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عکاس:

محمد ثانی خانی 
مسئول بخش آگهی:

الهه خسروی

زیر نظر هیأت تحریریه و شورای سیاست گذاری
چاپخانه:

قم چاپ زالل کوثر





تقدیر رئیس جمهور از عملکرد وزیر نیرو؛

وزارت نیرو رتبه برتر 
جشنواره شهید رجایی را کسب کرد

رئیس جمهور در هفدهمین جشنواره شــهید رجایی سال ۱۴۰۱ 
وزارت نیرو را به عنوان دســتگاه برتر اجرایی معرفی و از عملکرد 
علی اکبر محرابیان در خصوص اســتقرار چرخه بهره وری در این 

وزارتخانه تقدیر کرد.
به  گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، ارزیابی عملکرد 
دستگاه های اجرایی کشــور هرساله بر اســاس قانون مدیریت 
خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل های تدوین شده در دو 
بعد عمومی و اختصاصی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور 
 انجام و از دستگاه های برگزیده توسط رئیس جمهور تقدیر می شود.
بر اساس ارزیابی هفدهمین جشــنواره شهید رجایی، وزارت نیرو 
به عنوان رتبه برتر در موضوع اســتقرار چرخه بهره وری انتخاب و 

معرفی شده است.
متن لوح تقدیر »سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهور به وزیر نیرو 

به شرح ذیل است:
خدمت به مردم شــریف ایران در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
توفیقی الهی، نعمتی سترگ و میراثی ماندگار است که امام راحل 
عظیم الشأن و شــهدای واالمقام با تجلی ارزش های بزرگ دینی و 

انقالبی، به یادگار نهاد ه اند.
اکنون که در اولین ســالگرد آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس 
بررسی ها و ارزیابی های دبیرخانه جشــنواره شهید رجایی حائز 
کسب »رتبه برتر در موضوع استقرار چرخه بهره وری در هفدهمین 
جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱" شده اید، از زحمات و تالش های 
ارزنده جنابعالی و تمام مدیران و کارکنان خدوم آن دســتگاه در 
کوشش برای اعتالی کشــور، اهتمام بر تحقق سیاست های کلی 
ابالغی مقام معظــم رهبری )مدظله العالــی( و برنامه های دولت 

مردمی، قدردانی می نمایم.
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پرداختپرداخت  4343 میلیارد تومان  میلیارد تومان 
پاداش مدیریت مصرف به پاداش مدیریت مصرف به 

مشتمشتررکان شهر کان شهر تهرانتهران
در سال جاری نیاز مصرف برق شهر تهران در زمان 
پیک تابستان به رقم بی سابقه 535۰ مگاوات رسید 
که با اقدامات انجام شده و تدابیر درنظرگرفته شده، 
این میزان نیاز مصرف انرژی بدون خاموشی تامین 
شد. با وجود برخی محدودیت ها طی سال گذشته، 
در تابســتان ســال جاری با وجود افزایش ۴۰۰ 
مگاواتی نیاز مصــرف در زمان پیک، کوچک ترین 
خاموشی به مشترکان خانگی اعمال نشد و شبکه 

برق پایتخت به صورت پایدار حفظ شد.
در همین راســتا در مدیریت بار شبکه برق تهران 
طی ســال ۱۴۰۱ بیش از 2 هزار نیروی متخصص به 
صورت شبانه روزی فعالیت داشته اند و دستیابی به 
این موفقیت، در حالی که نیاز برق پایتخت در پیک 
تابستان 3.3 درصد نســبت به پیک سال گذشته 
رشد داشت، بی شــک مرهون تالش شبانه روزی 
کارکنان شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 

است.
شایان ذکر اســت، شــهر تهران دارای حدود 3 
میلیون و ۴۰۰ هزار مشــترک خانگی است که بالغ 
بر 6درصد از این مشترکان؛ یعنی حدود 2۰۰ هزار 
مشترک، ماهانه بیشــتر از 6۰۰ کیلووات ساعت 
برق مصــرف می کنند. در عین حــال8۰ درصد از 
مشترکان شــهر تهران کمتر از الگوی مصرف یا 

بسیار نزدیک به مرز الگوی مصرف قرار دارند.
طی سال جاری با طرح های تشویقی در نظرگرفته 
شده، بیش از 2 میلیون مشــترک برق پایتخت با 
مدیریت مصرف برق مشمول دریافت پاداش روی 
قبوض خود شده اند که از این تعداد، قبض برق بیش 
از نیم میلیون مشترک با رقم ریالی صفر )رایگان( 

صادر شده است.
در واقــع همان طور کــه وعده داده شــده بود، 
مشترکانی که نسبت به ســال قبل در مصرف برق 
خود صرفه جویی داشــتند، به ازای هر کیلووات 
ســاعت صرفه جویــی،  پنج برابــر قیمت فروش 
هرکیلووات ســاعت برق؛ یعنی 5۰۰ تومان در هر 

پاداش خوش مصرفی  کیلووات ساعت مشــمول 
شدند، به طوری که امسال بالغ بر ۴3 میلیارد تومان 
در مجموع پاداش مدیریت مصرف به مشــترکان 

شهر تهران پرداخت شده است.
همزمان با توجه به شعار سال جاری که سال »تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« است، بهره برداری از 
2۰ طرح دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ در دستور کار این 

شرکت قرار گرفته است.
از دیگر خدمات شــرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ، راه اندازی بزرگترین سامانه پاسخگویی به 
مشترکان برق است؛ به شکلی که با بهره برداری از 
این سامانه، ظرفیت پاسخگویی به مشترکان برق 
شهر تهران دوبرابر شــده و امکان پاسخگویی به 
بیش از یک میلیون تماس در شبانه روز به صورت 

هوشمند ایجاد شده است.
همچنیــن در راســتای تکریم شــهروندان با 
برنامه ریزی انجام شــده از این پس شــهروندان 
تهرانی قادرند روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 
۱۱ تا ۱2 به صورت مستقیم با مدیرعامل یا مدیران 
ارشد این شــرکت، به صورت تلفنی و بی واسطه، 
صحبت کرده و مسائل و مشکالت خود را در حوزه 

برق، مطرح و پیگیری کنند.
بدون شک پاسخگویی در برابر شهروندان و حفظ 
احترام و شأن مخاطبان و ذینفعان از رویکردهای 
اصلی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ است و 
در این زمینه تمامی حوادث شبکه فشار متوسط از 
دو طریق سامانه برق من و همچنین ارسال پیامک 
به مشــترکان اعالم خواهد شد تا از هرگونه حادثه 

در شبکه و قطع احتمالی برق، مطلع شوند.
در مبارزه با مزارع غیرمجاز رمــزارز نیز اقدامات 

ارزشــمندی در این مجموعه انجام شده است. در 
حال حاضر هیچ ماینر دارای مجوزی در سطح شهر 
تهران فعالیت ندارد و تنها در ســال ۱۴۰۱ بیش از 
9۴۰۰ ماینر غیرمجاز در شهر تهران کشف و ضبط 

شده است.
امســال عالوه بر مشــارکت بیش از 5۰درصدی 
مشترکان شــهر تهران در مدیریت بار شبکه، در 
بخش اداری نیز شــاهد 2۰۰ مگاوات صرفه جویی 
در مصرف برق در زمان پیک بودیم و با اســتفاده 
از ظرفیت مولدهای خودتأمین، ۱5۰ مگاوات دیگر 
نیز از نیاز مصرف برق شبکه در زمان پیک در شهر 
تهران کاهش پیدا کرد و در مجموع توانســتیم در 
زمان پیک در شهر تهران، 6۰۰ مگاوات صرفه جویی 
و کاهش نیاز مصرف بــرق را رقم بزنیم. همچنین با 
اقدامات انجام شــده، بیش از ۱۰ مگاوات از بار پایه 
دانشگاه ها و موسســات آموزش عالی شهر تهران 

نیز کاهش پیدا کرده است.
در کنــار اقدامــات انجام شــده در مدیریت بار 
تابستانه، امسال به مناسبت هفته دولت، طرح های 
بهینه سازی و توسعه شبکه برق پایتخت به ارزش 

بالغ بر 2۰۰ میلیارد تومان بهره  برداری خواهد شد.
احداث 68 دستگاه پســت برق جدید و اصالح و 
بهینه سازی 35 دستگاه پست توزیع برق، احداث 
7۰ کیلومتر شــبکه جدید و اصــالح 3۰ کیلومتر 
شبکه فشار متوســط، احداث 5۰ کیلومتر شبکه 
جدید و اصالح 26 کیلومتر شــبکه فشار ضعیف و 
تأمین برق 22 هزار مشترک جدید و افزایش قدرت 
انشــعاب، از جمله طرح هایی اســت که در هفته 
دولت در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به 

بهره برداری رسیده است.

مهندس کامبیز ناظریان-  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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افزایش چهارهزار و 300 مگاواتی ظرفیــت نیروگاه های حرارتی، 
انجام 94هزار مگاوات برنامه تعمیرات و آماده سازی واحدهای برق 
حرارتی تا قبل از شروع پیک، ســاخت یک واحد جدید نیروگاهی 
در مدت چهار ماه و ثبت بیشترین میزان تولید برق ساالنه از جمله 
دستاوردهای صنعت برق حرارتی در نخستین سال فعالیت دولت 

سیزدهم بوده است.
دولت سیزدهم در حالی فعالیت رســمی خود را از اواخر تابستان 
سال گذشته آغاز کرده بود که کشــورمان در روزهای اوج مصرف 
پیک تابستان آن سال به دلیل ناترازی ۱۵هزار مگاواتی میان تولید 
و مصرف برق با بروز قطعی و خاموشی در نقاط مختلف روبه رو شده 
و همین مورد، مشــکالت اقتصادی و اجتماعی فراوانی ایجاد کرده 

بود.
بدین منظور با توجه به حساسیت این موضوع، وزارت نیروی دولت 
ســیزدهم از همان روزهای ابتدایی شروع به کار خود برنامه  مدون 
و منســجمی را به منظور افزایش ظرفیت تولید برق کشــور برای 

کاهش ناترازی یادشده و بروز قطعی برق در دستور کار قرار داد.
براساس برنامه پیش بینی شــده این وزارتخانه مقرر شده است در 
طی چهار ســال فعالیت دولت ســیزدهم، حدود 3۵هزار مگاوات 
به ظرفیت نیروگاه های کشــور افزوده شــود که این رقم از طریق 
ســاخت ۱۵هزار مگاوات نیروگاه حرارتی توســط بخش دولتی و 
خصوصی، ۱0هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ســاخت ۱0هزار 
مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ محقق خواهد شد. این میزان 

افزایش ظرفیت در طی ســالیان اخیر بی ســابقه بوده و به نوعی با 
تحقق این مهم، شاهد رکوردشکنی در افزایش ظرفیت نیروگاهی 

کشور خواهیم بود.
بــا توجه به اینکه در حــال حاضر حدود 9۲درصد انرژی ســاالنه 
تولیدی کشور توســط نیروگاه های حرارتی تامین می شود؛ از این 
رو برنامه ۱۵هــزار مگاواتی درنظرگرفته شــده برای بخش دولتی 
و خصوصی از اهمیــت دوچندانی برخوردار اســت. بدین منظور 
با توجه به حساســیت موضوع، برنامه فشــرده و منسجمی برای 
دوره اوج بار ۱40۱ در دســتور کار صنعت برق گرفت تا واحدهای 
درنظرگرفته شــده برای تامین برق پایدار پیک تابستان امسال در 
موعد مقرر وارد مدار شده و به کمک شــبکه سراسری برق کشور 

بیاید.
تالش های صورت گرفته در این بخش موجب شد تا از شهریورماه 
سال گذشته تاکنون ۲0 واحد نیروگاهی به ظرفیت سه هزار و ۲7۱ 
مگاوات در راســتای توســعه ظرفیت نیروگاه های حرارتی، کمک 
به کاهش خاموشی ها در تابستان ســال جاری و افزایش ظرفیت 

شبکه سراسری برق کشــور وارد مدار 
تولید شود.

پروژه های سنکرون شده در این 
بازه زمانی شــامل: واحدهای 
گازی نیروگاه هــای هنــگام، 
میانرود،  قشــم،  پاســارگاد 

آریــان زنجان)دو واحــد(، ایران ال ان جی)ســه واحــد(، مهتاب 
کویر)دو واحد(، شهید باکری و مقیاس متوسط زاهدان)دو واحد( 
بوده اســت. همچنین در این مدت واحد بخار نیروگاه های جهرم، 
هریس، ارومیه، چابهار، بعثت پارس جنوبی، غرب کارون و عسلویه 

نیز به بهره برداری رسیده است.
از ســوی دیگر در این میان پروژه ارتقای توان تولید نیروگاه های 
موجود نیز جزو برنامه هایی بود که برای افزایش پایداری شــبکه 
برق کشــور در دســتور کار قرار گرفت و در پی انجــام این طرح، 
یک هزار و 3۵ مگاوات از طریق ارتقای توان عملی واحدهای گازی 
و ســیکل ترکیبی و همچنین رفع محدودیت تولید واحدهای بخار 

به ظرفیت تولید نیروگاه های حرارتی کشور افزوده شده است. 
مجموع اقدامات صورت گرفته در این بخش موجب شــده اســت 
ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشورمان نیز از مرز 7۲هزار مگاوات 

عبور کند.
براســاس برنامه ریزی انجام شــده، بــه زودی واحدهــای جدید 
نیروگاه های دوکوهه، راشد تربت  حیدریه، فوالد بوتیا، بعثت پارس 
 جنوبی، سبالن و فردوســی نیز ســنکرون خواهند شد که بدین 
ترتیب با احتساب تمامی اقدامات یادشده، میزان افزایش ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی در طی یک سال اخیر به رقم پنج هزار و ۵00 
مگاوات خواهد رسید که در تاریخ صنعت برق کشورمان این میزان 

افزایش ظرفیت بی سابقه بوده است.
پیش از این بیشترین میزان افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
مربوط به ســال 89 و اوج درآمدهای نفتی کشــور بــا رقمی بالغ 
بــر چهارهزار و ۲۵۲ مگاوات بوده اســت کــه متخصصان داخلی 
کشورمان در صنعت برق توانســته اند با وجود تحریم های ظالمانه 
غرب و محدودیت های اقتصادی موجــود، رکورد جدیدی در این 

زمینه به ثبت برسانند.
همچنین در این دولــت برای نخســتین بار حدود 

94 هزار مــگاوات برنامه تعمیرات نیروگاه های 
حرارتی پیش از شروع پیک مصرف برق 

تابســتان ۱40۱ به پایان رســید 
تــا صنعت بــرق حرارتی در 

این زمینــه نیز رکورد 
جدیدی به ثبت 

برساند.

عبدالرسول پیشاهنگ، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی:

ثبت چهار رکورد جدید 
در تاریخ صنعت برق ایران

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت تولید نیروی برق حرارتی منصوب شد

انجــام به موقع برنامه هــای تعمیراتی و آماده ســازی این واحدها 
موجب شــد ضریب آمادگــی نیروگاه های حرارتی کشــور از مرز 
98درصد عبور کند و در روزهای اوج مصرف برق کشــور، شــاهد 
تولید برق پایدار و مطمئن برای مشــترکان سراســر کشور و عدم 
تکرار تجربه تلخ خاموشی های چند ســال اخیر در فصل تابستان 

باشیم.
نیروگاه هــای حرارتی کشــورمان از زمان شــروع بــه کار دولت 
ســیزدهم )نیمه مردادماه ۱400( تا مردادماه امسال بیش از 348 
میلیارد کیلووات ســاعت انرژی تولید کرده اند که این میزان تولید 
ســاالنه نیروگاه های حرارتی در تاریخ صنعت برق بی سابقه بوده 

است.
از سوی دیگر پیرو تفاهم نامه وزارتخانه های نیرو و صمت به منظور 
احداث نیروگاه های حرارتی توســط صنایع، پروژه ســاخت واحد 
گازی جدید نیروگاه شــهید باکری ســمنان در دستور کار گرفت 
و متخصصان داخلی کشــورمان در گروه مپنا توانســتند فرایند 
نصب و راه اندازی یک واحــد گازی این مجموعه را در مدت 
زمان چهار ماه به پایان برســانند. به طور معمول بازه زمانی 
ساخت چنین واحدهایی حدود ۱۲ تا ۱4 ماه است که با 
این اقدام، رکورد جدیدی در پروســه ساخت واحدهای 

نیروگاهی به نام کشورمان ثبت شده است.

مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی تولیــد نیروی برق 
حرارتی با صدور حکمی، حســین طارمــی را به عنوان 
مدیرکل دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل، روابط  عمومی و 

امور بین الملل این مجموعه منصوب کرد.
عبدالرسول پیشــاهنگ ضمن انتصاب حسین طارمی 
به عنوان مدیرکل دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل، روابط  
عمومی و امور بین الملل شرکت برق حرارتی، از خدمات 
غالمحسین مقیمی در مدت زمان تصدی این مسئولیت 

تقدیر به عمل آورد.
حسین طارمی در طی دو دهه اخیر در ستاد وزارت نیرو 
به عنوان رئیس گروه ارتباطات، اطالع رسانی و رسانه ها 
و رئیس گروه تبلیغات، مستندســازی و نمایشگاه های 
روابط  عمومی، رئیس گروه تشــریفات امور بین الملل، 
معاون مدیر کل امور اداری و پشــتیبانی و مسئول روابط  
عمومی مرکز بســیج این وزارتخانه مشغول به فعالیت 

بوده  است.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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اقدامات 
شرکت توانیر 

در راستای مدیریت 
پیک 1401

محمد علی اکبری، مدیر کل 
روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت توانیربه مناسبت هفته دولت

شــرکت مادرتخصصی مدیریت 
تولیــد، انتقــال و توزیع نیــروی برق 

ایران )توانیــر(، زیرمجموعه وزارت نیروی ایران 
است که مســئولیت »توسعه تأسیســات تولید، انتقال 

و عمده فروشــی برق« را در کشــور برعهده دارد. شــرکت های 
زیرمجموعه توانیر شامل ۱۶ شرکت برق منطقه ای و 39 شرکت توزیع 

برق اســت. »جلوگیری از خاموشــی ها« و »به حداقل رســاندن 
ناترازی ها« دو مورد اساســی هســتند که شــرکت همواره در 

تالش بــرای موفقیت در این موارد اســت. گــزارش زیر، 
جزئیات فعالیت ها و اقدامات شرکت توانیر در راستای 

مدیریت پیک ۱40۱ را به همراه دارد. 

 برنامه های جلب مشــارکت صنایع برای 
مدیریت مصرف شبکه:

تهیه و ابــالغ ضوابط اجرایی پاســخگویی بــار ســال ۱40۱ پیرو نامه 
شــماره۱400/43989/3۵0 مورخ ۱400/۱0/04 و همچنین اخذ تصویب نامه 

هیئت محترم دولت به شماره ۲۶743/ت۵9790هـ مورخ ۱40۱/0۲/۲4 و پیگیری اجرای 
مصوبات منجر به جلب مشارکت 97۲7۱ مشترک صنعتی در کشور و مدیریت بار بیش از ۲۲00

مگاوات.
 تعامل با بخش کشاورزی:

مصوبات فوق و هماهنگی با ادارات جهاد کشــاورزی در کشــور، منجر به جلــب همکاری ۲48۵00 
مشترک کشاورزی و مدیریت بار بیش از ۱800 مگاوات در کشور شد. 

 مدیریت میزان مصرف برق در حوزه عمومی و اداری:
در حوزه عمومــی با پایش دقیق میزان مصرف ادارات کشــور و برخورد با 

ادارات پرمصرف و همچنین تغییر ساعت کار ادارات، مدیریت بار 
حدود 700مگاواتی رقم خورد.

 فرهنگ سازی و مدیریت 
مصرف برق:

در این حوزه با مشــارکت فعال در برنامه های رادیو 
و تلویزیون، تبلیغات گســترده بنری در سطح شهر، انتشار 

اینفوگرافیک و تبلیغات در »برق من«، قدمی شــگرف در این زمینه 
برداشته شد. مانند برنامه »فاز مثبت« شبکه ۱ و بنرهای ۵=۱ سطح شهر.
 تدوین بسته های تشویقی برای مشترکین )پاداش صرفه جویی(:

برای تمام مشــترکین از تعرفه های مختلف مطابق با ضوابط اجرایی پاسخگویی بار، 
پاداش صرفه جویی براســاس رفتار بار ثبت شده در سامانه ســمپ )مدیریت پیک بار( 
کشور محاسبه می شود. همچنین برای مشترکین خانگی نیز براساس طرح ۵=۱پاداش 

اعطا شده است.
 اصالح تعرفه ها و اتخاذ تدابیر بازدارنده برای مشترکان پرمصرف:

براســاس آخرین آیین نامه تعرفه های برق ابالغی بهمن سال ۱400، بهای 
برق تمام مشــترکین پرمصرف خارج از الگوتعریف شــده با قیمتی 

معادل/نزدیک به قیمت تمام شــده برق محاســبه شــده و 
قیمت یارانه ای فقط بــرای مصرف در محدوده الگو 

تعلق می گیرد.

مزارع  بــا  مقابله   
رمزارز غیرمجاز:

ضمن بررســی رفتار بار مشــترکین جهت 
ارزیابی بار پایه با نوع ماهیت مشترک و در نهایت کشف 

رمزارز غیرمجاز احتمالی، بستری در صفحه بازرسی شرکت توانیر 
جهت دریافت گزارش مردمی و تخصیص پاداش منظور شده است.

 تعامل بین دستگاهی و جلب مشارکت سایر دستگاه های دولتی:
جهت هماهنگی بیشتر و حفظ منافع صنایع و کشــاورزها در اثر مدیریت بار، مدیریت بار 

صنایع با هماهنگی کامل وزارت صنعت، معدن و تجــارت )صمت( صورت گرفت و همچنین 
جهت اجرای بهینه با استانداری ها و فرمانداری های کل کشور هماهنگی مربوطه انجام شد. همچنین 
هماهنگی با وزارت کشور جهت همکاری مشترکین اداری و تغییر کار ساعت اداری و جهاد کشاورزی 

برای مشترکین کشاورزی صورت گرفت.
 بهره گیری از ســامانه های کنترل و پایش هوشــمند مصرف مشترکان 

پرمصرف:
استقرار، بهره برداری و توسعه سامانه مدیریت پیک بار کشور )سمپ( جهت 

ارزیابی و نظارت مدیریت بار صورت گرفته در کشور انجام شد که 
میزان عملکرد و پاداش همکاری مشترکین به صورت 

دقیق محاسبه و ارائه می شود.

میزان  کردن  رویت پذیر   
مصرف برق صنایع:

با توسعه کنتورهای هوشمند »فهام«، تمام مصرف 
مشترکین صنعتی دیماند، رویت پذیر شده و در حال توسعه 

آن به مشترکین پرمصرف آمپری و کل مشترکین صنعتی هستیم.
 استفاده از ظرفیت خودتأمین صنایع:

به منظور اســتفاده از ظرفیــت مولدهای خودتامین صنایــع، مولدهای 
موجود شناســایی و جهت تامین ســوخت به ســازمان پخش 

فرآورده های نفتی در قالب ســامانه »تجارت آســان« 
معرفی شــدند که در نهایت منجر به تولید بالغ 

بر ۶00 مگاوات در روز شد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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از این رو از روزهای ابتدایی پاییز ســال گذشته با همت و حمیت 
مدیران و متخصصــان در وزارت نیرو و صنعت بــرق، تمهیداتی 
اندیشیده شد تا برق مســتمر و پایدار در کشور تامین شود. از جمله 

این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 برنامه ریزی منسجم و گسترده جهت بهبود عملکرد بخش های مختلف 
تولید، انتقال و توزیع برق همچون استفاده از حداکثر ظرفیت نیروگاه های 

تولید برق کشور، احداث تاسیسات جدید برقی و بهینه سازی شبکه های برق 
 بهره گیری از کمک شــایان دولت در پشــتیبانی از صنعت برق جهت جلب 

همکاری صنایع و سایر بخش ها 
 ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق جهت همراهی مردم و رســانه ها در مصرف 

بهینه برق 
 ارائه برنامه های تشویقی برای مشــترکینی که مصرف مناسب داشته اند. کمااینکه این 
طرح با استقبال مشترکان مواجه شد و تعدادد زیادی مشمول دریافت پاداش روی قبض 

برق خود شدند.
با این اقدامات توانستیم تابستان گرم امسال را بدون خاموشی سپری کنیم و موجبات 
رضایت خاطر مردم را فراهم آوریم و این رضایت، بزرگترین دستاورد و مایه افتخار ما در 

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و صنعت برق کشور است.
در نهایت از تالش ها و زحمات شبانه روزی تک تک همکارانمان در شرکت توزیع نیروی 
برق البرز برای ارائه خدمات بدون وقفه و تامین برق مطمئن و پایدار و شــبانه روزی به 
مردممان سپاســگزاری می کنم و امیدوارم حاصل همه ایــن تالش ها، موجب افزایش 

رضایتمندی هم استانی های عزیزمان از شرکت توزیع نیروی برق البرز شود. 
تأمین رضایت مشــترکان و مصرف کنندگان بــرق،  انگیزه مضاعفی بــرای ما ایجاد 
می کند که با قدرت و ســرعت هرچه بیشتر مسیر پیش رو را ادامه دهیم و تنها خواسته 
همیشــگی مان از مردم عزیز،  رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی در مصرف برق است 
تا در نهایت این رویه تبدیل به فرهنگ عمومی شــود و همه هموطنانمان از اثرات آن 

بهره مند شوند و برق مطمئن و پایدار داشته باشند. 

رضایت مردم؛ 
بزرگترین دستاورد صنعت برق کشور 

حسن کریمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

امــروزه صنعــت بــرق کشــورها، 
اساســی تـــرین  تامین کننــــده 
زیرســاخت های هــر جامعه اســت 
که بســتر الزم را برای تولد، رشــد و 
اســتمرار هر فعالیتی فراهم می کند. 
ممکن اســت ضرورت و وابستگی به 
برق در زمــان حضور و وصــل آن به 
چشم نیاید، اما هنگامی این وابستگی 
و احساس نیاز آشکار می  شود که برای 
لحظات یا ســاعاتی این قطار استمرار 
متوقف می شــود و روشنایی، گرمایش 
یا ســرمایش از خانه ها می رود و چرخ 

صنعت از حرکت باز می ایستد.
صنعت برق در کشــور مــا در طول 
ســال های متمادی اخیر، اســتمرار و 
پویایی در ارائه خدمات داشــت؛ ولی 

به یک باره در یکی، دو ســال گذشته 
به دلیل تغییر در شــرایط آب و هوایی 
و اقلیمــی از جمله کاهــش بارش ها و 
افزایش دمای تابستانی دچار غافلگیری 
شد که منجر به بروز قطعی برق مکرر در 
بخش های مختلف و بروز مشکالتی در 
روند زندگی مردم شــده بود. به همین 
دلیل، مدیریت ایــن نیازمندی حیاتی 
و مهم به پشــتکار و تالش شبانه روزی 
فراوانی نیاز دارد. در شــرایطی که هم 
َمصرف برق رو به افزایش اســت و هم 
روزانه به تعداد مشــترکین آن افزوده 
می شود، همه باید در تأمین آب و برق، 
مشارکت مفید داشته باشند و مدیریت 
مصرف برق، نیازمند همراهی همه این 

مشترکین است.

حسن کریمی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 

برق استان البرز
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طرح/برنامه/ پروژه / 
اقدام/فعالیت/ هدف/

شاخص

برنامه
نتایج و اهداف مورد انتظار 

)در صورت وجود شاخص  کمی حتما از 
شاخص های کمی استفاده شود(

عملکرد

درصد 
میزان 

پیشرفت 
)باتوجه به 
اهداف و 

نتایج مورد 
انتظار(

بازه زمانی
نتایج یا دستاوردهای طرح )با مقایسه 

نسبت به وضعیت در آغاز به کار 
دولت سیزدهم یا متوسط عملکرد در 
برخی ادوار گذشته یاسایر کشورها(

مرتبط با کدام یک از :
1- مطالبات رهبر معظم انقالب

2- دستورات و وعده های 
رئیس جمهور

3- سندتحول دولت
4- برنامه های دستگاه
5- قوانین باالدستی

شروع
تاریخ پایان 
/ درحال 

اجرا

5

بهبود مدیریت برداشت 
مصالح رودخانه ای با 
استفاده از ظرفیت 

قانونی بند )ز( تبصره 
8 قانون بودجه سال 

1400 کل کشور

3085 کیلومتر ساماندهی35 کیلومتر ساماندهی

سال 
1399

سال 
1401

انجام 30 کیلومتر عملیات ساماندهی 
قوانین باالدستیو 17 کیلومتر عملیات الیروبی 

1768 کیلومتر الیروبی25 کیلومتر الیروبی

6
طرح احیا و تعادل بخشی 

منابع آب زیرزمینی 
کشور

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر 
87 11150 حلقهمجاز به تعداد 12800 حلقه

سال 
1394

در حال 
انجام

افزایش 1/3 درصد نسبت به 
میانگین سه سال اخیر )از نظر تعداد 

عملکرد(

سندتحول دولت
برنامه های دستگاه
قوانین باالدستی

1125046 دستگاهنصب کنتور به تعداد 24000 دستگاه
افزایش 15درصد  نسبت به 

میانگین سه سال اخیر )از نظر تعداد 
عملکرد(

حجم صرفه جویی به میزان 530 میلیون 
کاهش 19 درصد نسبت به میانگین 40 215 میلیون متر مکعبمتر مکعب

سه سال اخیر )از نظر تعداد عملکرد(

تعدیل پروانه چاه های مجاز کشاورزی به 
 3800056 پروانهتعداد 67000 پروانه

افزایش 36درصد  نسبت به 
میانگین سه سال اخیر )از نظر تعداد 

عملکرد(

7
تدوین و بروزرسانی 

ضوابط و معیارهای فنی 
موردنیاز صنعت آب 

و آبفا

اهداف کیفی:
 ایجاد وحدت رویه در فرایند مطالعه، 

اجرا و بهره برداری از طرح ها و پروژه 
های بخش آب و آبفا

 کاهش قابل توجه هزینه ها و ارتقای 
کیفی طرح ها
اهداف کمی:

 ابالغ استانداردها، ضوابط و معیارهای 
فنی: 8 مورد

 انتشار نشریات داخلی: 5 مورد

عملکرد کل از سال 
:1361

- تعداد استانداردها، 
ضوابط و معیارهای فنی 
ابالغ شده: 300 مورد

- تعداد نشریات داخلی 
تدوین شده: 148 مورد

عملکرد کمی:
- تعداد استانداردها، 
ضوابط و معیارهای فنی 

ابالغ شده: 6 مورد
- تعداد نشریات داخلی 

تدوین شده: 9مورد

مستمر85 درصد

تعداد استانداردها، ضوابط و 
معیارهای فنی ابالغ شده: حدود 80 

درصد متوسط ساالنه )6 مورد(

تعداد نشریات داخلی تدوین شده: 
بیش از دو برابر متوسط ساالنه 

)9مورد(

برنامه های دستگاه
قوانین باالدستی

طرح/برنامه/ پروژه 
/ اقدام/فعالیت/ 

هدف/شاخص

برنامه
نتایج و اهداف مورد انتظار 
)در صورت وجود شاخص  

کمی حتما از شاخص های کمی 
استفاده شود(

عملکرد

درصد 
میزان 

پیشرفت 
)باتوجه 

به اهداف 
و نتایج 
مورد 
انتظار(

بازه زمانی

نتایج یا دستاوردهای طرح )با 
مقایسه نسبت به وضعیت در آغاز 
به کار دولت سیزدهم یا متوسط 
عملکرد در برخی ادوار گذشته 

یاسایر کشورها(

مرتبط با کدام یک از :
1- مطالبات رهبر معظم انقالب

2- دستورات و وعده های رئیس 
جمهور

3- سندتحول دولت
4- برنامه های دستگاه
5- قوانین باالدستی

تاریخ پایان / شروع
درحال اجرا

احداث شبکه های آبیاری و 1
زهکشی اصلی

احداث 4690 هکتار شبکه 
اصلی )شامل 3014 هکتار 

احداث جدید و 1676 هکتار 
تبدیل اراضی نیمه مدرن به 

مدرن(

احداث 1373 هکتار شبکه 
اصلی )شامل 567 هکتار 

احداث جدید و 806 هکتار 
تبدیل اراضی نیمه مدرن به 

مدرن(

مطابق جدول 301

نسبت به عملکرد ساالنه کل 
مساحت احداث شده: 4/5 درصد
نسبت به عملکرد ساالنه مساحت 
احداث در دولت دوازدهم: 5/3 

درصد

همه موارد

آب اندازی شبکه های آبیاری و 2
زهکشی اصلی

آب اندازی 5061 هکتار شبکه 
آبیاری و زهکشی اصلی

آب اندازی 3017 هکتار شبکه 
مطابق جدول 601آبیاری و زهکشی اصلی

نسبت به عملکرد ساالنه کل 
مساحت شبکه های در حال استفاده: 

8/5 درصد
همه موارد

3
تعیین حد بستر و حریم 

رودخانه های عبوری از مراکز 
جمعیتی

تهیه نقشه های حد بستر و 
حریم در طولی معادل 7 هزار 
کیلومتر به عنوان پیش نیاز 
هرگونه اقدام حفاظتی در 

مدیریت رودخانه ها در سال 

سال 1401سال 71001379هزار کیلومتر
رکورد انجام این مطالعات در سنوات 
گذشته ساالنه 5 هزار کیلومتر بوده 
که در سال اول دولت سیزدهم به 7 
هزار کیلومتر افزایش یافته است.

