با  نشینی تصفیه خانه آب گرمسار 
ریال ، حفر و تجهیز ۸ حلقه چاه با اعتبار 10۸میلیارد ریال، 

اجرای ۸ پروژه  شبکه توزیع آب در شهرها و روستاها به طول 
1۳۷00متر با اعتبار ۴1 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر 

امسال به بهره برداري می رسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان یادآور شد: 
چهار پروژه در شهرستان  سمنان و سه پروژه در شهرستان 
شاهرود، دو پروژه در شهرستان دامغان،  چهار پروژه در 
شهرستان میامی، دو پروژه در شهرستان سرخه،  دو پروژه 
در شهرستان آرادان، یک پروژه در مهدیشهر با اعتباري 
بالغ بر 1۴۸۶میلیارد ریال به مناسبت گرامیداشت این دهه 

کلنگ زني مي شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
سمنان، در نهمین روز از دهه مبارک فجر و با حضور 
مردم  نماینده  علیزاده،  استاندار سمنان،  هاشمی، 
دامغان در مجلس شورای اسالمی و حجت االسالم 
رستمیان، امام جمعه دامغان، بندرآبادی، فرماندار 
شهرستان،طاهری، مدیرعامل شرکت آبفای استان 
سمنان، عرب، مدیر دفتر مرکز پایش و نظارت بر 
کیفیت آب و فاضالب شرکت،زارع، مدیر امور آبفای 
شهرستان دامغان و جمعی از مسئوالن استانی و 

آبفای  امور  کیفی  کنترل  شهرستانی،آزمایشگاه 
شهرستان دامغان افتتاح شد.                                            

گفتنی است: این آزمایشگاه دارای گواهینامه ایزو  
هدف  با  کشور  آبفای  مهندسی  شرکت   1۷025
آزمایش  پارامترهای شیمیایی آب و فاضالب و پایش 
دائمی و مستمر بهداشت و کلر باقیمانده تاسیسات آب 
شرب شهرستان دامغان است.                                                   
یادآور می شود: پروژه مذکور با ۸ میلیارد ریال اعتبار 
از محل اعتبارات داخلی شرکت به بهره برداری رسید.                                                        

در ششمین روز دهه مبارک فجر 1۴00، آئین آغاز اجرایی 
پروژه تصفیه خانه شهرستان سرخه با حضور هاشمی، استاندار 
سمنان، حجت االسالم اشرف، امام جمعه سرخه، کرمانی، 
سرپرست فرمانداری شهرستان سرخه، طاهری، مدیرعامل 
شرکت آبفای استان سمنان، معینیان معاون بهره برداری 
و توسعه فاضالب، مداح، مدیر امور آبفای شهرستان سرخه و 

جمعی از مسئوالن شهرستانی و استانی برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، استاندار سمنان 
ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر در این آئین بیان داشت : 
یکی از دغدغه هایی که مسئولین استان با آن مواجه است 
کاهش نزوالت آسمانی و کم آبی هست خصوصا در شهر سرخه 

و این موضوع اهمیت دارد که از پساب تصفیه خانه در بخش 
صنعت استفاده شود و تجربه نشان داده است که هر جا در هر 
پروژه ای که از بخش خصوصی استفاده شود آن پروژه موفق تر 
عمل نموده است و امیدوارم این پروژه به موقع مورد بهره برداری 

قرار گیرد. 
 در ابتدای مراسم محمد طاهری مدیرعامل شرکت ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و با  اشاره به 
منویات ریاست محترم جمهوری مبنی بر مشارکت و همکاری 
با بخش خصوصی در انجام پروژه ها گفت: طرح تصفیه خانه 
فاضالب شهرستان سرخه از دو سال قبل مورد مطالعه قرار 
گرفت و این تصفیه خانه یکی از پیشترفته ترین تصفیه خانه 

ها در حال حاضر می باشد و خروجی فاضالب که شاخص های 
آلودگی )BOD( آن ۳۳0  هست بوده بعد از تصفیه، پساب آن 
به زیر ۳0 می رسد که می تواند در صنعت مورد بهره برداری 
قرار گیرد و خوشبختانه از سیاست های وزارت نیرو این است 
که اجرای فاضالب در اولویت باشد که در دستور کار شرکت می 
باشد. وی با اشاره به مشخصات شبکه جمع آوری فاضالب طرح 
افزود:  52 کیلومتر طول شبکه جمع آوری و خط انتقال و ۴200 
فقره انشعاب فاضالب می باشد که به همت و تالش مسئولین 
مربوطه و همکاران شرکت و با مشارکت سرمایه گذار بخش 
خصوصی در طول دو سال آینده با اعتباری بالغ بر ۷50 میلیارد 

ریال به بهره برداری می رسد. 

 99 پــروژه آبرســانی و خدمـات دفع و تصفیـه 
فاضالب در شرکت آب و فاضالب استان سمنان 

افتتاح می شود

با اعتباری بالغ بر 655 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر؛

محمد طاهری - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان

آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه تصفیه خانه شهرستان سرخه 
در شرکت آب و فاضالب استان سمنان انجام شد؛

 آزمایشگاه کنترل کیفی امور آبفای شهرستان دامغان افتتاح شد
با حضور استاندار سمنان؛

حضور دکتر طاهری، مدیرعامل شرکت آبفای استان سمنان در گفتگوی 
خبری ساعت 20 سیمای مرکز استان و اعالم برنامه ها و پروژه های دهه 

فجر1400 و بیان مهمترین دستاوردهای حوزه آب و فاضالب استان

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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در نخستین روز از دهه مبارک فجر، آئین افتتاح 
همزمان پروژه های عمرانی و آبرسانی و جلسه شورای 
االسالم  با حضور حجت  اداری شهرستان سمنان 
والمسلمین مطیعی، نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه سمنان، هاشمی، استاندار سمنان، طاهری، 
مدیرعامل شرکت آبفای استان سمنان، کاشی مدیر 
امور آبفای شهرستان سمنان و جمعی از مسئوالن 

شهرستانی و استانی برگزار شد.
سمنان،  استان  آبفای  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای انقالب اسالمی و با اشاره به افتتاح  1۳ پروژه 
آبرسانی به شهرستان سمنان با اعتبار 15۳میلیارد 
ریال در شهرستان سمنان بیان داشت: در شهرستان 
انتقال قنات  سمنان، الیروبی قنات و اصالح خط 
روستای دوزهیر به طول 500 متر، احداث ایستگاه 
پمپاژ، مخزن هوایی عال و کندو، حفر و تجهیز چاه 

تجهیز چاه شماره  و  شماره ۸ شمال شرق، حفر 
۸سوکان، اصالح شبکه آب  شرب  در شهرها و روستاها، 
توسعه شبکه  آب شرب  در شهرها و روستاها، نصب 
انشعاب  نصب  روستاها،  و  شهرها  در  آب  انشعاب 
فاضالب در شهرها، تعویض کنتور آب  در شهرها و 
روستاها، استاندارسازی انشعابات در شهرها و روستاها، 
بازسازی تاسیسات آب در شهرها و روستاها، نصب 
سیستم دوربین حفاظتی در تاسیسات سطح استان، 
خرید و نصب دستگاه اعالم سرقت در سطح پروژه های 
استان با همت  و تالش همکاران شرکت به بهره برداری 
رسید. طاهری تصریح کرد: کلنگ زنی پروژه های 
اصالح و بازسازی مخزن قدیمی روستای جام، الیروبی 
قنات روستای آبخوری، اصالح شبکه توزیع روستای 
عال و کندو، چاه شماره یک سوکان با اعتبار ۳1 میلیارد 
و ۸00 میلیون ریال در دهه مبارک فجر 1۴00 انجام 

شد.

در دومین روز از دهه مبارک فجر، آئین افتتاح وکلنگ 
زنی همزمان پروژه های عمرانی و آبرسانی و جلسه 
شورای اداری شهرستان شاهرود ، با حضور هاشمی، 
استاندار سمنان، حجت االسالم و المسلمین امینی، 
و  استاندار  معاون  جاللی،  شهرستان،  جمعه  امام 
فرماندار شهرستان ویژه شاهرود، طاهری، مدیرعامل 
شرکت آبفای استان سمنان، باقری، مدیر امور آبفای 
شهرستان شاهرود و جمعی از مسئوالن شهرستانی و 

استانی برگزار شد. 
سمنان،  استان  آبفای  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای انقالب اسالمی با اشاره به افتتاح 2۶پروژه 
آبرسانی به شهرستان شاهرود با اعتبار 1۸۶میلیارد 
شهرستان  در  داشت:  بیان  ریال  میلیون   ۴10 و 
شاهرود، حفر و تجهیز سه حلقه چاه در شهر بسطام ، 

روستای میقان  و روستای قلعه آقا عبدا... نمد مال ،  در 
بیارجمند تامین آب سه روستای کالته مطهری ، رباط 
زنگ ، قلعه عضدی و خوریان  ارتقای سیستم کیفی در 
سطح ۶ روستا ، احداث ایستگاه پمپاژ بسطام ، اصالح 
خط انتقال روستای ده خیرنصب انشعابات آب در 
شهرها و روستاها ، نصب انشعابات فاضالب در شهرها ، 
تعویض کنتور آب، استاندارد سازی انشعابات، بازسازی 
تاسیسات فاضالب در شهرها، نصب سیستم دوربین 
حفاظتی تاسیسات، خرید و نصب دستگاه اعالم سرقت 
با همت و تالش همکاران شرکت به بهره برداری رسید.

طاهری تصریح کرد:  کلنگ زنی ۳ طرح آبرسانی حفر 
چاه ساحلی ، اصالح شبکه توزیع آب و احداث دیوار 
محوطه تاسیسات آبرسانی روستاهای مجتمع آبرسانی 
الزهرا با اعتبار 1۴0 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر 

انجام شد.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، در 
دهه مبارک فجر 1۴00 با حضور فرماندار شاهرود 
با همراهی معاونین عمرانی و برنامه ریزی، مشاور 
سازمان  کل  مدیر  شهرستان،  نماینده  عالی 
بخشدار  و  جمعه  امام  استان،  اسالمی  تبلیغات 
و  شاهرود  شهرستان  آبفای  امور  مدیر  بسطام، 
شهر  اجرایی  های  دستگاه  مسئولین  از  جمعی 
بسطام و شهرستان شاهرود، ۷ پروژه آبرسانی، 

احداث ایستگاه پمپاژ آب قنات و دیوار محوطه 
تاسیسات شهر بسطام، احداث مخزن 1000 متر 
مکعبی شهر بسطام ، جابجایی،حفر و تجهیز چاه 
شماره یک بسطام، حفر و تجهیز چاه روستاهای 
قلعه آقا عبداهلل و نمدمال ، جابجایی و حفر تجهیز 
چاه روستای میقان ، اصالح خط انتقال روستای 
ده خیر، اصالح خط انتقال آب چشمه سارهای 

میقان افتتاح گردید.

در ششمین روز دهه مبارک فجر 1۴00، آئین افتتاح 
و کلنگ زنی همزمان پروژه های عمرانی و آبرسانی 
و جلسه شورای اداری شهرستان سرخه با حضور 
هاشمی، استاندار سمنان، حجت االسالم اشرف، امام 
جمعه سرخه، کرمانی، سرپرست فرمانداری شهرستان 
استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل  طاهری،  سرخه، 
سمنان، مداح، مدیر امور آبفای شهرستان سرخه و 

جمعی از مسئوالن شهرستانی و استانی برگزار شد. 
   به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، محمد 
طاهری مدیرعامل شرکت ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای انقالب اسالمی و با اشاره به افتتاح  ۶ 
پروژه آبرسانی به شهرستان سرخه با اعتبار 9 میلیارد 

و ۴00 میلیون ریال بیان داشت: در شهرستان سرخه 
احداث مخزن 100 مترمکعبی صوفی آباد، اصالح 
شبکه آب شرب، نصب انشعاب آب ، تعویض کنتور آب 
، استاندارد سازی انشعابات و بازسازی تاسیسات آب در 
شهرها و روستا ها با همت و تالش همکاران شرکت و 

در دهه مبارک فجر 1۴00 به بهره برداری رسید.
طاهری تصریح کرد:  کلنگ زنی 2 طرح احداث 
مخزن ۳00 مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال 
و اصالح شبکه توزیع آب روستای اروانه و اجرای طرح 
فاضالب شهر سرخه با مشارکت سرمایه گذاری بخش 
خصوصی با اعتبار ۷۸5 میلیارد ریال در دهه مبارک 

فجر انجام شد.

افتتاح  13 پروژه آبرسانی به شهرستان سمنان با اعتبار 153میلیارد ریال
در شرکت آب و فاضالب استان سمنان 

افتتاح  26پروژه آبرسانی به شهرستان شاهرود با اعتبار 186میلیارد و ۴10 میلیون ریال
در شرکت آب و فاضالب استان سمنان 

در دهه مبارک فجر انجام شد؛
افتتاح پروژه های آبرسانی شهر بسطام شهرستان شاهرود

افتتاح  6 پروژه آبرسانی به شهرستان سرخه با اعتبار 9میلیارد و ۴00 میلیون ریال
در شرکت آب و فاضالب استان سمنان 

های  پروژه  همزمان  زنی  کلنگ  و  افتتاح  آئین 
عمرانی و آبرسانی بخش بیارجمند با حضور فرماندار 
شاهرود، بخشدار و امام جمعه بیارجمند ، باقری 
از  و جمعی  شاهرود  آبفای شهرستان  امور  مدیر 
مسئوالن دستگاه های اجرایی شهرستان شاهرود 

برگزار شد.
سمنان،  استان  آبفای  عمومی  روابط  گزارش  به 
باقری ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر با اشاره به  
افتتاح 2 پروژه آبرسانی به دو روستای رباط زنگ و 
کالته مطهری  با اعتبار 10میلیارد ریال بیان داشت: 
عملیات اجرایی این دو پروژه با همت و تالش بی 
به   1۴00 فجر  مبارک  دهه  در  همکاران،  شائبه 

مرحله بهره برداری رسید.
مدیر امور آبفای شهرستان شاهرود تصریح کرد:  با 

اعتبار ۶ میلیارد ریال در روستای فاقد دهیاری رباط 
زنگ اجرای عملیات احداث خط انتقال آب بطول 2 
کیلومتر ، احداث شبکه برق بطول ۴00 متر ، خرید 
امتیاز برق ۳ فاز برای ایستگاه پمپاژ ، احداث ایستگاه 
پمپاژ و تجهیز آن ، احداث شبکه توزیع بطول 500 

متر و واگذاری 11 فقره انشعاب آب انجام شد.
وی افزود : در روستای فاقد دهیاری کالته مطهری 
با اعتبار ۴ میلیارد ریال ، عملیات حفر یک حلقه چاه 
نیمه عمیق به همراه گالری های جانبی و تجهیز چاه 
، احداث یک باب مخزن ذخیره بتنی زمینی ، خرید 
دو مورد امتیاز برق ، احداث شبکه برق بطول 200 
متر ، احداث خط انتقال آب بطول ۴50 متر، احداث 
اتاقک تاسیسات برق ، پمپاژ و تجهیز، احداث سامانه 

کلرزنی و تجهیز آن به انجام رسید.

در سومین روز دهه مبارک فجر 1۴00، آئین افتتاح 
و کلنگ زنی همزمان پروژه های عمرانی و آبرسانی 
و جلسه شورای اداری شهرستان گرمسار با حضور 
نماینده مردم  استاندار سمنان، مطهری،  هاشمی، 
فرمانداری  سرپرست  کاشی،  آرادان،  و  گرمسار 
شهرستان گرمسار، طاهری، مدیرعامل شرکت آبفای 
استان سمنان، مطهری مدیر امور آبفای شهرستان 
گرمسار و جمعی از مسئوالن شهرستانی و استانی 

برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، محمد 
یاد  گرامیداشت  مدیرعامل شرکت ضمن  طاهری 
و خاطره شهدای انقالب اسالمی و با اشاره به افتتاح  
اعتبار  با  گرمسار  شهرستان  به  آبرسانی  ۸پروژه 
129میلیارد ریال بیان داشت: در شهرستان گرمسار، 

بهره برداری از مدول اول ته نشینی تصفیه خانه آب 
گرمسار با اعتبار 100 میلیار ریال،  اصالح شبکه آب  
شرب  در شهرها و روستاها با اعتبار ۶ میلیارد و 100 
میلیون ریال، توسعه شبکه  آب شرب  در شهرها و 
روستاها با اعتبار ۳ میلیارد و ۴00 میلیون ریال، نصب 
انشعاب آب در شهرها و روستاها با اعتبار ۸ میلیارد 
و ۶00 میلیون ریال، تعویض کنتور آب در شهرها 
و روستاها با اعتبار ۳ میلیارد ریال، استاندارسازی 
انشعابات در شهرها و روستاها با اعتبار ۳ میلیارد و 
100 میلیون ریال، بازسازی تاسیسات آب در شهرها 
و روستاها با اعتبار 2 میلیارد و ۶00 میلیون ریال، حفر 
و تجهیز چاه روستاهای مندولک و جواد آباد با اعتبار 
۴ میلیارد ریال با همت و تالش همکاران شرکت و در 

دهه مبارک فجر 1۴00 به بهره برداری رسید.