قوانین باالدستی

4

اجرای عملیات 
الیروبی و ساماندهی 
رودخانه های کشوردر 

مناطق حساس و 
بحرانی

1000 کیلومتر عملیات الیروبی 1000 کیلومتر
100الیروبی 

مستمر

رکورد انجام عملیات الیروبی تا 
سال 1397 ساالنه حدود 350 

کیلومتر بوده که از سال 1398 به 
بعد به ساالنه حدود 1000 کیلومتر 

افزایش یافته است.

قوانین باالدستی
9090 کیلومتر عملیات ساماندهیساماندهی 100 کیلومتر

برنامه و عملکرد دولت سیزدهم 
)اول شهریور 1400 تا پایان مرداد ماه 1401(

دستاوردها، اقدامات و فعالیت های مهم و شاخص شرکت مدیریت منابع آب ایران 

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارش
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پست لیســار و همزمان هفت پروژه دیگر شرکت برق منطقه ای گیالن در شهرستان 
تالش افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

بهمن داراب زاده، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: هدف گذاری شرکت 
برای عبور موفقیت آمیز از تابستان جاری با اجرای هشت پروژه بود که خوشبختانه به 

این مهم دست پیدا کردیم.
وی افزود: افتتاح این هشت پروژه در این برهه زمانی، نمود عملی کار جهادی و صرف 
فعل توانســتن اســت. این پروژه ها با حداقل امکانات و تجهیزات و با تکیه بر دانش 

متخصصان بومی اجرایی شد و امید به آینده را در دل همه روشن نگه داشت.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای گیالن افزود: این پروژه ها با هدف افزایش قابلیت 

اطمینان شبکه و تامین برق مطمئن و پایدار مشترکان، اصالح افت ولتاژ و جلوگیری 
از اعمال محدودیت، افزایــش ظرفیت بارگیري و اصالح میزان توان راکتیو مصرفی و 

ضریب توان در مدار قرار خواهند گرفت.
داراب زاده گفت: راه و مســیری را که در پیــش گرفته ایم با قدرت و ســرعت ادامه 
می دهیم و ان شااهلل در هفته دولت سال آتی حدود 800 میلیارد تومان افتتاح پروژه 

خواهیم داشت.
گفتنی اســت که احداث پست لیســار و برقراری اتصاالت مربوطه، افزایش ظرفیت 
بخش انتقال پست رشت شمالی، توسعه پست شهید ســیادتی و تغییر ارتباط خط 
رشت ۱ – رستم آباد، احداث خط دومداره تغذیه پست جنوب رشت، افزایش ظرفیت 

پست های ســیاهکل و فومن و نصب بانک های 
خازنی در پست های جنوب رشت و هشتپر از 

جمله پروژه هایی بودند که افتتاح شده و 
به بهره برداری رسیدند.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمـــــاره بیست و ششم
شهریور 1401
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در هفته دولت امسال

شرکت برق منطقه ای گیالن، 
پـــروژه8    افتتاح و برق دار شد



نشست خبری مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان 
به مناسبت هفته دولت، با حضور اصحاب رسانه برگزار 

شد.
در این نشست، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان 
با اشــاره به طرح های قابل بهره برداری طی هفته دولت 
در حوزه برق منطقه ای اســتان کرمان اظهار داشت: در 
هفته دولت پنــج پروژه بــا اعتبار 3۵4 میلیارد تومان 
افتتاح شــده و کلنگ ۶ طرح نیز با اعتبار هشــت هزار 

و 97۵ میلیارد ریال به زمین زده می شود.
مهنــدس حمیدرضــا حبیبــی افزود: طی یک ســال 
گذشــته 3۲0 مگاوات به تولید نیروگاه سیکل ترکیبی 
زرند و ۲۵ مگاوات به تولیــد نیروگاه های تجدیدپذیر 

استان کرمان افزوده شده است.
دولــت  فعالیــت  ابتــدای  از  کــرد:  اعــالم  وی 
ســیزدهم ۵۲4میلیارد تومــان در حوزه انــرژی برق 
در این اســتان ســرمایه گذاری شده اســت؛ به طوری 
که 34۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق در کرمان افزوده 

شد.
وی در خصــوص میــزان تولید برق در اســتان کرمان 
اظهار داشت: میزان ظرفیت نصب شــده نیروگاهی در 
کرمان چهارهزار و ۱9۵ مگاوات اســت که ســه هزار 
و 334 مگاوات تولید عملیاتی دارد. مصرف برق در این 
استان نیز سه هزار و ۱00 مگاوات است که خوشبختانه 

تراز تولید و مصرف برق در کرمان مثبت است.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای استان کرمان تاکید 
کرد: در حال حاضر ۶ واحد نیروگاهی شامل یک واحد 
نیروگاه گازی هشــت مگاواتی در شهرستان رفسنجان 
و پنج نیروگاه خورشــیدی بــا مجموع ۵0 مگاوات در 

شهرســتان های زرند، بافت، رفســنجان، ســیرجان، 
رفسنجان و نرماشیر در حال احداث است.

وی اظهار داشت: برای تامین بار صنایع استان کرمان به 
منظور احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه ســیکل ترکیبی 
و ۶۵0 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برنامه ریزی و اقدام 
شده است که باید ظرف ســه سال آینده این پروژه ها به 

بهره برداری برسد.
حبیبی بیان کرد: سال گذشته 4۵ درصد مصرف انرژی 
اســتان کرمان در بخــش صنعت، ۲3 درصد در بخش 
کشاورزی، ۲۲ درصد در بخش خانگی و مابقی در سایر 
مصارف از جمله تجاری، روشنایی معابر و عمومی بوده 

است.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای کرمان تصریح کرد: 
ســهم این اســتان از مصرف انرژی هــای تجدیدپذیر 
حدود یک درصد و بهره وری در نیروگاه خورشیدی در 
کرمان ۲0 درصد اســت و بیش از 98 درصد برق این 
اســتان از طریق نیروگاه های حرارتی تولید و مابقی از 
طریق نیروگاه های خورشیدی و برق آبی تولید می شود.

حبیبی با اشــاره بــه اینکه در حــوزه انتقــال و فوق 
توزیع مشــکلی برای تامیــن بار مشــترکان صنعتی، 
خانگی و تجاری در کرمان نداریــم، بیان کرد: 9 هزار 
کیلومتر خــط انتقــال توزیــع در این اســتان وجود 
دارد کــه توسط ۱40 پســت بــرق انجام می شــود 
و ۲ خط 400 کیلوولــت جیرفت بــم با 90 کیلومتر 
مدار و پروژه 400 کیلوولت ارتباطی در منطقه ارزوییه 
با ۵0 کیلومتر مدار، طی یک ماه آینده وارد مدار شبکه 

برق استان کرمان می شوند.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای استان کرمان افزود: 
مجوز احداث کارخانه تولید ســلول های خورشــیدی 
صادر شده که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی تصریح کرد: در سال ۱400 نســبت به سال قبل از 
آن، ۱3 درصد رشــد مصرف پیک بار در استان کرمان 
داشــتیم، که برای تامین این میزان رشد باید به همین 
مقدار زیرساخت ها توسعه پیدا کند که غیرقابل توجیه 

است.
حبیبــی تاکید کرد: مدیریت مصــرف منحصر به فصل 
تابســتان و پیک بار نیســت، زیرا برای تولیــد برق از 
زیرســاخت ها و منابع انرژی کشور اســتفاده می شود و 
هرچه اســتفاده از این منابع کنترل شده و بهینه باشد، 

به توسعۀ کشور کمک خواهد شد.
وی اظهار داشــت: امســال با همکاری صنایع و بخش 
اداری، قطعی برق برای مشــترکان خانگی نداشــتیم 
و با تغییر ســاعات کار ادارات در ســاعات پیک مصرف 
حدود ۲۵ تا 30 مگاوات کاهش مصرف برق را شــاهد 
بودیم که این میزان برابر مصرف یک کارخانه ســیمان 

است.

در نشست خبری مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای کرمان اعالم شد:

افتتاح پنج پروژه 
و کلنگ زنی شش طرح 

در هفته دولت 
در استان کرمان

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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ارائه چکیده ای 
از فعالیت های شرکت 
برق منطقه ای خوزستان 
به مناسبت هفته دولت 

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفــت: این شــرکت 37 پــروژه بــا ارزش 
ســرمایه گذاری 3 هزار و 8۰۰ میلیارد تومان 

آماده افتتاح در هفته دولت دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان، محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: به 
مناسبت هفته دولت 37 پروژه خط و پست در 
بخش انتقال و فوق  توزیع در استان های تحت 
نظارت این شرکت در خوزستان و کهگیلویه و 

بویراحمد آماده افتتاح است.
وی با بیــان اینکه ارزش ســرمایه گذاری این 
پروژه ها 3 هزار و 8۰۰ میلیارد تومان اســت، 
تصریح کرد: ســرمایه گذاری بخشــی از این 
پروژه ها را صنایع و بخش های خصوصی انجام 
داده اند و با همکاری و نظــارت برق منطقه ای 
خوزستان، برق مورد نیاز خود را تامین کرده اند.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان 
تصریح کرد: این پروژ ها شــامل نوســازی و 
بهینه سازی پســت ها و خطوط انتقال و فوق 
توزیع و افزایــش ظرفیت جدیــد در بخش 

پست ها و خطوط برق است.
دشــت بزرگ اضافه کــرد: از مهم ترین این 
پروژه ها که با همــکاری بخش خصوصی آماده 
افتتاح است می توان به پســت ۴۰۰ کیلوولت 
GIS شــهید آبکار و خط دومــداره آن در 

خرمشهر اشاره کرد.
وی افزود: دزفول، شوشتر، خرمشهر، بهبهان 
و گچساران از جمله شهرهایی هستند که این 

شرکت پروژ هایی برای افتتاح دارد.
به گفته مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای 
خوزستان، این پروژه ها که برای تقویت بخش 
زیرساختی برق برنامه ریزی و احداث شده اند، 
باعث افزایش پایداری شبکه و قابلیت اطمینان 
آن خواهند شد و کمک می کنند درصد بارگیری 
از تاسیسات و خاموشــی ها در شبکه انتقال و 

فوق توزیع کاهش یابد .
برق منطقه ای خوزســتان مسئولیت  شرکت 
انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو 
استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر 

عهده دارد.

پروژه افتتاحی در برق منطقه ای خوزستان 
میلیارد تومان38۰۰

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: ترانس سوم پست ۴۰۰ 
کیلوولت باغملک به ظرفیت 2۰۰ مگاولت آمپر قبل از تابستان ۱۴۰2 در 

صورت تامین نقدینگی، وارد مدار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای خوزســتان، محمود 
دشت بزرگ در بازدید جمعه چهارم شهریور عبداهلل ایزدپناه، نماینده 
مردم ایذه، باغملک و دزپارت در مجلس شــورای اسالمی و فرماندار 
باغملک از پست ۴۰۰ کیلوولت باغملک، بیان کرد: برای افزایش پایداری 
شبکه برق این منطقه و افزایش قدرت مانور، عملیات نصب و راه اندازی 
ترانس سوم پســت ۴۰۰ کیلوولت باغملک با خرید تجهیزات و حمل 

ترانس به پست، آغاز شده است.
وی افزود: با وجود محدودیت های مالی که با آن رو به رو هستیم، خرید 
تجهیزات این پروژه را انجام داده ایم و در صورت پشتیبانی مالی و تامین 

نقدینگی قبل از تابستان ۱۴۰2 آن را وارد مدار خواهیم کرد.
مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای خوزســتان با بیــان اینکه ارزش 
ســرمایه گذاری نصب این ترانس ۱8۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: با 
نصب ترانس سوم پست ۴۰۰ کیلوولت باغملک به ظرفیت 2۰۰ مگاولت آمپر، 
ظرفیت این پست به 6۰۰ مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت و باعث پایداری 

شبکه برق منطقه و افزایش قدرت مانور در شبکه انتقال خواهد شد.

دشــت بزرگ اضافه کرد: در حال حاضر میزان بارگیری از پست انتقال 
باغملک 75 درصد اســت که با وارد مدار شــدن ترانس سوم، درصد 
بارگیری از تجهیزات به 5۰ درصد کاهش پیدا می کند که عددی نرمال 

و قابل قبول است.
عبداهلل ایزدپناه نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این بازدید ضمن بااهمیت خواندن افزایش ظرفیت پست برق ۴۰۰ 
کیلوولت باغملک و نقش آن در تقویت زیرســاخت های برق منطقه، بر 
پیگیری و پشتیبانی تامین منابع مالی برای به سرانجام رساندن آن قبل 

از تابستان ۱۴۰2، تاکید کرد.
بازدید از روند اجرایی پســت برق میانگران ایذه و بررســی اقدامات 
انجام شده، از دیگر محورهای برنامه های روز جمعه مدیرعامل شرکت 

برق منطقه ای خوزستان بوده است.
در این بازدیدها مدیران فنی شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز حضور 

داشتند.
گفتنی است، از دیگر پروژه ها برای تقویت شبکه فوق  توزیع شهرستان 
باغملک به ویژه شــهر صیدون، عملیات اجرایی پســت و خط ۱32 
کیلوولت صیدون با ارزش سرمایه گذاری 355۰ میلیارد ریال بوده که در 

مردادماه سال جاری آغاز شده است.

ترانس سوم پست 
۴۰۰ کیلوولت 
باغملک وارد مدار 
می شود

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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محمود دشت بزرگ
مدیرعامل شرکت برق 

منطقه ای خوزستان



مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: تولید برق 
نیروگاه های مقیاس کوچک این شــرکت نسبت به میزان 

تعهد به ۱۰3 درصد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، 
محمود دشــت بزرگ اظهار کــرد: واحد ســوم نیروگاه 
گچساران شرکت مفنا که بهمن ماه ۱۴۰۰ به دلیل نقص فنی 
در توربوشارژهای واحد از مدار تولید خارج شده بود، پس 
از پیگیری این شــرکت و خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز 

توسط سرمایه گذار وارد مدار تولید شد.
وی افزود: با وارد مدار شــدن این واحد نیروگاه گچساران، 
میزان تولید نیروگاه های مقیــاس کوچک برق منطقه ای 
خوزســتان به 97 مگاوات رسید که نســبت به تعهد 9۴ 

مگاواتی، تحقق ۱۰3درصدی را نشان می دهد.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: 
حداکثر ظرفیت توان تولید غیرهم زمان روزانه نیروگاه های 
تولید پراکنده این شــرکت 9۴ مگاوات در نظر گرفته شده 
است که به صورت میانگین روزانه حدود 9۰ مگاوات تولید 
داشــته اند و با ورود مجدد این واحــد در اولین روز پس از 

سنکرون شدن، مجموع تولید به 97 مگاوات رسیده است.
 فرایند احداث نیروگاه مقیاس کوچک گازی گچســاران 
با سرمایه گذاری شــرکت مدیریت فرایندهای نیروگاهی 
ایرانیان )مفنا( از بهمن ماه ســال 96 آغــاز و در آبان ماه 
ســال ۱398 به بهره برداری تجاری رسیده است. شرکت 
برق منطقه ای خوزستان برای احداث نیروگاه های مقیاس 
کوچک و بزرگ از سرمایه گذاری بخش خصوصی استقبال 

و نهایت همکاری را با آنها خواهد داشت.

عملکرد ۱۰3 درصدی تعهد تولید برق نیروگاه های 
مقیاس کوچک برق منطقه ای خوزستان

تجهیزات و ناوگان مقره شوی شرکت برق منطقه ای خوزستان در نمایشگاه هفته 
 دولت در اهواز به نمایش درآمده و مورد تحسین بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

به گــزارش روابــط عمومی شــرکت بــرق منطقه ای خوزســتان، نمایشــگاه 
هفتــه دولــت در محــل دائمــی نمایشــگاه بین المللــی اهــواز بــا حضور 
اســتاندار خوزســتان و مدیــران دســتگاه های دولتــی آغــاز بــه کار کرد و 
 تجهیزات مــدرن مقره شــوی این شــرکت در آن بــه نمایش درآمده اســت.

تجهیزات و ناوگان مقره شوی شــرکت برق منطقه ای خوزستان که در نمایشگاه 
هفته دولت به نمایــش درآمده و مورد تحســین بازدیدکنندگان قــرار گرفته، 
بزرگترین و پیشــرفته ترین ناوگان شستشــوی تجهیزات برق در کشور است که 
برای مقابله با ریز گردها و گرد  و غبارهای خوزســتان طراحی و ســاخته شده اند 
 و نقش بســزایی در جلوگیری از خاموشــی ها و پایداری شــبکه برق داشته اند.

صــادق خلیلیــان اســتاندار خوزســتان در بازدیــد از نــاوگان مقره شــوی 
شــرکت برق منطقــه ای خوزســتان این تجهیــزات را بــا توجه به شــرایط 
جــوی اســتان ضــروری خوانــد و از تمهیــدات اندیشــیده شــده شــرکت 
بــرق منطقــه ای خوزســتان در خریــد ایــن تجهیــزات و همچنیــن حفظ 
 پایــداری شــبکه بــرق در تابســتان ســال جــاری تقدیــر و تشــکر کــرد.

معاون سیاسی استاندار خوزستان، مدیران ارشــد دستگاه های اجرایی، اصحاب 
رســانه و مردم نیز از تجهیزات و ماشین آالت مقره شــوی شرکت برق منطقه ای 
 خوزستان مستقر در نمایشگاه هفته دولت بازدید و تحسین آنها را به همراه داشت.

موســوی مدیــر دفتــر روابــط عمومی شــرکت بــرق منطقه ای خوزســتان 
نیز در ایــن نمایشــگاه چرایــی طراحــی و خرید ایــن تجهیــزات و کارکرد 
 آنهــا در شــبکه بــرق خوزســتان را بــرای بازدید کننــدگاه توضیــح داد.

عالوه بر نمایــش تجهیــزات، 37 پروژه آماده افتتاح شــرکت بــرق منطقه ای 
خوزستان در هفته دولت به نمایش درآمده است.

گفتنی است، نمایشــگاه هفته دولت خوزســتان از ۶ الی 8 شهریورماه از ساعت 
۱9 الی ۲3 در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی اهواز پذیرای بازدید کنندگان 
خواهد بود و در آن دستاوردهای دستگاه های اجرایی همراه با برنامه های جانبی 

به نمایش درآمده است.

تجهیزات مقره شوی شرکت 
برق منطقه ای خوزستان در 

فراز نمایشگاه هفته دولت 

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: ترانس دوم پست 23۰ کیلوولت صنایع 

به ظرفیت 5۰ مگاولت آمپر نصب و برق دار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
اظهار کرد:  خوزستان، محمود دشــت بزرگ 
ترانس دوم پست 23۰ به 33 کیلوولت صنایع 
به ظرفیــت 5۰ مگاولت آمپر نصــب و پس از 

برق داری وارد مدار شده است.
وی با بیــان اینکه ارزش ســرمایه گذاری این 
پروژه 5۰۰ میلیارد ریــال بوده، تصریح کرد: با 
این اقدام، شبکه برق کالنشهر اهواز پایدارتر 
خواهد شــد و بارگیــری از ترانس های پربار 

منطقه )مهدیس و اهواز3( تعدیل می شود .
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان 
بیان کرد: توسعه زیرســاخت ها و تامین برق 
شــهرک های صنعتی و تامین بار مشترکین 
جدید منطقه از دیگــر اهداف افزایش ظرفیت 

پست برق صنایع است.

دشــت بزرگ اضافه کرد: پســت برق 23۰ به 
33 کیلوولــت اواخر ســال ۱۴۰۰ به ظرفیت 
5۰ مگاولت آمپر وارد مدار شــده که با ترانس 
جدیدی که در این پســت نصب شده مجموع 

ظرفیت آن به ۱۰۰ مگاولت آمپر رسیده است. 
وی ارزش سرمایه گذاری مجموع احداث پست 
صنایع به همراه افزایش ظرفیت آن را 3 هزار 

میلیارد ریال اعالم کرد.
به گفته مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای 
خوزســتان از مهرماه ۱۴۰۰ تاکنون با احتساب 
ظرفیت فوق 977 مگاولت آمپر در بخش انتقال 
و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این 
شرکت در استان های خوزستان و کهگیلویه و 

بویراحمد اضافه شده است.
شرکت برق منطقه ای خوزســتان مسئولیت 
انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو 
استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر 

عهده دارد.

ترانس دوم پست برق صنایع اهواز 
وارد مدار شد

برق طرح آبرسانی 
غدیر تامین شد 

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: با یک 
برنامه زمان بندی یک هفته ای دو فیدر خروجی تامین برق 
طرح آبرسانی غدیر در پست برق ســبزآب اندیمشک این 

شرکت احداث و برق دار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، 
محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: با تالش شبانه روزی و در 
یک اقدام جهادی، عملیات احــداث دو فیدر خروجی 33 
کیلوولت تامین برق طرح آبرسانی غدیر در مدت زمان یک 
هفته با یک برنامه ریزی دقیق و منســجم به پایان رسید و 

این طرح برق دار شد.
وی با بیان اینکه در شرایط عادی اجرایی کردن این پروژه به 
بیش از ۲ ماه زمان نیاز داشت، افزود: با بسیج همه نیروهای 
عملیاتی شرکت، پیمانکار و مشــاور و رعایت اصول فنی و 
ایمنی الزم احداث دو فیدر خروجی 33 کیلوولت از پســت 
۲30 کیلوولت ســبزآب به پایان رسید و آماده بهره برداری 

است.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: 
در حال حاضر برق مورد نیاز ایســتگاه پمپاژ آبرسانی غدیر 
از پست برق سبزآب این شــرکت تامین و در صورت آماده 
بودن شــرایط ایســتگاه پمپاژ توسط ســازمان آب و برق 
خوزستان جهت اتصال به شبکه قابل استفاده و بهره برداری 

است.
شــرکت برق منطقه ای خوزستان مســئولیت انتقال برق 
در شــبکه انتقال و فوق توزیع در دو اســتان خوزستان و 

کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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همزمان با هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام رجایی 
و باهنر و شهدای دولت، با هزینه ای بالغ بر ۱۶40 میلیارد تومان، عملیات 
اجرایی7 پروژه زیربنایی شــرکت برق منطقه ای اصفهان آغاز شــده و9  

طرح مهم این شرکت نیز به بهره برداری می رسد .
به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان، مهندس رســول موسی 
رضایی، مدیرعامل این شرکت از آماده بهره برداری شدن 9 پروژه زیربنایی 
این شــرکت با هدف کمک به پایداري شــبکه، جبران افت ولتاژ، تأمین 
برق مشــترکین، افزایش قابلیت اطمینان شــبکه و افزایش کیفیت توان 

با هزینه ای بالغ بر۵87 میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت خبر داد.
مهندس موسی رضایی با اعالم این خبر گفت: طرح های آماده بهره برداری 

این شرکت شامل موارد زیر است:
 GIS احداث پســت های ۲30/۶3 کیلوولت ســمیرم، ۶3/۲0 کیلوولت 
شــهدا، کابل ۲30 کیلوولت اســالم آباد۱ – اقارب پرســت، توسعه 4 بي 
پست ۶3/۲0 کیلوولت کاشان۱ ، توسعه 4 بي پست ۲30 کیلوولت راوند 
کاشــان، توســعه3 بي پســت ۶3/۲0 کیلوولت گالوانیزه کاشان، ورود و 
خروج خط ۶3 کیلوولت شهرضا ۲30 - سمیرم ۶3 در پست ۲30 سمیرم، 
توسعه ۲ بي در پســت ۲30/۶3 کیلوولت محتشم کاشان و ورود و خروج 

خط ۶3 کیلوولت محتشم - آران ۱ در پست ۶3 کیلوولت آران۲.
مدیرعامــل برق منطقه ای اصفهان افزود: پســت ۲30 بــه ۶3 کیلوولت 
سمیرم با ظرفیت نامي۲۵0 مگاولت آمپر با اعطای تسهیالت توسط بانک 
توسعه اسالمی از موسسات بزرگ مالی توسعه ای بین المللی و از نهادهای 
تخصصی سازمان کنفرانس اسالمی احداث شده و برای احداث این پست 

مبلغ ۲۵۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی افزود: عملیات اجرایی این پســت از سال 93 آغاز شده و ظرفیت قابل 
توجهی جهت ایجــاد صنایع مختلف در جنوب اســتان اصفهان به وجود 
خواهــد آورد. همچنین ایســتگاه هاي ۶3/۲0 کیلوولت ســمیرم، پادنا، 

پتروشیمي، سیمان خاور و ایستگاه گاز پاتله را تغذیه خواهد کرد.
موســی رضایی اضافه کرد: مدار دوم کابل ۲30 کیلوولت حد فاصل پست 
۲30 کیلوولــت اصفهان یک در نیروگاه اصفهان به ایســتگاه ســرکابل 
اقارب پرســت به طول 3/۲ کیلومتر با هزینه ای بالغ بر ۶3 میلیارد تومان 
از دیگر طرح های این شرکت اســت که در این ایام به بهره برداری خواهد 

رسید.
وی اذعان داشت: تونل زیرزمیني خط انتقال کابل ۲30 کیلوولت مذکور 
حد فاصل نیروگاه اصفهان - ایســتگاه ۲30 کیلوولت GIS شهدای صفه 
و در نهایت ایستگاه  ۲30کیلوولت GIS مرحوم مهندس منصور شهیدی 
در مرکز شــهر اصفهان با هدف تامین برق مطمئن و پایــدار برای مرکز 
شــهر اصفهان و حفظ مبلمان شــهري و زیبایي شــهري از یک سو و نیز 
حفظ محیط زیست و مسائل زیســت محیطي به عنوان یکي از بزرگترین 
تونل هاي انتقال و توزیع انرژي کشور از سال 98 شروع و آماده بهره برداری 

شده است.
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان در ادامه ســخنانش بــه پروژه احداث 
پســت ۶3 به ۲0 کیلوولت GIS شهدا اشــاره کرد و گفت:  پست مذکور 
با هدف تکمیل رینگ شــبکه فوق توزیع از پســت 400 به ۶3 کیلوولت 
سپاهان به پست ۲30 به ۶3 کیلوولتGIS  طیب، به ظرفیت 80 مگاولت 
آمپر دارای ۱۶ فیدر خروجی ۲0 کیلوولت و بــا بهره گیری از جدیدترین 
 Gas Insolation( یــا GIS تکنولــوژی روز دنیــا؛ یعنــی سیســتم

Substation( احداث شده است.
مدیرعامل بــرق منطقه ای اصفهــان در ادامه از آغاز عملیــات اجرایی و 
کلنگ زنی 7 پروژه ملی شــرکت بــرق منطقه ای اصفهــان با تخصیص 
اعتباری معادل ۱0۵۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: احداث پســت های 
400 کیلوولت جــی، 400 کیلوولت نجف آبــاد، ۲30 کیلوولت نیروگاه 
کاشان، ۶3 کیلوولت امیرکبیر کاشان، احداث خط ۲30 کیلوولت نیروگاه 
کاشان، پست 400 کیلوولت کاشان، 400 خط کیلوولت سپاهان -جی و 
اتصاالت فوق توزیع پست 400 کیلوولت نجف آباد از مهم ترین پروژه های 

آماده کلنگ زنی به مناسبت هفته دولت است.
مهندس موسی رضایی در پایان ابراز امیدواری کرد شرکت برق منطقه اي 
اصفهان بتوانــد با به ثمر رســیدن پروژه های فوق، ضمــن فراهم کردن 
زمینه های توســعه بیش از پیش منطقه، برگ زریــن دیگري در عرصه 

خدمت رساني در دفتر افتخارات خود ثبت کند.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از افتتاح  ۱8۲ پروژه توزیع برق با اعتباری بالغ بر ۲۱4میلیارد تومان 
در هفته دولت خبر داد.

محمود محمودی ضمن تبریک به مناســبت فرا رســیدن هفته دولت گفت: 43پروژه برق رسانی در شهرستان اراک، 8 
پروژه در آشــتیان، 34 پروژه در تفرش، ۱0 پروژه در خمین، ۱۲پروژه در خنداب، ۲۵ پــروژه در دلیجان، 4  پروژه در 
زرندیه، ۱۱پروژه در ساوه، ۲پروژه در شــازند، 7 پروژه در فراهان، ۱۱پروژه در غرق آباد، 3پروژه در محالت و ۱۲پروژه 

در کمیجان، در مناطق مختلف استان به بهره برداری  رسید.
وی هفته دولت را فرصت مناسبی برای بیان فعالیت ها و اقدامات انجام شده به همت دولتمردان دانست و بیان کرد: 

مردم باید با فعالیت ها و اقدامات انجام شده توسط دولت سیزدهم آشنا شوند.
محمودی هدف از افتتاح این طرح ها را افزایش رضایت مندی مشــترکان، اســتفاده بهینــه از امکانات و منابع 

موجود، تأمین برق پایدار و مطمئن و بهره وری اقتصادی دانست.
وی اصالح شبکه های روســتایی در قالب طرح بهارستان، اصالح فیدرهای خروجی پست فوق توزیع اراک 

۶و 8، احداث خروجی پســت ۶3کیلوولت دو دهک دلیجان و شهید واالنژاد و اصالح 
و احداث شبکه های فشــار ضعیف و فشار متوســط به طول ۶۵0کیلومتر در نقاط 

مختلف استان را از جمله طرح های افتتاحی در هفته دولت دانست.
محمودی طــرح جهادی نصــب و اصالح ۱8هزار دســتگاه چراغ روشــنایی 

معابر، نصب، اصالح و بهینه ســازی 3۶۵دستگاه پســت هوایی و نصب و 
جابه جایــی 4700پایه در نقاط مختلف اســتان را از دیگر 

پروژه های آماده بهره برداری در هفته دولت برشمرد.

مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان مرکزی:

182پروژه 
توزیع برق استان مرکزی 

در هفته دولت 
به بهره برداری رسید

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی از احداث ۱89کیلومتری 
شبکه توزیع برق در استان مرکزی در دولت سیزدهم خبر داد.

محمــود محمودی گفــت: طول شــبکه توزیع برق در ســال ۱400به 
میزان۲0هزار و۶۲0کیلومتر بوده که این رقــم هم اکنون به ۲0هزار و 

809کیلومتر رسیده است.
وی توسعه مرکز پایش هوشــمند، مدیریت موثر بار در شرایط عادی و 
پیک، مدیریت موثر ولتاژ استاندارد، سرعت عمل در بررسی نتیجه و 
بازخورد عملیات گروه های اجرایی را از دیگر اقدامات این شــرکت 

در دولت سیزدهم تاکنون اعالم کرد.
محمودی اظهار داشت: تمام روســتاهای باالی ۱0 خانوار استان 
مرکزی برق دار هســتند و ضریب نفوذ برق در مناطق شــهری و 
روستایی ۱00 درصد است و یک هزار و ۱79 روستای این استان از 

نعمت برق برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه تعداد مشترکین برق در استان مرکزی از 7۵8هزار 
مشترک به 78۲هزار مشترک رسیده، افزود: طی سال گذشته تاکنون 

۲4هزار مشترک به مشترکین برق استان افزوده شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی افزود: شاخص 
راهبردی تلفات انرژی الکتریکی این اســتان از ســال ۱400 تاکنون با 
کاهش تقریبی 0.07 درصدی همراه بوده اســت که از رقم 8.۶در ســال 
۱400به7.9۲ در ســال جاری رســیده و این مهم موجــب صرفه جویی ۱۲ 
میلیون لیتر سوخت و کاهش تقریبی ۵0هزار تن آالینده به محیط زیست شده 

است.
محمودی برق دار شدن تمام روســتاهای باالی ۱0 خانوار استان مرکزی، اصالح 
و نصب ۱8هزار دستگاه چراغ روشــنایی معابر و ایجاد و توسعه نیروگاه های تولید 
پراکنده به میزان ۵7۶کیلووات، تبدیل 43۲کیلومتر شــبکه ســیمی فرسوده به 
کابل خودنگهدار، نصب ۱3هزار دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکان دیماندی 
اســتان مرکزی و رویت پذیری ۶۵ درصد بار استان از ســایر فعالیت های شرکت 
توزیع نیروی برق استان دانســت و در خاتمه بیان کرد: استان مرکزی با دارا بودن 
۱۲ شهرســتان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است و در این 

منطقه 78۲هزار مشترک برق با طول شبکه ۲0هزار و 809 کیلومتر وجود دارد.

    احداث ۱89 کیلومتر 
شبکه توزیع برق در استان مرکزی 

در دولت سیزدهم

محمود محمودی
مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان مرکزی

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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همزمان بــا هفته مبارک دولــت ۱75 پروژه 
بزرگ برق رســانی، ایجاد روشــنایی معابر و 
بازسازی شبکه های شهری و روستایی، کاهش 
خاموشی ها و کاهش تلفات با هزینه ای بالغ بر 

۱۰3 میلیارد تومان در اصفهان افتتاح شد.
مهندس علیرضا کشــانی، سرپرست شرکت 
توزیع برق اصفهان گفت: احداث 2۴2 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط و ضعیف زمینی و هوایی، 
برق رســانی به یک میلیــون و 266هزار و 
668 مشــترک را در ۱6هزارمترمربع میسر 
کرده و ظرفیت ســازی برای رســیدگی به 
درخواســت های جدید مردم، افزایش ضریب 
پایداری های شــبکه برق را با احداث ۱363۰ 
دســتگاه ترانس زمینی و هوایــی با ظرفیت 
3376 مگاولت آمپر در محدوده شرکت توزیع 
برق اصفهان ایجاد کرده که 3۰ دستگاه آن در 

هفته مبارک دولت به بهره برداری رسید.
وی اذعان داشــت: یکــی از طرح هایی که 
شــرکت توزیع برق در یکی دو سال اخیر به 
جد به آن پرداخته، تبدیل شبکه های سیمی 
به کابل خودنگهدار است؛ به طوری که ۴ هزار 
و 6۰۰ کیلومتر از شــبکه ها به ســاختار کابل 
خودنگهدارتبدیل شده است و در این روزهای 
مبارک بیش از ۴5 کیلومتر شبکه خودنگهدار 
نیز افتتاح شده که نه تنها در پایداری شبکه ها 
موثر اســت، بلکه در متحدالشــکل شدن 
تجهیزات و زیبایی مبلمان شــهری نیز حائز 

اهمیت است. 
وی به برخی پروژه ها در هفته دولت اشــاره 
کرد و گفت: اصالح و بهینه ســازی ســاختار 
شبکه های فشار ضعیف هوایی محله پردیس 
بهارســتان، احداث ۱5 دستگاه ترانس هوایی 
در راســتای بهبود کیفیت بــرق تحویلی به 
مردم، بهینه ســازی کابل های روغنی پایگاه 
هوایی شــهید بابایی، تعویض ۱5۰ اصله پایه 
فشار متوسط فرسوده، جابجایی تاسیسات و 
تیمیارت،  روستاهای  شبکه های  بهینه سازی 
منشــیان و...، اصالح ساختار شــبکه فشار 
ضعیف هوایی خیابان عطار نیشــابوری، نصب 
۱5 دســتگاه سکســیونر به منظور مدیریت 
پیک بار تابســتان و برق رســانی به مشاغل 
مکمل کشاورزی نظیر پرورش ماهی، گلخانه 
و دامداری و... از جمله این پروژه ها بوده است. 

کشــانی در ادامه به اقدامات صورت گرفته در 
شرکت توزیع برق اصفهان اشاره کرد و گفت: 
بیش از 23 هزار کنتور هوشمند میزان مصرف 
مشــترکان را به طور کامل رصــد می کنند و 
مشترک از میزان مصرف برق خود آگاهی پیدا 
می کند؛ به عبارتی هوشمندسازی اندازه گیری 

مصرف محقق می شود.
وی افــزود: مدیریت مصرف برق، توســعه 
پنل های خورشیدی در اصفهان، تکریم ارباب 
رجوع بیش از گذشته و استفاده از فناوری های 
روز دنیا از جمله اهداف این شــرکت بوده که 
در این راستا فعالیت های خوبی صورت گرفته 

است.
سرپرست شــرکت توزیع برق اصفهان عنوان 
کرد: به منظور گذر از پیک ســال ۱۴۰۱ امضای 
۱2 هزار تفاهم نامه با بخش های مختلف صورت 
گرفت که موجب شــد تعداد قابل توجهی از 
مشــترکین مشــمول دریافت پاداش شوند 
و از طرفی اعمال جریمه های ســنگین برای 
پرمصرف ها نیز در دســتور کار قرار گرفت و 
در ایــن زمینه آمار نشــان داد که 37درصد 

افتتاح 175 پروژه بزرگ برق رسانی 
در هفته دولت با 103 میلیارد تومان 

در سال1401

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق اصفهان نیز در این 
نشست با اشاره به خاموشــی های سال گذشته و با تاکید 
بر اینکه امســال کمترین تنش را در حوزه برق رســانی 
داشــتیم، اظهار کرد: ما عالوه بر بحــث ناترازی تولید و 
مصرف، یک سری خاموشی های ناشی از توزیع و تعمیرات 

در شبکه داریم.
حمیدرضا آقایی با بیــان اینکه در حــال حاضر میزان 
خاموشی ها از ۱2۰ دقیقه در سال گذشــته به ۱۰۰ دقیقه 
رسیده اســت، تاکید کرد: مطابق برنامه ریزی ها، میزان 
خاموشی ها در ســال ۱۴۰5 به کمتر از 3۰ دقیقه خواهد 

رسید.

وی تصریح کرد: برای رســیدن به این عــدد، اقداماتی 
از جمله اســتفاده بیش از 9۰۰ کلید هوشمند و خودکار، 
تعمیرات به صورت هوشمند و مکان محور و شناسایی نقطه 
به نقطه تعمیرات را انجام داده ایم. همچنین با استفاده از 
نرم افزارهای نوین سپاد، عیوب شبکه را تشخیص داده و 
برطرف می کنیم، از ســوی دیگر کلیدهای جداکننده در 

شبکه توزیع برق افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما برق رسانی مستمر و پایدار 
اســت، گفت: یکی از بحث های مهم و نگرانی مردم، ولتاژ 
استاندارد اســت که به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه آن 

را رصد می کنیم.

خاموشی ها را به 100 دقیقه رسانده ایم

شرکت توزیع برق اصفهان

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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مهندس علیرضا کشانی
سرپرست شرکت 
توزیع برق اصفهان



و  هستند  پرمصرف  اصفهانی  مشــترکین 
67درصد ایشان طبق الگو یا پایین تر از الگو 

مصرف برق دارند.
وی خاطرنشــان کرد: طرح هایــی نیز از 
وزارت نیرو به شــرکت های توزیع ابالغ شد 
که مشــوق های خوبی برای مردم بود. یکی 
از طرح ها برای کاهش مصــرف۱=5 بود که 
جایگزین بــرق امید شــد و هدیه ای برای 
مشــترکین کم مصرف بود؛ بــه طوری که 
96۰ مشترک خانگی در اصفهان ۴ میلیارد 
تومان پاداش را در حوزه مدیریت مصرف در 

دوماهه تابستان دریافت کردند.
کشانی اســتفاده از پنل های خورشیدی به 
عنوان یک انرژی پاک را قابل اهمیت اعالم 
کرد و گفت: قطع به یقین ســرمایه گذاری 
در خصوص پنل های خورشــیدی با ریسک 
حداقلی همراه اســت؛ چراکه این شــیوه 
ســرمایه گذاری می تواند بــدون درگیری 
نیروی کار، بــدون هزینه تولیــد، بدون 
نیاز به مواد اولیه و بدون نیــاز به بازاریابی 
شــخص را منتفع کند؛ به طــوری که 89 
سامانه خورشــیدی متصل به شبکه داخلی 
)تســهیالتی(که در ســال 92 پیاده سازی 
شــد با ظرفیت ۴۴6 کیلووات، برق رسانی 
به شــبکه را برعهده دارد و ۱۰۴ ســامانه 
خورشــیدی به ظرفیــت ۱722 کیلو وات 
قــرارداد خرید تضمینی متصل به شــبکه 

عمومی هستند.
وی به فناوری های روز دنیا اشاره کرد و ابراز 
داشت: شــرکت برنامه ریزی های مدونی را 
برای رسیدن به اســتانداردهای جهانی در 
دســتور کار خود قرار داده و در تمام ابعاد 
مختلف اتوماســیون، به هوشمندســازی 
توجه ویژه ای داشته اســت؛ به طوری که با 
ایجاد ســامانه پردازش اطالعات دینامیک 
شــبکه )ســپاد( 22953 نقطه به صورت 
برخط رصد می شــود و بین ســامانه های 
بلینگ،GIS ، اطالعــات کنتورهای فهام، 
بازار بــرق و اطالعات آفالین ارســالی از 
دستگاه  های تست دیماندی و غیردیماندی 
پایش و بررســی صورت می گیرد و در حوزه 
اتوماسیون شبکه نیز حدود 22953نقطه از 
شبکه های زمینی و هوایی فشار متوسط به 
طور کامل مانیتور و رویت پذیر است و اعمال 
فرمان از راه دور نسبت به مدیریت شبکه در 

حداقل زمان انجام می شود.
وی در ادامه گفت: نگاه شرکت به مشترکین 
بر اساس تکریم بوده است و در همین راستا 
شهروندان برای دریافت خدمات می توانند 
به سامانه غیرحضوری سمیع و بصیر مراجعه 
کنند و در کوتاه ترین زمــان با یک تماس 
خدمت یا خدمــات مورد نظــر را دریافت 
کنند و از طرفی نظارت و کنترل بر تماس ها 
و ارتباط های مردم با مرکز ســمیع برعهده 
بصیر اســت که گلوگاه های خطــا را از بین 

می برد.
وی به نقطه ارتباطی دیگر اشاره کرد و گفت: 
در صورتی که مشــکلی در روند برق رسانی 
ایجاد شود، همشهریان محترم می توانند با 
سامانه حوادث و اتفاقات ۱2۱ تماس بگیرند؛ 
به طوری که از شــهریورماه سال گذشته تا 
مرداد ســال جاری 5۰۴۱77 مشاوره تلفنی 
توسط این ســامانه به شهروندان ارائه شده 

است.

پاداش 15میلیاردی 
به مشترکین برق اصفهان در تابستان امسال

معاون فروش و خدمات مشترکین شــرکت توزیع برق اصفهان 
گفت: امسال از 9۲0 مشــترک خانگی برق اصفهان، 370 هزار 
مشترک مشــمول پاداش به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان شدند که 

آنها را بستانکار کرده ایم و ماهانه در قبوض آنها اعمال می شود.
مهرداد جنتیان، یکشــنبه 30 مردادماه در جمــع خبرنگاران، 
با بیــان اینکه یکــی از اســتراتژی های این شــرکت خدمات 
غیرحضوری به مشترکین به صورت صد درصد است، اظهار کرد: 
تاکنون 98 درصد خدمات به مشــترکین از طریق سامانه های 
ســمیع، برق من و سایت شــرکت و ســامانه بصیر و به صورت 

غیرحضوری ارائه می شود.
وی تاکید کرد: خدمات غیرحضوری شرکت توزیع برق اصفهان 
موجب حذف کامل ۶00 هزار کاغــذ و جلوگیری از قطع ۱00 
اصله درخت در سال و صرفه جویی ۵479 هزار لیتری بنزین شد 
و سال گذشــته یک میلیون و 9۵ هزار درخواست از این سامانه 

ثبت شد.
وی با اشاره به ســامانه بصیر گفت: تمام مراحل درخواست های 
مردمی از طریق این سامانه پیگیری شــده و قبل از رسیدن به 

شکایات، به موارد رسیدگی می شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان به 
مدیریت مصرف برق و عدم خاموشــی در بخش خانگی و اداری 
با برنامه ریزی های دقیق طی تابستان امسال اشاره کرد و افزود: 
عدم قطعی برق، برنامه یک روزه نبود و مدیریت بار با برنامه انجام 
شــد و صنعت کمترین ضربه را خورد و همچنین مشــوق های 
خوبی در بخش کشــاورزی اعمال و بــرای مدیریت بار، مصرف 

برق ادارات کنترل شد.
وی به قطعی برق در سال گذشته و تهدید مولدها در شهر اشاره 
کرد و گفت: سال گذشته به دالیلی برخی برخی مولدها در مدار 
نمی آمد، اما با رصد و برنامه ریزی، امسال 300 مولد برق را وارد 

مدار کردیم و سوخت مولدها نیز تامین شد.
جنتیان تاکید کرد: امســال در بخش خانگی نیز پاداش خوبی 
داده شد و از 9۲0 مشترک خانگی، 370 هزار مشترک مشمول 
این پاداش به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان شــدند که آنها را بستانکار 

کرده ایم و ماهانه در قبوض آنها اعمال می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ۱480 مگاوات نیاز برق شرکت توزیع 
برق اصفهان بود، گفت: پیک مصرف ۱3۱9 مگاوات بود که ۱۶۱ 

مگاوات مدیریت مصرف برق را داشتیم.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان نیز در ادامه 
این نشست با بیان اینکه سال گذشته شرایط خوبی را برای 
نیروگاه های خورشیدی نداشتیم و برای ایجاد عدالت ناچار 
به قطع نیروگاه ها در محدوده شهرک های صنعتی بودیم، 
تاکید کرد: در این شرایط ظرفیت تولید خود را در ساعات 

پیک از دست دادیم.
ســارا صالحی با بیان اینکه امســال طی برنامه ریزی های 
مختلف قرار شــد در زمان مدیریت بــار، واحد تولیدی و 
نیروگاه هاخاموش نشــوند، گفت: ایــن کار از راه دور و از 
طریق اتوماسیون صورت گرفت و توانستیم رضایت بیشتر 
نیروگاه هــا را تامین و ظرفیت تولید خــود را حفظ کنیم. 
نیروگاه های خورشــیدی کوچک در محدوده شهرک های 
صنعتی به ناچــار در جهت اعمال محدودیت بار شــبکه، 

خاموش شدند.
مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق اصفهان ادامه داد: 

از سال گذشته تاکنون ظرفیت نیروگاه های بادی اصفهان 
افزایش نیافت، اما امســال به دنبال توســعه نیروگاه های 
خورشــیدی با رویکرد حمایت از اقشــار کم برخوردار، با 

استفاده از قراردادهای خرید تضمینی برق هستیم.
به گفته صالحی، قراردادهــای خرید تضمینی حمایتی در 
این طرح 22۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ســاعت انرژی 
اســت و احتمال افزایش آن هم وجود دارد، البته این نرخ 

هنوز ابالغ نشده است.
وی با بیان اینکه برای استان اصفهان در سال جاری ظرفیت 
پیش بینی شــده 57۰۰ واحد 5 کیلوواتی برای خانوارهای 
کم درآمد است، یادآور شد: چهار نهاد حمایتی مکلف بوده 

و مسئولیت دارند خانوارها را به شرکت معرفی کنند.
وی تاکید کرد: هفته گذشته ســه نمونه سامانه این طرح 
را در محدوده شهرســتان ورزنه برای سه کشاورز نصب 

کرده ایم.

به دنبال توسعه نیروگاه های خورشیدی با رویکرد 
حمایت از اقشار کم برخورداریم

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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همزمان بــا هفته دولــت و در ادامه پروژه های 
افتتاحی، مراکز پایش و پروژه های شرکت توزیع 
نیروی برق در ارومیه با حضــور جواد کرمی معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی، 
غالمحســین عماری فرمانــدار ارومیه، رئیس شــورای 
شــهر، مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق آذربایجان 
غربی،  معاونین شــرکت و جمعی از مدیــران صنعت برق به 

بهره برداری رسید.
مهندس طاهــر کیامهر، مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
آذربایجان غربی در ابتدای این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهیدان واالمقام رجایی و باهنر، هفته دولــت را فرصتی مغتنم جهت 
ارزیابی عملکرد مسئولین و ارگان ها توســط مردم برشمرد و عنوان کرد: 
هفته دولت فرصتی است تا عملکرد مسئولین مورد ارزیابی و بازنگری مردم 

قرار گیرد.
وی ادامه داد: پرسنل تالشــگر و خدوم شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
از ابتدای آغاز به کار دولت ســیزدهم در راستای تحقق اهداف دولت مردمی اهتمام 
ویژه ای داشــته اند که کنترل خاموشی ها در پیک بار تابســتان امسال نمونه ای از این 

تالش ها و زحمات است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق آذربایجان غربی تصریح کرد: تابســتان امســال با 
برنامه ریزی دقیق و اهتمام وزارت نیرو و هیئت دولت و با اجرای کامل برنامه های پیک ســایی 

توسط شرکت و همراهی و مشارکت مردم شاهد گذر موفق از پیک بار امسال بودیم.
وی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات پرســنل این شــرکت، خاطرنشــان کرد: اســتان 
آذربایجان غربی جزو استان های پیشــرو در زمینه اجرای برنامه های پیک سایی تابستان 
امســال بوده و ۱00 درصد برنامه های مدیریت مصرف توسط این شرکت محقق شد و 

این مهم جز با تالش شبانه روزی و بی وقفه جهادگران صنعت برق میسر نمی شد.
کیامهر به پروژه هوشمندسازی مراکز پایش این شرکت اشاره کرد و افزود: امروز 
3 پروژه مربوط به هوشمندســازی مراکز پایش در شرکت توزیع نیروی برق به 
بهره برداری می رسد که اجرای این 3 پروژه در عبور موفق از پیک بار تابستان 
امســال و اجرای برنامه های پیک سایی در سطح اســتان بسیار موثر بوده 

است.
وی اضافه کرد: پروژه مدام نام یکی از این 3 پروژه اســت که با اجرای 
آن شــرکت توزیع نیروی برق به صورت آنالین و از طریق ارتباط با 
پست فوق توزیع قادر است میزان مصرف لحظه ای را به تفکیک 
هر شهرستان در اختیار داشــته و در صورت افزایش بیش از 
حد مصرف نســبت به سهمیه اعالم شــده اقدامات الزم از 

سوی مرکز پایش انجام می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی بــرق آذربایجان 
غربی تشــریح کرد: دومین پروژه هوشمندســازی 

مرکــز پایــش مربــوط بــه رویت پذیری 
مصرف مشترکان اســت که در این طرح 

کنتورهــای هوشــمند بــرای تمامی 
مشترکین ســنگین تهیه و مصرف 

این مشــترکین به صورت آنالین 
و از راه دور توســط مرکز پایش 

بررسی می شــود و بار مصرف 
قابل کنترل است که بنا داریم 

این طــرح را برای مشــترکان 
خانگی پرمصــرف نیز در ســال 

آینده اجرا کنیم.
وی در ادامه ضمن اشــاره به ســومین 

پروژه هوشمندســازی مراکز پایش، بیان 
کرد: پروژه اتوماســیون دیگر پروژه ای است 

که تا امروز در 3۲0 نقطه در سطح استان اجرا 
شده اســت و هدف اصلی راه اندازی این نرم افزار، 

تحقق شهر بدون خاموشــی است؛ چرا که با اجرای 
این طرح دیگر نیازی به اعزام حضــوری اکیپ اتفاقات 

جهت قطع و وصل برق مشترکین وجود ندارد.
شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی همزمان بــا هفته دولت، 4۲0 پــروژه را در قالب 
طرح های نیرورسانی با اعتباری بالغ بر 877 میلیارد تومان اجرا کرده است که در حوزه صنایع و 

خدمات نیز ۱0۲ پروژه با صرف هزینه ۱۵۵ میلیارد تومان و در حوزه هوشمندسازی 3 طرح 
با اعتباری بالغ بر ۱04 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

در ادامه این مراســم نیز کرمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از زحمات و 
تالش های مهندس طاهر کیامهر مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 

غربی و کارکنان صنعت بــرق قدردانی کرد و گفت: اگر امروز در محل کار، منزل 
یا هر فضایی به راحتی از نعمت برق استفاده می کنیم، حاصل زحمات بی وقفه 

تالشگران عرصه صنعت برق است .
وی ادامه داد: در راســتای اجــرای فرامین و منویات رهبری اســت که 

بارها تاکید کرده اند که اگــر تکنولوژی و علم را به کار گیریم، ثمره آن 
خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.

معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اضافه کــرد: توجه و 
رویکرد دولت ســیزدهم به جــای افتتاح پروژه هــای جدید، 

تکمیل پروژه های ناقصی است که نیاز به تکمیل دارند.
وی همچنیــن اظهار کــرد: اگر امروز با وجود فشــارها و 

تحریم های ظالمانــه خللی در خدمت رســانی ایجاد 
نشــده، حاصل تالش های خادمانی اســت که برای 

پیشبرد این اهداف از هیچ تالشی دریغ نمی کنند.

افتتاح طرح های برق رسانی ارومیه

بهره برداری از طرح های برق رسانی
 با وجود تحریم ها حاصل تالش شبانه روزی است

مهندس طاهر کیامهر
مدیرعامل شرکت توزیع 

نیروی برق آذربایجان غربی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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هر روز بیش از یک طرح برق رسانی؛ 
هدیه دولت سیزدهم به 
مردم آذربایجان غربی

از زمان آغاز به کار دولت ســیزدهم تا هفته دولت ۱۴۰۱ به صورت 
میانگین هر روز بیش از یک طرح برق رســانی توسط شرکت توزیع 

نیروی برق آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده است.
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند اجرای طرح های برق رسانی 

شدت بیشتری گرفت و در یک ســال گذشته شاهد افتتاح و بهره برداری 
از ۴2۰ پروژه برق رسانی در اســتان آذربایجان غربی بوده ایم که به معنای 

بهره برداری روزانه بیش از یک طرح برق رسانی است.
طاهر کیامهر، مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در تشریح 

جزئیات طرح های برق رســانی دولت ســیزدهم گفت: از زمان آغاز به کار دولت 
سیزدهم، تعداد ۴2۰ پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر 877 میلیارد تومان در سطح 

آذربایجان غربی افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای توجه به فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت 

از تولید، تعداد ۱۰2 پروژه برق رســانی در حوزه تولیــدی و خدماتی، صنعتی و 
کشاورزی توسط شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی به بهره برداری 

رسیده است که برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر ۱55 میلیارد تومان 
صرف شده است.

کیامهر خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های وزارت نیرو در سطح 
راهبردی و در راستای اجرای برنامه های ابالغی شرکت توانیر در هفته 

دولت امسال شاهد شــروع عملیات اجرایی 2 پروژه جدید توسط 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بودیم.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اظهار 
کرد: اعتبار پیش بینی شده برای سرمایه گذاری در زیرساخت 

های بــرق آذربایجان غربی در قالــب 2 طرح جدیدی که 
هفته دولت امسال کلنگ زنی شد، بالغ بر 52۰ میلیارد 

تومان است.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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اخبار شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در هفته دولتاخبار شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در هفته دولت

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشــهر با 
گرامیداشــت هفته دولت اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته 
دولت، پروژه های این شــرکت در مجموع با اعتباری بالغ بر 
3 هزار و ۲00 میلیارد ریال افتتاح یــا عملیات اجرایی آنها 

آغاز شد.
در این هفته پروژه های نیرورســانی، توســعه، بازسازی و 
بهینه سازی شبکه توزیع نیروی برق شــامل تهیه مصالح، 
نصب و احداث شــبکه و تاسیســات با هزار و 98۲ میلیارد 
ریال اعتبار در ۱0 شهرستان افتتاح شد. پروژه های یادشده 
در راســتای توسعه زیرســاخت ها، نیرورســانی و احداث 
تاسیسات شبکه توزیع و بهره مندی مردم عزیز استان بوده 
که شاخص ترین آنها، نیروگاه تولید پراکنده بوشهر با ۵00 

میلیون ریال اعتبار است.
حشمتی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی پروژه های 
شرکت توزیع نیروی برق اســتان با هزار و ۱4۶ میلیارد 
ریال اعتبار در ســطح استان آغاز شد.  اجرای این پروژه ها 
براساس برنامه زمان بندی شده نویدبخش پایداری هرچه 
بیشتر شــبکه برق در استان بوشهر اســت که با توجه به 
نیاز اســتان با جدیت و اهتمــام الزم، فرایند احداث آنها 

پیگیری خواهد شد.
وی افزود: شــرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در چند 
ســال اخیر پروژه های متعددی را در راستای پایداری برق 
خانگی و برق بخش های صنعتی و کشــاورزی اجرایی کرده 

که در کنار این پروژه ها، اهمیت مدیریت مصرف بهینه برق 
توسط مشــترکان را نباید نادیده گرفت. شاخص ترین این 

پروژه ها عبارتند از:
۱_ افزایش سطح عایقی ۱۱به ۲0 کیلوولت محالت جنوبی 

شهر بوشهر
۲_ فیدربندی ایستگاه هلیله

۳_ برق رسانی به پروژه های آب شیرین کن استان
۴_ برق رسانی به جزیره فارسی

۵_ احداث 30 کیلومتر شــبکه های فشــار متوسط جهت 
تقویت برق شهرستان های جم و تنگستان

۶_ احــداث ۱۵ کیلومتر شــبکه فشــار متوســط جهت 
برق رســانی به پمپاژ حاج مهدی و تقویــت برق نخیالت و 

روستاهای مجاور 
۷_ تبدیل ســیم آلومینیوم به روکشــدار ۱00 کیلومتر در 

استان
۸_ تبدیل سیم به کابل ۲۵0 کیلومتر در سطح شبکه های 

برق استان
۹_ اصالح شبکه های آسیب دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه 

مانند زلزله در استان 
۱۰ _ تعویض بیش از ۱۵00 اصلــه پایه های برق معیوب و 

فرسوده در شبکه های برق استان

۱۱_ برق رسانی به متقاضیان شهری و روستایی
۱۲_ راه اندازی اپلیکیشن برق من و پروژه های رویت پذیری 

و قرائت از راه دور ادارات، صنایع و کشاورزان
۱۳_ افزایــش پایداری تاسیســات توزیع بــه تعداد 4۲0 

خطوط در استان.

پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی شد

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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عملیات اجرایی و افتتاح پروژه های شــرکت توزیع نیروی برق بوشهر در آیینی با حضور صالح 
رحیمی، فرماندار بوشــهر و معاون عمرانــی فرماندار به صورت متمرکــز در مدیریت امور یک 

شهرستان بوشهر آغاز شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در این آیین اظهار کرد: این عملیات، پروژه های 
نیرورسانی، توسعه، بازســازی و بهینه سازی شــبکه های توزیع نیروی برق بوده و شامل تهیه 
مصالح، نصب و احداث شبکه و تاسیسات است. همچنین مهم ترین پروژه برق شهرستان بوشهر 
شامل نیروگاه تولید پراکنده اســت که با ۵00 میلیارد ریال اعتبار در شهرکت صنعتی بوشهر 

احداث شده است.
حشمتی یادآور شــد: ارزش پروژه های افتتاحی این شرکت در شهرستان بوشهر 90۵میلیارد 

ریال و پروژه هایی که عملیات اجرایی آنها آغاز شده ۱49میلیارد ریال است.
وی با اشــاره به موفقیت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشــهر برای عبور از پیک بار مصرف 
تابســتان اظهار کــرد: در این راســتا از مدیریت بهینه مصرف در اســتان و وظیفه شناســی 
هم استانی های فهیم برای صرفه جویی در مصرف برق قدردانی می شود. اعمال مدیریت مصرف 
به خوبی با همکاری مسئوالن استان در بخش های اداری، خانگی و صنعتی محقق شده است که 

در جلوگیری از اعمال خاموشی در بخش خانگی نقشی بسیار موثر ایفا کرد.
حشمتی افزود: امسال 30درصد مشترکان برق در استان بوشهر از جایزه خوش مصرفی برخوردار 
شدند که این نشان از همت هم اســتانی ها برای صرفه جویی در مصرف برق دارد. در این راستا 
از نقش های مدیریتی در سطح وزارت نیرو و شــرکت توانیر و در استان حمایت های استاندار و 
مسئولین و تالش های ائمه جمعه، صنایع، کشاورزان، اصناف، دستگاه های اجرایی، فرماندهی 
سپاه امام صادق) ع( و ارکان نیروهای نظامی و انتظامی، نماینده های استان در مجلس، فرمانداران 
و هم استانی های گرامی برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق کمال قدردانی را داریم؛ چراکه در 

این عرصه نقشی قابل توجه ایفا کردند.
در این آیین مهندس تمیمی، مدیر امور یک برق و مهندس غریبی، مدیر امور دو برق شهرستان 

بوشهر به تشریح گزارش عملکرد پروژه های افتتاحی و اجراشده در شهرستان بوشهر در هفته 
دولت پرداختند.

فرماندار بوشــهر در این باره گفت: تالش مجموعه برق در اســتان بوشــهر برای جلوگیری از 
خاموشی در بخش خانگی قابل تقدیر است و امیدوارم شهروندان بوشهر در روزهای باقی مانده 
نیز همچنان در مصرف برق صرفه جویی الزم را داشته باشــند تا از این طریق به تداوم پایداری 

شبکه برق در استان کمک شود.
رحیمی ادامه داد: هفته دولت فرصت مغتنمی برای قدردانی از تالش مجموعه صنعت برق در 

استان است که در این چند ماه تالش مضاعفی را در بخش های مختلف متحمل شده اند.
وی عدم اعمال قطعی برق امسال تابســتان، با وجود تحریم های ظالمانه و فشارهای سخت از 
سوی دشمنان نظام را نقطه عطفی از دستاوردهای دولت مردمی آیت اهلل رئیسی عنوان کرد و در 
ادامه گفت: به میمنت هفته دولت بیش از 900 پروژه در استان بوشهر افتتاح یا کلنگ زنی شد 
که شاخص ترین آنها پروژه آب شیرین کن 700مترمکعبی در شهرستان بوشهر بود که عملیات 

اجرایی آن به دست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور آغاز شد.

آیین آغاز عملیات برق رســانی به شهرک صنعتی 
تنگ خوش شهرستان دیر از شهر آبدان با حضور دکتر باستین 

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری بوشهر، باربرز فرماندار شهرستان 
دیر و معاونین فرماندار، سرهنگ سلیمانی فرمانده سپاه سیدالشــهدا)ع( شهرستان دیر، بخشدار آبدان، 

شهردار و اعضای شوراها و دهیاران، اصحاب رسانه و مدیران ادارات شهرستان دیر برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان بوشــهر در این مراسم گفت: فاز نخســت عملیات اجرایی 
پروژه برق رسانی به شهرک صنعتی تنگ خوش شهرســتان دیر با 80000 میلیون ریال اعتبار و فاز دوم 
با ۱۲0000میلیون و با مجموع کل ۲00000 میلیون ریال اعتبار اجرایی   شــد. طول شبکه این پروژه ۲0 

کیلومتر است که محل اجرای آن از شهر آبدان تا شهرک صنعتی تنگ خوش است .
دکتر باســتین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشــهر نیز با تشکر از اقدامات شرکت برق در 
استان و شهرستان دیر گفت: در دولت خدمتگزار آیت اهلل رئیسی شــاهد تحول شگرفی در اجرایی شدن 
پروژه های عمرانی و اشتغال زا در استان بوشهر هستیم. پروژه برق رسانی به شهرک تنگ خوش شهرستان 
دیر بعد از چندین ســال از هیچ گونه اقدامی برخوردار نبود و در چند ماه اخیر بودجه مورد نیازش مصوب 
و عملیات اجرایی آن شروع شد که نویدبخش ارتقای شاخص جذب سرمایه گذار و ایجاد هزاران شغل در 

شهرستان خواهد شد.
وی گفت: از مدیرعامل و کارکنان شــرکت توزیع نیروی برق استان بوشــهر و پیمانکار اجرای پروژه بابت 

تسریع در اجرای عملیات این پروژه بااهمیت قدردانی می کنم.

به مناسبت هفته دولت انجام شد؛
آغاز عملیات اجرایی و افتتاح پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بوشهر

عملیات اجرایی پروژه برق رسانی 
به شهرک صنعتی تنگ خوش شهرستان دیر آغاز شد

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشهر گفت: در راستای تقویت و پایداری 
شبکه برق شهرستان دشتستان 400 میلیارد ریال اعتبار در حوزه تاسیسات برق رسانی 

برای توسعه، احداث، اصالح و بهینه سازی این شهرستان هزینه شد.
غالمرضا حشمتی در جمع نمازگزاران شهر دالکی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: اعتبار ۶7 میلیارد ریال در شهر دالکی 
در بخش تعویض پایه ها و اصالح و بهینه سازی شبکه، توسعه و احداث و روشنایی معابر 

هزینه شده است.
وی بیان کرد: امسال با وجود تمام محدودیت ها و کاهش ۱۵هزار مگاواتی برق در کشور 
با اعمال مدیریت صورت گرفته هیچ گونه خاموشی در حوزه برق خانگی استان رخ نداد 

که نشات  گرفته از تدابیر دولت و حمایت های وزارت نیرو و شرکت توانیر، و در استان نیز 
حمایت های استاندار، ائمه جمعه و همه دست اندرکاران خدوم مردم است.

حشمتی ادامه داد: میانگین خاموشی مشــترکین در کشور ۵00 دقیقه در سال است، 
ولی در اســتان بوشــهر این میزان حدود ۲00 دقیقه بوده که موفقیتی چشمگیر برای 

استان است.
وی اظهار کرد: در حوزه برق رســانی اکنون تمام روســتاهای باالی ۱0 خانوار استان از 
نعمت برق برخوردار بوده و برای روســتاهای زیر۱0 خانوار نیز برنامه ریزی الزم انجام 

شده تا از طریق نیروگاه تولید برق خورشیدی، برق آنها تأمین شود.
حشمتی با اشاره به اینکه بعد از انقالب جهش چشمگیری در برق رسانی به روستاهای 
استان بوشهر ایجاد شده، بیان کرد: سال گذشــته 4۵0 دستگاه پنل خورشیدی تولید 
برق بین عشــایر کوچ رو استان بوشــهر توزیع شده و برای ســال جاری نیز تهیه ۲۵0 

دستگاه دیگر در دستور کار قرار دارد.
امام جمعه شهر دالکی نیز اظهار کرد: تابستان امســال بوشهر، تاکنون بدون هیچ گونه 
خاموشی سپری شده اســت که در این راستا از تالش های صنعت برق در استان بوشهر 

کمال قدردانی را داریم.
حجت االسالم طالبی افزود: از مدیریت برق اســتان انتظار می رود بازسازی و نوسازی 
شبکه های فرسوده برق شهر دالکی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. از تالش های شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان برای تامین روشنایی قلعه ســفید - دالکی به واسطه اهمیت 

پروژه قدردانی می شود.
شمسی فرد، مدیریت امور برق برازجان نیز گفت: از شــهرداری های شهرستان انتظار 
می رود در تعریض مســیرها و جابجایی پایه ها همکاری الزم را با شرکت توزیع نیروی 

برق استان داشته باشند.
در این آیین مســئوالن محلی از جمله بخشدار، شهردار و اعضای شورای شهر دالکی از 
تالش های شــرکت توزیع نیروی برق استان قدردانی کرده و به بیان مسائل و مشکالت 

خود پرداختند.
در پایان مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشــهر با برپایی میز خدمت، 

مشکالت مردم شریف شهر دالکی را مورد رسیدگی قرار داد.