افتتاح  8پروژه آبرسانی به شهرستان گرمسار با اعتبار 129میلیارد ریال
در شرکت آب و فاضالب استان سمنان 

در دهه مبارک فجر انجام شد؛
افتتاح 2 پروژه آبرسانی به روستاهای رباط زنگ و کالته 
مطهری بخش بیارجمند با اعتبار 10 میلیارد ریال از محل 

اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری شهرستان شاهرود

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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در نهمین روز دهـه مبارک فجـر 1400،آئین 
افتتـاح و کلنـگ زنی همزمـان پـروژه های 
عمرانی و آبرسـانی و جلسـه شـورای اداری 
شهرسـتان دامغـان بـا حضـور هاشـمی، 
اسـتاندار سـمنان، علیزاده، نماینـده مردم 
دامغـان در مجلس شـورای اسـالمی،حجت 
جمعـه  امـام  رسـتمیان،  االسـالم 
شهرسـتان  فرمانـدار  دامغان،بندرآبـادی، 
دامغان، طاهـری، مدیرعامل شـرکت آبفای 
اسـتان، زارع، مدیـر امور آبفای شهرسـتان 
دامغـان و جمعـی از مسـئوالن برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و 
طاهـری  اسـتان سـمنان،محمد  فاضـالب 
مدیرعامل شـرکت ضمـن گرامیداشـت یاد 
و خاطره شـهدای انقالب اسـالمی و ایـام ا.... 
دهـه مبـارک فجـر با اشـاره بـه افتتـاح 14 

پـروژه آبرسـانی بـه شهرسـتان دامغـان با 
اعتبـار 82 میلیـارد و 450 میلیـون ریـال

دامغـان،  شهرسـتان  در  داشـت:  بیـان 
حفـر و تجهیـز چـاه دیبـاج و بخـش آبـاد، 
کیفـی،  کنتـرل  آزمایشـگاه  احـداث 
اصـالح و توسـعه شـبکه آب شـرب، نصب 
انشـعابات آب و فاضـالب، تعویـض کنتـور 
آب ، استانداردسـازی و بازسـازی انشعابات 
در  شـهرها و روسـتا هـا بـا همـت و تـالش 
همـکاران شـرکت و در دهـه مبـارک فجـر 

1400بـه بهـره بـرداری رسـید.
طاهـری تصریـح کـرد:  کلنگ زنـی 2طرح، 
اجرای مخـزن 500 مترمکعبی و خـط انتقال 
مجتمـع سـرکویر و حفـر چـاه شـماره 2 
شـهید اکبرزاده با اعتبار 250میلیـارد ریال 

در دهـه مبارک فجـر انجام شـد.

افتتاح 1۴ پروژه آبرسانی به شهرستان دامغان با اعتبار 82 میلیارد و ۴50 میلیون ریال در 
شرکت آب و فاضالب استان سمنان

در هفتمیـن روز دهـه مبـارک فجـر 1400، 
آئیـن افتتـاح و کلنگ زنـی همزمـان پروژه 
هـای عمرانی و آبرسـانی و جلسـه شـورای 
اداری شهرسـتان آرادان با حضور هاشـمی، 
اسـتاندار سـمنان، مطهـری، نماینـده مردم 
شـورای  مجلـس  در  آرادان  و  گرمسـار 
اسـالمی، حجت االسـالم شـریفی نیـا، امام 
سرپرسـت  بشـارت،  شهرسـتان،  جمعـه 
،طاهـری،  آرادان  شهرسـتان  فرمانـداری 
مدیرعامـل شـرکت آبفای اسـتان سـمنان، 
دیهیم، مدیر امـور آبفای شهرسـتان آرادان 
و جمعی از مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی 

شـد.  برگزار 
   بـه گـزارش روابـط عمومـی آبفای اسـتان 
سـمنان، محمد طاهـری مدیرعامل شـرکت 
ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدای 

انقالب اسـالمی و ایـام ا.... دهه مبـارک فجر 
بـا اشـاره بـه  افتتـاح  6 پـروژه آبرسـانی به 
شهرسـتان آرادان  با اعتبـار 10میلیارد و 300 
میلیـون ریال بیـان داشـت: در شهرسـتان 
آرادان اصـالح و توسـعه شـبکه آب شـرب، 
نصـب انشـعابات آب، تعویـض کنتـور آب، 
انشـعابات  بازسـازی  و  استانداردسـازی 
در  شـهرها و روسـتا هـا بـا همـت و تـالش 
همـکاران شـرکت و در دهـه مبـارک فجـر 

1400 بـه بهره بـرداری رسـید.
طاهـری تصریح کـرد:  کلنـگ زنـی 2 طرح 
حفـر و تجهیز چـاه مجتمـع 75 روسـتایی 
سـه راه باتری و حفـر و تجهیز چاه روسـتای 
رسـتم آبـاد بـا اعتبـار 48 میلیـارد و 500 
میلیـون ریـال در دهـه مبـارک فجـر انجام 

. شد

در هشـتمین روز دهـه مبـارک فجـر 1400، 
آئیـن افتتـاح و کلنگ زنـی همزمـان پروژه 
هـای عمرانی و آبرسـانی و جلسـه شـورای 
حضـور  بـا  گرمسـار  شهرسـتان  اداری 
هاشـمی، اسـتاندار سـمنان، حجت االسالم 
بارانـی، امـام جمعـه مهدیشـهر، میقانـی، 
فرمانـدار شهرسـتان مهدیشـهر، طاهـری، 
مدیرعامـل شـرکت آبفای اسـتان سـمنان، 
شهرسـتان  آبفـای  امـور  مدیـر  مالکـی، 
مهدیشـهر و جمعی از مسـئوالن اسـتانی و 

شهرسـتانی برگـزار شـد. 
   بـه گـزارش روابـط عمومـی آبفای اسـتان 
مدیرعامـل  طاهـری  محمـد  سـمنان، 
شـرکت ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره 
شـهدای انقـالب اسـالمی و بـا اشـاره بـه 
افتتـاح 12 پـروژه آبرسـانی بـه شهرسـتان 

مهدیشـهر بـا اعتبـار 64 میلیـارد ریـال 
مهدیشـهر  داشت:درشهرسـتان  بیـان 
مخـزن  سـازی  محوطـه  و  حصارکشـی 
شـهمیرزاد،  کشـتارگاه  مترمکعبـی   1000
حصـار کشـی و محوطه سـازی مخـزن 2000 
مترمکعبـی مهدیشـهر ، اصـالح و توسـعه 
شـبکه آب شـرب ، نصـب انشـعاب آب و 
فاضـالب ، تعویـض کنتـور آب ، اسـتاندارد 
سازی انشـعابات ، بازسـازی تاسیسات آب و 
فاضالب در شـهرها و روسـتاهای شهرستان 
با همـت و تالش همـکاران شـرکت و در دهه 
مبـارک فجـر 1400 به بهـره برداری رسـید.
طاهـری تصریـح کـرد:  کلنـگ زنـی یـک 
طـرح حفـر چـاه جدیـد در فـوالد محلـه 
شهرسـتان مهدیشـهر با اعتبـار 62 میلیارد 

انجام شـد. ریـال 

افتتاح  6 پروژه آبرسانی به شهرستان آرادان با اعتبار 10 میلیارد و 300 میلیون ریال
در شرکت آب و فاضالب استان سمنان 

در شرکت آب و فاضالب استان سمنان انجام شد؛
افتتاح  12 پروژه آبرسانی به شهرستان مهدیشهر با اعتبار 6۴ میلیارد ریال

در دهمیـن روز دهه مبارک فجـر 1400،آئین 
افتتـاح و کلنـگ زنـی همزمان پـروژه های 
عمرانی و آبرسـانی و جلسه شـورای اداری 
شهرسـتان میامـی بـا حضـور هاشـمی، 
اسـتاندار سـمنان،حجت االسـالم صفائـی 
پـور، امـام جمعـه شهرسـتان، مالیـری، 
میامی،طاهـری،  شهرسـتان  فرمانـدار 
مدیرعامل شـرکت آبفای اسـتان، آشوری، 
مدیـر امـور آبفـای شهرسـتان میامـی و 

جمعـی از مسـئوالن برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان سـمنان،محمد طاهـری 
مدیرعامـل شـرکت ضمن گرامیداشـت یاد 
و خاطـره شـهدای انقـالب اسـالمی و ایام 
ا.... دهـه مبـارک فجـر با اشـاره بـه افتتاح 
14 پـروژه آبرسـانی بـه شهرسـتان میامی 

بـا اعتبـار 20 میلیـارد و 440میلیـون ریال 
بیان داشـت: در شهرسـتان میامـی، تغییر 
دسـتگاههای  بـا  گازی  کلرزنـی  سـامانه 
آب ژاول، شـبکه شـهرک جدید روسـتای 
نردین،اصالح و توسـعه شـبکه آب شـرب، 
نصـب انشـعابات آب و فاضـالب، تعویـض 
بازسـازی  و  استانداردسـازی  کنتـور آب، 
انشـعابات در  شـهرها و روسـتاها با همت و 
تالش همـکاران شـرکت و در دهـه مبارک 

فجـر 1400بـه بهره بـرداری رسـید.
طاهـری تصریح کـرد:  کلنگ زنـی 4طرح، 
باغچه،چـاه  روسـتای  مخـزن  احـداث 
مجتمـع کالپـوش و میرحاج و احـداث خط 
انتقال آب روسـتای ارمیـان با اعتبـار 169 
میلیـارد ریـال در دهه مبـارک فجـر انجام 

. شد

افتتاح 1۴ پروژه آبرسانی به شهرستان میامی با اعتبار 20 میلیارد و ۴۴0میلیون ریال در 
شرکت آب و فاضالب استان سمنان

گزارشویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و 
فاضـالب شـیراز بـا اشـاره بـه پـروژه های در دسـت 
اقـدام در آبفـا شـیراز گفت: خشکسـالی و کمبود آب 

تابسـتان 1۴01 را مدیریـت مـی کنیـم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و آمـوزش همگانـی آبفا 
شـیراز، بهمـن بهروزی افـزود: برای تأمین آب شـرب 
سـالم و بهداشـتی شـهروندان شـیرازی، تمـام تـوان 
خـود را بـه کارمی گیریـم تـا بـا توجه به خشکسـالی 
هـای پی درپـی و کمبـود آب، تابسـتان 1۴01 را بـه  

خوبـی مدیریـت کنیم.
آبفـا شـیراز در  مقایسـه عملکـرد شـرکت  بـه  وی 
تابسـتان 1۳99 و1۴00 پرداخت و گفت: در تابستان 
سـال 1۳99 تنـش آبـی باالیـی را در شـیراز تجربـه 
کردیـم، بـا اضافه شـدن و راه اندازی فـاز یک خط  دو 
انتقال آب از سـد درودزن بـا حجم ۷50 تا ۸00 لیتر 
در ثانیـه و احـداث خطوط انتقـال جدید، به کارگیری 
مخـزن دراک، مهندسـی مجـدد چاه هـا وهمچنیـن 
واردکـردن چاه هـای جدید بـه مدار تولید؛ توانسـتیم 
تابسـتان 1۴00 را با کمترین مشـکل به پایان ببریم.
رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل آبفـا شـیراز بـا 
اشـاره بـه اقدامـات موثـر بـرای تامین آب کالنشـهر 
شـیراز ابـراز داشـت: ۳0 هـزار مترمکعـب مخزن آب 
در دسـت سـاخت، احـداث 9 حلقـه چـاه جدیـد، 
تعمیـر1۳ حلقـه چـاه و مهندسـی مجـدد 1۷ حلقه 
چـاه را بـرای تأمین آب شـرب در دسـت اجرا اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا تأکیـد بـه افزایـش سـاالنه 
مشـترکین آب بـه آبفـا شیرازاظهارداشـت: سـاالنه 
بیـش از 25 هـزار اشـتراک جدیـد به شـرکت اضافه 
می شـود کـه بـرای تأمیـن آب به خصـوص در فصل 

گـرم احتیـاج بـه تمهیـدات ویـژه ای اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آبفـا شـیرازافزود: همچنیـن بـا 

تغییـر وضعیـت شـرکت آبفا شـهر شـیرازبه 
شهرسـتان شـیرازبا ادغـام آبفا روسـتایی،  بـر تعداد 

افزوده اسـت. مشـترکین 
بهـروزی گفـت: در حـال حاضـر آبفـا شـیراز 15۳ 
روسـتا و سه شـهر را تحت پوشش آبرسـانی دارد که 
بـا 50 هزار مشـترک روسـتایی و۸۳0 هزارمشـترک 
شـهری بـا جمعیتـی حـدود2 میلیـون نفر در شـهر 

شـیراز، تأمیـن آب مشـکل می شـود.
بهـروزی اذعـان داشـت: خطـوط انتقـال آب 1000 
میلی متـر را در رینگ هـای پیرامونـی شـهراز مخازن 
بـه خطـوط تولیـدی و بلعکـس را در دسـت اجـرا 

داریم.
مدیرعامـل آبفـا شـیراز بـه هوشـمند سـازی خطوط 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  پمپاژهـا  و  مخـازن  انتقـال 
آبرسـانی بـه جمعیـت 2 میلیـون و ۳00 هزارنفـری 
شـهر شـیراز بـدون هوشـمند سـازی امـکان نـدارد، 
خیلـی از خطـوط انتقـال دارای سیسـتم هوشـمند 
می باشـد که درصدد هوشـمند سـازی کلیه سیسـتم 

تهیـه و توزیـع آب شـیراز هسـتیم.
بهروزی افزود: اکنون 22۷ چاه فعال در شـیراز داریم 
کـه همگـی بـه  صـورت هوشـمند پمپـاژ می شـود، 
مرکـز تله متری شـرکت آبفا شـیراز به صـورت آنالین 
کار خاموش و روشـن کردن پمپـاژ ورودی و خروجی 
مخـازن و تنظیـم فشـار آب در شـبکه های اصلـی را 
کنتـرل می کند همچنین میزان فشـار و کیفیت آب، 
میـزان کلردهـی مخـازن را هـم به صـورت دسـتوری 
به صـورت  اصلـی  شـیرهای  اکثـر  می دهـد  انجـام 

آنالیـن باز و بسـته می شـود.
وی اضافـه کـرد: کار هوشـمند سـازی ۴0 درصـد 
مخـازن و چاه هـا انجام شـده و هوشـمند سـازی صد 
درصـد خطوط انتقال اصلی به اتمام رسـیده اسـت و 
اکنـون کار پایـش آنالین در تمامـی تصفیه خانه های 
فاضـالب شـیراز به  صورت هوشـمند انجام می شـود.

بهـروزی افزود: شـرکت آب و فاضالب شـیراز یکی از 
شـرکت های موفـق اسـت که در سـال گذشـته جزء 
سـه مجموعه اول کشـور بوده و در اسـتان فارس نیز 

مقـام اول را از بین ادارات کسـب نموده اسـت.
رئیـس هیـات مدیـره شـرکت آبفـا شـیراز در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود به شـهر صـدرا اشـاره کرد 
و گفـت: با رسـیدن فـاز یک خط دوم آبرسـانی سـد 
درودزن و همچنیـن وارد مـدار کـردن چندین حلقه 

چـاه جدیـد مشـکالت صـدرا نیز حل شـد.
مدیرعامـل آبفـا شـیراز در خصـوص فاضـالب شـهر 
درصـد   55 داشـت:  اذعـان  نیـز  صـدرا  و  شـیراز 
جمعیـت شـهر شـیراز حـدود ۴۶0 هزار مشـترک از 
انشـعاب فاضـالب برخوردار هسـتند بـه عبارتی برای 
یک میلیـون و 100 هـزار نفـر مشـترک تصفیه خانـه 
داریـم و بـرای یک  میلیـون و 200 هزار نفر اشـتراک 

هـم بایـد تصفیه خانـه احـداث کنیـم.
وی افـزود: پسـاب تصفیه خانه هـای فاضـالب شـیراز 
و صـدرا دارای کیفیـت بسـیار باالیـی اسـت، با توجه 
بـه کلـر زنی بـرای صنعت، کشـاورزی و فضای سـبز 

مورداسـتفاده قـرار می گیرد.
جهـت  شـهروندان  بـه  توصیـه  ضمـن  بهـروزی 
صرفه جویـی در مصـرف آب گفـت: اسـتفاده بهینـه 
از آب حـق همـه شـهروندان اسـت امـا بـا توجـه بـه 
خشکسـالی های پی درپـی و کمبـود آب، صرفه جویی 
کمـک بزرگی برای داشـتن آب سـالم و در دسـترس 

ست. ا
مدیرعامـل آبفـا شـیراز در پایـان، اهـداف شـرکت را 
بهبـود شـاخص های کمي و کیفـي آب و فاضالب در 
جهـت ارتقاء سـالمت، برخورداري کلیـه آحاد جامعه 
فاضـالب  بهداشـتي  و دفـع  از خدمـات آب شـرب 
الزامـات قانونـي و مقـررات  از  و تعهـد بـه تبعیـت 
زیسـت محیطی و ایمنـي، ارتقـاء رضایت مشـترکین 

و صیانـت از حقـوق مـردم برشـمرد.

 کمبود آب تابستان 1۴01 را 
مدیریت می کنیم 

اهمیت  به  توجه  با  شیراز  آبفا  مدیرعامل  بهروزی،   مهندس 
مساله کم آبی عنوان کرد:

مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان فـارس هم زمـان با 
فرا رسـیدن  بیسـت و دوم بهمن ماه سـالروز پیروزی 
انقالب اسـالمی ایـران گفت: بـه میمنت فرا رسـیدن 
یوم اهلل بیسـت و دوم بهمن مـاه،  1۷ طـرح و پروژه ی 
آبرسـانی و یـک پـروژه ی فاضـالب در اسـتان فارس 
گشـایش یافت و عملیات اجرایـی ۷ طرح و پـروژه ی 

آبرسـانی دیگر آغاز شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آبفـا اسـتان 
فـارس، علـی جـان صـادق پـور مدیـر عامل شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان فـارس، همزمان با فرارسـیدن 
بیسـت و دوم بهمـن ماه کـه برابـر با چهل و سـومین 
سـالگرد پیروزی شـکوهمند انقالب اسـالمی اسـت، 
از بهـره بـرداری 1۷ طـرح و پـروژه ی آبرسـانی و یک 
پـروژه ی جمـع آوری و دفـع بهداشـتی فاضـالب 
همـراه با آغـاز عملیـات اجرایـی ۷ طـرح و پـروژه ی 
آبرسـانی دیگر در 11 شهرسـتان، با حضـور معاونین 
اسـتاندار فارس، نماینـدگان مردم این شهرسـتان ها 
در مجلس شـورای اسـالمی و مسـئولین محلی خبر 
داد و گفـت: با گشـایش 1۷ طرح و پـروژه و همینطور 
آغـاز عملیـات اجرایـی ۷ طـرح یا پـروژه ی آبرسـانی 
دیگـر همـراه با بهـره بـرداری از یـک پـروژه ی جمع 
آوری و دفع بهداشـتی فاضالب کـه مجموعا اعتباری 
بالـغ بـر 521 میلیـارد ریـال بـه آن اختصـاص یافته 
اسـت، جمعیتـی بالـغ بـر ۳2 هـزار خانـوار از مزایای 
ایـن خدمـات منتفـع گردیدنـد یا بـه لطـف خداوند 
در آینـده ای نزدیـک بهره منـد خواهند شـد. وی در 

همین خصوص اظهار داشـت: شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان فارس در راسـتای رسـالت خطیر خـود مبنی 
بـر تهیـه و توزیـع آب شـرب سـالم و بهداشـتی برای 
مردم اسـتان پهناور فـارس و همچنین جمـع آوری و 
دفع بهداشـتی فاضالب در شـهرها و روسـتاهای این 
اسـتان، با ارائـه ی خدمـات مذکـور چهل و سـومین 
سـالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسـالمی را جشن 
گرفت کـه امیـدوارم بر مـردم انقالبـی و والیـت مدار 
اسـتان  فـارس مبـارک باشـد. مدیـر عامـل شـرکت 
آبفا اسـتان فـارس افزود: یـوم اهلل بیسـت و دوم بهمن 
ماه یـادآور حماسـه سـازی و ایثارگری مـردان و زنان 
آزاده ای اسـت کـه همسـو بـا اندیشـه هـای رهبری 
روشـنگر و مبارز حضـرت امـام خمینـی)ره(، به حق 
جویـی و حـق طلبـی پرداختنـد و بر سـایه ی شـوم 
اسـتعمار و اسـتکبار زبون تاختند تا بار دیگر رایحه ی 
روح نـواز اسـتقالل و طلیعـه ی حیـات بخـش آزادی 
از ایـران عزیـز، بـر چهـره ی غبار آلـود مشـرق زمین 
بتابـد و امیـد رهایـی را به ملت هـای دربند اسـتعمار 
و اسـتبداد ارمغان دهـد. وی تصریح نمـود: طبق روال 

هـر سـاله در ایـن ایـام، دسـتگاه ها بـه بیان گـزارش 
فعالیـت هـای خـود و ارائـه ی دسـتاوردهای جدیـد 
در راسـتای آرمـان هـای انقـالب و نهضـت خدمـت 
رسـانی بی منـت به مـردم مـی پردازند کـه در همین 
خصـوص شـرکت آبفـا اسـتان فـارس نیـز بـا بهـره 
بـرداری 1۷ طـرح و پـروژه آبرسـانی، یـک پـروژه ی 
جمـع آوری و دفـع بهداشـتی فاضـالب و همچنیـن 
آغاز عملیـات اجرایـی ۷ طرح و پـروژه ی آب رسـانی 
دیگر در شـهرها و روسـتاهای 11 شهرسـتان استان، 
این ایـام فرخنـده را جشـن گرفت. صـادق پـور ادامه 
داد: شـرکت آبفـا اسـتان فارس به مناسـبت ایـن ایام 
از  حفـر یـا تجهیـز 10 حلقه چـاه آب شـرب، بیش از 
۴2۴00 متـر خط انتقـال آب، قریب بـه ۳0000 متر 
اصـالح یا توسـعه ی شـبکه ی توزیـع آب، ۶۸00 متر 
خـط انتقـال بـرق، ۶ باب مخـزن ذخیـره بـا ظرفیت 
۷500 متـر مکعـب ، ۳ بـاب ایسـتگاه پمپـاژ آب و 
فاضـالب ، ۶000 متـر خط انتقـال و شـبکه ی جمع 
آوری فاضـالب در شهرسـتانهای اوز، داراب، جهـرم، 
الرسـتان، المـرد، خرمبیـد، نی ریـز، بیضا، سـپیدان 
،کـوار و خفر بهره بـرداری رسـاند یا عملیـات اجرایی 
آن را آغـاز کرد. وی افـزود: با بهره بـرداری از این طرح 
هـا و پـروژه هـا بیـش از ۳2000 خانـوار از مزایـای 
آن بهـره منـد شـدند یـا در آینـده ای نزدیـک منتفع 
خواهند شـد کـه امیـدوارم ایـن خدمات انـدک مورد 
قبـول و رضایـت خداونـد و مردم شایسـته ی اسـتان 

فـارس قـرار گیرد.

بهــــره برداری و آغـــاز عملیـات اجــــرایی
2۴ طرح و پروژه ی آبرسانی و گشایش 
یک پروژه ی فاضالب در فارس، همزمان 

با دهه ی فجر انقالب اسالمی

علی جان صادق پور - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان فارس
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پروژه های آماده بهره برداری و کلنگ زنی 
شــرکت آب و فاضالب استــان مرکــزی 

در دهـــــه فجـــــر ســـــــال 1۴00

بهره برداری از تصفیه خانه آب روستای جوشیروان در شهرستان 
خنداب

به منظور ارتقای کیفیت آب در روستای جوشیروان، شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی با همکاری معاونت علمی 
ریاست جمهوری و بهره گیری از ظرفیت شرکت های 
داخلی و دانش بنیان اقدام به نصب و راه اندازی یک 
دستگاه تصفیه  آب به روش الکترودیالیز معکوس  
Electrodialysis reversal EDR نموده. الکترودیالیز یکی از روش های تصفیه 
آب از نوع غشایی است که قادر به کاهش آنیون ها و کاتیون های آب، از جمله نیترات 
به محدوده استاندارد است. این فرایند یک تکنیک الکتروشیمیایی را ارائه می دهد که 
بر اساس آن یون ها از محلول آبی حذف می شوند. از مزایای این روش نسبت به سایر 
روش های غیر متعارف تصفیه آب می توان به مصرف پایین انرژی، تولید پساب کمتر و 
کاهش هزینه های بهره برداری اشاره کرد. ظرفیت دستگاه ۳00 مترمکعب تصفیه آب در 
شبانه روز است که برای طراحی، نصب و راه اندازی آن مبلغ دوازده میلیارد ریال هزینه شده 

است. 
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تولیـــد بـا کیفیـــت مطلــــوب، 
قیمت پایین تر از نمونه خارجی

در  »موجان«  شرکت  اجرایی  مدیر  باقریان،   مهندس 
مصاحبه اختصاصی با نشریه »برقاب« تاکید کرد:

توانمندی های جهادی  و  نمایشگاه »دستاوردها  دوره  اولین 
کشور« با هدف هم افزایی و تالش برای انعکاس تفکر مدیریت 
امام خمینی)ره(  مصلی  در  بهمن ماه  تا 2۶  از 2۴  جهادی 
برگزار شد. این نمایشگاه با هدف کمک به پیاده سازی منویات 
مقام معظم رهبری در شاخص های مدیریت جهادی، تربیت 
و آموزش مدیران کشور، توسعه فرهنگ جهادی بین مدیران 
کشور و هم گرایی و هم افزایی نهادها و سازمان های خصوصی و 

دولتی شکل گرفت.
در این نمایشگاه بیش از 125 مجموعه فعال صنعتی از سراسر 
کشور در قالب هلدینگ یا شرکت، که شاخصه های مدیریت 
حوزه های  در  دارد،  اهمیت  و  شده  رعایت  آنها  در  جهادی 
صنعت، معدن، کشاورزی، مواد غذایی و... حضور دارند. این امر 
با همراهی و تایید شرکت ها از جانب وزارت کشور و کارگروه 
استانداری های سراسر کشور با حضور نمایندگان اداره صمت، 
جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و پارک های فناوری استان ها 

صورت گرفته است.
به  انتخاب شده و  برتر در کشور  این راستا شرکت های  در 
این نمایشگاه دعوت شده اند. از این میان شرکت مهندسی 
فعالیت می کند، خدمت  به صورت هلدینگ  »موجان« که 
خوانندگان محترم معرفی می شود و به همین منظور در خدمت 
جناب آقای مهندس باقریان، مدیر اجرایی این شرکت هستیم.

 
برای خوانندگان  تاریخچه شــرکت  در خصوص  لطفاً   

نشریه برقاب توضیح دهید.
شرکت موجان سال 1۳۷2با هدف ایجاد سهولت در تصفیه 
ارائه  به  تاکنون  از بدو تأسیس  آب وفاضالب تأسیس شد و 
فرآیند،  طراحي  و  مشاوره  زمینه  در  مشتریان  به  خدمات 
طراحي و ساخت تجهیزات تصفیه آب وفاضالب و پکیجهای 
پیش ساخته و احداث تصفیه خانه هاي آب وفاضالب در هر دو 
زمینه شهري و صنعتي پرداخته است. باید توضیح دهم اگرچه 
طبیعت قادر به تصفیه حجم اندکي از آلودگي هاي آب است، 
اما اگر میلیاردها لیتر آب آلوده تولیدشده به صورت روزانه، قبل 
از بازگرداندن به محیط زیست تصفیه نشود، سبب تخریب 
کامل محیط زیست می شود؛  به همین دلیل طراحي و احداث 
تصفیه خانه هاي فاضالب با هدف کاهش آلودگي هاي فاضالب 
به میزاني که براي محیط زیست مضر نباشد و تصفیه خانه هاي 
آب با هدف تصفیه آب به نحوي که آن را قابل شرب کند، 

اهمیت فراوانی دارد.

 اهم فعالیت های شرکت در چه زمینه هایی است؟
 1- طـراحي 

)EPC 2- سـاخت و اجراي تصفیه خانه ها )به صورت
۳- تهـیه و ســاخـت تجهیــزات.

 طراحی سیستم های تصفیه خانه های احداثی در داخل 
مجموعه موجان اجرا می شود؟

تمامی فرآیندهای طراحی تصفیه خانه ها، از صفر تا صد، داخل 
خود مجموعه اجرا می شود. در این موضوع کارکنان شرکت سه 

کار عمده انجام می دهند:
1- طراحي فرآیندهاي تصفیه فاضالب هاي بهداشتي و صنعتي 

)  فیزیکي، شیمیایي، بیولوژیکي هوازي و بي هوازي( 
تصفیه خانه هاي  نیاز  مورد  تجهیزات  کلي  طراحي   -2

آب وفاضالب 
۳-طراحي و تهیه نقشه هاي اجرایي ساختمان و تاسیسات 

تصفیه خانه هاي آب وفاضالب.

 اجراي فعالیت های تصفیه خانه چگونه است؟
تصفیه خانه ها  مخازن  و  ساختمان  اجراي  از  مراحل  تمامی 
)اعم از بتن مسلح، الگون هاي خاکي و...( تا ساخت و اجراي 
انواع پکـیج هاي فلزي قابل حمل ونقل تصفیه آب )آشامیدني 
اجرای  مراحل  در  دیگر  سوی  از  و  سو  یک  از  صنعتي(   و 
مکانیکي،  تجهیزات  همه  نصب  ساخته شده،  سیستم های 
الکترومکانیکي و برقي تصفیه خانه هاي آب وفاضالب و بعد از 
آن، راه اندازي و راهبري انواع تصفیه خانه هاي آب وفاضالب با 
 ارائه دستورالعمل هاي بهره برداري و نگهداري و آموزش اپراتور 
تحت راهبری و اجرای سیستم توسط کارکنان مجموعه موجان 

انجام می شود.

 عمده فعالیت شرکت در دو سال گذشته چه چیزی بوده 
است؟

ماموریتی که هیات مدیره شرکت در نظر داشته، تمرکز در 
بحث ساخت تجهیزات آب وفاضالب بوده است. با این دستور 
متخصصین شرکت با تمام توان دست به کار شدند و به لطف 
خدا در این مدت به یکی از سازندگان باکیفیت در کشور تبدیل 
شده  و توانستیم تکنولوژی ساخت را ارتقا بخشیم و تجهیزاتی 
تولید کنیم که کنار تجهیزات مشابه اروپایی حرفی برای گفتن 

داشته باشد؛ البته رعایت صرفه اقتصادی یعنی تولید با کیفیت 
مطلوب و قیمت پایین تر از نمونه خارجی از اولویت های خاص 

شرکت بوده است.
موجان پروژه های شاخصی با معیارهای مدیریت جهادی داشته 
است. مدیریت جهادی یعنی به کارگیری بهینه منابع انسانی و 
مادی در راستای اهداف سازمانی و ایجاد فرآیندی که ارزش 
افزوده داشته باشد.  بیش از صد پروژه ای که شرکت در مدت 
زمان فعالیت خود به ثمر رسانده است، در تطابق با این معیار 

و شاخصه ها بوده اند.

 در خصوص پکیج های پیش ساخته شرکت موجان توضیح 
دهید.