افتتاح و شروع عملیات اجرایی پروژه های برق رسانی شهرستان دشتستان 

۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تقویت 
برق شهرستان دشتستان هزینه شد 

همزمان با آغاز هفتــه دولت، افتتــاح و عملیات اجرایی 
پروژه هــای عمرانــی بــرق شهرســتان دشتســتان با 
3۵8 میلیــارد ریال اعتبار در مراســمی بــا حضور دکتر 
محمدی زاده اســتاندار بوشــهر، دکتر رضایــی نماینده 
دشتســتان در مجلس، دکتر بنافی فرماندار شهرســتان 
دشتســتان، معاونین و مدیران اســتانداری، مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای بوشــهر، مدیرعامل شرکت برق 
منطقــه ای بوشــهر و فارس، ائمــه جمعه و شــماری از 
مسئولین اســتان در محل ایســتگاه انتقال میان دشت و 

پمپاژ حاج مهدی آغاز شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشهر در 
تشریح این خبر اظهار کرد: پروژه های نیرورسانی، توسعه، 
بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل 
تهیــه مصالح، نصب و احداث شــبکه و تاسیســات مورد 
بهره بــرداری قرار گرفته و عملیــات اجرایی بیش از ۱۵0 

میلیارد ریال پروژه آغاز شد.
وی بیان کــرد: یکی از پروژه های شــاخص شهرســتان 
دشتستان، برق رســانی به پمپاژ آب حاج مهدی در محل 

ایســتگاه اتحاد در وحدتیه تا ســعدآباد )روســتای آل 
یوسفی( است که با 4۶ میلیارد ریال اعتبار و به طول ۱7.۵ 

کیلومتر اجرا شده است.
در این مراســم دکتــر محمدی زاده اســتاندار بوشــهر، 
رســتمیان معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتاندار و 
نماینده مردم شــریف دشتســتان با قدردانی از زحمات 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشــهر و 
همکاران پرتالش آنهــا در صنعت برق اســتان به جهت 
گذر موفق و بدون اعمال خاموشی برق مشترکان خانگی 
ابراز امیدواری کردند که پروژه های فــوق توزیع و توزیع 
در اســتان با روند رو به افزایش و ســرعتی در حال انجام 
و تکمیل باشند تا در استان شــاهد توسعه زیرساخت ها و 

رشد تولید و اشتغال باشیم.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: 
نیروگاه گازی تولید برق شــهرک صنعتی ۲ بوشــهر با 
ظرفیت ۲.4 مگاوات و ۵00 میلیارد ریال اعتبار با حضور 
صالح رحیمی فرماندار شهرســتان بوشــهر و معاونین 
فرماندار، نجف زاده معــاون مدیرکل بانک ملی، زراعتگر 
مدیرعامل بانک ملی بوشــهر، زارعی مدیرکل اداره امور 
اقتصادی و دارایی استان بوشهر، ســرمایه گذار پروژه و 

اصحاب رسانه به بهره برداری رسید.
غالمرضا حشــمتی در ایــن آیین اظهار کــرد: هدف از 
اجرای پــروژه نیــروگاه تولید پراکنــده گازی، افزایش 
ظرفیــت تولید برق اســتان و تقویت شــاخص پدافند 
غیرعامل شــبکه برق اســت. این پــروژه همچنین در 
افزایش پایداری شــبکه برق شــهرک صنعتی نقشــی 

قابل توجه ایفا خواهد کرد.
حشــمتی ادامه داد: ظرفیت نیروگاه احداث شده اکنون 
۲.4 مگاوات است که امکان توسعه آن تا دوبرابر ظرفیت 
فعلی پیش بینی شــده اســت. در این خصوص از نقش 
تاثیرگذار بخش خصوصی برای اجــرای این پروژه موثر 

در رونق اقتصاد و اشتغال استان کمال تقدیر را داریم.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشــهر 
بیان کرد: پروژه  های این شــرکت با همــکاری و تعامل 
بین دستگاهی، پشــتیبانی مسئولین اســتانی و تالش 
کارکنان صنعت برق استان در موعد مقرر اجرا شد که این 
مهم نقش تاثیرگذاری در پایداری برق استان داشته است.

همچنین آرچین، مدیرعامل شــرکت تعاونی رعدگستر 
پژواک جنــوب و ســرمایه گذار احداث نیــروگاه تولید 
پراکنده گازی شهرک صنعتی گفت: بهره برداری از این 
نیروگاه با حمایت های فرماندار بوشهر و همکاری خوب 
شرکت توزیع نیروی برق اســتان و حمایت تسهیالتی 
بانک ملی بوشــهر انجام شــده و زمینه افزایش تولید و 
اشــتغال را فراهم کرده و امروز به مرحلــه بهره برداری 

می رسد.
صالح رحیمی، فرماندار بوشهر نیز در آیین افتتاح پروژه 
تولید پراکنده نیروگاه گازی شــهرک صنعتی ۲ بوشهر 
گفت: مدیران باید خدمات دولت را برای مردم شــریف 
اســتان بازگو کنند. استان بوشــهر قطب انرژی کشور 
محسوب می شود و در این راستا باید خدمات انجام شده 

دولت مردمی برای آگاهی مردم انعکاس یابد.

وی بیان کرد: استان بوشــهر بویژه شهرستان بوشهر در 
حوزه برق و آب به پایداری مطلوبی رســیده اســت و با 
تالش هــای وزارت نیرو و شــرکت توزیع نیــروی برق، 
امسال با وجود تحریم های سخت و کمبود تولید در کل 
کشور، خاموشی برق اتفاق نیفتاد که این دستاورد مهم 

را به صنعت برق استان تبریک می گویم.
در ادامه زراعتگر، مدیرعامل بانک ملی بوشهر و نجف زاده 
معاون مدیرعامــل از آمادگی بانک ملی برای همکاری با 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی برای کمک به تولید و 

اشتغال خبر دادند.
نجــف زاده در این خصوص گفت: این بانــک در حمایت از 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی همواره پیشــگام بوده و 
حمایت از ســرمایه گذاران وزارت نیرو نیز در همین راستا 
انجام شده است. اســتان بوشــهر از لحاظ وسعت و رشد 
اقتصادی در رتبه های هفدهم و ســوم کشور )بعد از تهران 
و خوزستان( قرار دارد که این نشــان از ظرفیت باال در این 

استان است.
در این آیین معاونان فرمانداری بوشــهر، مدیر کل امور 
اقتصادی و دارایی استان و اصحاب رسانه حضور داشتند.

شرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشهر در شــاخص جذب منابع ملی و استفاده 
از ظرفیت های قانون بودجه در بین دســتگاه های اجرایی شرکت کننده در فرآیند 
ارزیابی، به عنوان دســتگاه برتر اجرایی در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی 

استان معرفی شد.
در متن لوح تقدیر این ارزیابی خطاب به مهندس غالمرضا حشمتی، مدیرعامل این 
شرکت آمده است: »ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر با عنایت به ارزیابی صورت گرفته، ســتاد بیست و پنجمین جشنواره 
شهید رجایی اســتان بوشهر آن شــرکت را در فرایند ارزیابی عملکرد سال ۱400 
به عنوان دســتگاه اجرایی برتر در محور جذب منابع ملی و استفاده از ظرفیت های 
قانون بودجه در بیــن واحدهای اجرایی شــرکت کننده در فرایند ارزیابی عملکرد 
اعالم می نماید. با تبریک ایــن موفقیت به جنابعالی و کلیــه کارکنان محترم آن 
دستگاه، برایتان از درگاه خداوند متعال توفیق بیشتر در مسیر تحقق منویات مقام 

معظم رهبری و سیاست های دولت محترم مسئلت داریم.«
در مراسم و جشنواره یادشده استاندار بوشــهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه بوشــهر، فرمانده ســپاه امام صادق) ع( استان بوشــهر، معاونین استاندار، 
ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، فرماندار شهرستان بوشهر، مدیران 
کل دســتگاه های اجرایی اســتان، نیروهای نظامی و انتظامــی و کارکنان ادارات 

استان حضور داشتند.

شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر به عنوان دستگاه برتر اجرایی 
در جشنواره شهید رجایی معرفی شد

نیروگاه گازی تولید برق شهرک صنعتی ۲ 
بوشهر به بهره برداری رسید

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
اردبیل گفــت: پروژه هاي مهم برقی در اســتان 
اردبیل طی هفته دولت ســال جــاری با اعتباری 
بالغ بر ۲۱۲0 میلیارد ریال در ســطح اســتان به 

بهره برداری رسید. 
حســین قدیمي با بیان اینکه هفته دولت یادآور 
فداکاری و جان فشانی شــهیدان رجایی و باهنر؛ 
دو انسان شــجاع و وارســته در تاریخ جمهوری 
اسالمی ایران اســت که خدمتگزاری را به معنای 
واقعی کلمه ترجمه کرده و انســانیت را به منصه 
ظهور رسانده اند، اظهار داشت: بی شک مرور سیره 
این دو شــهید بزرگوار، الگوی نابی از جهاد در راه 

اهداف متعالی انقالب اسالمی است.
وي گفــت: امیــد اســت بــا وحــدت و همدلی 
زمینه های رشــد و پیشــرفت روزافزون در سال 
تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین فراهم شــود. 
خادمان صنعت برق اســتان نیز بــا اراده و اعتقاد 
راسخ در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران، افزایش رضایتمندی مردم شریف 
استان اردبیل و تامین برق مطمئن و پایدار، بدون 
وقفه و به صورت شــبانه روزی در حــال فعالیت 

هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل 
در ادامه به پروژه هاي برق رســاني استان در هفته 
دولت ســال جاري اشــاره کرد و افزود: برخي از 
این پروژه ها، پروژه های ســرمایه گذاری توزیع با 
مبلغی بالغ بر ۶0۶ میلیارد ریال هستند که شامل 

توسعه و احداث، اصالح و بهینه سازی شبکه های 
روستایی و شهری، تجهیز و راه اندازی پست های 
توزیع هوایی، فیدرهای جدید و توسعه شبکه های 
۲0 کیلوولت، افزایش قدرت مانور و اســتفاده از 
تجهیزات با فناوری های جدیــد از جمله ریکلوزر 

- سکسیونر گازی هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل 
نصب چــراغ روشــنایی معابر در نقــاط مختلف 
شــهری و روســتایی با اعتبار ۱73 میلیارد ریال، 
نیرورسانی )شامل چاه های کشاورزی، دامداری، 
مرغداری، پرورش ماهی، صنایــع تولیدی و...( با 
اعتبار ۲93 میلیارد ریال، طرح های کاهش تلفات 
و جایگزینی سیم مســی با کابل خودنگهدار 94۵ 
میلیارد ریــال، نصب کنتورهای هوشــمند برق 
) فهام( بــا اعتبار ۱8 میلیارد ریال و برق رســانی 
به ۶ روســتای بی بــرق )پیله گلیــن در اردبیل، 
مسجدلو، دوز، مجیدلو و مرکوت در مشگین شهر 
و چنــار بالداغی در گرمــی( با اعتبــاری بالغ بر 
8۵ میلیــارد ریال را از دیگــر پروژه هاي افتتاح و 
بهره برداري شــده این شرکت در هفته دولت سال 

جاري برشمرد.
قدیمي با قدردانی از تالش های تک تک همکاران 
شــرکت توزیع نیروی بــرق اســتان در اجرای 
این پروژه هــا، ابراز امیدواری کرد که ان شــاهلل با 
بهره برداری از آنها، موجبات افزایش رضایتمندی 
هم اســتانی های عزیز از شرکت توزیع نیروی برق 

استان اردبیل بیش از پیش فراهم آید.

افتــتــاح
 2120 میلیارد ریال پروژه

 توسط شرکت توزیع نیروی برق 
استان اردبیل در هفته دولت
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پروژه های افتتاح و بهره برداری شده 
شرکت توزیع نیروی برق لرستان در 

هفته دولت
مهندس مهران امیری، سرپرســت شــرکت توزیع نیروی برق 

لرستان به تشریح برنامه های این شرکت در هفته دولت پرداخت 
و گفــت: پروژه هایی را افتتاح کردیم کــه ارزش ریالی آنها 

5638۰ میلیون ریال معادل ۱۰پروژه در روســتاهای 
مختلف استان است.

این پروژه ها به تفکیک شامل روستاهای 
زیر هستند:

روســتای پشت تنگ میشــوند از توابع 
شهرســتان پلدختر با اعتباری بالغ بر 
محمد  باغ  روستای  ریال،  8۴2۰میلیون 
از توابع شهرســتان پلدختــر با اعتبار 
2۴5۰ میلیون ریال، روستای سراب نور 
از توابع شهرســتان خرم آباد با اعتبار 
فرهمند  روستای  ریال،  میلیون   3۰5۰
از توابع خرم آباد با اعتبار بالغ بر ۱۰5۰ 
میلیون ریال، روســتای یوسف آباد از 
توابع شهرستان نورآباد با اعتبار بالغ 
بر۱85۰میلیون ریال، روستای چشمه 
کیــزاب پایین از توابع شهرســتان 
نورآبــاد بــا اعتبــار ۱۴۱۰ میلیون 

ریال، روســتای فرخ آباد پایین از توابع 
شهرســتان نورآباد با اعتبار 225۰ میلیون 

ریال، روســتای بادره باال از توابع شهرستان 
کوهدشــت با اعتبــار 225۰ میلیــون ریال، 
روستای شیخ گل از توابع شهرستان چگینی با 
اعتبار ۱65۰ و احداث ســاختمان الحاقی حوزه 

با اعتبار  ستادی در شهرســتان خرم آباد 
3۰۰۰۰میلیون ریال.

چکیده ای از عملکرد شرکت توزیع نیروی برق 
استان لرستان و پروژه های افتتاحی هفته دولت

نصب 38 سری خازن 
در برق لرستان

38 ســری خازن به ظرفیــت ۲۲٫800 کیلووار به منظــور کاهش تلفــات و افزایش ولتاژ 
مشترکین برق سطح استان نصب شد.

مهندس مهــران امیری گفت: با نصب این خازن ها روی شــبکه های برق، ضعف ولتاژ بســیاری از 
مشــترکین برطرف شــد، همچنین کاهش تلفات برق، یکی دیگر از مزیت های این خازن هاست. وی 
گفت: امیدواریم با نصب تعداد بیشــتری از این خازن ها در نقاطی که مشکل ضعف ولتاژ دارند، رضایت 

مشترکین فراهم شود.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان لرســتان گفت: به منظور بهبود ولتاژ شبکه برق و جبران توان 
راکتیو و افزایش ولتاژ برق مشترکین برق سطح استان، تعداد 38سری خازن به ظرفیت۲۲٫800کیلووار 

نصب شد.
وی با بیــان اینکه برای نصب ایــن خازن ها بیش از ۱۲ میلیارد ریال هزینه شــده، ابراز داشــت: با 

توجه به اهمیت نصب خازن ها روی شــبکه برق جهت رفع ضعف ولتــاژ، در آینده ای نزدیک با 
برنامه ریزی های انجام شــده تعداد بیشتری خازن خریداری و در شــبکه برق استان نصب 

خواهد شد.
در ادامه مهندس حســینی مهر، معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ گفت: این 

خازن ها در شــهرهای خرم آباد، بروجرد، ازنا، پلدختر و کوهدشت نصب 
شده اند که با بررسی وضعیت شــبکه های برق در دیگر نقاط 

استان، نیاز است تعداد بیشــتری خازن نصب 
شود.

مهندس مهران امیری
سرپرست شرکت توزیع نیروی 

برق لرستان
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فاز دوم نیروگاه گازی شــرکت نورافزای افالکیان در شهرســتان 
دورود با ظرفیت 3.8۶ مگاوات به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، 
با حضور دکتر فرهاد زیویار، اســتاندار لرســتان؛ مهندس مهران 
امیری، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان و دیگر مسئوالن 
استانی، فاز دوم نیروگاه گازی شرکت نورافزای افالکیان در شهرک 

صنعتی شهرستان دورود با ظرفیت 3.8۶ مگاوات افتتاح شد.
دکتر زیویار، اســتاندار لرستان در این مراســم اظهار داشت: یکی 
از صنایع مهم و اساسی در کشــور، صنعت برق برای تولید انرژی 
است که در اســتان لرســتان هم در این زمینه قدم های خوبی در 

بخش های دولتی و خصوصی برداشته شده است.
وی با اشــاره به نیروگاه های بزرگ ســیکل ترکیبی ادامه داد: در 
استان لرســتان بزرگترین نیروگاه های ســیکل ترکیبی در حال 
ســاخت اســت که یک نیروگاه ســیکل ترکیبی ۱000 مگاواتی 
به پشــتوانه و اعتبارات حجیــم و دولتی در حال انجام اســت که 

خوشبختانه روند خوبی هم دارد.
زیویار اضافه کرد: استان لرســتان در تامین انرژی برق در شرایط 
خوبی اســت و در آینده هــم می تواند ظرفیت هــای خوبی ارائه 
دهد. در همین زمینه نیروگاه گازی نورافــزای افالکیان به همت 

بخش خصوصی احداث و راه اندازی شــده و در این مسیر باید آنها 
را حمایت کنیم. این نیروگاه با ظرفیــت 7.78 مگاوات و با اعتبار 
نقدی 30 میلیارد تومان و نزدیک به ۲ میلیون یورو هزینه ارزی، به 
بهره برداری رسیده و توانسته برای ۱8 نفر اشتغال زایی داشته باشد 

که این ظرفیت تا دوبرابر، امکان افزایش دارد.
مهندس امیری، سرپرست شــرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 
نیز در این مراســم گفت: با توجه به کمبود انرژی تولید برق، وزارت 
نیرو برنامه های حمایتی بســیار خوبی برای جذب ســرمایه گذار در 
راستای احداث نیروگاه های تولید پراکنده پیش بینی کرده است که 
در این زمینه، شرکت توزیع نیروی برق استان به نمایندگی از شرکت 

توانیر از سرمایه گذارانی که در این مسیر قرار دارند، حمایت می کند.
امیری بیــان کرد: امروز هم در نیروگاه تولید پراکنده در شــهرک 
صنعتی شهرســتان دورود که فاز اول آن با ظرفیت 3.8۶ مگاوات 
بهره برداری شده بود، فاز دوم هم با ظرفیت 3.8۶ مگاوات راه اندازی 
شد که مجموع تولید پراکنده ظرفیت این نیروگاه به 7.7۲ مگاوات 
خواهد رسید و مصرف گاز آن هم دوهزار مترمکعب بر ساعت است.

این نیروگاه در زمینی به مســاحت ۲۵00 مترمربع توسط بخش 
خصوصی احداث شده و در طول سال ۵۶ هزار مگاوات ساعت تولید 
برق خواهد داشت. تمام هزینه های شرکت توسط شرکت نورافزای 

افالکیان تامین شده است.
وی افزود: با افتتاح این نیروگاه، تعداد نیروگاه های گازی در سطح 
اســتان به 7 نیروگاه با ظرفیت ۵۲.۲ مگاوات رسیده که برای سال 
جــاری بهره برداری از چهــار نیروگاه گازی دیگر بــا ظرفیت ۲۱ 
مگاوات در دستور کار قرار دارد و امیدواریم در زمان اوج مصرف بار 

نیروگاه های گازی بتواند به شرکت توزیع برق کمک کند.
این مقام مســئول ادامه داد: اضافه کردن نیروگاه سیکل ترکیبی 
از اواخر تابستان ســال گذشته، از اقدامات مهم صنعت برق بود که 
سبب شد تابســتان امســال در بخش خانگی و تجاری خاموشی 

نداشته باشیم و حتی در بخش صنعت هم دچار وقفه نشویم.
در کنار احداث نیــروگاه گازی، تعمیرات نیروگاه های حرارتی هم 
به خوبی صورت گرفته و ســریعاً وارد مدار شده اند و شرکت توانیر 
به صورت جهادی در این زمینه اقدام کرده که تا به امروز هیچ گونه 
خاموشی در بخش خانگی و تجاری نداشتیم و در بخش صنعت هم 

یک روز در هفته با همکاری صنایع صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی همکاری خوبی با شرکت توزیع 
صورت می گیرد و پنج ســاعت در روز؛ یعنی از ساعت ۱۱ الی ۱8 
حدود ۲۵ تا 3۵ مگاوات صرفه جویی در این بخش داریم و در بخش 

اداری هم روزانه 9 مگاوات صرفه جویی داریم.

فاز دوم نیروگاه گازی شرکت نورافزای افالکیان افتتاح شد

سرپرست شرکت توزیع 
نیروی برق لرستان:

عدم 
خاموشی های 
فصل تابستان 
در لرستان، حاصل 
فرهنگ باالی مردم بود

مهندس امیری، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به 
فشار ایجادشده بر شبکه های برق در طول تابستان امسال گفت: بر اثر 
گرمای زیاد، برخی از تجهیزات شبکه از جمله ترانس ها و کابل ها دچار 
مشکالتی شدند که به لطف خدا و تالش همکارانمان به سرعت این 
مشکالت برطرف می شد تا زندگی هم استانی ها دچار اختالل نشود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش دمای هوا در تابستان امسال باعث افزایش 
مصرف برق شده بود، افزود: گاه بار مصرف برق در لرستان به دلیل همین 
میزان مصرف برق باال در طول روز از مرز 798 مگاوات نیز عبور می کرد.

مهندس امیری بر لزوم رعایت مصرف برق توسط ادارات، مشترکان 
تجاری، صنعتی و کشاورزی تصریح کرد: امسال حدود 70 مگاوات 
کاهش مصرف برق داشته ایم که این بر اثر همکاری مشترکین عزیز در 
حوزه های مختلف تجاری، صنعتی و... بوده است. برای دستیابی به این 
مهم، کشاورزان ما در طول روز با خاموشی ۵ساعته و بخش های صنعتی 
نیز با هفته ای یک روز خاموشی با این شرکت همکاری الزم را داشتند، تا در 
نهایت موفق شویم با عدم تکرار خاموشی های سال گذشته شهروندانمان را 
راضی نگه داریم.

وی ضمن تقدیر از مشترکین تمامی بخش ها یادآور شد: اگر همکاری 
هم استانی ها که حاصل فرهنگ باالی آنهاست، نبود، قطعاً موفق نمی شدیم 
از این تابستان گرم به این شکل و بدون اجرای برنامه خاموشی عبور 
کنیم و بنده این اطمینان را می دهم که در صورت ادامه این همکاری تا 
پایان شهریورماه، در سطح استان هیچ گونه خاموشی برنامه ریزی شده ای 
نخواهیم داشت.
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برگزاری آیین برق رسانی به روستای 
شورانگه

در پنجمین روز از هفته دولت، افتتاحیه برق رسانی به روســتای شورانگه از توابع بخش معموالن 
شهرستان پلدختر با حضور مسئوالن شهرستان و جمعی از اهالی منطقه برگزار شد.

مدیریت توزیع برق شهرســتان پلدختر هزینه صرف شــده برای این پروژه را بالغ بر ۴۰۰ میلیون 
تومان اعالم و ابراز داشت: برای برق رســانی به این روستا حدود 8۰۰متر شبکه فشار متوسط، 2۰۰ 
متر شبکه فشار ضعیف احداث و یک دستگاه پســت توزیع هوایی به ظرفیت 5۰ کیلو ولت آمپر 

نصب شد.
مهندس محمدطاهر متش ور، مدیر توزیع برق شهرستان پلدختر با بیان اینکه برق رسانی به مناطق 
روســتایی از مهمترین اولویت های شرکت توزیع برق استان لرســتان است، گفت: برق رسانی به 
روستاها موجب تولید پایدار، اشتغال زایی و توســعه روستایی می شود که با جدیت در دستور کار 

شرکت توزیع است.

بهره برداری از پست 200 کیلوولت آمپر 
شهرستان رومشکان در هفته دولت

آیین افتتاحیه پروژه های هفته دولت مدیریت توزیع برق شهرستان رومشکان با حضور فرماندار 
شهرستان، بخشداران و جمعی از مدیران شهرستان در چهارمین روز از هفته دولت برگزار شد.

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان رومشــکان در این خصوص اظهار داشت: پست 2۰۰ کیلوولت 
آمپر و شبکه فشار متوسط تازه ســاخت روســتای آقاجان به عنوان نمادی از تمامی پروژه های 
برق رسانی سطح شهرستان افتتاح و به شرح زیر به بهره برداری رسید: نصب و افزایش ظرفیت 26 
دستگاه ترانسفورماتور، احداث 7.9 کیلومتر شبکه فشار ضعیف، احداث ۱.3 کیلومتر شبکه فشار 

متوسط، نصب 968 دستگاه چراغ روشنایی معابر، نصب یک دستگاه سکشناالیزر.
مهندس مهرداد حیدری کیا در این خصوص اظهار داشــت: پســت 2۰۰ کیلوولت آمپر و شــبکه 
فشار متوسط تازه ساخت روســتای آقاجان به عنوان نمادی از تمامی پروژه های برق رسانی سطح 

شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
وی با اشــاره به اینکه جهت بهره برداری از این پروژه ها هزینه ای بالغ بر۴/68 میلیارد ریال صرف 

شده، آنها را به شرح زیر معرفی کرد:
 نصب و افزایش ظرفیت 26 دستگاه ترانسفورماتور.

 احداث 7.9 کیلومتر شبکه فشار ضعیف
 احداث ۱.3 کیلومتر شبکه فشار متوسط
 نصب 968 دستگاه چراغ روشنایی معابر

 نصب یک دستگاه سکشناالیزر
 نصب دوسری خازن فشارمتوسط.

وی در پایان گفت: با اجرای این پروژه ها عالوه بر برق رســانی به مناطق تازه ساخت، مشکل ضعف 
ولتاژ در روستاهای سطح شهرستان نیز مرتفع شد.

A++   ۱-ارتقا رتبه شرکت به
2- مناقصه خرید تعداد 5۰عدد ریکلوزر جهت کاهش تعداد خاموشی ها

3- افزایش حقوق خودروهای اســتیجاری مســتقر در واحدهای استیجاری، مستقر در 
واحدهای اتفاقات وعملیات درسال ۱۴۰۱

۴- برگزاری ۱3جلسه شهرستانی ۱۰جلسه ســتادی جهت بررسی ایجاد خاموشی ها 
وبرنامه ریزی جهت کاهش خاموشی ها در سال ۱۴۰۱

5- نصب ۱5 سری خازن 2۰کیلوولت در شبکه فشار متوسط جهت جبران افت ولتاژ 
وظرفیت بهبود قدرت شبکه

6- اخذ مجوز فرکانس اختصاصی بی سیم ها از سازمان مقررات رادیو 7کشور به 
منظور بهبود ارتباطات بی سیمی در سطح استان

7- تعدیل 26363چراغ معابر شــهری وبین شــهری به ظرفیت 5/۱8 مگاوات 
جهت گذر از پیک بار ۱۴۰۱

8- تعادل بار 628دستگاه پســت 2۰کیلو ولت هوایی ۴78فیدر فشار ضعیف 
و2۱فیدر 2۰کیلوولت

9-تعادل بار ترانس های شهید کائیدی شهرستان پلدختر
۱۰- فعال شدن کارگاههای عملیاتی در پست بابازدید پلدختر

۱۱-برگزاری دوره های آموزشی کاربردی تجهیزات فشار قوی برای 52نفر از پرسنل 
بهره برداری استان

۱2- شناســائی کلیه فیدرهای 2۰کیلو ولت چاههای آب کشــاورزی واستفاده از این 
ظرفیت برای پیک بار ۱۴۰۱

۱3- پیگیری و رفع مشکل ژنراتورهای اداری برق استان جهت گذراز پیک بار۱۴۰۱
۱۴- پیگیری جهت تکمیل پروژه ساخت النچر توسط دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان دورود

۱5- توسعه اکیپ های خط گرم با اخذ قرارداد با دو شرکت پیمانکاری
۱6- سرویس و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری شاخص های بهره برداری

۱7- شرکت تیم شرکت توزیع برق استان در مسابقات مهارتهای شغلی منطقه مرکزی کشور
۱8- جمع آوری اطالعات پست های توزیع براساس مشخصات ثبت شده بر روی نیم پلیت ترانس

۱9- اتصال 9۴ کلید هوشمند به سیستم اسپادای شرکت
2۰- تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در شرکت

2۱- پایش 2۴ ساعته سازمان ها و ارگان های دولتی و عمومی

رفع مشکل ضعف 
ولتاژ روستای آبباریکی از توابع 

شهرستان کوهدشت در لرستان
در دومین روز از هفته دولت، مشکل ضعف ولتاژ روســتای آبباریکی از توابع شهرستان کوهدشت با 

نصب دو دستگاه پست هوایی جدید برطرف شد.
سرپرست شــرکت توزیع برق استان در این خصوص اظهار داشــت: با توجه به اینکه روستای آبباریکی از 
روستاهای بزرگ بخش مرکزی است با توجه به افزایش ساکنین و افزایش تعداد انشعابات برق و... متاسفانه 
با ضعف ولتاژ مواجه بود؛ بنابراین در برنامه طرح جامع بهســازی روستایی قرار گرفت که پس از بررسی های 
کامل و کارشناسی، با هزینه بالغ بر 770 میلیون تومان مشــکل ضعف ولتاژ این روستا به طور کامل برطرف 

شد.
مهندس امیری افزود: در هفته دولت پروژه های زیادی بهره برداری و کلنگ زنی شدکه امیدواریم با اجرای 
این پروژه ها در نهایت برق مطمئن و پایداری به هم اســتانی های عزیز ارائه شــده و رضایت آنها تأمین 

شود.
در ادامه مدیریت توزیع برق شهرســتان کوهدشــت ابراز داشــت: جهت رفع مشکل روستای 

آبباریکی، دو دستگاه پســت هوایی ۱00 کیلوولت آمپر، یک کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
هوایی جدید و اصالح و جابجایی شبکه های در حریم انجام گرفت.

مهندس احسان لطفی با اشاره به نارضایتی مشترکین از روشنایی معابر در 
این روستا ابراز داشــت: در این راستا ۵3 دستگاه چراغ روشنایی 

نصب شــد و مشکل روشــنایی معابر به  طور کامل 
برطرف شد.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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افتتاح شش پروژه 
برق رسانی در میناب

در ســومین روز هفتــه دولت شــش طرح 
برق رســانی در شهرســتان مینــاب بــا حضور 
سلحشور، فرماندار ویژه میناب به بهره برداری رسید.

مدیر برق میناب در تشــریح این پروژه ها گفت: این طرح ها 
شامل 7400 متر شــبکه فشــار ضعیف هوایی، 3۶۵ متر شبکه 

فشــار ضعیف زمینی، ۵۶30 متر شبکه فشار متوسط هوایی، 
48 دستگاه پســت هوایی، دو دســتگاه پست زمینی و 

۲۲0 چراغ روشنایی معابر است. 
احمد حاتمی افــزود: برای احداث این طرح ها 

۱۵۶ میلیــارد ریال اعتبار هزینه شــده 
است.

بهره برداری از هفت پروژه 
برق رسانی در سیریک

همزمان با چهارمیــن روز هفته دولت، هفت طرح 
برق رســانی در شهرستان ســیریک با حضور پاکروان، 

فرماندار این شهرستان به بهره برداری رسید.
مدیر برق سیریک گفت: این طرح ها شــامل ۱3 هزار و ۶40 متر 

شبکه فشــار ضعیف هوایی، ۲07 متر شبکه فشــار ضعیف زمینی، ۶ 
هزار و 780 متر شبکه فشار متوســط هوایی،804 متر شبکه فشار متوسط 

زمینی، ۱۵ دستگاه پســت هوایی ،۲ دستگاه پست زمینی و ۱80 چراغ 
روشنایی معابر است.

محســن فروتن افزود: برای احداث این پروژه ها ۱49 میلیارد 
ریال احداث شده است.

در پایان این مراســم نیز از علی حیدری، نخستین 
رئیس اداره برق سیریک قدردانی شد.

بهره برداری از طرح های 
برق رسانی در جاسک

همزمان با ســومین روز از هفته دولــت، طرح های حوزه 
برق با حضور فرماندار جاســک و جمعی از مسئوالن محلی در 

این شهرستان به بهره برداری رسید. 
مدیر برق شهرستان جاسک در حاشیه بهره برداری از این طرح ها گفت: 

برای اجرای این طرح ها ۱8میلیارد و ۵4 میلیون تومان هزینه شده است. 
اسماعیل ســالفی افزود: راه اندازی یک هزار و 700 متر شبکه روشنایی، چهارهزار 

و 700 متر شبکه فشــار ضعیف و تعویض با کابل خودنگهدار، اصالح یک دستگاه پست 
هوایی و یک دســتگاه پست زمینی از طرح های شاخصی اســت که در این روز با اعتبار 

بیش از ۲میلیارد و 300 میلیون تومان به بهره برداری رسید. 
وی بیان داشــت: همچنین در این روز ۶0 دستگاه چراغ روشنایی معابر نیز در 

جاسک نصب و راه اندازی شد. 
مدیر برق شهرستان جاسک اظهار داشــت: این طرح ها در راستای 

اصالح و بهینه ســازی شــبکه ها و افزایش قابلیت اطمینان و 
تاب آوری شــبکه و کیفیت توان و بهبود ولتاژ مشــترکان 

با هــدف تامین بــرق مســتمر و پایــدار طراحی، 
برنامه ریزی، تامین منابع و اجرا شده است.