در تولید پکیج های پیش ساخته از تکنولوژی MBBR استفاده 
می شود که می توان ظرفیت های باال را در فضاهای کم با کمک 
این نمونه اداره کرد. حجم ظرفیت در این نمونه حدود 50 تا 

2000 مترمکعب در روز است. 
این یک روش سریع و در عین حال ارزان  قیمت در بحث 
تصفیه پساب است.یکی از مشکالت پساب ها در استان های 
شمالی کشور هست و زمانی اتفاق می افتد که پساب ها با ورود 
به رودخانه ها باعث آلودگی آب سطحی و رودخانه ای می شوند. 
در پکیج های پیش ساخته این شرکت عمال نیاز به اپراتور 
نبوده ، و می توان برای تعداد 10 پکیج در حال بهره برداری 
صرفا 2 نفر نیروی بهره بردار در نظر گرفت که هزینه های بهره 

برداری را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

 نمونه هایی شاخص از تصفیه خانه آب و یا فاضالب در حال 
فعالیت وجود دارد که توسط موجان اجرا شده باشد؟

تصفیه خانه شهریار پروژه ای بوده که از لحاظ کیفی و زمانی در 
زمان بندی اولیه پروژه با کیفیت مطلوب به انجام رسیده و جزو 

پروژه های شاخص استان تهران شده است.
پروژه تصفیه خانه شرق اهواز نیز مولفه شاخصی با موضوع 
بزرگترین  پروژه  این  دارد.  دنیا  به روز  تکنولوژی  از  استفاده 
تصفیه خانه با استفاده از تکنولوژی SBR در خاورمیانه است 
که با ظرفیت 120هزار مترمکعب در روز احداث شده و در 
همه مراحل مهندسی از فناوری های روز بهره می برد. مورد 
مهم دیگر،  موضوع انتقال دانش است که در اجرای این پروژه 
بوده و با شرایط محیطی ایران از لحاظ دما و فشار بومی سازی 

شده است.

 SBR در حال حاضر در شرکت موجان پروژه های متعدد
تعریف شده و این شرکت از لحاظ رسالت بومی سازی تمامی 
شاخص ها را رعایت می کند و فراموش نکنیم همه این اتفاقات 

در شرایط تحریم انجام می شود.
در این میان بزرگترین پروژه محیط زیستی حال حاضر در 
صنعت پتروشیمی، نفت و گاز در شرکت پتروشیمی بندر 
امام توسط شرکت موجان اجرا شده که در خرداد 1۴01 به 
بهره برداری خواهد رسید. تصفیه خانه پتروشیمی بندر امام 
تصفیه خانه کاملی است که شامل واحدهای جداسازی روغن، 
واحد بیولوژیکی )با تکنولوژی MBBR (، واحد پیشرفته تصفیه 
لجن، واحد های تصفیه UF و RO می باشد. این تکنولوژی 
کامالً به روز بوده و با کارایی و راندمان باال به مرحله اجرا درآمده 
است. این تصفیه خانه از کامل ترین تصفیه خانه های صنعتی و 
بهداشتی پتروشیمی است که تا چند ماه دیگر به بهره برداری 

می رسد و فاز یک آن قبل از سال جدید افتتاح می شود.
پروژه های متعدد دیگری هم توسط شرکت موجان انجام شده 
است. ازجمله پروژه تصفیه خانه آب مالیر با توجه به مشکالتی 
که در استان همدان در بحث آب و نیترات موجود در آن 
بود، سرمایه گذاری هایی انجام شده و با آبگیری  سد کالن، 
تصفیه خانه آب شرب مالیر از یک سال گذشته به بهره برداری 
تجاری رسیده است. پروژه تصفیه خانه آب شرب مالیر از بروز 
ترین تصفیه خانه های موجود در کشور می باشد که آب بسار 

با کیفیتی را تقدیم مردم عزیز مالیر می نماید.

 چه بخش هایی از تولید و ساخت تجهیزات در موجان 
اتفاق می افتد؟

 از طراحی تا تولید انواع دریچه های آببند و پنستاک، انواع 
به  مربوط  تجهیزات  مکانیکي،  و  دستي  آشغال گیرهاي 

انواع حوضچه هاي دانه گیري ) پل رفت  و برگشتي 
 DAF،( چربي گیري  انواع  گیری...( ،  دانه 
API(، انواع هواده  سطحي در ظرفیت هاي 
مختلف اعم از دور باال )Aspirator( و دور 
پایین)Low speed( تجهیزات هواده هاي 
عمقي ) دیفیوزرها و...( ، انواع پل و نیم پل دوار 
مخازن ته نشیني، چربي گري و...، تجهیزات 
تصفیه خانه هاي  کالریفلوکوالتورهاي 
و  قطع  دریچه هاي  انواع  آب وفاضالب، 
 AIR LIFT( بادي  پمپ هاي  سریز،  وصل 

انواع همزن هاي سریع و   ،)PUM
 flash  Mixing &( آرام 

 ،)Floucculator

پکیج هاي تهیه و تزریق مواد شیمیایي، و.... همگی از بخش هایی 
هستند که در موجان طراحی، تولید و اجرا می شوند.

 از تجربیات کاري و سـوابق اجرایی شرکت موجان از زمان 
تاسیس تا به حال بفرمایید.

موجان در زمان فعالیت خود به عنوان یک شرکت فعال در 
زمینه محیط زیست، حضوری مستمر در تصفیه آب وفاضالب 
دارد. به نحوی که در حال حاضر بالغ بر 000ر500 متر مکعب 
در روز آب و فاضالب  توسط تصفیه خانه های احداث شده 

توسط شرکت مهندسی موجان در حال تصفیه می باشد.

سرفصل های زیر، بخش های مختلف این فعالیت است:
فاضالب هاي  تصفیه خانه هاي  راه اندازي  و  - طراحي،ساخت 

صنعتي کارخانجات: 
صنایع یخچال سازي لرستان، کنسروآبان، شهدآب ارومیه، دام 
و طیور زرین صحرا، تاتائو تولیدي و ابزار برشي )تابا(، نساجي 
قائم شهر، زمزم شرق تهران،  کنسرو و سردخانه رضوي، ناحیه 
صنعتي شیالت میرود،  شیر پاستوریزه تهران،  ناحیه صنعتي 
فیروزکوه، شرکت بین المللي محصوالت پارس، تولید اسناد و 
کاغذ بهادار )بانک مرکزي(  ناحیه صنعتي فیروزکوه،  گوشتیران، 

ایران خودرو و... .
- طراحي، ساخت و راه اندازي تصفیه خانه هاي فاضالب هاي 

بهداشتي:

شهرک کاوش،  تصفیه خانه انزلي،  تصفیه خانه فاضالب خرم آباد،  
پتروشیمي،   اقتصادي  ویژه  منطقه  فاضالب  تصفیه خانه 
شهریار،  فاضالب  خانه  تصفیه  نهاوند،  فاضالب  تصفیه خانه 
تصفیه خانه فاضالب شهر قدس، تصفیه خانه فاضالب شرق 
اهواز، تصفیه خانه فاضالب صنعتی پتروشیمی فجر، تصفیه 
خانه فاضالب شرکت پتروشیمی بندرامام،تصفیه خانه فاضالب 

جزیره کیش و قشم، تصفیه خانه فاضالب جوانرود و .....
-طراحي و نظارت بر اجرا و راه اندازي تصفیه خانه هاي آب 

طرح و توسعه تصفیه  خانه دیریفارم آبادان، پکیج تصفیه آب 
آشامیدني شرکت آب و خاک کشور و سیستم تصفیه آب 
کارخانه نیک کاال و تصفیه خانه آب شرب مالیر را به مرحله 

تحویل رسانده است. 

 موجان فقط در زمینه اجرا فعالیت دارد یا پس از تحویل 
کار به کارفرما و مشتری هم خدمات دیگری ارائه می دهد؟

از آنجا که فعالیت به چند بخش طراحی، تولید و اجرا محدود 
نمی شود، شرکت موجان در بخش خدمات پس از فروش نیز 

فعالیت دارد.
به طور معمول خدمات پس از فروش تصفیه خانه ها شامل 
آموزش فنی پرسنل تصفیه خانه و نیز دستورالعمل بهره برداری 
است که شامل آموزش ها و نکات ضروری جهت نگهداری از 

تصفیه خانه هاست. 
شرکت موجان همه محصوالت تولیدی خود را بسته به نوع 

محصوالت و نیز مشخصات عملکردی آنها گارانتی می کند.
از هیدروسیکون،  اعم  تأمین تجهیزات مختلف تصفیه آب 
سختي گیر، فیلترهاي شني، فیلترهاي تحت فشار، پکیج هاي 
تهیه و تزریق مواد شیمیایي و... براي سازمان ها، کارخانجات و 

شرکت هاي تولیدي مختلف از جمله: 
ایران خودرو، سایپا، شوکوپارس، رادیاتور ایران، پارس 
مشهد،  پاستوریزه  لبنیات  و  شیر  سولفات، 
کیش چیپس، صنایع هواپیماسازي کشور، 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  پاکان،  رازي، 
خودرو  جلوبندي  قطعات  زنجان،  اسالمي 
ایران، کشت و صنعت مازندران، ایران سگک، 
علوم  دانشگاه  پایاکنسرو،  کمیکال،  کروم 
لومان،  نابریس  مرجان کار،  تبریز،  پزشکي 
مجتمع صنعتي قائم، سامان سازان، داروسازي 
غذایي  محصوالت  داروگر،  تبریز،  زکریاي 
ترخوش، ضحي صنعت، فوالد بوتیا 

و ...  .

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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افتتاح پروژه های آبرسانی در 
شهـــرها و روستاهای استـان 

بوشهــر در دهــه فجــر

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

مهنـدس حمزه پـور، مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشـهر ضمن تبریک 
دهه فجر و فرارسـیدن سـالگرد پیروزی شـکوهمند انقالب اسـالمی و گرامیداشـت 
ورود تاریخـی امـام)ره( بـه کشـور گفـت: دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی مرهـون 
جان فشـانی شـهدا و فداکاری هـای ملـت ایـران و امـام خمینی)ره( اسـت و رسـالت 
همـه مـا، حفظ ایـن دسـتاوردها و تالش بـرای آبادانی و پیشـرفت کشـور عزیزمان 
ایـران می باشـد. بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشـهر،  
حمزه پـور بـا اشـاره بـه افتتـاح پروژه هـای آبرسـانی اظهـار داشـت: در دهـه فجـر 
انقـالب اسـالمی، سـه پـروژه مهم آبرسـانی در دشـتی، جم و شـیف بوشـهر افتتاح 
می شـود. وی همچنین از افتتاح مخزن ذخیره آب روسـتای چاووشـی دشـتی خبر 
داد و بیـان کـرد: ایـن پـروژه کـه سـه روسـتا را تحت پوشـش قـرار می دهـد، 500 
مترمکعـب ظرفیـت دارد و در مـدت 2۴ مـاه اجـرا شـده اسـت. اعتبـار اجـرای این 

طـرح 20 میلیـارد ریال بوده و منبع آب آن، خط آبرسـانی کوثـر و دارای 1250 متر 
خـط انتقال اسـت. مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشـهر مخـزن دوهزار 
مترمکعبـی انارسـتان جـم را از دیگـر پروژه ها دانسـت و تصریح کرد: ایـن پروژه که 
یـک شـهر و دو روسـتا را پوشـش می دهـد بـا 110 میلیارد ریـال اعتبار اجرا شـده 
اسـت. هـدف از اجـرای ایـن طـرح، افزایش حجـم ذخیـره آب و تامین پایـدار منابع 
آب بـرای آبرسـانی بـه شـهر انارسـتان و روسـتاهای قلعه بـاغ و گلسـتان اسـت. وی 
دربـاره افتتاح پروژه آب شـیرین کن شـیف بوشـهر نیز گفـت: این پروژه با مشـارکت 
بخـش خصوصـی بـا اعتبار 120 میلیـارد ریال اجرا شـده که ظرفیت شیرین سـازی 
یک هـزار مترمکعـب آب دریـا و انتقـال آن بـه شـبکه آبرسـانی شـیف را دارد. خـط 
انتقـال ایـن پـروژه یک هـزار و 200 متـر و خط انتقـال برق رسـانی آن 2.5 کیلومتر 

است.

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی بـا همراهی 
رحیمـی فرمانـدار بوشـهر و مدیرعامـل آبفا اسـتان 
از پـروژه آب شـیرین کن 1۷هزارمترمکعبـی شـهر 

بوشـهر بازدیـد کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی 
شـرکت آب و فاضالب استان 
در  درویشـی  علـی  بوشـهر، 
بازدید از پروژه آب شیرین کن 
بوشـهر  1۷هزارمکعبـی 
و  پیشـبرد  کـرد:  اظهـار 
پروژه های  فیزیکی  پیشـرفت 
اسـتان،  آب شـیرین کن  
کـه  ارزیابـی شـده  مطلـوب 

ایـن مهـم چشـم اندازی ایـده آل در جهـت آبادانی و 
تحقق اهداف توسـعه ای اسـتان و کاهش مشـکالت 
کمبـود آب شـرب اسـت. مدیرعامـل شـرکت آب و 

فاضـالب اسـتان بوشـهر نیـز در ایـن بازدید بـا ارائه 
گزارشـی از رونـد اجـرای ایـن پـروژه اظهار داشـت: 
امیدواریـم بـا بهره بـرداری از پـروژه آب شـیرین کن 

1۷هزارمترمکعبی شـهر بوشـهر، میزان تولید آب از 
آب شـیرین کن ها به ۴0 هزارمترمکعب در شـبانه روز 

. برسد

شـده  پیش بینـی  افـزود:  حمزه پـور  عبدالحمیـد 
پایـان سـال جـاری  تـا  ایـن پـروژه  فـاز نخسـت 
بـه بهره بـرداری برسـد. همچنیـن عـالوه بـر ایـن، 
می شـود  پیش بینـی 
آب شـیرین کن  پـروژه 
بـا  نیـز  شـیف  جزیـره 
ظرفیـت 1000مترمکعـب 
تـا پایـان بهمن ماه امسـال 
برسـد.  بهره بـرداری  بـه 
فرمانـدار بوشـهر در ادامـه 
ایـن بازدیـد از عملکـرد و 
مجموعـه اقدامات شـرکت 
زمینـه  در  اسـتان  آبفـا 
برنامه هـای مناسـب و اجـرای پروژه هـای متعدد در 
حوزه تأمین و پایداری آب شـرب در سطح شهرهای 

کـرد. قدردانـی  و  تشـکر  اسـتان  روسـتاهای  و 

مهندس حمزه پور - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از پروژه 
آب شیرین کن 17هزارمترمکعبی بوشهر

معاون تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور گفت: با 
شناسایی و رفع موانع فراروی اجرای آب شیرین کن بوشهر، 
فراهم  پروژه ها  این  اجرای  به  برای سرعت بخشی  زمینه 

می شود.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
از  بازدید  در  ترکی  نعمت اهلل  بوشهر،  استان  فاضالب  و 
از  بازدید  پروژه های آب شیرین کن بوشهر اظهار کرد: در 
این پروژه ها روند اجرای آنها بررسی و همچنین مشکالت و 

موانع فراروی آنها شناسایی می شود.
وی تاکید کرد در سفرهای استانی نیز پروژهای مهم عمرانی 
و تولیدی در بازدید میدانی و نشست با مدیران مربوطه 
بررسی شوند تا چالش ها و مشکالت فراروی آنها برطرف 

شود.
آب شیرین کن  پروژه های  اکنون  داد:  ادامه  ترکی 
بهره برداری شده در استان بوشهر 10درصد آب شرب مورد 
نیاز استان را تامین می کنند که پیش بینی شده با اجرای 
پروژه های در دست اجرا، این میزان به بیش از ۳0درصد 
و  موانع  رفع  و  پروژه ها  تکمیل  در  تسریع  یابد.  افزایش 
مشکالت در زمینه امور بانکی نیز از جمله هدف های مهم 

در بازدید از پروژه های عمرانی و تولیدی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیز گفت: 
استان بوشهر هم اکنون نزدیک به 100 هزار مترمکعب 
آب شیرین کن در دست احداث دارد که پیش بینی شده این 

پروژه ها تا سال 1۴02 به بهره برداری برسند.

تسهیالت  اعطای  روند  در  کرد: شتاب بخشی  اظهار  وی 
همچنین  و  آب شیرین کن  پروژه های  سرمایه گذاران  به 
نیاز  مورد  اقالم  ترخیص  روند  در  سرعت بخشی 
آب شیرین کن ها از گمرک از جمله خواسته های مهم در 
حوزه پروژه های آب شیرین کن استان بوشهر است. همچنین 
برنامه ریزی های صورت گرفته پروژه آب شیرین کن جزیره 
شیف تا بهمن ماه انجام شده و فاز نخست آب شیرین کن 
1۷هزارمترمکعبی بوشهر تا پایان امسال وارد مدار می شود.

حمزه پور در ارتباط با پروژه آب شیرین کن ۳5هزارمترمکعبی 
پیشرفت  ۷۳درصد  اکنون  پروژه  این  گفت:  نیز  بوشهر 
فیزیکی داشته و پیش بینی می شود تا نیمه نخست سال 

آینده به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
با بیان اینکه آزمایشگاه مرکزی آب و فاضالب 
و  شیمیایی  و  فیزیک  بخش های  در  استان 
باکتریولوژی موفق به اخذ استاندارد ایزو 1۷025 
شد، گفت: اخذ این استاندارد موجب اطمینان از 

صحت پایش کنترل کیفی آب شده است.
همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، عبدالحمید 
حمزه پور با بیان اینکه این استاندارد صالحیت 
به  کالیبراسیون  و  آزمون  در  را  آزمایشگاه ها 
باید  آزمایشگاه  گفت:  می شناسد،  رسمیت 
الزاماتی را برآورده سازد تا بتواند اثبات کند که 
سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی 

نتایج  آوردن  فراهم  به  قادر  و  دارد  صالحیت 
معتبر است.

سطح  ارتقای  به  استاندارد  این  مزایای  از  وی 
آزمایشگاه و کسب اعتبار، افزایش اطمینان از 
ارائه شده توسط آزمایشگاه اشاره  صحت نتایج 
کرد و گفت: استاندارد کردن روش های اجرایی و 
مدیریتی آزمایشگاه، ارتقای سطح مشتری مداری 
و امکان پذیرش آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه 

مرجع از دیگر مزایای این استاندارد است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
از تالش بی وقفه مجموعه کارکنان مرکز پایش و 
نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت و مشاور 

مربوطه در طول سال گذشته قدردانی کرد.

بازدید معاون مدیر کل بازرسی کشور از 2پروژه
آب شیرین کن بزرگ شهـر بوشهـر

آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر موفق به
اخذ استاندارد ایزو 17025 شد

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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آغـــاز عملیـــــات اجــــــرایی 
آب رسانی به ۴5۴روستای

استـــان اردبیــــل

علیرضا نعمت سلطانی،  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اردبیل اعالم کرد:

همزمان با دهه فجر،  عملیات اجرایی پروژه آب رسانی به ۴5۴ 
روستای استان با اعتبار ۴۷۶1 میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان اردبیل، عملیات اجرایی پروژه محرومیت زدایی 
اعتبار  با  روستا   ۴5۴ به  آب رسانی  هدف  با  نیرو  وزارت 
۴۷۶1میلیارد ریال با حضور حجت االسالم عزیزی امام جمعه 
مغان،  امام جمعه جعفرآباد  بیله سوار، حجت االسالم طالبی 
در  پارس آباد  و  بیله سوار  مردم شریف  نماینده  جهانگیرزاده 
مجلس شورای اسالمی، میرجعفریان معاون هماهنگی امور 
رئیس  سلطانی  نعمت  علیرضا  اردبیل،  استانداری  عمرانی 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اردبیل، 
 ، عباس)ع(استان  حضرت  سپاه  جانشین  عبدی  سرهنگ 
سرهنگ جاهد رئیس بسیج سازندگی سپاه استان، اصغری 
فرماندار شهرستان مرزی بیله سوار، اکبری فر معاون نگهداری 
وتوسعه آب شرکت آبفا و سایر معاونین و جمعی از مدیران 

اجرایی استانی و شهرستان آغاز شد.
در این مراسم، علیرضا نعمت سلطانی، رئیس هیأت مدیره 
پروژه  از  اردبیل  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  و 
بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  نیرو  وزارت  محرومیت زدایی 
پروژه های عمرانی در سطح کشور یاد کرد و گفت: توسعه 
خدمات آب رسانی و محرومیت زدایی در نقاط مختلف کشور؛ 

به ویژه استان اردبیل مورد توجه دولت سیزدهم است.
سیزدهم،  دولت  آمدن  کار  روی  از  پس  اینکه  بیان  با  وی 
اجرایی  اولویت طرح های  به روستاهای کشور در  آب رسانی 
وزارت نیرو قرار گرفت، افزود: با هماهنگی و انسجام دولت و 
مجلس مقرر شد بخشی از اعتبارات مصوب قانون بودجه که 
تحت عنوان »محرومیت  زدایی از مناطق روستایی و شهری« 

در نظر گرفته شده بود، به آب رسانی روستایی اختصاص یابد.
با مساعدت نمایندگان مجلس  مهندس سلطانی ادامه داد: 
از  روستایی  آب رسانی  اعتبارات  استاندار،  و  اسالمی  شورای 
محل محرومیت زدایی، عدد قابل توجهی را به خود اختصاص 

داد.
وی افزود: برای آب رسانی به روستاهای عشایرنشین شهرستان 
مرزی بیله سوار، با توجه به اینکه بخش اعظمی از روستاها فاقد 
تأسیسات آب رسانی بوده یا دچار تنش آبی هستند، بیشترین 
رقم اختصاص یافت. در این راستا مبلغ ۴۷۶1میلیارد ریال 
اعتبار محرومیت زدایی در بخش آب رسانی روستایی به استان 
ابالغ شده که تاکنون ۳52 میلیارد ریال به این شهرستان 

تخصیص یافته است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه از 10 هزار روستای کشور، 
۴5۴روستا در قالب طرح بزرگ آب رسانی به استان اردبیل 
تعلق دارد، گفت: این طرح ها به منظور رفع تنش آبی و تأمین 

آب پایدار در سطح روستاهای استان، طی مدت ۳0 ماه اجرا 
اجرای طرح  اینکه  بیان  با  نعمت سلطانی  می شود. علیرضا 
براساس توافقات صورت گرفته، به قرارگاه امام حسن مجتبی 
)ع( که از زیرشاخه های سپاه است واگذار شده، افزود: با اجرای 
طرح های فوق، شاخص بهره مندی از آب شرب روستایی استان 

به ۸5 درصد ارتقا خواهد یافت.
در پایان این مراسم، آیین کلنگ زنی آب رسانی به ۴5۴ روستا 

با حضور مقامات استانی و شهرستان برگزار شد.

بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شهرک ولیعصرگرمی 
تصفیه خانه فاضالب شهرک ولیعصر شهرگرمی با اعتبار 100 
میلیارد ریال در هشتمین روز از دهه فجر به بهره برداری رسید.

به گزارش دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان اردبیل، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
در آیین افتتاح تصفیه خانه فاضالب شهرک ولیعصرگرمی با 
بیان اینکه 100میلیارد ریال اعتبار برای اجرا و بهره برداری 
این تصفیه خانه هزینه شده و این طرح، هدیه دولت خدمتگزار 
سیزدهم به مردم مؤمن و تالشگر این دیار است، اظهار کرد: 
نماینده محترم مردم شریف گرمی در مجلس شورای اسالمی و 
همکاران شرکت آب و فاضالب استان در اجرای این پروژه مهم 

نقش بسزایی داشتند که قدردان زحماتشان هستیم.
این مرکز، پساب  اینکه  به  اشاره  با  نعمت سلطانی  علیرضا 
تولیدی 2500  نفر جمعیت شهرک را تصفیه و به پایین دست 
پکیج  روش  به  تصفیه خانه  این  هدایت می کند، گفت:  سد 
طراحی و اجرا شده که ۶00 مترمکعب در شبانه روز ؛یعنی 
حدود ۴ لیتر در ثانیه ظرفیت دارد و سیستم تصفیه آن از 

نوین ترین روش های تصفیه فاضالب به شمار می رود.
وی با تاکید بر اینکه تصفیه فاضالب مناطق باالدست سد 
گیالرلو اهمیت ویژه ای دارد،  افزود: با پیگیری های انجام شده 
در راستای جمع آوری فاضالب و هدایت پساب تصفیه شده 
به پایین دست سد اقدامات ارزشمندی صورت گرفته که با 
بهره برداری از این تصفیه خانه از ورود ۶00 مترمکعب فاضالب 

در شبانه روز به رودخانه باالدست سد جلوگیری می شود.
از  یکی  ولیعصر  شهرک  اینکه  بیان  با  سلطانی  مهندس 
بزرگترین شهرک هایی بود که برای آن تصفیه خانه فاضالب 
ایجاد کردیم، گفت: اجرای این طرح یکی از اقدامات اثربخش 
بهداشتی است که عالوه بر تضمین سالمت مردم از آلودگی 

آب های زیرزمینی نیز جلوگیری می کند.
دکتر اسماعیلی، نماینده مردم شریف شهرستان گرمی در 
مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه امروز به برکت نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، اقدامات بزرگ و قابل توجهی در 
سطح کشور و استان اردبیل انجام شده که همگی دستاوردهای 

علیرضا نعمت سلطانی - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

ارزشمند انقالب اسالمی است، اظهار کرد: از مجموعه شرکت 
آب و فاضالب استان اردبیل به دلیل محقق شدن درخواست 
اهالی شهرک ولیعصرگرمی برای احداث و راه اندازی تصفیه خانه 
فاضالب تشکر و قدردانی می کنیم که این مهم به برکت نظام 
دولتمردان محقق شده  تالش  و  اسالمی  مقدس جمهوری 

است.
دکتر اسماعیلی با اشاره به اینکه جدا از مسائل زیست محیطی 
با  گرمی  شهرستان  به  خدمات رسانی  موضوع  بهداشتی،  و 
جاذبه های منحصر به فرد طبیعی و گردشگری بسیار ارزشمند 
است، گفت: خوشبختانه در شهرستان گرمی اتفاقات خوبی؛ 
خصوصاً در زمینه امور زیربنایی همچون حوزه آب شرب رقم 
می خورد که از آقای مهندس سلطانی، مدیرعامل شرکت آب 

و فاضالب استان اردبیل و معاونین ایشان قدردانی می کنیم.
در پایان این مراسم، آیین افتتاح پروژه احداث شبکه و پکیج 
حضور  با  شهرگرمی  ولیعصر  شهرک  فاضالب  تصفیه خانه 
دکتر ولی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان گرمی 
در مجلس شورای اسالمی، رضا قاسمیان سرپرست معاون 
سیاسی استانداری اردبیل، علیرضا نعمت سلطانی رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اردبیل، موالیی 
فرماندار شهرستان مرزی گرمی، عباس زاده معاون بهره برداری 
و توسعه فاضالب شرکت آبفا و جمعی از معاونین و مدیران 

اجرایی استان و شهرستان برگزار شد.
معاون  دشتستان،  فرماندار  حضور  با  مراسمی  در 
بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضالب استان 
مدیران  و  دشتستان  شهرستان  مسئوالن  بوشهر، 
بیدو  محروم  روستای  به  آبرسانی  طرح  محلی، 

دشتستان با اعتبار 22 میلیارد ریال افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر، در مراسم افتتاح این 
و  آب  شرکت  توسعه  و  بهره برداری  معاون  پروژه 
فاضالب استان بوشهر با اشاره به تدوین طرح های 
آبرسانی در شهرها و روستاها اظهار داشت: تمام تالش 

شرکت آب و فاضالب، تحقق مطالبات و رضایت مردم است 
که در این راستا تالش شبانه روزی می شود.

روح اهلل دوانی به طرح آبرسانی به روستای بیدو دشتستان 
پرداخت و بیان کرد: این طرح شامل حفر، تجهیز و راه اندازی 
یک چاه با اعتبار ۴.5 میلیارد ریال است که قادر است ۳ لیتر 
بر ثانیه آب آشامیدنی ۴9 خانوار روستای بیدو با جمعیت 

1۷۷ نفر را تامین کند.
وی اجرای ۳ کیلومتر شبکه توزیع آب را از دیگر ویژگی های 
طرح یادشده دانست و افزود: در اجرای این  طرح، شبکه 
توزیع و انشعاب خانگی با اعتبار ۸ میلیارد ریال اجرا شده 
است. معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضالب 
فشار  برق رسانی  شبکه  متر  اجرای ۷50  بوشهر،  استان 
متوسط را از دیگر مشخصات طرح آبرسانی به بیدو دشتستان 

دانست و گفت: برای اجرای شبکه برق رسانی و نصب 
ترانسفورماتور 9.9 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده 
است. دوانی اعتبار کل طرح را 22 میلیارد و 500 
میلیون ریال و با استفاده از منابع داخلی آبفا دانست 
و با تبریک به خانوارهای روستای بیدو تصریح کرد: 
مدیریت مصرف آب یکی از ضروریات است که امید 

می رود در دستور کار مشترکین قرار بگیرد.
فرماندار دشتستان هم با قدردانی از خدمات و تالش 
شرکت آب و فاضالب در تحقق مطالبات مردم افزود: 
با اجرای این طرح آبرسانی یکی از مطالبات مهم 

مردم روستای بیدو برطرف شد.
فتح اهلل نوروزی افزود: خوشحالم که با همکاری و پیگیری 
مجموعه آبفا، این پروژه با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال 
شامل حفر، تجهیز و راه اندازی چاه و عملیات برق رسانی 
شبکه توزیع در یکی از دورترین نقاط شهرستان دشتستان 

افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از تسریع در 
اجرای خطوط انتقال آبرسانی به شهرها و روستاهای استان 
خبر داد و اظهار داشت: در راستای حل مشکالت آب رسانی 
در استان و حفاظت از منابع محدود آب و نیز جلوگیری از 
هدررفت آب تاکنون 1۶کیلومتر خط انتقال در سال جاری 
در استان بوشهر اجرا شده است. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر،  حمزه پور از عملیات 
اجرایی خط انتقال آب و مخزن 1000 مترمکعبی شهر کلمه 
خبر داد و گفت: عملیات اجرایی اتصال آب شیرین کن1000 
مترمکعبی جزیره شیف به شبکه توزیع آب آن جزیره به 

طول یک هزار و 200 متر اجرا شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به 
اولویت اول و دوم اجرای خط انتقال آب از چاه های تنگ 
سدر به شهرستان دشتی خاطرنشان کرد: تاکنون ۴ هزار 

متر اجرا شده و مابقی به زودی تکمیل می شود. حمزه پور 
درباره خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ تا شبکه توزیع آب 
روستای چاووشی دشتی گفت: این طرح به طول یک هزار 
و 250 متر اجرا و تکمیل شده است. وی از آغاز عملیات 
نوار  آبرسانی  مجتمع  از  آب  انتقال  خط  ترمیم  اجرایی 

ساحلی تنگستان از روستای باشی و بوجیکدان تا مخزن 
ذخیره آب بندر رستمی خبر داد و تصریح کرد: تاکنون 
حدود یک کیلومتر از این طرح اجرا شده است . مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در مورد عملیات اجرایی 
باقی مانده خط انتقال آب از سد تنگ ارم به روستای دهرود 
سفلی به طول 1۳50 متر بیان کرد: احداث ایستگاه پمپاژ 
و خطوط انتقال آب هلیله و بندرگاه به طول ۳500متر 
شهر  شمالی  مناطق  خطوط  اجرای  و  تهیه  عملیات  و 
بوشهر به طول 1۶50کیلومتر اجرا شده است. حمزه پور 
همچنین در خصوص عملیات اجرایی خط انتقال آب از 
پروژه آب شیرین کن بوشهر تا سایت شهید ماهینی بوشهر 
گفت: این پروژه نیز به منظور خدمات رسانی بیشتر و بهتر با 
اولویت رضایتمندی شهروندان، برای رفع مشکل در برخی 

نقاط شهر بوشهر، به طول هزار و۶50 متر اجرا شده است.

از  دشتستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
راه اندازی سامانه گندزدایی آب شرب در 
دشتستان خبر داد و گفت: این سامانه در 
مخزن 20هزارمترمکعبی برازجان نصب 
شده و شبکه توزیع شهر برازجان و 15 
روستای منشعب از خط کازرون را تحت 

پوشش قرار می دهد.
و  برازجان  شهر  اینکه  بیان  با  وی 
پوشش  تحت  دشتستان  15روستای 
کلرزنی متمرکز با کلر باقیمانده استاندارد 

آب  گندزدایی  ایستگاه  کرد:  اضافه  گرفتند،  قرار 
شبکه  شرب  آب  شبانه روزی  صورت  به  یادشده 
آبرسانی شهر برازجان و 15 روستا را گندزدایی و 

بهداشتی می کند.
و  سالم  شرب  آب  دشتستان  فاضالب  و  آب  مدیر 
بهداشتی را از جمله مزایای سامانه کلرزنی دانست 
دشتستان  در  آب  روزانه  کلرسنجی  به  اشاره  با  و 

و  شهرها  در  آب  کیفیت  همواره  کرد:  خاطرنشان 
روستاهای دشتستان تحت کنترل و پایش قرار دارد 
و در صورت مشاهده هرگونه مشکل بالفاصله اقدام 

الزم برای رفع مشکل صورت می پذیرد.