آیین افتتاح 7۵ پروژه  برق رســانی اســتان هرمزگان در دومین روز از 
هفته دولت با حضور اســتاندار هرمزگان و به صورت ارتباط ویدئویی با 

فرمانداران برگزار شد.
اســتاندار هرمزگان در جلســه افتتاح این پروژه ها گفت: خوشبختانه 
توسعه شبکه برق رســانی در سال جاری رشــد قابل توجهی داشته و 

حجم پروژه های آماده بهره برداری بیانگر این موضوع است.
مهدی دوستی اظهار داشت: عالوه بر توسعه شبکه، مورد مهم تری هم 
هست و آن، نگهداری و بهره برداری اصولی از تاسیسات برای حداکثر 

استفاده مفید است.
به گفته وی، در حال حاضر پروژه تامین برق شش مزرعه پرورش میگو 

در حال اجراســت که با بهره برداری از 
آن در فــاز اول، پیش بینی می شــود 

۱00 میلیون دالر ارزآوری حاصل از صادرات داشته باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نیز در این مراسم گفت: 
در هفته دولت امسال 7۵ طرح برق رسانی به ارزش ۲3۱8 میلیارد ریال 

در سراسر استان به بهره برداری رسید.
محمد کریمی بیان کرد: پروژه های هفته دولت در قالب 84 هزار و 339 
متر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۱7 هزار و 304 متر شبکه فشار ضعیف 
زمینی، 98 هزار و 3۶۱ متر شــبکه فشار متوســط هوایی، ۱4 هزار و 
۵34 متر شبکه فشار متوسط زمینی، 3۶0 دستگاه پست هوایی، 70 
دستگاه پست زمینی، دو دستگاه مولد در جزیره تنب بزرگ و ۲ هزار و 

93۶ دستگاه چراغ روشنایی معابر به بهره برداری رسید.
محمد کریمی با اشاره به توزیع شهرستانی اعتبارات 
پروژه های هفته دولت افــزود: از مجموع اعتبارات 

پروژه هــای هفته دولت، 74 میلیارد و ۵7۱ میلیــون تومان مربوط به 
بندرعباس، ۱۱میلیارد و ۱78میلیون تومان بندرخمیر، ۱7میلیارد و 
83۲میلیون تومان بندر لنگه، 9میلیارد و 43 میلیون تومان پارسیان، 
۱3میلیارد و 8۱3 میلیون تومان بســتک، ۱۵میلیارد و ۶84 میلیون 
تومان میناب، ۱4 میلیارد و 9۲۶میلیون تومان ســیریک، ۲ میلیارد و 
8۲4 میلیون تومان بشاگرد، ۱8میلیارد و ۵4 میلیون تومان جاسک، 
هفت میلیارد و ۶08میلیون تومان رودان، ۱۵ میلیارد و 804 میلیون 
تومان حاجی آبــاد و ۱3 میلیــارد و ۵4۵ میلیون تومــان مربوط به 

شهرستان قشم است.
وی اظهار داشت: شــرکت توزیع نیروی برق در حال حاضر حدود ۲۶ 
هزار کیلومتر شبکه برق رسانی و ۲7 هزار و ۶00 دستگاه ترانسفورماتور 

دارد که برق 743 هزار مشترک را در سراسر استان تامین می کند.

افتتاح 75 پروژه 
توزیع برق استان هرمزگان در هفته دولت

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مدیرعامــل شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان فارس گفت: 

۲۲0 پــروژه اصالح و بهینه ســازی 
شبکه و تامین برق متقاضیان، با اعتباري 

بالغ بر 740 میلیــارد ریــال در هفته دولت 
افتتاح شد که با بهره برداری از این پروژه ها ۱000 

خانوار از مزایای این طرح ها برخوردار شدند.
حمیدرضــا کریمی فرد، ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره 

شــهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، هدف از افتتاح 
این پروژه ها را تالش برای افزایش رضایت مندی مشترکان، استفاده 

بهینه از امکانات و منابع موجود و همچنین تأمین برق پایدار و مطمئن 
در نقاط مختلف اســتان فارس عنوان کرد و اظهار داشت: پروژه های مذکور 

مربوط به بخش های توسعه و احداث شــبکه برق، بهینه سازی شبکه های برق، 
توسعه و اصالح روشــنایی معابر، ایجاد قدرت مانور، توســعه فیدر، کاهش تلفات و 

نیرورسانی بودند که به مناسبت هفته دولت در این استان بهره برداری شدند.
این مقام مســئول افزود: احداث 70کیلومتر شبکه فشار متوسط، نصب 3 دستگاه اتوترانس، 

نصب 30 دستگاه پســت هوایی و تقویت ۱۵0 دستگاه پست هوایی و همچنین نصب ۲۵ دستگاه 
سکسیونر هوایی از جمله طرح های افتتاحی این شرکت در هفته دولت سال جاری بود.

کریمی فرد، در بخش دیگری از ســخنان خود به پروژه های روشنایی معابر نیز اشاره کرد 
و گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از ۱۵0 دســتگاه چراغ روشنایی معابر در 

اســتان با اعتباری بالغ بر 3میلیارد ریال نیز نصب شــده و به بهره برداری رسیده 
است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: خادمان صنعت 
برق استان با اراده و اعتقاد راســخ در راستای خدمت به نظام مقدس 

جمهوری اســالمی ایــران، افزایش رضایتمندی مردم شــریف 
اســتان فارس و تامین برق مطمئن و پایــدار، بدون وقفه و 

به صورت شــبانه روزی در حال فعالیت هستند و انتظار 
می رود شــهروندان نیز با رعایت الگوی مصرف برق، 

تالشگران برق استان را در مسیر خدمت رسانی 
بیش از پیش یاری رسانند. 
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حمیدرضا کریمی فرد
مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان فارس



مدیرعامــل شـــــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان فارس 

گفت: تا پایان مردادماه ســال جاری به 
مشترکان خانگی خوش مصرف این شرکت بیش 

از 37۵ میلیارد ریال پاداش پرداخت شد. 
حمیدرضا کریمی فرد، با اعالم این خبر گفت: از ابتدای خردادماه، 

مشــترکان خانگی با مصرف کمتر از الگو یا کمتر از دوره مشــابه سال قبل 
مشمول دریافت پاداش شده اند که در صورتحساب های صادره اخیر آنان اعمال شد.

 وی ادامه داد: تعداد 4۱789۶ مشترک در ماه های ذکرشده با ما همکاری کردند و کسانی که 
کمتر از الگوی مصرف انرژی برق استفاده کرده بودند، توانستند مشمول پاداش شوند.

این مقام مسئول یادآورشد: به منظور ترغیب و ایجاد انگیزه در زمینه همکاری مشترکان برق در رعایت 
مصرف بهینه انرژی برق و پرداخت پاداش بهای برق صرفه جویی شــده به آنان، مشــترکان بخش خانگی 
که الگوی مصرف را در ماه های گرم سال )خرداد تا شــهریور( رعایت کرده و نسبت به سال قبل کاهش مصرف 
برق داشته باشند، به ازای هر کیلووات ســاعت کاهش تا مبلغ ۵00 تومان پاداش همکاری مدیریت مصرف دریافت 

خواهند کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس، در بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید بر نقش و همکاری مردم در 
مدیریت مصرف برق، ابراز داشــت: استان فارس بیش از یک میلیون مشترک برق دارد که 87درصد آن در بخش خانگی است و از 
این رو این گروه از مشترکان می توانند با مدیریت مصرف بهینه برق سهم قابل توجهی در عبور مطلوب از پیک بار تابستان سال جاری 

داشته باشند. 
وی ســاعات اوج مصرف برق در تابســتان ســال جاری را از ۱8 - ۱۱ و ۲3-۲0 عنوان کرد و گفت: از تمامی مشترکان خانگی 
درخواست می شود در این زمان از شبانه روز از وســایل پرمصرف همچون اتو، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و...  

استفاده نکنند.
کریمی فرد، در خاتمه ســخنان خود با تقدیر از همکاری و همراهی کلیه مشترکان اعم از خانگی، تجاری، صنعتی، 
اداری، کشاورزی در عبورموفق از پیک بار تابستان سال جاری ابراز امیدواری کرد این همکاری ها همچنان به 

صورت مستمر ادامه داشته باشد.
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مدیرعامل 
توزیع برق استان زنجان خبر داد: 

بهره برداری 
از  1157 پروژه
 تــوزیع بــرق 

همزمان با هفته دولت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 

از افتتاح ۱۱57 پروژه توزیع برق با اعتباری بالغ بر755 
میلیارد ریال در سطح استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
زنجان، پیام جوادی با اعالم اینکه این پروژه ها در فاصله زمانی هفته 

دولت ۱۴۰۰ تا هفته دولت ۱۴۰۱ اجرا و آماده بهره برداری شــده اند، گفت: 
اجرای ۱۱57 پروژه با اعتباری بالغ بر 755 میلیارد ریال در یک سال به همت 

شبانه روزی همکاران تالشگر شرکت توزیع برق اســتان در بخش های مختلف، 
نشان گر تعهد و تخصص این عزیزان و تالش برای آبادانی، توسعه اجتماعی و اقتصادی 

استان است.
جوادی افزود: 325 پروژه اصالح و بهینه سازی، 79 پروژه توسعه و احداث، ۱8 پروژه روشنایی 

معابر، ۱35پروژه توسعه و اصالح برق روستایی از محل عوارض برق، 59۱ پروژه نیرورسانی و 9 پروژه 
طرح کاهش پیک اجرا شــد و همزمان با هفته دولت در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین به 

بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان عنوان کرد: از مجموع ۱۱57 پروژه 

آماده بهره بــرداری در هفته دولت، ۴۴7 پــروژه با اعتبــار 267 میلیارد ریال در 
شهرســتان زنجان، ۱63 پروژه با اعتبــار ۱56 میلیارد ریال در شهرســتان 

خدابنده، ۱۰2 پروژه با اعتبار 7۱ میلیارد ریال در شهرســتان خرمدره، 98 
پروژه با اعتبار 62 میلیارد ریال در شهرستان ابهر، ۱۱7 پروژه با اعتبار 

62 میلیارد ریال در شهرستان ماهنشــان، 87 پروژه با اعتبار 67 
میلیارد ریال در شهرستان ســلطانیه، 56 پروژه با اعتبار 2۴ 

میلیارد ریال در شهرستان ایجرود و 87 پروژه با اعتبار ۴6 
میلیارد ریال در شهرستان طارم افتتاح شد.

http://instagram.com/bargh_zanjan
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مدیرعامل 

توزیع برق استان زنجان



تقدیر صنعت برق از همکاری 
و مشارکت امام جمعه کرمان 

در پیک بار
مهندس محمد سلیمانی، مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق شمال اســتان کرمان، با حضور در دفتر 
نماینده ولی فقیه در اســتان، از زحمات و همکاری 
حجت االسالم والمســلمین علیدادی سلیمانی امام 
جمعه کرمان در راستای اطالع رسانی مدیریت پیک 
بار تابستان از طریق نماز جمعه و جلسات مختلف به 

نمایندگی از صنعت برق تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق 
شمال اســتان کرمان، مهندس ســلیمانی در این 
دیدار با ارائه گزارش عملکرد این شــرکت در پیک 
بار تابستان با تقدیر از همراهی مشترکین، مدیران، 
ائمه جمعه و جماعات، نیروهای مسلح، صنعتگران، 
بازاریان، کشــاورزان و تمام کســانی که در اجرای 
برنامه های مدیریت مصرف با شــرکت توزیع نیروی 
برق شــمال این استان همکاری داشــته اند، یادآور 
شــد: مدیریت مصرف نیازمند همراهــی همه این 
مشترکین است، اما نقش ائمه جمعه و جماعات در 

کاهش مصرف انرژی بسیار مهم و اثرگذار است.
امام جمعه کرمان هم در این نشست با تقدیر از تمام 
تالش هــای صورت گرفته برای تامین بــرق پایدار، 
اظهار داشــت: برق اکنون یکــی از نیازمندی های 
لحظه ای انســان ها شــده و مدیریت این نیازمندی 
حیاتی و مهم به طور َحتم نیاز به پشــتکار و تالش 

شبانه روزی دارد.
حجت االســالم والمسلمین علیدادی ســلیمانی با 
اظهار تاســف از اینکه َمصرف برق و آب در کشــور 
به صورت بی رویه انجام می شــود، یادآور شــد: در 
شرایطی که هم َمصرف برق رو به افزایش بوده و هم 
شاهد افزایش جمعیت هستیم، همه باید در تأمین 

آب و برق، مشارکت مفید داشته باشند.
شایان ذکر است در این دیدار دبیر شورای فرهنگی، 
مدیران دفتر حراســت و مدیریت مصرف، مهندس 

سلیمانی را همراهی کردند.

کمیسیون سرقت استان کرمان به میزبانی 
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان برگزار شد

مهندس محمد سلیمانی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 

برق شمال استان کرمان

کمیسیون سرقت استان کرمان با موضوع راهکارهای کاهش سرقت 
سیم و کابل، به میزبانی شــرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان و 
با حضــور نمایندگان قضایــی، انتظامی، امنیتی و دســتگاه های 

خدمت رسان تشکیل شد.
در این جلسه اعضا ضمن ارائه گزارش در خصوص وضعیت سرقت؛ 
به ویژه سرقت سیم و کابل در اســتان، به بررسی و ارائه راهکارهای 
پیشگیرانه در جهت کاهش سرقت پرداخته و مصوبات جلسه جهت 

اجرا به دستگاه های ذیربط ابالغ شد.
در این جلسه مهندس ســلیمانی ضمن گرامیداشت هفته دولت، با 
تشکر از کارگروه به جهت پذیرش دعوت شرکت توزیع نیروی برق 
شمال کرمان در برگزاری جلسه و امکان ورود تخصصی تر به موضوع 
ســرقت  تجهیزات برقی؛ بخصوص ســیم و کابل مسی، از افزایش 

سرقت تجهیزات شبکه در پنج ماه ابتدایی سال ابراز نگرانی کرد. 
وی ضمن معرفی شرکت، مهمترین چالش های پیش رو را در حوزه 
پراکندگی مشــترکین و شبکه، فرســودگی، حوادث غیرمترقبه، 

حاشیه نشینی، انشعابات غیرمجاز و سرقت تجهیزات دانست.
سلیمانی با اشاره به آسیب های ناشــی از حاشیه نشینی گفت: در 
صورت امکان واگذاری انشعاب غیردائم به متقاضیان، باید بیش از 

۴2 میلیارد تومان اعتبار برای احداث شبکه تأمین شود. 
وی با اشاره به بحث اســتخراج رمزارزهای غیرمجاز گفت: بیش از 
۱6۰ مرکز و حدود 265۰ دستگاه رمزارز غیرمجاز تاکنون در شمال 

استان کشف و ضبط و به مراجع قضایی معرفی شده است. 
سلیمانی با اشاره به اهداف اســتراتژیک شرکت گفت: در راستای 
تکریم اربــاب رجوع و تســهیل خدمات به مشــترکین، بیش از 
98درصد خدمات مشترکین این شــرکت به صورت غیرحضوری 

انجام می شود. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان از احداث 
7۰۰نیروگاه خورشــیدی با توان بیش از ۱3 مگاوات در حوزه توزیع 
شمال استان خبر داد و گفت: از این تعداد 682 مشترک غیراداری، 

۱۴ مشترک اداری و همچنین ۴ مزرعه خورشیدی است.
در ادامــه، اعضا با ارائه گزارشــی در خصوص وضعیت ســرقت؛ 
به ویژه سرقت سیم و کابل در اســتان، به بررسی و ارائه راهکارهای 
پیشگیرانه در جهت کاهش سرقت پرداخته و مصوبات جلسه جهت 

اجرا به دستگاه های ذیربط ابالغ شد.
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شرکت توزیع برق مشــهد با بهره مندی از چشم انداز 
۱40۵ حرکتی ۱0ســاله و مستمر )از ســال ۱390( 
به ســوی مهم ترین اهداف خود که در واقع از مهمترین و 
اصلی ترین چالش های صنعت برق نیز محســوب می شود، 
داشته اســت. این اهداف مهم، کاهش تلفات انرژی شرکت تا ۵ 
درصد، حذف مراجعات حضوری مراجعین و کاهش متوسط زمان 
قطع ساالنه هر مشترک به ۱4 دقیقه بوده که با مطالعه روند تغییرات 
این سه شاخص مهم در طول ۱0 سال )۱390 تا ۱400( مشاهده می شود 
اثربخشی پروژه های اســتراتژیک تدوین و اجراشده در این سال ها مطلوب 
بوده است. مخصوصاً روند پیشرفت و حرکت به سوی اهداف کمی تعیین شده 
)۱40۵( در ســال های اولیه از شــتاب بهتری برخوردار بوده کــه دلیل آن نیز 

سهل الوصول بودن در اجرا )نسبت هزینه به منفعت آن( در مقادیر باالتر بوده است.
با توجه به گذشت ۱0 سال از چشم انداز ۱40۵ به دلیل لزوم پویایی برنامه استراتژی 
شرکت، ضرورت بازنگری و اصالح آن در شرکت احســاس شد که در ادامه به برخی از 

مهمترین دالیل بازنگری چشم انداز اشاره می شود.
تغییر محسوس و شدید شرایط محیطی شرکت های توزیع برق؛ مخصوصاً مسائلی از قبیل 

کمبود نقدینگی و کمبود منابع.
تغییرات مدیریتی در سطح ارشد شــرکت توزیع برق و اتخاذ رویکردها و اهداف با اولویت های 

جدید.
 ابالغ اولویت ها و دستورالعمل هایی از سازمان های باالدستی )توانیر، وزارت نیرو(.

تحول زیاد در حوزه فناوری های جدید و تکنولوژی نوین ارتباطی و مخابراتی و برقی.
ضرورت همگامی و همسویی با شرکت های موفق و پیشتاز برق آسیا و جهان.

لذا مدیریت استراتژیک شرکت از ابتدای سال ۱400 برنامه ریزی جامع و دقیقی بر اساس الگوهای 

ارائه شده توســط آژانس بین المللی انرژی )IEA( برای تدوین چشم انداز جدید شرکت توزیع به 
انجام رسانید. البته همواره جلب مشارکت همگانی و استفاده از نظرات خبرگان، متخصصین و افراد 

مجرب شرکت در دستور کار بوده است. 

مهمترین اقدامات انجام شده در این خصوص را می توان به شرح زیر برشمرد:
تحلیل و بررسی شرایط محیطی و درونی شرکت که مشتمل بر فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و 

نقاط قوت است.
بررسی و مطالعه در خصوص چشم انداز برنامه استراتژیک شرکت های برتر، موفق و پیشتاز دنیا در 

صنعت برق و به خصوص بخش توزیع. 
انتخاب دو موضوع بسیار حیاتی و مهم ناب سازی )بهره وری اقتصادی( و هوشمندسازی براساس 

مطالعات انجام پذیرفته و تحلیل  PESTELبه عنوان موضوعات مهم و اساسی شرکت توزیع برق.
مطالعات اولیه روی مسائل فنی و تکنیکی هوشمندسازی شــبکه  “Smart Grid”، استفاده 
 James « از منابع در دســترس همچون کتاب پیاده ســازی موفق شبکه هوشمند، نوشــته

A.Ketchledge » و اسناد تدوین شده توسط شرکت پمکو.
بررسی مدل های جهانی پیاد ه سازی شبکه هوشمند و انتخاب مدل جهانی SGMM که در حدود 

۵0 کشور جهان مورد استفاده قرار گرفته است.
مطالعات الزم روی اســناد استراتژی از قبیل چشم انداز و نقشــه راه هوشمندسازی شرکت ها و 

کشورهای برتر دنیا از جمله شرکت برق کالیفرنیا، استرالیا، کره  جنوبی، ژاپن، کانادا و ترکیه.
 ارزیابی اولیه وضع موجود شــرکت بر اســاس مدل جهانی SGMM با همکاری کارشناسان و 

مدیران در هشت حوزه اصلی این مدل. 
برگزاری همایش یک روزه آموزشــی توجیهی برای مدیران و کارشناسان جهت آشنایی با مدل 

SGMM )سطوح مختلف از مقدماتی تا پیشگامی و هشت محور اصلی و...( توسط مدرس خبره. 
.SGMM ایجاد ساختار مناسب و تاسیس هشت کمیته تخصصی بر اساس محورهای

تدوین چشم انداز و نقشه استراتژی تدوین چشم انداز و نقشه استراتژی 
جدید شرکت جدید شرکت توزیع برق مشهد توزیع برق مشهد 

 مهندس محمدرضا رمضانی- مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد

محمدرضا رمضانی،  مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد:

هدف ماهدف ما این است در افق  این است در افق 14201420 به  به 
سازمانی ناب و هوشمندسازمانی ناب و هوشمند تبدیل شویم تبدیل شویم
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تعیین جدول زمان بندی و دســتور کارهای مناسب 
برای کمیته های تخصصی و برگزاری جلســه های 

منظم.
تهیه پیش نویس چشم انداز در مدیریت استراتژیک با 
حداقل ۵ ویرایش بر اساس مطالعات ذکرشده، نتایج 
تحلیل محیط درونی و بیرونی، چالش ها و مســائل 

کالن.
انتشار پیش نویس چشم انداز در سطح سازمان جهت 
نقد، بررسی و ارائه پیشنهادات از سوی تمامی پرسنل 
صفی و ستادی که خوشبختانه با استقبال بسیار باال و 
با مشارکت حداقل ۵00 نفر از همکاران و ارائه حداقل 

۱00 پیشنهاد مواجه شد.
ویرایش نهایی چشم انداز با لحاظ کردن پیشنهادات 

مناسب گردآوری شده از همکاران.
ارائه چشــم انداز در شــورای معاونین به ریاست 
مدیرعامــل و بحث و تبادل نظر در دو جلســه که 
در نهایــت با برخــی اصالحــات و ویرایش نهایی 

چشم انداز به شرح ذیل تصویر شد.

گام مهم بعد از تدوین سند چشم انداز، طراحی 
نقشه راه و نقشه استراتژی عملیاتی بوده است.

جهت تدوین نقشــه راه، با بهره گیری از تجربیات و 
خبرگی موجود در کمیته های تخصصی و اســتفاده 
از مشــاور و با برگزاری جلســات متعدد، مهمترین 
برنامه های عملیاتی یــک تا ده ســاله در هر یک از 
محورهای ده گانه تهیه و به صورت جداگانه در کمیته 

شورای معاونین شرکت ارائه و مصوب شد.
گام مهم دیگر، تهیه و تدوین نقشه استراتژی کالن و 
وظیفه ای شرکت بوده است. نکات اساسی و مهم که 
در تهیه نقشه استراتژی رعایت شد، به شرح ذیل است:

۱-دسته بندي و تعیین موضوعات اصلي و استراتژیک 
براساس چشم انداز مصوب.

۲-مبنا قــرار دادن محورهاي اصلي مدل بينالمللي
SGMM  و مدل کشــوري SGED  )ســطح بلوغ 
هوشمندســازي( در اقدامات اساسي و لحاظ کردن 

تامین الزامات این مدل ها.
3-استفاده از نظرات و پیشنهادات تخصصي مدیران 
و کارشناسان عضو کارگروه هاي تخصصي هشتگانه 
هوشمندسازي مطابق توصیه آژانس بین المللی انرژی
IEA  در راهنمای هوشمندسازی شرکت های توزیع.

4-رعایت جامعیــت اقدامات بلندمدت به نحوي که 
دربرگیرنده تمامی پروژه ها و برنامه هاي تعیین شده در 

افق چشم انداز باشد.
۵-رعایت سادگي و خالصه بودن عناوین موضوعات و 

اقدامات بلندمدت براي درک ساده تر.
۶-شفاف ســازي مســئولیت ها و امکان انتساب 
پروژه هــا بــه واحدهــا بــا رویکــرد مدیریــت 
وظیفه محوری جهت تســهیل در پیاده ســازی 
و اجرای نقشــه اســتراتژی شــرکت پس از اخذ 
نقطه نظرات کارشناســی و تخصصی با به اشتراک 
گذاشــتن در پورتال شــرکت و مکاتبه با تمامی 
سطوح سازمان و با انجام برخی ویرایش ها به شرح 

فوق مصوب شد.
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به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، 
عبدالوحید مهدوی نیا، مدیرعامل این شرکت ضمن تبریک هفته دولت 
و گرامیداشت روز کارمند در خصوص پروژه های افتتاحی به مناسبت 
این ایام، گفت: برق رسانی به 29 روستا با ۴۱2 خانوار در شهرستان های 
تحت پوشش شــرکت با ســرمایه گذاری حدود 282 میلیارد ریال 

بهره برداری می شود.
وی ادامه داد: توســعه و احداث شــبکه های توزیع جهت برق رسانی 
به بیــش از 86۰۰ متقاضی فاقد برق با حجم ۱59 دســتگاه پســت 
توزیع با ظرفیــت 22۰۰۰ کیلوولت آمپر و 26۴ کیلومتر خط فشــار 
متوســط و ضعیف و همچنین برق دار کردن 6۰ حلقه چاه کشاورزی با 
ســرمایه گذاری ۱93 میلیارد ریال در ۱6 شهرستان زیرمجموعه این 

شرکت از جمله پروژه هایی است که این هفته افتتاح می شوند.
مهدوی نیا همچنین اظهار کرد: اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع 

جهت رفع افت ولتاژ 65 نقطه و قابلیت اطمینان شــبکه های 
توزیع با تبدیل ۱2۴ کیلومتر شــبکه فشار ضعیف مسی به 
کابل خودنگه دار نیز با ســرمایه گذاری 3۱۰ میلیارد ریال به 

بهره برداری خواهد رسید.
این مقام مسئول درخصوص توسعه هوشمندسازی شبکه از 
تعویض و نصب 2۴58۰ دستگاه کنتور هوشمند و رویت پذیر و 
کنترل پذیر کردن ۱7۰99 اشتراک خبر داد و افزود: این اقدام 
در راستای توسعه هوشمندسازی شــبکه با سرمایه گذاری 

بیش از 32۰ میلیارد ریال انجام شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، 
همچنین از پروژه هــای آماده کلنگ زنی یــاد کرد و گفت: 
برق رســانی به 2۱ روســتای فاقد برق بــا 2۱6 خانوار در 
شهرستان های تحت پوشش شــرکت با اعتباری بالغ بر 2۱5 

میلیارد ریال کلنگ زنی شده است.
وی تصریح کرد: پروژه های توســعه و احداث شــبکه های 
توزیع جهت برق رســانی به ۱۱۴۰۰ متقاضی فاقد برق با حجم 
۴۰۰ دستگاه پســت توزیع با ظرفیت 52۰۰۰ کیلوولت آمپر و 

2۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و فشــار متوسط و همچنین اصالح و 
بهینه سازی شــبکه های توزیع جهت رفع افت ولتاژ و قابلیت اطمینان 
شــبکه های توزیع با تبدیل 2۰۰ کیلومتر شــبکه فشار ضعیف مسی 
به کابل خودنگه دار، بــا بیش از 69۰ میلیارد ریــال در این ایام آماده 

کلنگ زنی است.
مهدوی نیا با اشاره به فعالیت های انجام شده برای اصالح و بهینه سازی 
شبکه های توزیع گفت: این اقدام جهت برق رسانی به متقاضیان، رفع 
افت ولتاژ و پایداری شــبکه، با سرمایه گذاری بالغ بر 5۰۰ میلیارد ریال 

انجام شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان همچنین در 
خصوص هوشمندسازی شــبکه و کنترل پذیر کردن آن، از آغاز نصب 
تعداد 876۱۰ کنتور هوشمند با اعتباری بالغ بر 3۰۰ میلیارد ریال خبر 

داد.

به مناسبت هفته دولت،  
توسط شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان انجام شد؛

بهره برداری و کلنگ زنی
 ۱۱۶ پروژه برقی 

با اعتباری بالغ بر
2۸۱ میلیارد تومان

عبدالوحید مهدوی نیا
مدیرعامل این شرکت توزیع 

نیروی برق جنوب استان کرمان
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با در نظر گرفتن اســتراتژی و سیاست های اســتاندارد مدیریتی 
و انجام ممیزی ها، ایزوهای هشــت گانه برای شــرکت فراهم شد 
و با توجه به این امر که فعالیت شــرکت به صورت EPC اســت، 
سیاست هایی را به صورت تکمیلی حول محور بومی سازی صنعت 

تابلوسازی می گردانیم.
شرکت نیروپرداز انرژی در تالش اســت بتواند برای اولین بار در 
کشور یک محصول کاماًل بومی مکانیزه شده را بدون کپی برداری 
از غرب تولید کند و به اتفاق در راستای این امر مهم آموزش هایی 
را در نظــر می گیریم که در انتها شــاهد برپایــی کلینیک های 

تخصصی باشیم.
 در خصوص اقدامات انجام شده و نتایج حاصله در طول 
مدت مدیریت تان در شــرکت نیروپرداز انرژی توضیح 

می دهید؟
مجموعه اقدامات شــرکت نیروپــرداز انرژی در راســتای تولید 

 جنــاب مهنــدس، لطفــًا در خصوص سیاســت ها، 
استراتژی ها و اهداف شــرکت نیروپرداز انرژی از زمان 
تاســیس تا اکنون، برای خوانندگان نشــریه »برقاب« 
توضیح دهید و اینکه در اجرای برنامه ریزی های بلندمدت 

در چه مرحله ای هستید؟
شــرکت نیروپرداز انــرژی فعالیت خود به عنــوان یک مجموعه 
صنعتی را در سال ۱389 شروع کرد. از ابتدا سیاست گذاری ها به 
صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف شد و شروع کار 

با برنامه کوتاه مدت )نصب و راه اندازی( همراه بود.
شــرکت نیروپرداز انرژی طبق برنامه درنظرگرفته شــده، بعد از 
دو ســال تالش و پشــتکار در بخش برق، وارد عرصه تولید تابلو 
برق شــد. سیاســت گذاری در این بخش بدین صورت عمل کرد 
که راه را بــرای ورود وندورهای مختلف پیمانکاران مجاز و صنایع 
مختلف بازگشــایی کرد و در نهایت بعد از گذشــت ســه سال با 
تمامی بخش های نفت و گاز و آب وفاضالب و پتروشیمی و فوالد و 

سیمان همکاری خود را آغاز کردیم.

تکنولوژی بوده و به خواست خدا و تالش شبانه روزی همه عوامل 
شــرکت، در ابتدای ســال ۱40۱ با برپایی کلینیک تخصصی و 
تولید تکنولوژی و استانداردســازی صنعت بــرق که به آن کمتر 
توجه شده بود، توانستیم به سوی اســتانداردهای جدیدی قدم 

برداریم؛ به طوری که هم تراز ژاپن باشد.
 روش هــای مدیریت بــر مصرف در هــر مجموعه ای 
تاثیرگذار اســت. شــما در خصوص مدیریت بر مصرف 
تجهیزات در مراحل اجرایــی کارهای خود چه اقداماتی 

انجام می دهید؟
با توجه به تحریم موجود در کشور برای تمامی شرکت های فعال 
در این حوزه از صنعــت، این امر اتفاق نیفتاده اســت؛ ولی من و 
تمامی همکارانم تصمیم گرفتیم این موضوع را پیگیری کنیم و بر 
این اساس به دنبال تاسیس نیروگاه خورشیدی هستیم تا در این 

بخش و در مبحث تولیدات پراکنده پیش قدم باشیم.
 با توجه بــه اینکه یکی از موارد مهــم در قراردادهای 
اجرایی، بحث نگهداری و پشتیبانی، بازسازی و نوسازی 
تجهیزات و وسایل مصرفی است، عملکرد شما در اجرای 

این موارد چگونه است ؟
در ابتدای امر با تمامی مشــتریان و کارشناســان و صاحبان آن 
بنگاه اقتصادی، جلســات پی در پی برگزار می کنیم و در طی این 
جلسات، بهینه ســازی و خط تولیدات و پیش بینی و چشم انداز ۵ 
الی۱0ســاله را رایزنی می کنیم و در تالشیم برای دستیابی به آن 
چشم انداز مدنظرشان، پیش نیازهایی که کمترین هزینه را برای 

آینده آنها دارد، حفظ کنیم.