راه اندازی سامانه گندزدایی آب شرب در دشتستان

طرح آب رسانی به روستای محروم بیدو دشتستان افتتاح شد

اجرای 16کیلومتر خط انتقال آب به مخازن و شبکه های آبرسانی
شهرها و روستاهای استان بوشهر

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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همزمان با چهل و سومین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران، 12 پروژه آبی به 
ارزش ۳۶ میلیارد و 500 میلیون تومان به همت شرکت آب و فاضالب کاشان 
آغاز و یا به بهره برداری رسید و درمحل ۶ روستا با حضور مسئولین استانی و 

شهرستان کاشان با مراسم برگزار گردید.
پروژه خط انتقال آب روستای سن سن و آب شیرین آغاز گردید

بهره برداری از پروژه خط لوله انتقال آب آشــامیدنی به دو روستای سن سن 
و آب شــیرین یکی از این پروژه ها بود. اهالی این دو روســتا سالهاست که از 
دسترســی به آب شرب مناسب محروم هستند و این موضوع به یکی از اصلی 
ترین مطالبات آنان از مسئوالن نظام تبدیل شده بود. همزمان با یکپارچه سازی 
شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی این دو روستا به همراه ۶۴ روستای 
دیگر شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل تحت پوشش شرکت آبفای کاشان 
قرار گرفت و این شرکت از همان آغاز راه، تعهد کرد که این مشکل را رفع کند.
یک سال پس از تعهد آبفا، و همزمان با فجر انقالب مردم این دو روستا شاهد 

شروع عملیات اجرایی آن شدند.

در مراســم شروع این پروژه محمد شــریف زارعی سرپرست فرمانداری ویژه 
کاشــان، محمدرضا اســدی رئیس هیئت  مدیره و مدیرعامل آبفای کاشان، 
محمدرضا قاســمی بخشدار بخش مرکزی کاشان، و جمعی از اعضای شورای 

اسالمی، دهیار و معتمدین روستاهای سن سن و آبشیرین حضور داشتند.
محمدرضا اسدی گفت: برخالف نام روستا که آبشرین است در این منطقه هم 
مشکل کیفیت آب وجود داشته و هم مشکل کمیت به صورتی که ساکنین در 

روز های اوج مصرف با کمبود یا افت فشار آب مواجه می شدند.
اسدی ضمن تشکر از بخشدار بخش مرکزی کاشان گفت: با همراهی مسئولین 
منطقه و همکاری مردم با کارشناسان آبفای کاشان توانستیم مجوز دو حلقه 

چاه اخذ کنیم.
محمدرضا اسدی ضمن ابزار خشنودی خود به حاضرین در مراسم اعالم کرد: 
میزان " EC" )سختی آب( چاه ها کمتر از 2000 و دارای ظرفیتی بالغ بر 12 
لیتر بر ثانیه است که همزمان مشکل کیفیت و کمیت آب را برای اهالی روستا 

های سن سن و آبشرین در زمان اوج مصرف برطرف خواهد کرد.
وی بیان کرد: هزینه اجرای این پروژه ۴5 میلیارد ریال برآورد شــده است که 

شامل حفر دو حلقه چاه و اجرای خط انتقالی به طول ۳۳00 متر است.
 بخشدار بخش مرکزی کاشان ضمن قدردانی از محمدرضا اسدی گفت: هدف 
گذاری ما برای بهره برداری از این پروژه مرداد ماه ســال 1۴01 بوده است اما 
شرکت آبفای کاشــان با تالش کارشناسان معاونت بهره برداری و توسعه آب 
توانسته است عملیات اجرایی پروژه را زودتر از زمان بندی جلو ببرد و احتمال 
داد این پروژه در چند ماه آینده و قبل از زمان اوج مصرف در تابستان به بهره 

برداری برسد.

همزمان با چهل و سومین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران:

1۲ پروژه شرکت آبفای کاشان به ارزش 36 میلیارد و 500 میلیون تومان
آغاز و یا به بهره برداری رسید 

“جوینان” یکی دیگر از روســتاهایی بود که مردم 
انقالبــی آن در دهه فجر شــاهد بهره بــرداری از 
یک پــروژه آبی در منطقه خود بودند. مخزن 200 
مترمکعبی این روســتای بخش قمصر کاشــان با 
حضور فیروزی پور نماینده مــردم نطنز، بادرود و 
قمصر در مجلس شورای اسالمی، زارعی سرپرست 
فرمانداری ویژه کاشــان، شیشــه فروش مدیرکل 

مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، امام جمعه و 
بخشدار بخش قمصر، اعضای شورای اسالمی،دهیار 
و جمعی از معتمدین محلی روستا به بهره برداری 

رسید.
رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل آبفا در این آیین 
گفت: برای بهره برداری از این پروژه یک میلیارد و 
۳00 میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی هزینه 
شده اســت. طراحی این مخزن به شکلی است که 
آب کامال بصورت ثقلی به شبکه توزیع منتقل می 
شود و عالوه بر سیســتم تله متری برق مورد نیاز 
سامانه کلر زنی هم از سلول های خورشیدی تامین 
می شــود و می توان گفت اصول یک مدیریت سبز 
توسط کارشناسان معاونت بهره برداری و توسعه آب 

در این پروژه رعایت شده است.
اســدی گفت: مدیریت ســبز یکی از راه حل های 

موفق توســعه پایدار در صنعت است که به مسائل 
زیست محیطی منابع مادی و فنی و بکارگیری موثر 

و کارآمد این موارد در کنار هم توجه دارد.
اســدی با بیان استاندارد ســرانه ذخیره یک متر 
مکعب آب بــرای هر نفر گفت: روســتای جوینان 
دارای جمعیتی بالغ بر ۳00 خانواراســت که دارای 
مخزن ذخیــره آب حدود 150 متــر مکعب بوده 
اســت و با بهره برداری از مخزن 200 متر مکعبی 
جدید اهالی روستا بیش از حد استاندارد ذخیره آب 

خواهند داشت.
وی بیان کرد: شــعار آبفای کاشان همواره این بوده 
است که به همان کیفیتی که مشترکی در بهترین 
نقطه شهر از آب شرب بهره می برند شرایط استفاده 
از آب شرب با باالترین کیفیت را در دور دست ترین 

نقاط شهرستان برای مشترکین فراهم کند.

همزمان با شروع پروژه شــرکت آبفا در دو روستای بخش 
مرکزی کاشان، آیین کلنگ زنی پروژه آب رسانی مجتمع 
گالب برای خدمات رسانی به سه روستای ویدوج، ویدوجا 
و ازوار نیز با حضور سرپرست فرمانداری ویژه کاشان، رئیس 
هیئت  مدیره و مدیرعامل آبفا ، حجت االسالم والمسلمین 
لطفی امام جمعه و جمعی از معتمدین این بخش برگزار شد 
تا مردم این روســتاها نیز پس از سالها برای رفع مشکالت 
کم آبی منطقه خود امیدوار شوند. مدیرعامل آبفای کاشان 
در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت : پس از یکپارچه سازی 

شرکت های آب و فاضالب ، مسئولیت تامین آب شرب ۶۶ روستا در دو شهرستان کاشان 
و آران و بیدگل به آبفای کاشان واگذار شد که در 1۸ روستا آب رسانی سیار انجام می شد. 
محمدرضا اسدی گفت: هدف گذاری ما ایجاد منابع تامین آب پایدار برای این روستا ها 
بود و علیرغم کاهش بارندگی بی سابقه در پنجاه سال گذشته و مشکالت بسیار توانستیم با 
برنامه ریزی انجام شده آبرسانی سیار را به ۴ روستا محدود کنیم. اسدی گفت: خوشحالیم 
که در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی پروژه آبرسانی به روستاهای 
ویدوج،ویدوجا و ازوار آغاز می شود و با تجمیع و یکپارچه سازی 2۸ لیتر برثانیه آب این 
سه روستا، مشکل تامین آب ساکنین این مناطق برای همیشه برطرف خواهد شد. وی با 
بیان محل تامین اعتبار این پروژه از منابع ملی گفت: طول خط انتقال این پروژه بالغ بر ۶ 

کیلومتر است و هزینه اجرایی آن ۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

پروژه آبرسانی به »مجتمع گالب« 
شهرستان کاشان آغاز شد

 مخزن ۲۰۰مترمکعبی روستای جوینان
 به بهره برداری رسید

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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افزايش افزايش 100100درصدی درصدی ظرفيت تصفيه ظرفيت تصفيه 
فاضالب در تصفيه خانه هافاضالب در تصفيه خانه ها

فرهاد بختیاری فر، مديرعامل آبفای استان همدان در فرهاد بختیاری فر، مديرعامل آبفای استان همدان در 
نشست خبری اعالم کرد:نشست خبری اعالم کرد:

تشریح  با  همدان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
دستاوردهاي صنعت آب و فاضالب استان در طي ۴۳ سال پس 
از پیروزی انقالب اسالمي از افزایش 100درصدي ظرفیت تصفیه 
فاضالب در تصفیه خانه هاي استان همدان و افزایش ۸برابري 

تعداد آنها خبر داد.
به گزارش روابط عمومي آبفاي استان همدان، فرهاد بختیاري فر 
در نشست خبري به مناسبت آغاز دهه فجر با اشاره به عملکرد 
صنعت آب و فاضالب استان در طول ۴۳ سال بعد از پیروزی 
انقالب اسالمي گفت: در این مدت جمعیت تحت پوشش شبکه 
آب رساني از 2۸ به 100درصد رسیده و تعداد مشترکین آب 

نسبت به ابتداي انقالب چهار برابر شده است.
بختیاري فر با بیان اینکه در طول این مدت طول خطوط انتقال 
آب سه برابر شده و از 152 کیلومتر خط انتقال به ۴۸2 کیلومتر 
رسیده است، عنوان کرد: طول شبکه آبرساني 2.۷ برابر افزایش 
پیدا کرده؛ یعني یک هزار و 2 کیلومتر شبکه آبرساني داشتیم که 

به 2 هزار و ۷2۶ کیلومتر افزایش پیدا کرده است.
وي با اشاره به اینکه هدررفت آب از 5۴ درصد به 2۳ درصد کاهش 
یافته و تعداد تصفیه خانه ها هم از یک به پنج تصفیه خانه در بخش 
آب رسیده است، گفت: مشترکین فاضالب نسبت به اوایل انقالب 
حدود 15.5 برابر شده اند و درصد جمعیت تحت پوشش شبکه 
فاضالب برای مثال در شهر همدان از ۳2 درصد به ۷۶ درصد 
رسیده؛ یعني جمعیتي حدود 105 هزار و 211 نفر که از ابتدا 

تحت پوشش فاضالب بودند به ۸2۶ هزار نفر رسیده  است.
خطوط انتقال فاضالب 187برابر شده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان با بیان اینکه در 
طول ۴۳ سال خطوط انتقال فاضالب 1۸۷ برابر افزایش یافته و 
از حدود 0.۴ کیلومتر به ۷۶ کیلومتر رسیده است، افزود: طول 

جمع آوري فاضالب نیز 12 برابر شده یعني  12۸ کیلومتر در 
ابتداي انقالب بود که در حال حاضر به یک هزار و 5۷2 کیلومتر 

افزایش پیدا کرده است.
وي از افزایش ۸ برابري تعداد تصفیه خانه هاي فاضالب از ابتداي 
انقالب تاکنون خبر داد و گفت: ظرفیت تصفیه فاضالب در 
تصفیه خانه هاي همدان 100 برابر افزایش یافته یعني از رقمي 
حدود یک هزار و ۸50 متر مکعب در شبانه روز به 1۶۷ هزار و ۷0 

متر مکعب در شبانه روز رسیده است.
بختیاري فر در ادامه به فعالیت هاي معاونت هاي تخصصي در 
شرکت آب و فاضالب در سال جاري اشاره کرد و افزود: در حوزه 
آب طي  امسال 12 کیلومتر تعهد بازسازي و نوسازي شبکه توزیع 
آب را داشتیم که خوشبختانه با عملکرد بسیار خوبي که همکاران 
در حوزه معاونت بهره برداري و توسعه آب داشتند این تعهد 12 
کیلومتر به ۴9 کیلومتر بازسازي و نوسازي شبکه رسیده و با وجود 
اینکه هنوز سه ماه تا پایان سال باقي مانده است چیزي حدود ۴0۶ 

درصد تحقق داشته است.
وي با اشاره به اینکه در حوزه اصالح و استانداردسازي انشعابات 
آب طبق تعهد یک هزار و 9۳0 فقره باید انجام مي شد که 2 هزار و 

5۴1 فقره عملکرد 9 ماهه است و چیزي حدود 1۳1 درصد 
تحقق داشته است، گفت: در حوزه تعویض کنتورهاي خراب 
مشترکین ۶ هزار دستگاه باید در طول امسال تعویض مي شد که 
این رقم ۸ هزار و ۴19 فقره در 9 ماه است و 1۴0درصد تحقق را 

نشان مي دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان با بیان اینکه 
احداث مخازن ذخیره ۳ هزار و 950 کیلومتر احداث شده، در 
حالي که تعهد یک هزار و 950 مترمکعب بوده است، گفت: در 
بخش حفر و تجهیز چاه هاي آب شرب 19فقره تعهد بوده که 11 
مورد انجام شده و مابقي نیز در حال انجام است و تا پایان سال به 

میزان تعهدمان خواهیم رسید.
وي با اشاره به تکمیل و بازسازي سیستم اسکادا عنوان کرد: 2 
هزار و 2۳0 متر اجراي خط برق و 250 کیلوولت آمپر احداث 
پست برق براي ایجاد و تاسیس آبرساني شهر و روستا انجام شده 

است.
توجه به بازچرخاني آب و استفاده از پساب

به  از موضوعات مهم، توجه  اینکه یکي  بیان  با  بختیاري فر 
بازچرخاني آب و استفاده از پساب است، خاطرنشان کرد: یکي 
از اقدامات خوبي که امسال انجام شد، عقد قرارداد واگذاري یک 
میلیون مترمکعب پساب از تصفیه خانه فاضالب همدان برای 
تامین آب مورد نیاز واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک صنعتي 

ویان به شرکت شهرک هاي صنعتي استان بود.
وي با اشاره به اینکه در این راستا مبلغي هم براي سرمایه گذاري در 
توسعه شبکه فاضالب اخذ شده است، یادآور شد: این یک میلیون 
مترمکعب پساب مربوط به شهر جورقان است که به شرکت  
شهرک هاي صنعتي واگذار شده و سرمایه گذاری انجام شده هم 
صرف توسعه شبکه فاضالب در شهر جورقان مي شود که در حال 

حاضر نیز پیمانکار مشغول کار است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان با تاکید بر اینکه 
چیزي حدود 10 میلیارد تومان قرارداد در شهر جورقان منعقد 
شده که بدون اعتبارات دولتي و تملک و دارایي یا اعتبارات جاري 
شرکت است، افزود: این مهم از محل سرمایه گذاري و منابع 

غیردولتي انجام شده است.
وي به تکمیل شبکه هاي اصلي، کلکتورهاي اصلي و شبکه هاي 
اشاره کرد و گفت: حدود 5۴درصد  فاضالب همدان  فرعي 
شبکه هاي فاضالب در سطح شهر همدان را اجرایي کردیم و 
مابقي به شبکه مدرن تبدیل نشدند و شبکه سنتي وظیفه انتقال و 

جمع آوري فاضالب را انجام مي دهد.
به اعتبارات دولتی اکتفا نکردیم 

بختیاري فر با بیان اینکه اگر به اعتبارات دولتي متکي باشیم شاید 
سالي 15 تا 20 کیلومتر امکان اجراي شبکه نداشته باشیم و به 
خاطر همین به دنبال منابعي بودیم که این کار را کمي سریع تر 
انجام دهیم و کار اجراي شبکه ها را تسریع کنیم، افزود: اخذ مجوز 
ماده 5۶ موردي بود که توسط شرکت آب و فاضالب پیگیري شد 
و مجوزهاي الزم از شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور، وزارت 

نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور گرفته شد.
وي با اشاره به اینکه بازپرداخت تسهیالت ۴00 میلیاردتوماني 
را دولت متقبل مي شود که سرمایه گذار قرار است دریافت کند 
و شبکه فاضالب شهر همدان را انجام دهد، گفت: از این تسهیالت 
۳00 میلیارد تومان متعلق به شهر همدان است و با توجه به 
مشکالتي که در شبکه فاضالب مالیر به عنوان دومین شهر مهم 
و پرجمعیت استان بود، 100 میلیارد تومان هم به اجرا و توسعه 

شبکه فاضالب در این شهر اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان با بیان اینکه 
به دنبال سرمایه گذار بودیم و خوشبختانه توانستیم  اقدامات 
مقدماتي را با بانک رفاه کارگران به عنوان سرمایه گذار انجام دهیم 
که این موضوع به هیات مدیره رفاه کارگران در تهران ارجاع شده 
تا مورد بررسي قرار گیرد، افزود: از ظرفیت دکتر حاجي بابایي و 
حجت االسالم دکتر فالحي؛ نمایندگان مردم همدان و فامنین در 
مجلس شوراي اسالمي استفاده کردیم تا موضوع را در بانک رفاه 

پیگیري کنند.
وي با اشاره به اینکه اگر این موضوع به نتیجه برسد قریب به ۴00 
میلیارد تومان سرمایه گذاري در توسعه شبکه انجام مي شود، 
اضافه کرد: تقریبا ۸0 درصد مشکالت گپ هاي کلکتورهاي 
اصلي فاضالب همدان و شبکه فرعي را حل مي کند که اولویت ها 
را در شهر همدان و مالیر مشخص کرده ایم تا طي برنامه سه ساله 
انجام گیرد و این اقدام بزرگي بوده که توسط شرکت انجام شده تا 

انقالبي در این حوزه داشته باشیم.
بختیاري فر به مجوزهاي کمیسیون ماده ۳ در اخذ ردیف براي 
دریافت اعتبارات دولتي براي دو طرح مهم فاضالب شهرستان 
درگزین و قهاوند اشاره و تاکید کرد:  خوشبختانه این اقدامات انجام 
شده و تاییدیه الزم را از شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور 
و وزارت نیرو گرفتیم و با کمک نمایندگان مجلس در استان 
پیگیري مي شود تا با گرفتن ردیف اعتبار کار فاضالب این دو 

شهرستان را آغاز کنیم.
وي با اشاره به اینکه مطالعات 2۳ شهر و روستا به طور همزمان 
انجام و در نهایت منجر به کسب مجوز ماده 2۳ مي شود تا بتوانیم 
اقداماتي منسجم آغاز کنیم گفت: اقداماتي هم به صورت مشترک 
انجام مي شود که مي توان به خط انتقال فاضالب پادگان قهرمان 

که اعتبارات دولتي در آن استفاده نشده، اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان بیان کرد:  با این 
اقدام مشکل فاضالب پادگان قهرمان که به اراضي مهدي آباد  
تجمع پیدا مي کرد و مورد اعتراض مردم بود حل مي شود و 

مطالعات روستاي مهدي آباد و یکناباد هم انجام مي شود تا 
فاضالب این دو روستا هم به این خط انتقال  اتصال یابد.

وي با اشاره به مجوز خط انتقال بلوار فرودگاه گفت: بلوار فرودگاه 
نیز با وجود اینکه زیر پوشش آبفا نیست در راستاي جمع آوري 
فاضالب این منطقه و شهرک صنعتي قراردادي را منعقد کردیم 
تا خط فاضالب ایجاد شود تا به جورقان و سپس به همدان منتقل 

شود که 50 درصد کار انجام شده است.
استفاده از آب ژاول به جای گاز کلر 

بختیاري فر خاطرنشان کرد: یکي از معضالت موجود در گندزدایي 
آب استفاده از کپسول هاي گاز کلر بود که با همکاري شرکت 
آبفاي کشور و معاونت بهره برداري اکنون در هیچ نقطه استان از 

گاز کلر استفاده نشده و از آب ژاول استفاده مي شود.
وي با بیان اینکه در حال حاضر 25۶ کلرزن گازي در روستاها 

وجود دارد، گفت: از این تعداد 99 دستگاه به آب ژاول تبدیل شده 
است و بخش باقي مانده نیز به زودي انجام مي شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان با تاکید بر اینکه در 
جذب اعتبارات ما نیز پیگیر هستیم تا سهم خود را از اعتبارات ملي 
دریافت کنیم، تصریح کرد: در سال 1۴00 در بخش روستایي 
حدود 5۶۶ میلیارد تومان اعتبار داریم که۴0 درصد معادل 22۶ 

میلیارد تومان تخصیص یافته است.
نیاز به تخصیص صد درصدي اعتبارات داریم 

وي با بیان اینکه در بخش آب نیاز به تخصیص صد درصدي 
اعتبارات داریم  گفت: در بخش فاضالب روستایي اعتبار متناسب 
با اعتبارات شرکت است و حدود ۴ میلیارد و 100 میلیون تومان 

است که هنوز اعتباري دریافت نکرده ایم.
 بختیاري فر خاطرنشان کرد: مجموع اعتبارات آب و فاضالب 
شهري و روستایي ۷90 میلیارد تومان در سال 1۴00 است که 

نسبت به افزایش خدمات هزینه خواهد شد.
وي به کار ویژه شرکت آبفا که عقد قرارداد در آبرساني به روستاها 
بوده اشاره کرد و افزود: طي دو هفته اخیر قراردادي با قرارگاه امام 
حسن مجتبي)ع( منعقد شده است که در آبرساني روستاها به 

شرکت آبفا کمک کنند و بخشي از عملیات آبرساني به روستاها 
را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان عنوان کرد: بر این 
اساس 500 میلیارد تومان اعتبار این کار است که 1۶0 روستا را 

آبرساني کند و طي دو سال این رقم هزینه شود.
وي با اشاره به اینکه میزان بارش ها نسبت به بلندمدت ۳۷ درصد 
است و اثرات زیادي بر حجم آبي استان گذاشته است یادآور شد: بر 
این اساس براي آبرساني به مشترکان قرار است طبق قول استاندار 
و وزیر نیرو تا اردیبهشت  ماه سال 1۴01، یک هزار و 200 لیتر در 
ثانیه آب از تالوار به شهر همدان انتقال یابد که امیدواریم انجام 

شود.
بختیاري فر با اشاره به اینکه بارش ها وضعیت خوبي ندارد، تصریح 
کرد: در حال حاضر ذخیره سد کم و وضعیت متزلزل است و این 

مهم نسبت به یک ماه گذشته تغییر آنچناني نکرده است.
مدیر عامل آبفاي استان همدان در بخش دیگري از سخنان خود 
از افتتاح و کلنگ زني 19 پروژه شرکت آب و فاضالب استان در 
ایام دهه فجر شامل 10 پروژه قابل افتتاح و 9 پروژه کلنگ زني 
خبر داد و گفت: با رقمي بالغ بر ۷.5 میلیارد تومان پروژه هایي 
به بهره برداري مي رسند و به میزان 2۷ میلیارد تومان اعتبار نیز 

پروژه هایي کلنگ زني خواهند شد.

فرهاد بختیاری فر - مديرعامل آبفای استان همدان

پروژه هایی  امسال،  فجر  دهه 
میلیارد   7.5 بر  بالغ  رقمي  با 
تومان به بهره برداري مي رسند 
تومان  میزان 27میلیارد  به  و 
دیگری  پروژه هاي  نیز  اعتبار 

کلنگ زني خواهند شد

یکي از معضالت موجود در گندزدایي آب 
استفاده از کپسول هاي گاز کلر بود که با 
همکاري شرکت آبفاي کشور و معاونت 
بهره برداري اکنون در هیچ نقطه استان 
از گاز کلر استفاده نشده و از آب ژاول 

استفاده مي شود
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در نمایشـگاه دسـتاورد های پژوهـش و فنـاوری صنعـت 
آب و بـرق کشـور که بـا حضـور وزیر نیـرو افتتاح شـد، از 
جدیدترین دسـتاورد های پژوهشـی و فناوری صنعت آب 

و بـرق رونمایی شـد.
 به گـزارش دفتـر روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان، علی اکبـر محرابیـان وزیـر نیـرو همزمـان بـا 
هفتـه پژوهـش در این نمایشـگاه حضـور یافتـه و از غرفه 
آب و فاضـالب آذربایجـان شـرقی بازدیـد کـرد. در ایـن 

غرفـه  تخصصـی، عـالوه بـر طرح هـای ثبـت نام شـده، 
نیازمندی هـای فناورانـه از بخش هـای مختلـف شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان به تعـداد پنـج عنوان معرفی شـد.
نمایشـگاه دسـتاورد های پژوهش و فنـاوری صنعت آب و 
برق بـا همـکاری وزارت نیـرو و شـرکت های زیرمجموعه 
در محـل پژوهشـگاه نیـرو در فضـای 1000 متـری بـا 
از 1۶ شـرکت داخلـی و شـرکت های  حضـور بیـش 

دانش بنیـان برگـزار شـده بـود.

در ایـن نمایشـگاه، شـرکت های توانیـر، مدیریـت منابع 
آب، آب و فاضـالب کشـور، بـرق حرارتـی، سـاتکاب، 
موسسـه تحقیقـات نیـرو، پژوهشـگاه نیرو، شـرکت های 
تحـت حمایـت مرکـز رشـد پژوهشـگاه نیـرو، صنـدوق 
پژوهش و فنـاوری صنعـت آب و بـرق، بنیان الکترونیک، 
پیشرو گسـتر ارتباطی کاسپین، شـرکت صنعت رادمان، 
توربـو تـک، الکترونیک افـزار آزمـا، پتروپـارس پـاور و... 

حضـور داشـتند.

روابط  دفتر  گزارش  به 
و  آب  شرکت  عمومی 
لوح  طی  استان،  فاضالب 
تقدیری که از طرف علی اکبر 
به  نیرو  وزیر  محرابیان 
امضا رسیده، شرکت آب و 
شرقی  آذربایجان  فاضالب 
به عنوان رتبه اول شرکت 

برگزیده در عرصه پژوهش و فناوری معرفی شده است.
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بر اساس 
ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور موفق 
شد عنوان رتبه اول شرکت برگزیده در عرصه پژوهش 
و فناوری صنعت آب و فاضالب در سال 1۴00 را کسب 
کند. مراسم تجلیل از شرکت های برگزیده در مراسم 
افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت 
نیرو در تاریخ 29 آذر 1۴00 در محل پژوهشگاه نیرو 
با حضور مقام عالی وزارت نیرو، معاونین وزارتخانه و 

مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه برگزار شد.
این دستاورد مهم بر اساس ارزیابی کمیته ای متشکل 
از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دفتر تحقیقات، 
توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب 

و فاضالب کشور حاصل شده است. 
در این فرآیند عملکرد پژوهشی شرکت های زیرمجموعه 
صنعت آب و فاضالب بر اساس شاخص های ابالغی 
وزارت نیرو و مستندات ارسالی شرکت ها بررسی شده که 

برخی از شاخص ها عبارتند از:
  ایجاد زیرساخت پژوهش و فناوری در شرکت

  اعتبار هزینه شده در بخش 
پژوهش و فناوری

  اجرای پروژه های تحقیقاتی 
کاربردی

دستاوردهای  بازتاب   
در  تحقیقاتی  و  پژوهشی 

نمایشگاه های ملی و استانی
 میزان حمایت از ارائه مقاله و 

پایان نامه های دانشجویی
از  با دانشگاه ها و مراکز علمی و استفاده  ارتباط   

ظرفیت های شرکت های دانش بنیان
و  ملی  سطح  در  ارزشمند  فعالیت های  انجام   

بین المللی.
اهدای  با  نیرو  وزیر  موفقیت،  این  کسب  پی  در 
تقدیرنامه ای از تالش ها و زحمات کارکنان شرکت آب 
و فاضالب استان در عرصه پژوهش و فناوری تشکر و 

قدردانی کرد.

در راستای تداوم پاسخگویی و ارائه خدمات به 
شهروندان، میز خدمت شرکت آب و فاضالب 
امام  اعظم  مصالی  در  شرقی  آذربایجان 

خمینی)ره( تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی، در راستای 
خدمت رسانی، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی 
به مشکالت مردم، پیش از شروع خطبه های نماز 
جمعه در هفته اول شهریورماه، برنامه میز خدمت 
در  شرقی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت 
مصالی نماز جمعه تبریز دایر شد. در این برنامه 

مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران به صورت 
چهره به چهره با مردم دیدارکردند و پاسخگوی 

سوال های آنان شدند.
ارائه خدمات مشترکین، پاسخگویی به سؤاالت 
و درخواست های مربوط به مسائل آب و خرید 
انشعاب فاضالب و تشریح وضعیت تأمین و 
نیز توزیع و کنترل کیفی و بهداشتی آب شرب 
شهروندان از جمله فعالیت ها و اقدامات آبفا در 

این برنامه بود.
آذربایجان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
شرقی هدف از برپایی این میز خدمت را کاهش 

فاصله بین مردم و مدیران و تکریم ارباب رجوع، 
تسریع در حل مشکالت و درخواست ها و رفع 

موانع موجود دانست.
ایمانلو افزود: در تمامی مناطق شش گانه ادارات 
شرکت آب و فاضالب شهرستان تبریز و نیز 

شهرستان های استان، میز خدمت دایر است.
همچنین مردم بزرگوار می توانند عالوه بر مراجعه 
حضوری به اداره مربوطه، از طریق الکترونیکی با 
مراجعه به سایت شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
 https://abfaazarbaijan.ir شرقی به نشانی

خدمات خود را دریافت کنند.

حضور وزیر نیرو در غرفه آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی

برگزاری جشنواره فراگیری »نخستین واژه آب« در آذربایجان شرقیبرگزاری جشنواره فراگیری »نخستین واژه آب« در آذربایجان شرقی

کسب رتبه اول شرکت برگزیده در عرصه پژوهش و فناوری توسط شرکت کسب رتبه اول شرکت برگزیده در عرصه پژوهش و فناوری توسط شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقیآب و فاضالب آذربایجان شرقی

برپایی میز خدمت شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در نماز جمعه تبریزبرپایی میز خدمت شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در نماز جمعه تبریز

علیرضا ایمانلو، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی از 
اقدامات شرکت در آستانه دهه فجر خبر داد:

جشنواره نخستین واژه آب در مدارس استان از آبان ماه سال جاری آغاز شده است.
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان، جشنواره نخستین واژه 
آب، با هدف آموزش، ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه آب و صرفه جویی برگزار 

می شود که امید است در آینده ای نزدیک شاهد اثرات آن باشیم.
برنامه های این جشنواره شامل برگزاری مسابقه نقاشی آب و زندگی، کارگاه آموزشی 
اولیای دانش آموزان، اجرای طرح همیار آب و کارگاه آموزشی ویژه آموزگاران و آموزش 

دانش آموزان است.
 با توجه به اینکه آب موضوعی فرادستگاهی بوده و فرهنگ  سازی در مصرف آن و 
ضرورت مصرف بهینه بسیار مهم است؛ باید از مدارس آغاز شود و آموزش به این نسل 

به ویژه در دوره ابتدایی، نتایج موثر و ماندگاری در آینده دارد. 
تا به امروز جشنواره نخستین واژه آب در بیش از شش شهرستان و روستاهای 

آذربایجان شرقی و 12 مدرسه برگزار شده است.