گفت و گو با مهندس احسان رحیمی، مدیرعامل شرکت نیروپرداز انرژی

هیئت مدیره قوی و 

کارآمد؛ نتیجه مشارکت 

تولیدکنندگان و پیمانکاران 

در انتخابات 
شرکت نیروپرداز انرژی؛ پیمانکار تابلوها و EPC برق و ابزار دقیق به صورت رسمی در سال ۱389 

در تهران تأسیس و در سال ۱39۰ به اســتان البرز انتقال یافت. شروع فعالیت مجموعه با 

خدمات فنی و مهندســی و عملیات اجرایی و تست اندازی در چند پروژه ملی بود که با 

تالش بی وقفه مدیران و پرسنل، مسیر پیشرفت شــرکت طی زمان کوتاهی پیموده 

شد و خدمات EPC برق و ابزار دقیق و بخصوص، ساخت تابلوهای برق فشار متوسط 

و فشار ضعیف ارائه شد.نشریه برقاب در این باره و برای اطالع از فعالیت های جدید 

شرکت، با مهندس احسان رحیمی، مدیرعامل شرکت نیروپرداز انرژی گفت وگویی 

انجام داده است که پیش روی شماست.

ارزش ها:

مــا معتقدیم ایســتادن بر قله چشــم انداز بــا پایبندی بــر اصــول و ارزش های 

زیرمیسر است:

1- همت وتالش و کوشش خستگی ناپذیر جهت تحقق رضایت مشتری

2-  توسعه فردی و گروهی وسازمانی

3- ایمنی و سالمت کارکنان و حفظ و صیانت از محیط زیست

4- خودباوری،اعتماد به نفس،عزت نفس

5- گشاده رویی ورعایت ادب و احترام با همکاران ومشتری

6- رشد دانایی و توانایی فردی و سازمانی

7- وفای به عهد،مسئولیت پذیری،نظم،آراستگی و آرامش

8- شایسته ساالری و ایجاد زمینه های رشد با فرصت های برابر

9- همبستگی،همفکری،همکاری،جامع نگری

10- انتقاد پذیری و پاسخگویی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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ماموریت:

شــرکت نیرو پرداز انرژی مصمم اســت با تکیه 

بردانــش و تجربه بهبود مســتمر کمــی و کیفی 

خدمــات را بــا لبخند نشــات گرفتــه از رضایت 

مشتری به ارمغان آورد.

چشم انداز:

دســتیابی به اقتدار ملی و احترام جهانی با خلق 

اولین ها وبهترین ها در ارائه محصول و خدمات 

با رشــد اقتصادی واز طریق تحول و توسعه زیر 

بنایی در صنعت وانرژی.

شاهد نوآوری و پیشرفت در این عرصه باشیم.
 یکی از روش های ارتقای سطح دانش سازمانی، آموزش 
است. در این خصوص در مجموعه شما چه اقداماتی انجام 

شده است؟
ما در راستای این امر، یک واحد آموزشی در نظر گرفتیم که ابتدا 
نیازســنجی صورت می گیرد و در ادامه با توجه به درخواســت یا 
بررســی و تحلیل واحدهای مختلف از طریق آزمون های موجود، 
ایده ها جمع آوری می شــود و در هیئت کارشناسی مورد بررسی 
قرار می گیرد و در آخر وقتی نیازها تعیین شــد، متناسب با آنها از 
طریق آموزش دوجانبه و آموزش در بهترین آموزشگاه های علمی 
کشور، انتقال اطالعات به دیگر نیروهای مشتاق و کارآمد صورت 

می پذیرد. 
 با توجه به وضعیت ســال جاری و موضوع افزایش دما 
و کمبود آب، در خصوص اجــرای برنامه بزرگترین مرکز 

تصفیه فاضالب غرب تهران چه اقداماتی انجام داده اید؟
تصفیه فاضالب غرب تهران بزرگترین پروژه صنعتی شهری است 
که در سال ۱400 در مسیر بهره برداری قرار گرفته است. شرکت 
نیروپرداز انرژی در این پــروژه به عنوان پیمانــکار برق فعالیت 
دارد. در حال حاضر در انتظار بخش لجن این پروژه هســتیم که 

 یکی از واحدهایی که در هر شــرکت وجود دارد، واحد 
روابط عمومی اســت. توضیح مختصری از عملکرد این 

واحد در شرکت نیروپرداز انرژی بفرمایید.
در شــاخه صنعت به روابط عمومی توجه کمتری شــده است. با 
توجه به اینکه صنعتکاران به دنبال تخصص گرایی هستند ما این 
نیاز را حدود چهار،  پنج ســال پیش به شکل پررنگی حس کردیم 
و به همین منظور، واحــدی به نام بازرگانی بنیان گذاری کردیم و 
با آموزش های کاربردی و صحیح و اجرای کارگاه های آموزشــی 
توانســتیم افرادی را آموزش بدهیم و روابــط عمومی را به یک 

موضوع تخصصی تبدیل کنیم. 
 با توجه به اینکه شــما به عنــوان کاندیدای حضور در 
هیئــت مدیره انجمن تابلوســازان برق ایران شــرکت 
 کرده اید، نظرتان در خصوص عملکــرد و کارایی انجمن 
چیست و شــما با چه رویکردی در این انتخابات شرکت 

کرده اید؟
یکی از مهم ترین تشــکل ها در بخش صنعت، انجمن کارفرمایان 
با رویکرد متفاوت اســت. در ابتدا کمال تشکر را از تمامی اعضای 
هیئت مدیــره بابت تمامی زحمــات گرانقدرشــان دارم و قصد 
جســارت به هیچ کدام از عزیزان را ندارم، ولی متاســفانه انجمن 
تابلوســازان برق تبدیل به یک تشــکل فرمالیته شده است و به 
اعتقاد من انجمن باید در مسیر رشد و شــکوفایی صنعت برق و 
تابلوســازی گام بردارد. من در این دوره جســارت به خرج دادم 
که با رویکردی مفید در راســتای توسعه و پیشرفت صنعت برق و 
تابلوسازی در کنار اساتید گرامی گام بردارم و امیدوارم در آینده 

با افتتاح و ورود به این سیســتم، روند 
پایین آمدن فاضالب موجود در بخش 
آب زیرزمینــی و تأمین آب مورد نیاز 
بخش کشــاورزی انجام می شود و در 
ادامــه از لجن باقی مانــده این پروژه 
برای تولید کود شیمیایی استفاده می شــود. امیدوارم این پروژه 
برای تمامی شهرهای کشــور اتفاق بیفتد و در راستای تکنولوژی 
به روز در مسیر بهینه کردن بخش کشاورزی و کم کردن آلودگی 

محیطی گام برداریم.
 جناب مهندس، لطفــًا در رابطه با خدمات و محصوالت 
مهندسی شرکت توضیح بفرمایید و اینکه محصوالت شما 

در چه صنایعی کاربرد دارد؟
به عنوان یک پیمانکار EPC که ابتدا در پروسه طراحی و مشاوره 
طراحی و ســاخت و اجرا و نصب و نگهــداری فعالیت داریم، در 
صنایع مختلف فعال هســتیم. هر صنعتی برای شروع نیاز دارد به 
بخش برق و تابلوبرق ورود پیدا کند و تمامی صنایع وابســتگی به 
ما را دارند و شرکت نیروپرداز با افتخار در این زمینه ارائه خدمت 

می کند.
 در خاتمه اگــر مطلبی به نظرتان می رســد که عنوان 

نشده، بفرمایید.
با توجــه به نزدیک شــدن به انتخابــات هیئت مدیــره انجمن 
تابلوسازان برق از تمامی تولیدکنندگان و پیمانکاران تقاضا دارم 
به عنوان رأی دهنده ورود کنند تا بتوانیم یک هیئت مدیره قوی 

و کارآمد داشته باشیم.

استراتژی: 

1- بهبود سیســتم مدیریت سرمایه انســانی )آموزش، 

دانش و مهارت، انگیزشی(

2- توسعه صادرات و همکاری دوجانبه با تولیدکنندگان، 

تجهیزات برقــی )فنــاوری و تامین مواد مصرفی و ســایر 

موضوعــات( در کشــورهای مختلف بــا تاکید بر کشــور ما 

به عنوان بزرگترین تولیدکننده تجهیزات برقی.
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ک
گروه صنعتی کنتاکت کلینی

شرکت افق پالتین و اتصال پارسیان 

طراحی ، ساخت ، تعمیر و بهسازی و اورهال )مهندسی معکوس( طراحی ، ساخت ، تعمیر و بهسازی و اورهال )مهندسی معکوس( 
کلیه قطعات و ملزومات برق صنعتی کلیه قطعات و ملزومات برق صنعتی 

  پالتین کنتاکتور
 کلوش، بوشینگ، عایق، مقره و ...

 اتصاالت تابلو و پنجه گربه ای
 انواع سوکت های تابلوهای فرمان و قدرت

 انواع فلکسیبل )سیم بافت و التون(
 انواع اتصاالت و قطعات نقره ، مسی ، تنگستن مس و تنگستن 

نقره و ...

آدرس: تهران – خیابان الله زار جنوبی – پاساژ جهان الکتریک – ط 1 و 40
تلفن: 02166341506 – 02166341549 – 02166341543
فکس: 02166730315
موبایل : 09121444755 - 09121090801
واتساپ و تلگرام: 09026464121
contactclinic.ir :وب سایت
@contactclinic :اینستاگرام

انواع کلوش، مقره، بوشینگ، عایق و...

انواع فلکسیبل سیم 
بافت و التون

اتصاالت تابلو و پنجه 
گربه ای

انواع پالتین کنتاکتورها

انواع لوازم یدکی 
به سفارش مشتری
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

افتتاح و کلنگ زنی 
133 پروژه برق 

طی هفته دولت
 در همدان

علی سهرابی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 

برق استان همدان

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد از 
افتتاح و کلنگ زنی ۱33 پروژه برق به مناسبت هفته دولت در 

استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان، علی ســهرابی بیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت اظهار کرد: به 
مناسبت هفته دولت 73 پروژه برق با اعتبار ۶۲۵ میلیارد و 7۲ 

میلیون ریال به بهره برداری رسید.
وی با اشــاره به افتتاح ۱4 پروژه با اعتبار ۱۲0 میلیارد و ۲34 
میلیون ریال در شهرستان همدان افزود: ۱۱ پروژه نیز با مبلغ 
۱۶۲ میلیارد و 400 میلیون ریال در مالیر و 7 پروژه با اعتبار 
۱4 میلیارد و 3۵7 میلیون ریال در شهرســتان نهاوند افتتاح 

شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان تصریح 
کرد: بهره برداری از ۶ پروژه با اعتبار 88 میلیون و ۶00 میلیون 
ریال در شهرستان تویســرکان، 8 پروژه با اعتبار ۶۱ میلیارد 
و 300 میلیون ریال در اســدآباد و چهار پــروژه با اعتبار ۶7 
میلیارد و 3۱ میلیون ریال در شهرســتان بهــار از جمله این 

پروژه ها است.
وی عنوان کــرد: چهار پروژه بــا اعتبار ۱۵ میلیــارد و ۱30 
میلیون ریال در کبودراهنگ، پنج پروژه با اعتبار ۲۶ میلیارد و 
۵00 میلیون ریال در رزن، 8 پروژه با اعتبار ۲۲ میلیارد و ۱۲0 
میلیون ریال در فامنین و ۶ پروژه با اعتبار 47 میلیارد و ۵00 
میلیون ریال در شهرســتان درگزین از دیگر پروژه های قابل 

افتتاح در هفته دولت بود.
سهرابی بیدار با اشــاره به اقدامات انجام شده عنوان کرد: در 
قالب این پروژه ها در راســتای کاهش خاموشی ها و پایداری 
بیشتر شــبکه بیش از ۵۲.8 کیلومتر از شبکه های سیمی به 

کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در راســتای خدمت رسانی به مشترکین جدید 
و ایجاد زیرساخت های الزم و توسعه کســب و کار و افزایش 
اشــتغالزایی ۲9.4 کیلومتر شــبکه فشار متوســط هوایی و 
همچنین برای توســعه سکونتگاه های شــهری و روستایی و 
ارائه خدمات مطلوب به مشترکین ۲8.7 شبکه فشار ضعیف 

احداث شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشاره 
به نصب ۱3۱ دستگاه ترانسفورماتور تصریح کرد: با این اقدام 
معادل 9 هــزار و ۱70 کیلوولت آمپر به ظرفیت پســت های 

توزیع شرکت افزوده شد.
وی با اشــاره به نصب 3 هزار و 37۶ دستگاه لوازم اندازه گیری 
تک فاز و سه فاز گفت: تعداد مشترکین برق استان همدان در 

حال حاضر 797 هزار و 98۵ مشترک است.
سهرابی بیدار با بیان اینکه در این ایام ساختمان دیسپاچینگ 
جنوب استان در شهرستان مالیر به بهره برداری رسید، عنوان 
کرد: نصب ۲۵9 دستگاه چراغ برای روشنایی معابر و نصب 9 
دستگاه کلید هوشمند با هدف افزایش قدرت مانور شبکه ای 

نیز از دیگر پروژه های اجرایی بود.
وی یادآور شد: همچنین به مناسبت هفته دولت ۶0 پروژه با 
اعتبار ۶03 میلیارد و ۶7۵ میلون ریال در قالب اصالح شبکه، 
افزایش قدرت مانور شــبکه های، تبدیل شبکه مسی به کابل 
خودنگهدار، نیرورســانی به متقاضیان، تأمین روشنایی معابر 

و رفع ضعف ولتاژ و بازگشایی معابر روستایی کلنگ زنی شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در ادامه با 
اشاره به اقدامات شاخص این شرکت در دولت سیزدهم اظهار 
کرد: در این مدت طول شبکه فشار متوسط از ۱0 هزار و ۶33 
کیلومتر به ۱0 هزار و 7۵3 کیلومتر مدار و شبکه فشار ضعیف 
از 8 هزار و 3۵3 کیلومتر به 8 هــزار و 49۱ کیلومتر افزایش 

یافته است.
وی افزود: با افزایش تعداد پســت های توزیع برق از ۱7 هزار 
و ۵04 ترانســفورماتور به ۱8 هزار و ۲۱ دســتگاه، ظرفیت 
پست های توزیع استان به ۲ هزار و 40۲ مگاولت آمپر رسیده 

است.
ســهرابی بیدار با اشــاره به وجود ۲98 فیدر در استان، گفت: 
با اقداماتی از قبیل کاهش طول شــبکه های توزیع، استقرار 
ترانســفورماتورها در مراکز ثقل بار، بازرسی مستمر و پیوسته 
از لوازم اندازه گیری مشترکین توانستیم شاخص تلفات انرژی 

استان را از 9.۶8 به 9.49 درصد کاهش دهیم.
وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات در راستای افزایش ظرفیت 
نیروگاهــی احــداث ۲ نیروگاه خورشــیدی بــه مجموعه 
نیروگاه های استان است که در حال حاضر مجموع ظرفیت 
هشت نیروگاه خورشیدی در استان به 48.9 مگاوات رسیده 

است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به 
اقدامات انجام شده در ســطح روستاهای استان تصریح کرد: 
در حال تمام یک هزار و 73 روســتای اســتان از نعمت برق 

برخوردار هستند و به تمام روستاییان خدمات  ارائه می شود.
وی عنوان کرد: توسعه و اصالح ۱۲۶ کیلومتر شبکه های فشار 
ضعیف و متوسط، احداث و اصالح ۱۶ دستگاه پست  توزیع و 
جابجایی یک هزار و 300 پایه برای آزادسازی معابر روستایی 

از جمله اقدامات انجام شده این شرکت در دولت مردمی بود.
ســهرابی بیدار با اشــاره به برنامه ریزی های صــورت گرفته 
در راســتای عبور از پیک بار امســال افزود: با راه اندازی مرکز 
هوشمندسازی و کنترل بار شــبکه ای )اسکادا( با نصب بیش 
از 80 کلید هوشــمند موفق به کنترل بار شبکه و همچنین 

کاهش زمان خاموشی ها و افزایش پایداری شبکه شده ایم.
وی در ادامه با اشــاره به اقدامات انجام شده در راستای تأمین 
نیروی انسانی گفت: طی سال گذشته و امسال تبدیل وضعیت 
۱3 نفر از پرسنل تأمین نیرو و ۱۶۱ نفر از ایثارگران به قرارداد 
دائم انجام شده که در حال حاضر حکم ۱۱۶ نفر از ایثارگران 

نیز صادر شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان بیان کرد: با 
تالش جهادی همکاران در راستای آب رسانی به شهر همدان و 
تأمین بخشی از آب شهری از منابع زیرزمینی شهرستان های 

استان، ۲7 حلقه چاه برق دار شد.
وی ادامه داد: در این راســتا شرکت توزیع برق استان همدان 
اقدام به احداث ۲ هزار و ۵00 متر شــبکه و نصب 9 دستگاه 
ترانســفورماتور به قدرت یک هــزار و 80 کیلوولت آمپر در 
شهرســتان بهار کرده که طی کمتر از 7۲ ســاعت منجر به 
برق دار شدن ۱۵ حلقه چاه برای اتصال آب شرب شهری شده 

است.
ســهرابی بیدار عنوان کرد: با تالش شــبانه روزی و استفاده از 
تمام ظرفیت های استان در شهرستان کبودراهنگ با احداث 
۶ هزار و ۵00 متر شــبکه و نصب ۶ دستگاه ترانسفورماتور با 
قدرت ۵7۵ کیلوولت آمپر پنج حلقه چاه دیگر و یک ایستگاه 

پمپاژ برای کمک رسانی به آب شرب همدان وارد مدار شد. 
وی اظهار کرد: با اســتفاده از ظرفیت پیمانکاران معین و در 
حرکتی جهادی نســبت به برق دار کردن هفت حلقه چاه آب 
قابل شرب و دو ایستگاه پمپاژ در شهرستان همدان با احداث 
4 هزار و ۶00 متر شبکه و نصب ۱0 دستگاه ترانسفورماتور به 
قدرت 4 هزار و 77۵ کیلوولت آمپر در کمتر از یک هفته اقدام 

شده است.
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عملکرد شرکت 
توزیع نیروی برق 

استان گیالن 
از آغاز 

دولت سیزدهم 
تاکنون

محمدتقی مهدیزاده، مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن طی گزارشــی، خالصه عملکرد این شــرکت از زمان شروع به کار 

دولت سیزدهم تا هفته دولت سال جاری را ارائه کرد.
مهدیزاده خاطرنشان کرد: با شــروع به کار دولت سیزدهم، تامین برق مطمئن 
مشترکین و اصالح شــبکه های توزیع برق با توجه به رشد مصرف انرژی در استان 

سرعت بیش از پیش پیدا کرد و در این زمینه گام های بزرگ و موثری برداشته شد.
وی گفت: با تالش کارکنان تالشگر این شرکت و به رغم تنگناهای مالی موجود در این 
یک ســال بیش از 7۱0 کیلومتر شبکه فشار ضعیف فرســوده کنار گذاشته شد و با کابل 
خودنگهدار جایگزین شــد. عالوه بر این در کل اســتان قریب به ۲۵3 کیلومتر شبکه فشار 

ضعیف جدید احداث شد. 
مهدیزاده گفت: از ابتدای کار دولت سیزدهم قریب به ۱70 کیلومتر خطوط شبکه فشار متوسط  

۲0کیلوولت به صورت هوایی، زمینی و کابل خودنگهدار در کل استان احداث شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گفت: تعداد ۱۱۶39 پایه جدید بتونی و فلزی فشار 
ضعیف و متوسط در سطح استان نصب شد و به منظور نوسازی، ۱4۲9 پایه چوبی فرسوده فشار ضعیف 

و متوسط کنارگذاشته شد.
مهدیزاده تصریح کرد: در این بازه زمانی و برای مشترکین جدید و رفع ضعف برق تعدادي از مشترکین قبلی، 
با توجه به رشد جمعیت و رشد مصرف برق شهري و روستایي در کلیه مناطق استان گیالن، تعداد 778 دستگاه 

ترانسفورماتور کمپکت، زمینی و هوایی با ظرفیت ۱۲۲۶9۵ کیلوولت آمپر، نصب و افزایش قدرت داده شد. 
وی یادآور شد: از ابتدای کار دولت سیزدهم، تعداد ۱۱ روستا از مناطق کم برخوردار، صعب العبور و کوهستانی استان 

گیالن برق رسانی شد و بدین ترتیب قریب به ۲۵0 خانوار روستایی از نعمت برق و روشنایی بهر ه مند شدند.
مهدیزاده اظهار داشــت: در این بازه زمانی قریب به 40 هزار مشترک جدید به کل مشــترکین شرکت توزیع نیروی برق 

استان گیالن افزوده شده است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توزیع برق گیالن تاکید کرد: با توجه به اقلیم اســتان و بحران های جوی حادث شده از جمله 
چندین مرحله بارش برف ســنگین در ســالیان اخیر، عملیات بازسازی شبکه های آسیب دیده و فرســوده با سرعت و جدیت در 
دستور کار شــرکت قرار دارد و امیدواریم با تامین منابع مالی الزم بتوانیم ۱3 هزار کیلومتر باقی مانده از شبکه فشار ضعیف هوایی 

فرسوده را کنار بگذاریم و با کابل خودنگهدار جایگزین کنیم.
مهدیزاده در پایان گفت: این شرکت در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۶00 هزار مشترک در کل استان دارد که این تعداد 

زیاد مشترک، توزیع برق گیالن را در زمره یکی از بزرگترین شرکت های خدمات رسان کشور قرار داده است .

 به مناسبت هفته دولت اعالم شد:

محمدتقی مهدیزاده
مدیرعامل شرکت 

توزیع نیروی برق استان گیالن

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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شــرکت  مدیرعامــل 
توزیع نیروی برق گلســتان 
گفت: امســال بــا وجــود تمام 
محدودیت های اقتصــادی و با هدف 
گرامیداشــت هفته دولــت، ۱۵3 پروژه 
توزیع برق با اعتبــار بیش از ۱.4۲9.0۶3 
میلیون ریال در حوزه های مختلف افتتاح 

شد.
به  گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق گلســتان، سید احمد موسوی 
با اعــالم این خبر گفت: این پروژه ها در حوزه های توســعه و احداث 

و  روستایی، احداث پست و نصب ترانس، توســعه فیدر و ایجاد قدرت مانور، شــهری 
اصالح و بهینه سازی شهری و روستایی، تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، تامین برق 

متقاضیان شــهری و روستایی 
و... است.

وی اضافــه کــرد: در پروژه هــای 
ایجــاد قــدرت مانــور و توســعه فیدر، 
۵7.۵00میلیون ریال اعتبــار از محل منابع 
داخلی شــرکت هزینه شــده و پروژه های اصالح 
و بهینه ســازی شــامل ارتقا، نگهداری و به روزرسانی 
شــبکه توزیع، با ۱۱۶.۶9۲میلیون ریال اعتبار و با هدف 

ارائه خدمات مطلوب تر به مشترکان، آماده بهره برداری است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت: بهره برداری 
از تبدیل شــبکه ســیمی به کابل خودنگهدار نیز با اعتبــاری بالغ بر 

۵9۶.۱۵۱ میلیون ریال، اجرا شده است.
موسوی با اشــاره به اینکه تامین برق متقاضیان شهری و روستایی یکی دیگر از 
پروژه های مد نظر برای ایام هفته دولت است، خاطرنشان کرد: این پروژه نیز با صرف 

هزینه ۲۲97۲0 میلیون ریال اجرا و آماده بهره برداری شده است.
وی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق گلستان در راستای تداوم توزیع مطمئن و پایدار 
نیروی  برق، رضایت مندی مشترکان، اســتفاده بهینه از امکانات و منابع موجود و بهره وری 
اقتصادی اقدام به افتتاح طرح های برق رســانی در شهرستان ها و نقاط مختلف استان کرده 

است.
سید احمد موسوی اضافه کرد: نصب چراغ روشنایی، احداث شبکه فشار متوسط و ضعیف، 
نصب ترانس، قدرت منصوبه ترانس و نصب انشعاب جدید از پروژه های در دست اقدام سال 

جاری هستند. 
وي تصریح کرد: شبکه هاي توزیع برق در گستره وسیعي از استان گلستان پراکنده شده اند و 
اقلیم خاص استان و وجود مناطق ساحلي و کویری شمال استان و حاشیه مرزی باعث شده 
نگهداري از شبکه و تاسیسات برق رســاني با چالش جدي روبه رو شود. رطوبت باالي مناطق 
ساحلي باعث شده عمر مفید این تاسیسات به یک سوم کاهش یابد و پایداري شبکه را دچار 

اختالل کند. با این حال تالش مي شود با سرویس به موقع تاسیسات، شبکه پایدار بماند.

سید احمد موسوی،
  مدیرعامل شرکت توزیع

 نیروی برق گلستان خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی
153 پروژه 

توزیع برق گلستان 
در هفته دولت

 امسال

سید احمد موسوی
مدیرعامل شرکت توزیع 

نیروی برق گلستان
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اهم افتخارات شرکت:
 کسب رتبه اول در جشــنواره شهید 
رجایی در بین دســتگاه های اســتان 
)شاخص های عمومی و اختصاصی( طی5 

سال متوالی.
 کسب رتبه برتر در سطح عالی ارزیابی 
عملکرد وزارت نیــرو )ارزیابی مدیران 

ارشد – سال 99(
 کسب رتبه اول در ارائه پیشنهاد و رتبه 
سوم در نرخ مشارکت در بین شرکت های 

توزیع برق کشور –سال 99
 کســب 4 رتبه برتر در جشنواره روابط 
عمومی های برتر وزارت نیــرو و در بین 
همه شــرکت های زیرمجموعه در حوزه 
پژوهش و افکارســنجی و نمایشــگاه و 

تبلیغات و جشنواره نیرو رسانه.

همزمان با هفته دولت 

افتتاح و بهره برداری از 120 پروژه 
برق رسانی در استان یزد

54.597 متر
 شبکه فشار متوسط و 
123.367 متر 

شبکه فشار ضعیف نیز احداث شده است. 

در این طرح ها مجموعًا:
120 دســتگاه ترانس و 3977 

دستگاه چراغ نصب شده است.

علــی جــم، مدیرعامــل 
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، 

مشخصات پروژه های افتتاح و بهره برداری شده 
در هفته دولت را به شرح زیر اعالم کرد: 

بهره برداری از  120 پروژه به مبلغ کل 
1370 میلیارد ریال در سرفصل هاي ذیل: 

برق رسانی به روستا: 
27  پروژه به مبلغ 140 میلیارد ریال.
توسعه و احداث شبکه شهري و روستایی:
29 پروژه به مبلغ 470 میلیارد ریال.

اصالح و بهینه سازي شبکه شهري و روستایی:
25 پروژه به مبلغ 360 میلیارد ریال.

تامین روشنایی معابر شهري و روستایی:
39 پروژه به مبلغ 400 میلیارد ریال.

شاخص های 
خدمت رسانی به مردم: 

 برق رســانی به 979 روستای 
کل  روســتای   1030 از  اســتان 
درصــد   499.7 برخــورداری  و 
خانوارهای روستایی استان از نعمت 

برق. 
 بــرق  دار بــودن 2215 حلقــه چاه 
کشــاورزی از مجموع 2286 چاه در کل 
استان و برخورداری 96.9 درصد چاه های 

استان از نعمت برق. 
 راه اندازی دیسپاچینگ نوین و اتوماسیون 
تجهیزات شــبکه توزیع با هدف دسترســی 
سریع به محل عیب در شــبکه و رفع به موقع 

آن، مدیریت وضعیت شبکه ها.
 ســرویس و اصالح شــبکه ها به روش 
خط گرم، بدون اعمال خاموشی به 

مشترکین. 
 کاهش نرخ خاموشی به 64 دقیقه 
به ازای هر مشــترک در اســتان در 
مقایسه با میانگین کشــوری که 600 

دقیقه به ازای هر مشترک است. 
اپلیکیشن »برق من« جهت   راه اندازی 
دریافت خدمات برق از طریق تلفن همراه 

و بدون مراجعه حضوری. 
 رونمایی از طرح تکنولوژی ربات پرنده 

در برق اســتان یزد جهت بازدید و پایش 
شبکه های توزیع برق استان.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

شماره بیست و پنجم 
تیر ماه 1401
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توزیع نیروی برق استان یزد

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش

 شمـــــاره بیست و ششم
شهریور 1401

52

14
01

یر 
 | ت

هم
ه د

مار
 ش

د- 
دی

ه ج
ور

 د



شــرکت  مدیرعامل 
توزیع نیروی برق استان 

خراســان رضوی گفــت: به 
مناســبت هفته دولت، تعداد 4۱ 

پروژه برق رســانی در نقــاط مختلف 
اســتان با صرف اعتباری بالــغ بر 3۵30 

میلیارد ریال به بهره برداری رســید یا عملیات 
اجرایی آنها آغاز شد

محســن ذبیحی ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و 
خاطره شــهیدان رجایی و باهنر گفت: با هدف تأمین برق 

پایدار و مطمئن و افزایش رضایت مشــترکین، این تعداد پروژه 
در ۲9 مدیریت برق تحت پوشش شــرکت توزیع نیروی برق استان 

خراسان رضوی و در مناطق شهری و روستایی اجرا شده است .
ذبیحی در تشریح پروژه های یادشده گفت: در جهت قابلیت اطمینان شبکه، 

کاهش خاموشــی، رفع افت ولتاژ، اصالح شبکه های فرســوده و تسریع در ارائه 
خدمات به مشــترکین، حدود 77 کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف احداث شده 

و تعداد ۱8 دستگاه ترانسفورماتور و ۲۱00 دستگاه چراغ روشنایی نیز نصب شده است .
وی برق رسانی به ۱0 روســتای بدون برق، تحویل ۱000 دستگاه سامانه خورشیدی به عشایر 

استان، اصالح شبکه ۵30 روســتا در قالب طرح بهارستان و تأمین برق حدود ۱۱000 متقاضی در 
نقاط مختلف و احداث و تقویت روشنایی معابر را از پروژه های اجراشده ذکر کرد.

ذبیحی احداث حدود ۶ کیلومتر شــبکه روشنایی معابر حد فاصل مسیر گناباد به بیدخت ) از مصوبات سفر 
ریاست جمهوری به استان(، ساماندهی و هوشمندسازی شبکه توزیع و انشعابات برق سیدآباد چناران فریمان 

و تبدیل 3۵0 کیلومتر شــبکه ســیمی به کابل خودنگهدار را از مهمترین پروژه های هفته دولت این اســتان 
برشمرد .

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان خراســان رضوی با قدردانی از همراهی مشترکان در 
برنامه های پیک بار تابســتان ابراز امیدواری کرد با اصالح الگوی مصرف و استفاده بهینه از انرژی 

برق، خدمت رسانی به مردم عزیز استان بدون هیچ مشکلی تداوم داشته باشد.

ت؛
 گرف

صورت
ت 

ه دول
 هفت

ن با
زما

هم

سانی
بهره برداری از 41 پروژه برق ر

ن رضوی
ستان خراسا

ت در ا
 هفته دول

 در
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مهندس خلیل عوض زاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان گفت:

290 پروژه توزیع برق 
سیستان و بلوچستان افتتاح 

و کلنگ زنی شد

مدیرعامــل شــرکت 
بــرق  نیــروی  توزیــع 
سیســتان و بلوچستان گفت: 
۲90 پروژه اصالح، بهینه سازی، 
روشنایی معابر، برق رسانی روستایی 
و توسعه شبکه برق شــهری و روستایی 
با اعتباری بیش از ۲8۲ میلیارد تومان طی 
هفته دولت در سطح این استان افتتاح و کلنگ 

زنی می شود.
مهندس خلیل عوض زاده، اظهار داشت: 7۱ پروژه 
توسعه شــبکه برق روســتایی، 73 پروژه اصالح و 
بهینه سازی روســتایی، ۲3 پروژه اصالح و بهینه 
سازی شــهری، ۱0 پروژه توسعه شــهری، چهار 
پروژه روشــنایی و 7 پروژه برق رسانی، طی هفته 

دولت در این استان بهره برداری می شود.
وی بیان کــرد: تعداد روســتاهای بهــره  مند از 
پروژه های افتتاحی، 47۵ مورد و تعداد خانوارهای 

بهره مند روستایی بیش از 38 هزار خانوار است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان سیســتان و 
بلوچســتان به حجم عملیات پروژه های قابل افتتاح نیز اشاره 
کرد و افزود: ۱۲7 کیلومتر شبکه فشار متوسط، 388 کیلومتر 
شــبکه فشار ضعیف، 3۲8 دســتگاه ترانســفورماتور از جمله 

تجهیزات استفاده شده در پروژه های افتتاحی است.
وی در ادامه به پروژه کلنگ زنی شــرکت توزیــع نیروی برق 
سیســتان و بلوچســتان در هفته دولت اشــاره کرد و اظهار 
داشت: ۲7 پروژه توسعه شبکه برق روستایی، 43 پروژه اصالح روستایی، 
۱۶ پروژه اصالح شــهری، 8 پروژه توسعه شــهری، ۲ پروژه روشنایی و ۶ 
پروژه برق رسانی از جمله طرح های آماده عملیات اجرایی این استان در 

هفته دولت است.
عــوض زاده تصریح کرد: تعداد خانوارهای بهره منــد از پروژه های کلنگ 
زنی بیــش از 4۵ هزار خانوار و تعداد روســتاهای بهره مند از این پروژه ها 

۲7۱ روستا است.
وی به حجم عملیاتی پروژه های کلنگ زنی نیز اشــاره کرد و گفت: 8۲ کیلومتر شبکه 
فشار متوسط، 337 کیلومتر شبکه فشــار ضعیف، ۱39 دستگاه ترانسفورماتور در نظر 

گرفته شده است.