متن لوح تقدیر به شرح ذیل است:متن لوح تقدیر به شرح ذیل است:
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

پیشرفت و اعتالی صنعت آب و برق و دستیابی به اهداف و برنامه های 
علمی و پژوهشی وزارت نیرو مرهون مساعی متخصصین و پژوهشگران 

پرتالش این صنعت است.
از آنجا که بنا به ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در سال 
1۴00، شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به عنوان رتبه 
اول شرکت برگزیده در عرصه پژوهش و فناوری معرفی شده است، لذا 
بدینوسیله از تالش ها و زحمات مدیران و همکاران ذیربط، قدردانی به 

عمل می آید. 
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همــزمان با دهــــه فجــــر، بهـــره برداری از 
پروژه های تامین آب شرب در شهرها و 

روستاهای استان

گزارش تصویریگزارش تصویری
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

آذربایجان غربی خبر داد:

در آسـتانه سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقـالب 
تامیـن آب شـرب  پروژه هـای مختلـف  اسـالمی،  
در شـهرها و روسـتاهای آذربایجـان غربـی افتتـاح 

. د می شـو
رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب 
و فاضـالب آذربایجـان غربـی بـا اعـالم خبرآغـاز 
در  شـرب  آب  تامیـن  پروژه هـای  از  بهره بـرداری 
شـهرها و روسـتاهای اسـتان گفت: با بهره بـرداری از 
ایـن پروژه هـا ۳5۸ هـزار و ۳۸۳ نفـر از مزایـای آنهـا 

شـد.  خواهنـد  بهره منـد 
لطیـف خوش سـیرت در ایـن بـاره اظهـار داشـت: 
برای اجـرا و آمـاده بهره بـرداری شـدن ایـن پروژه ها، 
یک هـزار و ۴2۸ میلیـارد ریـال اعتبـار از محـل 
اعتبـارات 

ملی، اسـتانی و ملی استانی شـده هزینه شـده است.
آمـاده  پروژه هـای  جملـه  از  را  زیـر  مـوارد  وی 
کـرد: اعـالم  اسـتان  شـهرهای  در  بهره بـرداری 

رفـع کمبـود آب شـرب شـهرهای پیرانشـهر، رفـع 
کمبود آب شـرب منطقه اسـتقالل شـهر مهاباد، رفع 
کمبود آب شـرب شـهر بوکان و تامین فشـار و کمبود 
آب شـرب زمین هـای توحیـد، تامیـن آب شـرب 
مسـکن مهر طرزیلو و خطوط رفت و برگشـت مخزن 

عباس آبـاد در شـهر ارومیـه.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب آذربایجـان غربی 
در ادامـه بـا اشـاره بـه یکـی از دغدغه های اصلـی این 
شـرکت کـه توجـه بـه مناطـق روسـتایی و اجـرای 
طرح هـای محرومیت زدایی اسـت، آن را از برنامه های 
مهـم و اساسـی عنـوان کـرد و گفـت: در این راسـتا 

فعالیت هـای مختلفـی را انجـام داده 
و مـوارد دیگـری را هـم در دسـتور کار 
داریـم. در همین خصـوص، پروژه های 
روسـتاهای  آشـامیدنی  آب  تامیـن 
سردشـت،  شهرسـتان  در  بریسـو 
روسـتاهای عزت آباد، 

کورابـالغ و دانابـالغ شهرسـتان شـوط، روسـتاهای 
ملحـم و ینگجـه شهرسـتان سـلماس، طـرح تامین 

آب بـه منطقـه پلدشـت و مجتمع هفت روسـتایی 
نازک علیا و تامین آب آشـامیدنی روستاهای 

باراجـوق، صالح آبـاد، مجتمـع صالح آباد 
ارومیـه و روسـتاهای  ذمـه، الک آبـاد 

و حیدرآبـاد شهرسـتان اشـنویه 
اجـرا شـده و همزمـان بـا ایـام 

انقـالب  پیـروزی  سـالگرد 
اسـالمی در  شـکوهمند 

مـدار بهره بـرداری قرار 
خواهنـد گرفـت.

لطیف خوش سیرت - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی
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همزمـان با دهــه فجــر  همزمـان با دهــه فجــر  1010 پروژه پروژه  
آب رسانی در آب رسانی در هرمزگانهرمزگان كلنگ زنی و  كلنگ زنی و 

بهـــره برداری می شــودبهـــره برداری می شــود

 آب رسانی به  آب رسانی به 6767 روستای هرمزگان و بهره مندی  روستای هرمزگان و بهره مندی 
بیش از بیش از ۴9۴9 هزار نفر از آب شرب سالم هزار نفر از آب شرب سالم

امین قصمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبر داد: 

با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور و وزیر نیرو آغاز شد؛

امین قصمی - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 

در پیام امین قصمی آمده است:
»هــر روز از روزهــای پــس از 12 بهمــن ســال 
1۳5۷ برگــی زریــن از کتــاب مانــدگار انقــالب 
ــالمی  ــران اس ــردم ای ــه م ــت ک ــالمی اس اس

ــتند. ــدار آن هس ــظ و نگه حاف
مــردم به عنــوان پاســداران ارزش هــای انقــالب 
اســالمی بــا تکیــه بــر حاکمیــت قانــون از 
انقــالب  از  پــس  ایجادشــده  ظرفیت هــای 
ــه  ــی ک ــد؛ ظرفیت های ــره را گرفته ان ــت به نهای
تــا پیــش از ایــن جایگاهــی بــرای عمــوم قائــل 
ــت. ــرار داش ــردم ق ــترس م ــود و دور از دس نب

خوشــبختانه بــا ورود امــام بــه کشــور عزیزمــان 
در 12 بهمــن ســال 5۷، صفحــات زریــن و 
مانــدگار تاریــخ انقــالب اســالمی رنــگ دیگــری 
ــه خــود گرفــت و واقعیت هــای نقــش مــردم  ب
ــن تر  ــن و روش ــان روش ــن سرنوشتش در تعیی

شــد.
بــدون اغــراق، دهــه فجــر از ســال 5۷ تاکنــون 
ســرآغاز گشــایش های بی نظیــر در عرصــه 
ایــران  گوشه گوشــه  در  آبادانــی  و  خدمــت 
اســالمی اســت کــه بــا عمــران و آبادانــی همــراه 

ــود. ــد ب ــوده و خواه ب
ایــن عمــران و آبادانــی در مجموعــه آب و 
نیــز به عنــوان یــک رویکــرد در  فاضــالب 
ــا  ــردم در آبف ــان م ــوده و خادم ــتور کار ب دس
ــه کار  ــن ب ــده ای روش ــرای آین ــان را ب تالشش
گرفته انــد کــه امیدواریــم گوشــه ای از انتظــارات 

ــود.« ــق ش ــیر محق ــن مس ــردم از ای م

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در پیامی 
فرارسیدن دهه مبارک فجر را تبریک گفت

پروژه های شاخص 9ماهه سال 1400
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــتان در ادام ــا اس ــل آبف مدیرعام
ــار  ــال 1۴00 اظه ــه س ــاخص 9ماه ــای ش پروژه ه
داشــت: امســال پروژه هــای شــاخص زیــادی در 
دســت اجــرا داشــتیم کــه اثربخش تریــن آنهــا 
عبارتند از: بهره برداری از طــــرح ملــی آب رســانی 
به شــهر گوهران و 1۳ روســتای مســیر شهرســــتان 
بشــــاگرد، آغــاز عملیــات اجرایــی طــرح آب رســانی 
از دشــت تلنــگ بــه شهرســتان ســیریک و در بخش 
فاضالب نیز افتتـــاح پـــروژه تصفیـه خانـــه و شـبکه 
فاضــــالب روســــتای »تیــاب« مینــــاب به عنوان 
نخســتین طــرح فاضــالب روســتایی اســتان، در 
مجمــوع بــا اعتبــار یک هــزار و 5۸0 میلیــارد ریــال.

ــات  ــاز عملی ــرد: آغ ــح ک ــام مســئول تصری ــن مق ای
اجرایــی انتقــال پســاب بــه صنایــع مولــد هرمــزگان 
به عنــوان مطالبــه دیریــن مــردم بندرعبــاس از 
دیگــر پروژه هــای تاثیرگــذار در ســال 1۴00 اســت 
کــه بــا اعتبــاری بالــــغ بــــر 20 هــــزار میلیــــارد 

ریـــال وارد فــاز عملیاتــی شــد.
وی همچنین افتتاح آب شــیرین کــن مهــدی آبـاد 
ــا ظرفیــت 150 مترمکعــب در روز و  بندرعبـــاس ب
بهره مندی ۴ روســـتا بـــا جمعیتـــی بالـــغ بـر 922 
نفـــر از نعمـــت آب شـــیرین، اجــراي فــاز 1 طــرح 
ــه روســتاهای  ــه جاســک ب انتقــال آب از تصفیه خان
غــرب و کلنگ زنــی طــرح آب رســانی خــط انتقــال 
آب خلیــج فــارس بــه روســتای رضــوان را از دیگــر 
ــرای امســال  ــال اج ــا در ح ــده ی ــای اجراش پروژه ه

عنــوان کــرد.

ــزگان در  ــانی هرم ــروژه آب رس ــاح 10 پ افتت
ــر ــه فج ده

مدیرعامل آبفاي هرمزگان گفت: در دهه فجر امسال، 
تعداد 10 پروژه آب رسانی در مجموع با اعتبار یک هزار و 

۷25 میلیارد ریال آماده افتتاح و کلنگ زنی است.
امین قصمي با اعالم این خبر گفت: از این تعداد، شش 
در شهرستان های  ریال  میلیارد  اعتبار ۴25  با  پروژه 
بندرعباس، بندر لنگه و قشم تکمیل و آماده افتتاح بوده 
و چهار پروژه نیز در شهرستان های جاسک، سیریک، 
بشاگرد و بستک با اعتبار یک هزار و ۳00 میلیارد ریال 

آماده کلنگ زنی است.
پروژه ها، طرح  این  مهمترین  از جمله  داد:  ادامه  وی 
انتقال  خط  اجرای  جاسک،  غرب  به  آب رسانی 
آب شیرین کن چارک به بستک و جناح و اجرای خط 
معتمدآباد  و  نقاشه  روستاهای  توزیع  و شبکه  انتقال 
شبکه  فاقد  این  از  پیش  که  است  قشم  شهرستان 

آبرسانی بوده اند.
به گفته قصمی، در دهه فجر امسال پروژه های آب رسانی 
و  اصالح  کالت،  و  چاه دراز  احمد،  چاه  روستاهای  به 
توسعه شبکه توزیع آب در سطح شهرستان بندرعباس و 
روستاهای قشم و بازسازی ایستگاه پمپاژ درکوه و گوران 

افتتاح و بهره برداری می شود.
 همچنین اجرای خط انتقال آب رسانی به روستاهای 
زاج و داربست سیریک، طرح آب رسانی به غرب جاسک 
هزار  مخزن  احداث  و  مرانگ  و  زرآباد  روستاهای  و 
مترمکعبی و خط انتقال آب شیرین کن چارک به بستک 
و جناح از دیگر پروژه های آماده کلنگ زنی در دهه فجر 

است.

همزمان با دهه فجر، عملیات آب رسانی به ۶۷ روستای 
رئیس  ویدئوکنفرانسی  دستور  به  هرمزگان  استان 
با حضور استاندار هرمزگان و  جمهور و وزیر نیرو و 

فرماندهان سپاه آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان، امین قصمی، مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان در این مراسم با بیان اینکه اجرای 
این طرح با شعار »حرکت در مسیر محرومیت زدایی« 
از روستاهای بخش مهران شهرستان بندر لنگه آغاز 
شد، افزود: آب رسانی به ۶۷ روستای هرمزگان در قالب 
انعقاد تفاهم نامه همکاری وزارت نیرو و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با اعتباری بالغ بر 11 هزار و ۳9 میلیارد 
ریال عملیاتی شده است که در اجرای آن ۶۷ روستا 

در قالب 1۷ مجتمع و دو تک روستا از آب آشامیدنی 
پایدار بهره مند می شوند. وی جمعیت بهره مند از اجرای 
این پروژه ها را ۴9هزار و 592 نفر عنوان کرد و گفت: 
برای تامین آب این روستاها، سه حلقه چاه حفر و شش 
حلقه چاه تجهیز می شود. 0همچنین 29 کیلومتر خط 
انتقال و 5۳۸ کیلومتر شبکه داخلی اجرا شده و ۳۴ 
مخزن با ظرفیت 1۷ هزار و 500 مترمکعب احداث 
خواهد شد. به گفته مدیرعامل آبفا استان، در اجرای 
این پروژه ها، ۶۷ روستا در مناطق مختلف هرمزگان از 

نعمت آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با افزایش روستاهای 
روستاهای  تعداد  آینده  سال  آب رسانی،  برای  هدف 

محروم هرمزگان به سطح مناسب بهره مندی برسد.

در مراسمی با حضور مدیرعامل آب و فاضالب 
فرماندار  و  استان  سپاه  فرماندهان  هرمزگان، 
یک  آب شیرین کن  آِب  لنگه،  بندر  شهرستان 
شهرستان  سومین  به  مترمکعبی  میلیون 

هرمزگان رسید.
همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان، امین قصمی 
بیان  با  مراسم  این  در  این شرکت  مدیرعامل 
آب شیرین کن ها؛  ظرفیت  از  استفاده  اینکه 
یک  و  هزار  یکصد  آب شیرین کن  دو  بویژه 
پایداری  به  زیادی  کمک  مترمکعبی  میلیون 

آب مناطق مختلف هرمزگان کرده است، افزود: 
همان طور که قول داده بودیم آِب آب شیرین کن 
بیشتری  مناطق  به  مترمکعبی  میلیون  یک 
روستای  دو  مردم  امروز  و  رسید  هرمزگان  از 
شهرستان بندرلنگه نیز از این ظرفیت بهره مند 
نیروی  از مشارکت  شدند. وی ضمن قدردانی 
دریایی سپاه پاسداران، در تشریح جزئیات این 
انتقال و  با اجرای ۷هزارمتر خط  پروژه گفت: 
شبکه توزیع، آب مورد نیاز ۷50 نفر از مردم 
دو روستای چاه دراز و چاه احمد شهرستان بندر 
لنگه از آِب آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی 

تامین شد. مدیرعامل آبفا اعتبار هزینه شده برای 
اجرای خط انتقال، شبکه توزیع و احداث مخزن 
۶0 مترمکعبی را ۳0 میلیارد ریال عنوان کرد. به 
گفته وی، پیش از این شهرستان های بندرعباس 
و بندر خمیر از ظرفیت آب شیرین کن یک میلیون 
مترمکعبی بهره مند بوده اند که با اضافه شدن 
شهر بندر لنگه، تعداد شهرستان های بهره مند به 

سه شهرستان رسید.
قصمی همچنین از همکاری نیروی دریایی سپاه 
پروژه  این  اتمام  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 

تشکر و قدردانی کرد.

آِب آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی به آِب آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی به 
سومین شهرستان هرمزگان رسید سومین شهرستان هرمزگان رسید 

 مدیرعامل آب و فاضالب استان هرمزگان خبر داد: 

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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همزمان با دهه فجر، افتتاح 
19 پروژه عمــرانی تامیـن آب 
آشامیدنی در استــان قزوین

مهندس بیرنوندی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان قزوین اعالم کرد:

مهندس داراب بیرنوندی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان قزوین با اشاره به فعالیت های این شرکت،  عمده ترین اقدامات افتتاحی 

شرکت در آستانه دهه فجر را به شرح زیر اعالم کرد:

مهندس بیرنوندی - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین

در حوزه شهری: 4 پروژه آبرسانی با اعتبار 249 میلیارد ریال
در حوزه روستایی: 15 پروژه آبرسانی با اعتبار 115 میلیارد ریال

جمعیت شهری و روستایی بهره مند از تاسیسات آبرسانی جدید: 12568 
خانوار.

مهندس بیرنوندی همچنین اهم افتخارات کسب شده شرکت آب و فاضالب 
استان قزوین در سال 1400 را به این شرح عنوان کرد:
 رتبه دوم ارزیابی عملکرد مدیران ارشد وزارت نیرو

 رتبه اول ارزیابی عملکرد استانی جشنواره شهید رجایی
 رتبه برتر جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو

 رتبه دوم جشنواره روابط عمومی صنعت آب و برق کشور
 رتبه برتر ارزیابی عملکرد پاسخگویی به شکایات در بین شرکت های 

آبفای سراسر کشور
 رتبه اول میز خدمت حضوری، الکترونیک، ترکیبی و جامع در استان 

قزوین
  )CRM( پایلوت کشوری استقرار سامانه ارتباط با مشتریان 

از سوی وزارت نیرو
 رتبه برتر عملکرد امور فرهنگی و دینی در بین شرکت های 

آبفای کشور
پایگاه بسیج شهید مدنی در بین شرکت های  برتر   رتبه 

آبفای کشور
 رتبه شایسته تقدیر ویژه ارزیابی عملکرد نماز در استان 

قزوین

افتتاح 19 پروژه عمـــرانی تامین 
آب آشامیدنی در استان قزوین

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

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400
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ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

 شمــاره بیست و چهارم
بهمن ماه 1400

150

14
00

ن 
هم

   ب
رم

چها
 و 

ت
یس

ه ب
مار

ش

151

w
w

w
.b

a
rg

h
a

b
.i

r