مهندس خلیل عوض زاده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 

برق سیستان وبلوچستان
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین:

هوشمندسازی، 
کنترل پذیری و اقدامات 
جهادی در شرکت توزیع 
نیروی برق استان قزوین 
در اولویت است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: هوشمندسازی، کنترل پذیری 
مشــترکین و اجرای اقدامات جهادی از برنامه های اساســی صنعت برق استان قزوین 

است.
دکتر مســعود خواجه وند ضمن تســلیت ماه محرم و ایام عزای سرور و ساالر شهیدان، 
حضرت اباعبدا...الحسین)ع( و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته 
دولت، در خصوص دستاوردهای یک ســاله دولت سیزدهم در بخش صنعت برق استان 
اظهار داشــت: از ابتدای استقرار دولت ســیزدهم تاکنون اقدامات موثری برای ارتقای 
خدمت رســانی و جلب رضایت مندی مردم شریف استان انجام شــده و این فعالیت ها 

همچنان با تالش جهادی کارکنان و مدیران ادامه دارد.
وی افزود: هفته دولت بهترین فرصت برای اطالع رســانی عملکــرد خدمتگزاران نظام 
است و در این راستا مهمترین اقدامات جهادی شرکت توزیع نیروی برق در قالب ۵04 

پروژه صنعت برق استان افتتاح می شود.
خواجه وند بیان کرد: همزمان با هفته دولت ۵04 پروژه شــرکت توزیع برق با هزینه ای 
بالغ بر 888 میلیارد و 300 میلیون ریال در شهرستان های قزوین، آوج، البرز، تاکستان، 
بوئین زهــرا، آبیک و شــهر محمدیه در قالب توســعه و احداث، نیرورســانی، اصالح و 
بهینه سازی، روشــنایی معابر، رفع ضعف ولتاژ، جابجایی شبکه و برق رسانی روستایی 

افتتاح می شود.
این مســئول بیان کرد: تعداد ۱79طرح در شهرســتان قزوین، ۶3 طرح در تاکستان، 
40 طرح در شهرســتان آبیک، تعداد 4۵ طرح در آوج، ۵8 طرح در شهرستان البرز، در 

بوئین زهرا 89 طرح و در محمدیه 30 طرح به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان قزوین بیان کرد: با اجرای طرح ضربتی و جهادی 
برای تامین برق متقاضیان در یک ســال گذشــته تعداد ۱9هزار و ۱۵7 انشــعاب برق 
نصب شــده که ۱4 هزار و ۱34 انشــعاب آن در بخش خانگی و ۵ هزار و ۲3 انشعاب در 

بخش های صنعتی، کشاورزی، تجاری و عمومی واگذار شده است.
وی اضافه کرد: به منظور کاهش تلفات و رفع افت ولتاژ مشــترکین بخش روســتایی، 
بیش از ۶9 هزار متر شبکه برق روستایی در ۵۲ روســتا اصالح و بهینه سازی و برق دو 

روستای جدید نیز تامین و برقرار شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین یادآور شد: در یک سال اخیر توجه 
به افزایش مصرف انرژی در بخش تولید )صنعت و کشــاورزی( اوج بار برق اســتان 30 

مگاوات و مصرف انرژی 30۲ میلیون کیلووات ساعت افزایش داشته است.
خواجه وند تصریح کرد: برای تامین و بهبود روشنایی معابر عمومی در شهرها و روستاها 

تعداد 33۶3 شعله چراغ روشنایی در معابر عمومی نصب شد و به بهره برداری رسید.
این مســئول گفت: همچنین به منظور بهبود ولتاژ و کاهش تلفات انرژی و تامین برق 
مشترکین بیش از۲4۱ کیلومتر شبکه برق و 39 هزار کیلوولت آمپر پست برق در استان 

احداث شده و به بهره برداری رسیده است.
خواجه وند یادآور شد: هوشمندسازی شــبکه برق استان برای گذر از دوران اوج مصرف 
برق به منظور جلوگیری از خاموشــی برنامه ریزی شــده در بخش مشترکین خانگی از 
دیگر اقدامات انجام شــده در یک سال گذشته اســت که همچنان در اولویت 

برنامه های آتی شرکت نیز قرار دارد. 
وی با اشــاره به اقدامات جهادی انجام شده در یک سال 
گذشته نیز اظهار داشت: احداث شبکه ۲0 کیلوولت 
در منطقه الموت شرقی و نوسازی شبکه و بهبود 
ولتاژ برق 3۵ روستای منطقه از ابتدای روستای 
»شــهرک« تا دوراهی روســتای »المان« با 
اعتباری معــادل 4۲ میلیارد ریــال از دیگر 

کارهای انجام شده است.
خواجه وند افــزود: انجــام دو مرحله اقدام 
جهادی سرویس و بهینه ســازی خط فشار 
متوســط منطقه ســنگان در طارم ســفلی 
استان قزوین با هدف کاهش خاموشی منطقه 
با اعتباری بالغ بر ســه میلیارد و پانصد میلیون 
ریال، اقدام جهادی اصالح شــبکه فشار ضعیف و 
تعویض سیم مســی با کابل خودنگهدار روستای آتان 
به متراژ 3۲80 متر با اعتبار 7 میلیارد و۶00 میلیون ریال 
نیز از کارهای مهمی اســت که به رضایت مندی مردم منجر شده 

است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بیان کرد: با نصب 33۶3 شعله چراغ 
روشنایی معابر تعداد این چراغ ها به ۱4۲ هزار و ۵8۱ مورد رسیده و حداکثر پیک بار با 

30.۲ مگاوات افزایش به 844.7 مگاوات رسیده است.
خواجه وند تصریح کرد: در اســتان قزوین تاکنون با احداث ۱3 هــزار و ۱83 کیلومتر 
خطوط برق و ایجاد ۲۲87 مگاولت آمپر ظرفیت پســت ها، زمینه برق دار شــدن 84۱ 

روستا مهیا شده است.
وی تعداد مشــترکین خانگی، عمومی، تجاری، صنعتی و کشــاورزی استان را بالغ بر 

۶47هزار و 407 مشترک اعالم کرد.

مشترکین ارجمند! 
با نصب سامانه موبایلی »برق من« 

کلیه خدمات قابل ارائه شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان قزوین از جمله اعالم 
خاموشی، روشــنایی معابر، سرقت برق، 
رمزارز غیرمجاز، مشاهده صورتحساب، 

پرداخت و سوابق مصرف و پرداخت 
آن، ثبت خسارت به شبکه و... 

قابل ارائه می باشد. 

خواجه وند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 

برق استان قزوین
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گفت و گو با مهندس آهی، معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه طرشت

مشتاق همکاری با بخش خصوصی 
برای ارائه خدمات بیشتر به 

هموطنانمان هستیم 

شــرکت بهره برداری نیروگاه طرشــت، تنها مرکز دارای 
مجــوز صنعت برق در بخــش آموزش ســیموالتوری و 
شبیه ســاز نیروگاهی در کل کشور است و به این منظور 
فعالیت های مختلفی در این واحد انجام می شــود تا در 
نهایت نیارهای مختلف صنعت برق کشور در این حوزه 
کاری تامین شود و همه مردم کشورمان بتوانند از این 
خدمات شرکت بهره مند شود. به دلیل همین وابستگی 
همه امور و صنایع کشور به صنعت برق، مهندس آهی،  
معاون مهندســی و برنامه ریزی نیروگاه طرشت،  تنها 
خواسته فعاالن این صنعت از هموطنان را،  صرفه جویی 

در مصرف برق می  داند و بر این مهم تاکید می کند. 

مهندس آهی
معاون مهندسی و برنامه ریزی

توسعه و ارتقای سطح فعالیت های فنی 
و مهندســی با توجــه به اســتراتژی های 

شرکت چگونه انجام می شود؟
با توجه به ماموریت های شرکت بهره برداری نیروگاه 

طرشــت در ســه حوزه  تولید برق، تولید پراکنده و 
آموزش های سیموالتوری، توضیحات زیر ارائه  می شود:

الف( حوزه تولید برق:
 طراحــی و پیاده ســازی اســتاندارد ISO 4۵00۱:۲0۱8 بــه جای 

IMS ۱800۱از زیرمجموعه استانداردهای OHSAS  استاندارد
 ارائه و پیگیری پیشــنهاداتی در خصوص جایگزینــی واحدهای با تکنولوژی 

جدید
 تجهیز کارشناسان زیرمجموعه به ابزار سنجش مدرن در راستای تعمیرات پیشگیرانه

 همکاری و تسهیل در خصوص جایگزینی مولدهای پایه گازسوز به جای واحدهای بخاری 
قدیمی

 تهیه و ارسال مشخصات فنی به سازمان باالدستی در خصوص تهیه  لوازم یدکی واحد گازی منصوبه
 برگزاری جلسات متعدد با پیمانکاران مختلف در خصوص رفع اشکال و تولید سویلر باکیفیت.

ب(حوزه تولید پراکنده:
 ارائه و پیگیری استفاده از سلول های خورشیدی در پارکینگ مجموعه

 همکاری با حوزه معاونت تولید در خصوص اعزام کارشناس برای انجام تست های عملکردی این بخش

ج(آموزش سیموالتوری:
 ارائه و پیگیری ساخت سیموالتور تعمیرات نیروگاهی

 رایزنی با پیمانکاران بخش خصوصی در راستای ارائه خدمات برون مرزی در بخش سیموالتور.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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فعالیت شرکت در بخش آموزش های تخصصی تا چه حدی بوده است؟
همان طــور که پیش تر توضیح داده  شــد، این 
شــرکت تنها مرکز دارای مجــوز صنعت برق 
در بخش آموزش ســیموالتوری و شبیه ســاز 
نیروگاهی در کل کشور است و فعالیت های زیر 

در این واحد صورت  می پذیرد:
 راهبری، برنامه ریزی، اجرای دوره های سیموالتوری 
بخار و ســیکل ترکیبــی و نگهداری از سیســتم های 
مرتبط )ســخت افزار و نرم افزار( به عنــوان تنها مرکز 

دارای مجوز در صنعت برق کشور
 همــکاری در اجرای دوره هــای صالحیت حرفه ای 
پرسنل بهره برداری نیروگاه های کشور به عنوان مرکز 

آموزش سیموالتوری
 ارائــه و پیگیــری ســاخت ســیموالتور تعمیرات 

نیروگاهی
 رایزنی بــا پیمانکاران بخش خصوصی در راســتای 

ارائه خدمات برون مرزی در بخش سیموالتور

اگر نکته یا نظر ناگفته ای دارید،  بفرمایید. 
برای تولیــد انرژی الکتریکی عالوه بــر مصرف منابع، 
زحمات زیادی توســط پرســنل صنعت برق کشیده  
می شــود. هر فعالیتی ســختی های مختــص به خود 
را دارد، ولی حساســیت کاالی اســتراتژیک تولیدی 

توسط این صنعت که همه  مسائل از درمان و بهداشت 
تا امنیت کشــور بــه آن وابسته اســت، اهمیت آن را 
دوچندان کرده و انتظار مصــرف بهینه از هموطنان، 

مطالبه  پرسنل این صنعت است.

بهره مندی شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت از حضور بخش خصوصی تا چه 
میزان بوده است؟

یکی از ماموریت های شــرکت در حوزه  تولید 
پراکنــده، فراهم  کردن زمینــه فعالیت بخش 
خصوصی بوده و این مهــم از دو طریق در حال 
انجام اســت: ترغیب بخــش خصوصی برای 
سرمایه گذاری در زمینه تولید پراکنده به واسطه 

به حداقل رســاندن زمان صدور تأییدیه فنی 
مولدهای مقیاس کوچــک )توضیح اینکه مرکز 
DGPC  طرشت تنها مرکز صدور تأییدیه فنی 
در کل کشور اســت( و نیز بسترسازی و ایجاد 

نمایشگاه زنده  مولدهای مقیاس کوچک.

مجوزهای شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت برای برگزاری این دوره ها از 
کدام سازمان تامین شده است؟

مجوزهای این شرکت برای برگزاری دوره های 
آموزش ســیموالتوری، صــدور تأییدیه فنی 

مولدهای مقیاس کوچک و ُخرده فروشــی برق 
همگی از وزارت نیرو تامین شده است.

شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت 
چه فعالیت هایی مرتبط با مصرف بهینه  منابع به خصوص آب داشته است؟

 به حداقل رســاندن مصــرف آب الین آبفا 
مصرف شــده در خنک کاری ســیل پمپ های 

تغذیه بویلر واحدهای بخار
 تسهیل در اجرای پروژه جایگزینی مولدهای 

پایه گازسوز راندمان باال؛ این پروژه باعث جهش 
راندمان نیروگاه و به حداقل رساندن مصرف آب 
مجموعه شده و در مقام مقایسه با نیروگاه های 

بخاری، مصرف آب آن نزدیک به صفر است. 

در بخش معاونت مهندســی و برنامه ریزی نیروگاه طرشــت،  
چه اقداماتی انجام شده یا در حال انجام است؟

موارد قابل انجام و پیگیری در حوزه معاونت مهندســی و برنامه ریزی به قرار 
زیر است:

 نیازسنجی، بررسی و تدوین طرح های بهینه سازی )فنی، اداری و HSE( جهت ارائه 
به سازمان باالدستی و ارائه توضیحات در جلسه بودجه

 تهیه  و تصویب روش های اجرایي، دســتورالعمل ها و جزوات به منظور اطالع رسانی و 
IMS بهبود روش هاي اجرایي طرح هاي مورد نیاز در محدوده  شرکت براساس الزامات

 همکاری با مشــاور شــرکت در خصوص پیاده ســازی )از طراحی تا ممیزی نهایی( 
 IMS استانداردهای مرتبط با

 نظارت بر فعالیت واحدهای بهره برداری و تعمیرات در خصوص انطباق با استاندارد، 
دستورالعمل و روش اجرایی

 تدوین و به روزرسانی سند مدیریت راهبردی شرکت
 تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات عملکردی شرکت و ارائه گزارش به ذینفعان

 تهیه و ارائه بودجه تعمیرات، بهینه ســازی و لوازم یدکی در حوزه فنی، 
پدافند غیرعامل و HSE پیشــنهادی شرکت به منظور ارائه به سازمان 

باالدستی و ارائه توضیحات در جلسه بودجه
 تهیه و ارائه بودجه جاری و ســرمایه اي پیشنهادی واحدهای 

تحت سرپرستی به منظور تخصیص بهینه  منابع
 برنامه ریزی و کنترل سالیانه نت )نگهداری و تعمیرات( و 

ارائه گزارشات مرتبط به مدیرعامل سازمان 
 تسهیل در اجرا و پیاده سازی سیستم هاي اطالعاتي 
و پایــگاه داده به منظور تســهیل در ارتقای ســطح 

پاسخگویي و گردش کار داخلي شرکت
 نظــارت بــر اجــرای فعالیت هــا منطبــق بر 
اســتانداردها به منظــور بهبود و بهینه ســازی 
روش هاي اجرایي در جهــت افزایش طول عمر 

تجهیزات و ارتقای کیفیت بهره برداري
 همکاری در تهیــه موضوعــات پروژه هاي 
تحقیقاتــي و کمک بــه اجــرای پروژه های 
تحقیقاتی مصوب جهت تخصیص بهینه  منبع 

با رویکرد افزایش بهره وري
 همــکاری با امــور قراردادها در راســتای 
تدوین شــرح خدمــات، متــون قراردادها و 

تفاهم نامه ها
 همکاری با روابط عمومی در راستای تهیه و 

تایید اخبار و گزارشات خبری
 شرکت در جلســات مناقصه و مزایده برای 
بررسی و تأیید صالحیت پیمانکاران خدمات و 

تأمین کنندگان تجهیزات 
 کنترل پروژه برنامه هــا و پروژه های تعمیرات و 

بهینه سازی واحدهای تعمیراتی و پیمانکاران
 راهبری، نظــارت و بسترســازی نرم افزار صدور 

دستورکارها )پرمیت( 
 تدویــن اقدامات اصالحــی و پیشــگیرانه مرتبط و 
همچنین کنترل گزارش شــاخص های عملکردی و ارائه 

داشبورد مدیریتی به مدیرعامل شرکت
 بررسی و ارائه گزارش عملکرد ناظرین و مشاوران پروژه های 
سرمایه ای و نیز تســهیل در فعالیت آنها و بررسی صورت وضعیت 

ایشان
 بررســی و ارائه گزارش عملکــرد مجری طرح ها و پیمانــکاران و نیز 

تسهیل در فعالیت آنها و بررسی صورت وضعیت ایشان
 راهبــری امــور مرتبط با اســتانداردهای فنــی و مدیریتی و سیســتم های 

بین المللی 
 بسترسازي و برنامه ریزي در خصوص استقرار و نگهداري مناسب از تجهیزات مرتبط 

HSE با
 ارائه گزارشات ماهانه به سازمان های نظارتی در خصوص مسائل HSE شرکت

 ارائه گزارشات فصلی به ســازمان های نظارتی در خصوص مسائل زیست محیطی از 
طریق تکمیل فرم های خوداظهاری

 راهبــری، برنامه ریزی، اجــرای دوره های ســیموالتوری بخار و ســیکل ترکیبی و 
نگهداری از سیستم های مرتبط )سخت افزار و نرم افزار( به عنوان تنها مرکز دارای مجوز 

در صنعت برق کشور
 همکاری در اجــرای دوره های صالحیت حرفه ای پرســنل بهره برداری نیروگاه های 

کشور به عنوان مرکز آموزش سیموالتوری.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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اصالح الگوي مصرف و سرمایه گذاری در امور زیربنایی صنعت برق مانند 
دو بال برای پرواز یک پرنده است. این مساله داراي ابعاد و زوایاي گوناگون 
بوده و شامل موضوعات مختلفي است که شناسایي آنها مستلزم مطالعه و 

بررسي کافي و همکاري متقابل مردم و مسئولین است. 
حمید بادرســتانی، مدیرعامل نیروگاه ری با بیان این مطلب می گوید: به 
عنوان مثال در زمینه برق، درصد قابل توجهی از برق مصرفي کشــور قبل 
از مصرف در شبکه غیراستاندارد و نامناسب توزیع به هدر می رود که این 
مساله نشــان دهنده اهمیت ســرمایه گذاری قبل از اصالح الگوی مصرف 

است. 
نکته قابل تأمل این اســت که براي تحقق این هدف گرانبها و ارزشــمند؛ 
یعني صرفه جویي در مصــرف منابع انرژی، این امکان وجود ندارد که تنها 
به طرح مسائل شــعاري یا اقدامات کوتاه مدت و حاشیه اي بسنده کنیم و 
از پرداختن به ریشــه ها غفلت کنیم. عالوه بر این، ضرورت فرهنگ سازي 
و تعامل متقابل بین مردم و مســئولین از الزامات ضروري کار به شــمار 
مي رود و طبیعتاً رسانه ها و نهادهاي اجتماعي و بخصوص آموزشي نیز در 
این زمینه از جایگاه و اهمیت ویــژه اي برخوردارند. بنابراین اصالح الگوی 
مصرف، کار فرهنگی درازمدتي اســت که همزمان، به سرمایه گذاري در 
ابعاد مختلف صنعت برق نیــاز دارد و براي این منظــور باید راهبردهاي 

مشخص و روشني را تعریف و الگوهاي مناسبي را طراحي کرد.

حمید بادرستانی، مدیرعامل نیروگاه ری:

 اصالح الگوی مصرف 
بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست

تبدیل نیروگاه های سیکل ســاده به سیکل ترکیبی از طریق 
احداث بخــش بخار یکی از کارآمدتریــن روش های بهبود و 
افزایــش راندمان نیروگاه های حرارتی کشــور بدون مصرف 

سوخت اضافی است.
حمید بادرســتانی، مدیرعامل نیروگاه ری در این خصوص 
اظهار داشــت: در دهه های اخیر، توســعه اقتصادی برخی 
کشورهای جهان به ســوخت های فسیلی پایان پذیر بستگی 
داشته است، اما تا قبل از نزدیک شدن به شرایط بحران نفتی، 
ضرورتی برای تفکر بلندمدت و ارائه طرح هایی برای توجه به 
مسئله انرژی، احساس نشده بود. این بحران نفتی و همچنین 
تغییرات نامطلــوب آب و هوایی، گرمایــش جهانی زمین و 
همچنین نابودی الیه اوزن ناشی از وقوع پدیده گلخـانه ای، 
فشار را برای تغییر سیاست های مصرف انرژی در کشـــورها 

زیاد کرد. از طــرف دیگر دورنمای پایــان ذخایر انرژی های 
فسیلی، افزایش قیـــمت آن و سخت تر شدن مقررات انتشار 
محیطـی گازها، دلیل دیگـری برای تحقق استفاده از منابع 
انرژی تجدیدپذیــر مانند انرژی موجــود در گازهای اتالفی 
خروجــی از موتورهای احتــراق داخلی یــا گازهای اتالفی 
خروجی از توربین گازی فراهم کرده اســت. امروزه با توجه 
به زیرساخت های موجود و تعدد توربین های گازی در کشور، 
استفاده از منابع انرژی مانند گازهای اتالفی به عنوان محرک 
سیســتم های تبدیل انرژی بیش از پیش مــورد توجه قرار 
گرفته اســت. با اینکه هزینه های احداث نیروگاه های سیکل 
ترکیبی و زمان احداث آن در مقایســه با نیروگاه های سیکل 
ساده گازی باال به نظر می آید، اما با نگاه به آینده، نیروگاه های 
سیکل ترکیبی به لحاظ راندمان و ضریب بهره برداری باالتر، 

توان تولید بیشتر و آالیندگی کمتر، از نظر اقتصادی و مهمتر 
از آن از نظر زیست  محیطی بسیار به  صرفه تر هستند.

از منظر اقتصادی، اجرای طرح های بهبود راندمان نیروگاه ها، 
یک مزیت مهم دیگر هم دارد: بومی شدن صنعت برق ایران. 
امروز شــاهد هســتیم که ایران جزو کشــورهای پیشروی 
جهان در ساخت نیروگاه اســت و این خودکفایی در صنعت 
نیروگاهی، با اعتماد به توان داخلــی و تکیه بر ظرفیت های 
داخلی به دســت آمــده اســت. از آنجا که ســاخت و نصب 
تاسیسات و تجهیزات اصلی و جانبی واحدهای بخار، به طور 
کامــل در داخل تأمین و انجام می شــود، اجرای این طرح ها 
می تواند باعث ایجاد رونق اقتصادی برای شــرکت های حوزه 
برق به خصوص شــرکت های دانش بنیان و در نهایت تحقق 

سیاست های اقتصاد مقاومتی شود.

نیروگاه های سیکل ترکیبی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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حمید بادرستانی
مدیرعامل نیروگاه ری



حمید بادرســتانی، مدیرعامل نیروگاه ری 
در مورد تاریخچه متنوع ترین نیروگاه گازی 
کشــور و توانمندی های این شرکت گفت: 
در سال ۱355 نصب ۴۴ واحد توربین گازی 
با ظرفیت اســمی ۱37۱ مگاوات در دو تیپ 
و وســتینگهاوس   )GE( الکتریک  جنرال 
)WH( شــامل 6 واحد 32 مگاواتی آسک، 
۱8 واحد 25 مگاواتــی هیتاچی، ۱۰ واحد 25 
مگاواتی آاگ، 7 واحد 32 مگاواتی فیات و 3 
واحد 85 مگاواتی میتسوبیشی شروع و در 

پایان سال ۱356 نصب آنها به پایان رسید.
بین سال های ۱36۰تا ۱388 تعداد ۱6 واحد 
شــامل ۱۰ واحد آاگ و 6 واحد هیتاچی بنا به 
ضرورت هایی به شهرهای دیگر انتقال یافت. 
همچنین یک واحــد هیتاچی به دلیل حادثه 
از مدار خارج شــد. از سال ۱396 تاکنون نیز 
تعداد 6 واحد فیات به دلیل فرسودگی از رده 
خارج شده و در حال حاضر 2۱ واحد توربین 
گازی با ظرفیت اسمی 75۴ مگاوات در حال 

بهره برداری است.
با توجه بــه تنــوع و تعــدد توربین های 
نصب شــده، این نیروگاه یکی از متنوع ترین 
نیروگاه های گازی جهان است و تولید بخشی 
از برق شبکه سراسری کشور را بر عهده دارد.

ســوخت مصرفی این نیروگاه گاز و گازوئیل 
اســت و گاز نیروگاه ری از طریق خطوط لوله 
گاز سراسری شــرکت گاز تامین می شود. 
گازوئیل از طریق لوله ارتباطی با پاالیشگاه 
تهــران در هفت مخزن ذخیره می شــود و 
همه واحدها قابلیــت تولید برق با هر دو نوع 

سوخت را دارا هستند.
در بحث ســوخت نیروگاه و آالیندگی های 
زیســت محیطی می توان گفت نیروگاه ری 
یک نیروگاه گازسوز است و به هیچ عنوان از 
سوخت مازوت استفاده نمی کند؛ به طوری که 
واحدهای این نیروگاه اصاًل قابلیت استفاده 
از این نوع ســوخت را ندارند و این مسئله به 
طور کل امکان پذیر نیست و فقط در شرایط 
ضرورت و در صورت عدم امکان اســتفاده 
از ســوخت گاز به دلیل افت فشــار شبکه 
انتقال گاز و با دســتور شــبکه برای جبران 
خاموشــی های احتمالی از ســوخت مایع 

گازوئیل استفاده خواهد شد.
شــرکت مدیریت تولید بــرق ری یکی از 
شرکت های برجسته و پیشرو در زمینه ارائه 
خدمات مهندســی، بهره برداری، تعمیرات 
و نگهداری انواع توربین های گازی اســت. 
ساختار این شــرکت با توجه به تعداد، تنوع 
و عمر باالی توربین هــای تحت بهره برداری 
در سالیان متمادی شــکل گرفته، که از آن 
به عنوان دانشگاه توربین گاز در صنعت یاد 

می شود. 
این شــرکت با بهره مندی از دانش، تجربه 
و تخصص باالی پرســنل خــود و همچنین 
امکانات، تجهیزات و دستگاه های مخصوص 
کارگاهی و آزمایشگاهی توانسته است طی 
حدود چهل سال از زمان نصب این نیروگاه، 
فعالیت های مربوط به بهره برداری، تعمیرات 

و نگهداری روزانه بیش از ۴۰ واحد توربین گاز 
در پنج تایپ متفاوت را اجرا کند و همچنین 
بیش از ۱۱۰۰ فقره تعمیرات دوره ای شــامل 
تعمیرات اساســی، بازدید قسمت های داغ و 
بازدید اتاق های احتراق را نیز انجام دهد که 
در نوع خود در داخل کشــور و حتی در بین 

تمامی کشورهای دنیا بی نظیر است.
 یکی دیگر از تجربیات ارزشمند این شرکت، 
اجرای پروژه دمونتــاژ، انتقال و نصب بیش 
از ۱۰دســتگاه توربین گازی است. خدمات و 
توانمندی های این مجموعــه در قالب اجرا، 
مشــاوره و نظارت در ســه بخش مکانیک، 

الکتریک و ابزار دقیق ارائه می شود.
یکی از بزرگترین افتخــارات نیروگاه ری در 
ســال های اخیر با وجود تحریم های ظالمانه، 
توجه ویژه و اهتمام به ساخت داخل قطعات 
نیروگاهی؛ مخصوصًا قطعات داغ توربین بوده 
و این مهم در ســایه حمایت از تولید داخلی 
و اتکا به متخصصین توانمند در نیروگاه ری 
محقق شده است. ســاخت بیش از ۱۴۰ نوع 
تجهیز مکانیکی، ابــزار دقیق و الکترونیکی 
که در مجموع شــامل حدود 5۰ هزار قطعه 
نیروگاهی اســت، صرفه جویــی بیش از 5۰ 
درصدی برای این نیــروگاه در این زمینه را 
رقم زده اســت. قطعات ساخته شــده در 
داخل، قابل رقابت با نمونه های خارجی و در 
برخی موارد با کیفیت باالتر از نمونه خارجی 
هستند. بومی ســازی تکنولوژی ساخت این 
قطعات برگ زرینی از افتخارات صنعت برق؛ 
به ویژه شــرکت مدیریت تولید برق ری به 

شمار می رود.
از دیگر فعالیت های قابــل ذکر این نیروگاه، 
تأمین قطعات یدکی واحدهــا در تعمیرات 
برنامه ریزی شــده اســت که اهمیت بسیار 
زیادی دارد. پایــداری واحدهــا در پیک 
مصرف منوط به انجام تعمیرات و بازدیدهای 
پیشــگیرانه اســت. از آنجا کــه عمر اکثر 
تجهیزات باال بــوده و بازدهی تولید واحدها 
را تحت تأثیر قــرار می دهد، در صورت عدم 
انجام تعمیرات پیش بینی شــده ممکن است 
شاهد خارج شــدن واحدها از مدار باشیم یا 

تولید مورد انتظار صورت نگیرد. 
نیروگاه ری به منظــور تأمین قطعات یدکی 
واحدها در تعمیرات برنامه ریزی شده، اقدام 
به بازســازی قطعات داغ توربین ها شــامل 
پره هــای ثابت و متحــرک توربین، قطعات 
محفظه احتراق و انواع یاتاقان می کند که این 
کار با نظارت متخصصین توانمند نیروگاه ری 
توسط شرکت های داخلی صورت می پذیرد. 
با این کار ضمن صرفه جویــی قابل مالحظه 
انجام شده، افزایش دانش فنی در این حوزه 
را شــاهد خواهیم بود. بازسازی قطعات داغ 
نیروگاه ری و دانش فنی نظارت بر آن به طور 
صد درصد بومی سازی  شــده و نیروگاه ری 
ضمن تولید برق پایــدار و مطمئن، با افتخار 
توانسته است نقش خود را در ارتقای دانش 
فنی و بومی سازی بازســازی قطعات نشان 

دهد.

تولید انرژی در متنوع ترین نیروگاه 
گازی کشور

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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شرکت نصب، تعمیر و نگهدار ی 
نیروگاه های برق آبی خوزستان

هدف از تاسیس شرکت
از آنجا که صنعت آب و برق در اســتان خوزســتان ، بخش 

حیاتی تولید برق آبی کشور را به عهده دارد ، سازمان آب و برق 
خوزستان در سال ۱38۱ نســبت به صدور مجوز تاسیس شرکت 

نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های بر ق آبی خوزســتان اقدام نمود 
تا ضمن پایداری و اســتمرار تولید انرژی برق آبی استان، از مجموعه فنی 
مهندسی این شرکت برای پرورش منابع انسانی حرفه ای و توسعه امکانات 
فنی در زمینه نصب، بهســازی و نگهداری نیروگاه ها و تاسیسات صنعت 

آب و برق بهره مند گردد .
این شــرکت با پشــتوانه نزدیک به ۵0 ســال ســابقه تعمیر و نگهداری 
نیروگاه های برق آبی ، در سال ۱38۲ بر اساس قانون تجارت با ترکیبی از 
ســهامداران 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 ۱388 با موافقت سهامداران اولیه نسبت به واگذاری 
ســهام به کارکنان اقدام نماید، تا عالوه بر اجرای سیاست   اصل  44 قانون 

اساسی ، حوزه خدمات خود را توسعه دهد.

شرکت فعالیت  زمینه های   
 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 )CM( با استفاده از 

تکنیک های ارتعاش سنجی،ترموگرافی،صداسنجی و آنالیز روغن به 
منظور نگهداشت پیشگویانه

 احداث و بهینه سازی پست و شبکه های فشار قوی و خطوط 
انتقال انرژی

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

 عملیات نصب و راه اندازی و اجرای خطوط لوله تأسیسات 
آب و فاضالب

 تعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات نیروگاهی، 
پست و شبکه، آب و فاضالب، نفت و گاز و 

پتروشیمی
 عملیات ژئوتکنیک، حفاری و احیای 

زهکش ها
 ارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی و 

صنعتی
 تعمیر،نگهداری،تعمیرات اساسی و 

بهینه سازی دیزل ژنراتورهای برق 
اضطراری با توان باال

 کالیبراسیون ابزار دقیق در 
حوزه فشار دما الکترونیک  

 تعمیرات تخصصی 
بریکرهای نیروگاهی
 مشارکت با کلیه 

صنایع اعم از داخلی 
و خارجی جهت نیل 

به اهداف شرکت

رئیس هیات مدیره
 و مدیر عامل: 
سید مهران اسدی

آدرس: اهواز، گلستان، بلوار فروردین،خیابان 
اسفند، نبش شهریور،  شماره ۱75

کد پستی: 6۱3595۴65۱ 
تـلـفـن : ۰6۱-332۰۱۰26

فـکـــس : ۰6۱-332۰۱۰۴6
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 گواهینامه صالحیت پیمانکاری رتبه یک 
نیرو، رتبه سه آب، رتبه پنج تاسیسات و 

تجهیزات و رتبه پنج نفت و گاز 
 گواهینامه صالحیت بهره برداری ، نگهداری و 

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

کنترل ایمنی سدها
 ISO 9001:2015 گواهینامه 

 ISO 14001:2015  

 ISO 45001:2018 
HSE-MS گواهینامه 

 گواهینامه استقرار نظام مدیریت دانش 
 گواهینامه ۱7۰25 کالیبراسیون

 عضویت در انجمن نگهداری و تعمیرات ایران 
 عضویت در سندیکای صنعت برق ایران
 عضویت در پارک علم و فناوری استان 

خوزستان 

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

w w w. k h p i m c . c o m
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اهم فعالیت های انجام شده توسط شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری 
نیروگاه های برق آبی خوزستان 

فعالیت های نیروگاهی  

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

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

بهینه سازی و 
افزایش ظرفیت 

واحد شماره 4 
نیروگاه سد دز از 
65 به 90 مگاوات

تعمیر و نگهداری 
نیروگاه های برق 

آبی خوزستان، 
پست های بالفصل و 
خطوط انتقال انرژی: 

سد و نیروگاه های 
دز، شهید عباسپور، 

مسجدسلیمان، 
کارون3، کرخه و 

مارون 

بهره برداری و 
نگهداری از نیروگاه 

سد طالقان تهران

تعمیر و نگهداری 
پست های فشار 

قوی و خطوط 
انتقال در سطوح 

132، 230 و 
400 کیلوولت 

نیروگاه های 
خوزستان

اجرای طرح 
اصالحی تعمیراتی 

توربین های 
فرانسیس تا 
ظرفیت 278 

مگاوات

بهره برداری 
و نگهداری از 

نیروگاه های 
زنجیره ای یاسوج در 

استان کهگیلویه و 
بویر احمد

بهره برداری، تعمیر 
و نگهداری تجهیزات 

سدهای مخزنی و 
سامانه های انتقال 

آب

نصب و راه اندازی 
ترانسفورماتورهای 

قدرت نیروگاهی در 
سطوح 230-132 

و 400 کیلوولت

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

بهره برداری و 
نگهداری از سد و 
نیروگاه درودزن 
استان فارس

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

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

انجام تست های 
پایش وضعیت 
)CM( شامل: 
ارتعاش سنجی، 
صوت سنجی، 
ترموگرافی و آنالیز 
روغن تجهیزات 
نیروگاه های برق 
آبی کشور

عالج بخشی و نصب 
شیرها و تجهیزات 
تخلیه تحتانی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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فعالیت های غیر نیروگاهی  

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

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

طراحی، تهیه، 
نصب، راه اندازی، 
تعمیرات اساسی، 
سرویس و 
نگهداری دیزل 
ژنراتورهای 
اضطراری صنعت 
آب و برق خوزستان 
به ظرفیت 50 
مگاوات ساعت

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

تعمیرات اساسی 
واحد شماره یک 
آب شیرین کن 
پاالیشگاه آبادان

تعمیرات اساسی 
توربو بلور تصفیه 
خانه فاضالب جنوب 
تهران  

ارائه کلیه خدمات 
تعمیراتی و 
بهینه سازی انواع 
الکتروپمپ ها و 
شیرآالت صنعتی 

تعمیرات اساسی 
یک دستگاه موتور 
گاز سوز 7 مگاوات 
تاسیسات گاز شهید 
محمدی

سرویس و 
نگهداری شبکه برق 

مجتمع بندری امام 
خمینی)ره(

بهره برداری، 
نگهداری و تعمیرات 
تاسیسات ایستگاه 
تقویت فشار گاز 
بندر دیلم 

بهره برداری، 
نگهداری و تعمیرات 

تاسیسات ایستگاه 
تقویت فشارگاز 

سمنان

احداث فاز اول 
ایستگاه کنترل 
جریان حسینیه 

خرمشهر - ایستگاه 
جنوبی طرح آبرسانی 

غدیر

اجرای خط 33 
کیلوولت انتقال 
برق از پست برق 
سبزآب به ایستگاه 
پمپاژ آب قدیر از 
کانال W2 شبکه 
آبیاری ناحیه شمال 
دز 

راه اندازی مرکز 
تخصصی تعمیرات 

 ،GCB ،بریکر
درایوهای عمل 

دهنده ژنراتورهای 
نیروگاهی

انجام تعمیرات 
اساسی انواع 

جرثقیل های سقفی 
دروازه ایی، موبایل 

و غیره

احداث ساختمان ها 
تاسیسات سرچاهی 
و اجرای خط انتقال 

آب از تاسیسات 
جدید کفعمی 

شوشتر تا مخازن 
ذخیره

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

 شمـــــاره بیست و ششم
شهریور 1401

63

w
w

w
.b

a
rg

h
a

b
.i

r



طراحی و اجرای پروژه 
آبرسانی در سد و نیروگاه دز

معاون فنی  مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه 
دز از افزایش میزان آب منتقل شده به کلیدخانه از طریق پمپاژ آب 

دریاچه به ایستگاه دبل پمپ سد و نیروگاه دز خبر داد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، جاسم تیموری گفت: 
این پروژه، با نظر مدیرعامل سد دز در دفتر معاونت فنی مهندسی تعریف و پس 
از تایید معاونت توســعه و بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان در دستور کار 
مدیریت دفتر فنی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز قرار گرفته که در حال 

حاضر 85 درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود: به منظور انجام این عملیات، تمامی اتصاالت، تابلوها و کابل های برق خریداری  شده 
و با مشارکت واحدهای مختلف شــرکت تولید؛ اعم از الکتریک، رولیاژ، مکانیک، تدارکات، مالی 
و پشتیبانی، خدمات و پایداری و نیز همکاری شــرکت تعمیرات ناحیه دز و گروه های پیمانکاری در 

کمترین زمان ممکن در حال اجراست.
معاون فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز بیان کرد: در این پروژه، ضمن بازسازی خط 
قبلی، با ایجاد خط جدید، آب قابل استحصال دریاچه از 7۰ مترمکعب به ۱۴۰ مترمکعب در ساعت افزایش خواهد 

یافت.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: بارش های اخیر بیشتر در شرق استان بود و 
سدهای حوزه کارون همچنان به میزان ۴ میلیارد مترمکعب خالی هستند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، عباس صدریان فر در گفتگو 
با صدا و سیمای واحد مرکزی آبادان گفت: تاکنون 52 میلیون مترمکعب آب به 

سمت آبادان و خرمشهر رهاسازی شده است.
وی  افزود: طبق هماهنگی های صورت گرفته بــا وزیر محترم نیرو، در 

صورتی که نیاز باشد، تا پایان شهریورماه موج های دیگری نیز جهت 
پایداری شرایط آبی در آبادان و خرمشــهر رهاسازی خواهد 

شد؛ لذا جای نگرانی برای نخلداران و کشاورزان در این دو 
شهرستان وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در خصوص 
بارش های موسمی مانسون بیان کرد: بارش های 

اخیر بیشتر در شرق اســتان بود و سدهای 
حوزه کارون همچنان به میزان ۴میلیارد 

مترمکعب خالی هستند.
بارش های  در  اســت  گفتنــی 

موسمی مانسون در چند روز 
گذشــته تنها ۱7 میلیون 

مترمکعــب آب بــه 
حوزه  ســدهای 

اضافه  کارون 
شده است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان:

بر اثر بارش های اخیر، 
تنها 17 میلیون مترمکعب آب 

به سدهای حوزه کارون اضافه شد
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64

14
01

یر 
 | ت

هم
ه د

مار
 ش

د- 
دی

ه ج
ور

 د

 شمـــــاره بیست و ششم
شهریور 1401

عباس صدریان فر
مدیرعامل 

سازمان آب و برق خوزستان



معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در تابســتان امسال شرایط کمی و 
کیفی آب شهر اهواز، شهرهای پایین  دست استان و روستاهای حاشیه کرخه با 

بهره برداری از طرح میان مدت غدیر بهبود پیدا خواهد کرد. 
به گزارش شبکه خبری ســازمان آب و برق خوزســتان، محمد جوانبخت در حاشیه 

بازدید از طرح آبرسانی غدیر در شهرســتان کرخه خوزستان اظهار کرد: طرح میان مدت 
آبرسانی غدیر در راستای سیاست های دولت جدید و جهت تامین کمی و کیفی آب شرب مردم 

خوزستان، از ماه های گذشته آغاز شده است.
وی با بیان اینکه سال هاســت بحث طرح آبرسانی غدیر در خوزســتان مطرح است، افزود: متاسفانه 

مشکالتی در بحث آب شرب خوزستان وجود داشــت که با رویکرد جدید در دولت سیزدهم تحت عنوان 
»پروژه های طرح میان مدت آبرسانی غدیر«، این مشکالت در حال رفع شدن است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: طرح میان مدت آبرســانی غدیر از ماه های گذشته آغاز شده و 
خوشبختانه پیشرفت بسیار خوبی دارد. اکنون در ایســتگاه پمپاژ  w2 از کانال دز و خطوط انتقال آب از بخش آبگیر 

w2 به اهواز اقدامات خوبی انجام شده است. همچنین در ایستگاه ام الدبس نیز اقدامات خوبی شده و کار در مراحل نهایی 
است.

جوانبخت عنوان کرد: در تابستان امسال شرایط کمی و کیفی آب شــهر اهواز، شهرهای پایین دست استان و روستاهای حاشیه 
کرخه با بهره برداری از طرح میان مدت غدیر بهبود پیدا خواهد کرد و همه این بخش ها به خط غدیر متصل خواهند شد و با بهره برداری 

از خط غدیر شاهد شرایط خوب کمی و کیفی در آب شهرهای مورد نظر خواهیم بود.

با حضور عباس صدریان فر، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، فراز رابعی، رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ و مدیران عامل نیروگاه های برق آبی خوزستان از 
اولین داشبورد تخصصی انرژی نیروگاه های برق آبی کشور در رصدخانه آب و انرژی رونمایی شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، عباس صدریان فر، مدیرعامل ســازمان آب و برق خوزستان در این مراسم ضمن تاکید بر اهمیت 
موضوع رصد و پایش شاخص های کلیدی منابع آب و انرژی گفت: وجود ظرفیت بزرگ برق آبی و پتانسیل کمک به مدیریت شبکه برق کشور در شرایط 
پیک مصرف از یک طرف و لزوم رفع تعارض در مدیریت و بهینه ســازی تولید انرژی و حفظ ذخایر آبی استان از طرف دیگر باعث شده که پایش، 
ارزیابی و بهینه سازی تولید انرژی برق آبی به موازات مدیریت منابع آب استان در سازمان آب و برق خوزستان از درجه اهمیت باالیی برخوردار 

شود؛ به طوری که این مساله در مجموعه وزارت نیرو منحصر به فرد است.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزســتان افزود: از آنجا که این ســازمان متولی بیش از هفت هزار و 95 مگاوات انرژی معادل حدود 
57درصد انرژی برقابی کشور است، لذا الزم بود به منظور پایش این فعالیت ها، تهیه و توسعه داشبورد تخصصی 
انرژی در دســتور کار رصدخانه آب و انرژی، به عنوان پایلوت رصدخانه ملی آب ایران قرار گیرد که در حال 

حاضر این مهم با استفاده از توان کارشناسان متخصص سازمان و شرکت دانش بنیان، محقق شده است.
صدریان فر ضمن اشاره به بحران خشکســالی اخیر، گفت: همکاران آب و برق جمله »ما می توانیم« را 
دوباره اثبات کردند و با تالش مضاعفی که انجام شــد، توانستند در این بحران خشکسالی، آرامشی 

ایجاد کنند که مایه مباهات است.
فراز رابعی، رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ نیز در این رونمایی ضمن قدردانی از تالش های سازمان 
آب و برق خوزستان گفت: تولید داشــبوردهای مدیریتی در رصدخانه آب و انرژی در زمان کم و با 
هزینه اندک، نمونه یک کار جهادی است و دسترسی به این اطالعات برای مدیریت بسیار کاربردی 

است.
وی افزود: راهبری و مدیریت آگاهانه در سایه دسترسی به داده های دقیق، صحیح و به موقع 
امکان پذیر است که عکس العمل سریع و به موقع را در شرایط حساس نیز در پی خواهد 

داشت.
رابعی گفت: با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین کارشناسان این حوضه و سازمان 
آب و برق خوزستان وجود دارد، ان شــااهلل در آینده نزدیک داشبوردهای 
تخصصی نظیر »داشــبورد منابع و مصارف حوضه کارون بزرگ« که با 

همکاری مشترک تهیه شده، آماده رونمایی خواهد بود.
داشــبورد تخصصی انرژی نیروگاه های برق آبی که با همکاری 
مدیریت بهره برداری نیروگاه ها تهیه شــده است، شامل 
اطالعات تولید انرژی از قبیل مگاوات، مگاوار، حجم آب 
معادل خروجی، حجم آب معادل تولید، برنامه تولید، 
میزان انحراف از برنامه و تولید، تعداد استاپ و 
استارت واحدهای نیروگاهی، شاخص هایی 
  MTTF,MTTR,MTBF نظیــر 
اســت؛ به طوری که مدیران ارشد 
بر اســاس مشــاهده و تحلیل 
می توانند  شــاخص ها  این 
مدیریت بهینه انرژی را 

انجام دهند.

در رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان انجام شد

رونمایی از اولین داشبورد تخصصی انرژی نیروگاه های برق آبی کشور 

معاون وزیر نیرو 
در امور آب و آبفا:

طرح میان مدت 
آبرسانی غدیر پیشرفت 

بسیار خوبی دارد
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

پر و مسلوب المنفعه شدن بیش از 
۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز 

در استان اصفهان 

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان از پر و 
مسدود شدن بیش از 8 هزار حلقه چاه غیرمجاز در 

استان اصفهان خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان، مهندس حسن ساســانی در گفتگویی با 
اشــاره به توقیف چهارهزار و 23۱ دستگاه و ادوات 
حفاری غیرمجاز در اســتان، گفت: از سال ۱38۴ 
تاکنون هشت هزار و 22۰ حلقه چاه غیرمجاز در این 

استان پر و مسلوب المنفعه شده است.
وی با بیان اینکه در ســال جــاری، 23۰حلقه چاه 

غیرمجاز پر شــده اســت، اظهار کرد: از ســال 
۱396 تاکنون چهارهزار کنتور حجمی هوشــمند 
الکترومغناطیسی روی چاه های کشاورزی، صنعت 

و خدمات دولتی نصب شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: 
با اقدامات انجام شده، شاهد صرفه جویی حدود 228 

میلیون مترمکعب در منابع آب زیرزمینی بوده ایم.
ساســانی افزود: در راســتای چاره اندیشی برای 
کنترل افت و کســری مخزن در آبخوان ها، وزارت 
نیرو با تعریف طرح تعادل بخشــی، تغذیه مصنوعی 

و پخش سیالب در ســال ۱38۴، برنامه های خود در 
زمینه بهبود وضعیت منابــع آب زیرزمینی را آغاز 

کرد.
وی خاطرنشــان کرد: مرکز ســامانه 38۴8 یکی 
از راه های ارتباط مردم اســتان اصفهان با شرکت 
آب منطقه ای اصفهان اســت و مردم می توانند در 
سراسر استان از طریق تماس با این سامانه، در طول 
شبانه روز، گزارش تخلفات از قبیل حفاری، الیروبی، 
کف شــکنی غیرمجاز چاه، بهره برداری از چاه های 

فاقد پروانه و... را مطرح کنند.

مهندس حسن ساسانی
مدیرعامل شرکت اب 

منطقه ای اصفهان
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گزارش تصویری

»عملکرد طرح احیا و تعادل بخشی تا پایان مرداد 1401«

عملکرد پر و مسلوب المنفعه 
کردن چاه های غیرمجاز: 

 تجمعی از ســال 84 تا پایان مرداد 
:۱40۱

8۲۲0 حلقه چاه
 عملکرد سال ۱400:
803 حلقه چاه

 عملکــرد ســال ۱40۱ تــا پایان 
مردادماه:

۲30 حلقه چاه 

حجم صرفه جویی از محل پر و 
مسلوب المنفعه کردن چاه های 

غیرمجاز:
 تجمعی از ســال 84 تا پایان مرداد 

 : ۱40۱
۲۲7.4 میلیون مترمکعب

 عملکرد سال ۱400: 
7 میلیون مترمکعب

 عملکــرد ســال ۱40۱ تــا پایان 
مردادماه:

۱.8 میلیون مترمکعب

نصب ابزار اندازه گیری هوشمند 
روی چاه های بهره برداری در 

استان اصفهان:
تجمعی از ســال 9۶ تا پایــان مرداد 

: ۱40۱
4000 کنتور

عملکرد سال ۱400:
۱4۶۲ کنتور

عملکــرد ســال ۱40۱ تــا پایــان 
مردادماه:

۵4۱ کنتور 

توقیف دستگاه ها و ادوات 
حفاری غیرمجاز استان:

تجمعی از ســال 9۲ تا پایــان مرداد 
:۱40۱

4۲3۱ مورد توقیف
عملکرد سال ۱400:

7۱۵ مورد توقیف
عملکــرد ســال ۱40۱ تــا پایــان 

مردادماه:
3۶۶ مورد توقیف.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

67

w
w

w
.b

a
rg

h
a

b
.i

r

 شمـــــاره بیست و ششم
شهریور 1401



مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر، ســد باغان را 
پروژه ای استراتژیک در راستای تامین آب شرب، صنعت 
و کشاورزی شهرستان های جم و دشتی نامید و خاطرنشان 
کرد: این پروژه با پیشــرفت فیزیکــی 87درصد از محل 
فاینانس خارجــی و با اعتبار ۱3هزار میلیــارد ریال اجرا 

می شود.
علی محمدی اظهار کرد: از ســال ۱393 روش های تامین 
مالی مختلفی برای طرح های کل کشــور از جمله وزارت 
نیرو مطرح و 3۰ الی۴۰ طرح اولویت دار مشــخص شد که 
در نهایت از این شــمار، پنج طرح انتخاب و از مجموع آن،  
دو سد دشت پلنگ و باغان در اســتان بوشهر به مرحله 

فاینانس خارجی رسید. 
وی اضافه کرد: ســد باغان در شهرستان جم قرار دارد و با 
هدف افزایش اشــتغال در محدوده طــرح و جلوگیری از 
مهاجرت بی رویه روســتاییان به شهرها، تامین آب شرب 
شهرهای ریز و انارستان و روستاهای تابع، تامین آب پایدار 
مورد نیاز صنعت در منطقه و بهبود وضعیت زیست محیطی 

در حال ساخت است.
محمدی عنوان کرد: عملیات اجرایی ســد باغان در سال 
۱392 آغاز شد و سیســتم انحراف آب آن )شامل فرازبند 

و گالری انحراف آب( به عنوان پیش نیاز 
ساخت بدنه اصلی ســد در سال ۱395 

تکمیل شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
بوشــهر عنوان کرد: سیستم انحراف این 
سد شامل یک فرازبند به ارتفاع 26 متر و 
یک کالورت دودهنه به طول ۱۱5 متر است 
که در سیالب های سنوات اخیر، عملکرد 
کنترلی و انحراف آب خــود را به خوبی 

انجام داده است.
علی محمدی عنوان کرد: به دلیل شرایط 
توپوگرافی منطقه، ســازه ای دیگر به نام 

دایک جانبی به منظور کنترل فرار آب از مخزن ســاخته 
شده است. احجام این ســازه، خود به اندازه یک سد است 
و ارتفاعی3۰ متری دارد. حجم بتن ریزی انجام شــده در 
دایک جانبی 5۰ هزار مترمکعب است و عالوه بر کنترل آب، 
بخشی از جاده دسترسی به بدنه سد است و لوله های خط 

انتقال از روی تاج آن عبور خواهند کرد.
وی بیان کرد: پیشرفت بدنه سد باغان هم اکنون 9۰درصد و 
کل طرح سد باغان )شامل تجهیز کارگاه، جاده دسترسی، 
سیستم انحراف آب، دایک جانبی، حوضچه آرامش و دیگر 

تاسیسات و ابنیه فنی( 87 درصد برآورد می شود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: سد باغان 
در شهرستان جم استان بوشــهر قرار دارد و آب آن به دو 
شهرستان جم و دشتی می رســد؛ به نحوی که آب صنعت 
در شهرستان جم، آب آشــامیدنی بخش ریز و انارستان 
شهرستان جم و آب بخش کشاورزی شهرستان دشتی را 

تامین می کند.

به گفته محمدی، تخصیص سد باغان به میزان 2.۱ میلیون 
مترمکعب به بخش شرب، 6 میلیون مترمکعب صنایع و 5 

میلیون مترمکعب کشاورزی است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای بوشهر بیان کرد: در خط 
انتقال از ســد باغان، طول خط انتقال 27 کیلومتر و دارای 
ابنیه فنی شامل یک مخزن 5 هزار مترمکعبی، یک مخزن 

هزار مترمکعبی و دو ایستگاه پمپاژ است.
محمدی گفت: این خط از محل ســد باغان آبگیری شده 
و عالوه بر انتقــال آب به صنعت در شهرســتان جم، آب 
شرب بخش ریز و انارستان و روستاهای تابعه تا تنگمان و 

جمال آباد را انتقال خواهد داد.
وی افزود: خط لوله از جنس فلزی و بــا قطر 6۰۰ میلیمتر 
)۱7.3 کیلومتــر( و ۴5۰ میلیمتــر )۱۰ کیلومتر( اســت. 
همچنین دو ایســتگاه پمپاژ و هر کدام دارای ۴+۱ پمپ )۴ 

عملیاتی و ۱ رزرو( است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر اظهار کرد: 
پیشــرفت فیزیکی خط انتقال ســد باغان 82درصد و با 

سرمایه گذاری ۴5۰ میلیارد تومان در حال ساخت است.
نماینده مجری طرح ســد باغان نیز اظهار کرد: سد باغان 
روی رودخانه باغان که از سرشاخه های اصلی رودخانه مند 
بوده و دارای حوزه آبریز به مســاحت 73۴ کیلومتر مربع 
و متوســط بارندگی ســاالنه 259 میلیمتر است، احداث 

می شود.
ســید مرتضی راد گفت: رودخانه باغــان یکی از بهترین 
رودخانه های محلی استان بوشــهر و دارای آب باکیفیت 
و مشخصات قابل شــرب بوده و چند کیلومتر پایین تر از 
سد در اثر گنبدهای نمکی شور شــده و به رودخانه مند 

می پیوندد.
وی خاطرنشان کرد: متوســط آورد ساالنه رودخانه باغان 
در محل ساختگاه ســد 23.8 میلیون مترمکعب برآورد 

می شود.
راد افزود: این ســد از نوع بتنی غلتکی با ارتفاع 56 متر 
و طول تاج 3۱۱ متر و حجم مخــزن 32 میلیون مترمکعب 
اســت که آب قابــل برنامه ریزی آن ســاالنه ۱6 میلیون 

مترمکعب خواهد بود.
نماینــده مجری طرح ســد باغان یادآور شــد: با وجود 
پیچیدگی های فنی و اجرایی ساخت این سد، تمامی مراحل 
طراحی و اجرای آن توسط مهندسین ایرانی انجام شده و 
اکثریت قریب به اتفاق نیروهای اجرایی این طرح از عوامل 

بومی استان بوشهر هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر:

سد باغان؛ پروژه ای استراتژیک در تامین آب شرب، 
صنعت و کشاورزی جم و دشتی است

علی محمدی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 

بوشهر
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اســتان البرز با اشاره به نقش 
کلیدی پروژه تغذیه مصنوعی آب هــای زیرزمینی منطقه 

فردیس در این اســتان گفت: این پروژه مهم و اثرگذار 
با 9۵ درصد پیشــرفت فیزیکی در آســتانه تکمیل و 

بهره برداری است.
به گزارش روابــط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
اســتان البرز، مهندس داود نجفیان در تشریح این 
پروژه بیان داشــت: پروژه تغذیه مصنوعی فردیس 
در ســال ۱388 از شــرکت آب منطقــه ای تهران 

تحویل البرز شــد و در این ســال عملیات تکمیلی 
مخازن پنجگانه آن شروع شد.

وی بیان داشت: مساحت سدهای این پروژه حدود ۱0۵ 
هکتار اســت و این پروژه در سال های گذشته تاکنون حدود 

۱80 میلیون مترمکعب آب سطحی ذخیره کرده که موجب شد 
سطح آب چاه های کرج و شهرستان شهریار اســتان تا حدود زیادی از 

بحران خارج شود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای البرز اظهار داشت: برای مثال یک چاه در 
سیمین دشت شهرســتان فردیس به طور کامل خشک شــد، اما اکنون به 

برکت اجرای پروژه تغذیه مصنوعی فردیس دوباره به آب رسیده است.
نجفیان گفت: برای کنترل ســیالب چند روز گذشــته حــدود ۱0 میلیون 
مترمکعب آب با دبی حدود 3۵ مترمکعب در ثانیه وارد مخازن پروژه تغذیه 
مصنوعی فردیس شد و سد چهارم پروژه فردیس سرریز و وارد مخزن پنجم 

شد.
این مقام مســئول بیان داشت: پروژه مذکور موجب شــد هیچ هدررفتی از 
سیالب رودخانه کرج نداشته باشیم و سیالب ها به اعماق زمین هدایت شود.

وی با بیان اینکه پروژه تغذیه مصنوعی فردیس یکی از بزرگترین پروژه های 
آبخوان داری کشور شچند روزه ۱0 میلیون مترمکعب ذخیره داشتیم.

وی بیان داشــت: ســیالب اخیر به جای تخریب پایین دســت سد کرج به 
مخازن آب زیرزمینی هدایت شد.

این مقام مســئول افزود: تاکنون 34  میلیارد تومان صرف اجرای این پروژه 
شــده که ۲4 میلیارد تومــان آن از محل اعتبارات دولتــی و مابقی از محل 

فروش شن و ماسه رودخانه کرج تامین شده است.
وی بیان داشت: در مجموع، کل هزینه این پروژه تا زمان بهره بر داری حدود 

4۱ میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای البرز گفت: در باالدســت پــروژه تغذیه 
مصنوعی فردیــس، یک پروژه دیگر بــه نام پروژه تغذیــه مصنوعی کرج با 
ظرفیت ذخیره سازی ســاالنه ۱9 میلیون مترمکعب آب طراحی شده است 

که در سال جاری عملیات اجرایی آن شروع می شود.
وی ادامه داد: اگر آب کافی داشــته باشیم و میزان بارش ها تا ۱4 متر بر ثانیه 
باشــد، پروژه تغذیه مصنوعی فردیس می تواند تمام ســیالب های محدوده 

خود را جذب و به اعماق زمین هدایت کند.
وی تاکید کرد: اگر آب و بارش کافی باشــد، می توان ساالنه تا ۱00 میلیون 
مترمکعب آب وارد آبخوان های اســتان البرز کــرد؛ کمااینکه پروژه تغذیه 

مصنوعی فردیس و کرج در کشور منحصر به فرد هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز:

پروژه تغذیه مصنوعی آب فردیس 
در آستانه بهره برداری است

سومین جلسه کارگروه 
ستادی مدیریت حفاظت از 
محیط زیست و کیفیت منابع 

آب برگزار شد
کارگروه ستادی مدیریت  سومین جلسه 
حفاظت از محیط زیســت و کیفیت منابع 
آب، روز یکشنبه، ششم شهریور با حضور معاون 
حفاظت و بهره بــرداری حوضه آبریــز فالت مرکزی 
و شرقی و اعضای کارگروه از اســتان های تهران، البرز، خراسان 
رضوی، خراســان جنوبی و کرمان در محل ســالن جلسات دفتر 

محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت برگزار شد.
در ابتدای جلســه مهنــدس نجفیان، مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای البرز ســخنانی را در رابطه با اهمیت مباحث کیفیت آب 
و انجــام اقدامات الزم در زمینه بهبود کیفیــت آب؛ بویژه جهت 

مصارف شرب و اهمیت سالمت جامعه ارائه کرد. 
مهندس فاضلی معاون حفاظــت و بهره برداری حوضه آبریز فالت 
مرکزی و شرقی نیز ضمن تشکر از اقدامات صورت  گرفته شرکت 
آب منطقه ای البرز در راســتای حفظ و صیانت از منابع آب استان 
به لحاظ کیفی، خواســتار اهتمام تمام اعضای کارگروه در جهت 

اجرایی کردن مصوبات شد. 
در ادامه،  ضمن تبادل نظر با اعضــای کارگروه،  تصمیماتی در این 

باره گرفته شد.

داود نجفیان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 

استان البرز
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 اولویت اجرای خط انتقال ضلع غربی رینگ سراسری:
با توجه به شــرایط نامطلوب تامین آب شــرب در شهرستان های 
اشتهارد، نظرآباد و هشــتگرد جدید و قدیم به علت وضعیت کمی 
و کیفی آبخوان مذکور که تابستان گذشته مشکالت فراوانی ایجاد 
کرد و موجب بروز نارضایتی های مردمی شــد، بر اساس مطالعات 
انجام شــده، تنها راهکار جهت رفع مشــکل آب شرب این شهرها، 
انتقال آب ســطحی به این مناطق از طریق اجرای خط انتقال ضلع 
غربی رینگ سراســری به طول ۶۲.۵ کیلومتــر بود که همکاری و 
همدلی مسئولین دولت ســیزدهم و انجام اقداماتی ارزشمند 
از قبیل ســفر رئیس جمهور محتــرم و هیئت همراه 
به اســتان البرز و جلســات متعــدد در وزارت 
نیرو، اســتانداری و فرمانداری های ذی ربط 
با حضــور نمایندگان محترم اســتان البرز 
در مجلس شــورای اســالمی و همکاری 
توامان دســتگاه های اجرایــی، منجر به 
اخذ مصوبات و مجوزهــا و اعتبار ریالی 

اولیه شد. 
در نتیجــه اخذ تصویب نقطه برداشــت 
آب مطابق با نیــاز طرح و به طور هم زمان 
تکمیل اســناد اخذ ماده ۲3 شــامل اخذ 
تصویب طرح از دفتر مطالعات و بررسی های 
فنی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و اخذ 
مجوزهای زیســت محیطی و پدافند غیرعامل حاصل 

شد.
در نهایت با انجــام ارزیابی کیفــی و فنی پیمانــکاران و دو نوبت 
مناقصه بــه روش خرید و اجرا، در نهایت شــرکت »عمران اندیش 
گیلوار« با مشــارکت شــرکت »هامون نایزه« برای بخش ابتدایی 
خط از تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد تا انتهای نظرآباد از جنس 
چدن داکتیل و شرکت »فراســان« برای بخش دوم از انتهای شهر 
نظرآباد تا شهرستان اشــتهارد از جنس GRP، تحت نظارت گروه 
مشــارکت »آبران – آبفن« انتخاب شدند و طی مراسمی در مورخ 
۱40۱/۲/۲4 با حضور استاندار محترم، نمایندگان محترم مجلس، 
فرمانداران، ائمه جمعه و ســایر مقامات استانی مراسم کلنگ زنی 

انجام و عملیات اجرایی پروژه رسماً آغاز شد. 
نتیجه اجرای غربی رینگ سراسری، رساندن آب شرب باکیفیت به 

شهرستان های نظرآباد، ساوجبالغ و اشتهارد است. 
به منظور برطرف کردن بخشی از کمبود و مشکالت آبی شهرستان 
نظرآباد، میزان ۱۵۵ لیتر در ثانیه نیز به این شهرســتان اختصاص 
یافت که در محل احداث مخزن ۵000 مترمکعبی در شهر نظرآباد 
و در جوار بزرگراه کرج – قزوین با هماهنگی نقطه تحویل با شرکت 

آب و فاضالب استان البرز، به این شهر تحویل داده می شود. 
از ســوی دیگر با توجه به عبور خط انتقــال تصفیه خانه اضطراری 
شهر جدید هشتگرد از غرب این شــهر و برای تامین بخشی از نیاز 
آبی این شــهر، میزان 37 لیتــر در ثانیه نیز به مخزن شــماره ۲۶ 
واقع در جنوب شهر جدید هشــتگرد اختصاص یافت. با احتساب 
تحویل 3 لیتر بر ثانیه آب شرب به مجتمع آبرسانی کوثر و ۵۵ لیتر 
در ثانیه به مخزن شماره ۱۲ اشــتهارد )رفع تنش آبی و مشکالت 
کیفیت آب شهرستان اشــتهارد( مجموع دبی تحویلی اضطراری 
ضلع غربی رینگ سراســری به عدد ۲۵0 لیتــر در ثانیه معادل ۵ 
میلیون مترمکعب در سال می رسد که الزمه آن، اجرای مدول دوم 
 ۵MCM تصفیه خانه اضطراری شهر جدید هشــتگرد با ظرفیت

است. )نقشه ۱(
نقشه ۱ – بخش بندی خط انتقال ضلع غربی آبرسانی استان 

البرز

2-بخش بندی پروژه:
۲-۱- خط انتقال از تصفیه خانه اضطراری شــهر جدید هشتگرد تا 
انتهای نظرآباد شــامل ۲۲.4 کیلومتر خط انتقال چدن داکتیل با 
هزینه اجرایی ۱۵۲0 میلیارد ریال )پیمانکار: شرکت عمران اندیش 

گیلوار+هامون نایزه( 

 )نظارت: گروه مشارکت مهندسین مشاور آبران-آبفن( 
۲-۲- خط انتقال از انتهای نظرآباد تا ســایت مخزن ذخیره شماره 
۱۲ اشــتهارد شــامل 40.۲0 کیلومتر خط انتقال GRP با هزینه 

اجرایی ۱9۵0 میلیارد ریال )پیمانکار: شرکت فراسان( 
)نظارت: گروه مشارکت مهندسین مشاور آبران-آبفن( 

جدول ۱ – جمعیت تحت پوشــش ضلع غربی آبرســانی 
استان البرز

2- درصد پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه:
 بخش چدن داکتیل )مشارکت عمران اندیش و هامون نایزه( = ۲۲ 

درصد

3- بخش GRP )شرکت فراسان( = 27 درصد
دوره بهره برداری از طرح = 30 سال )افق ۱430(

نقشه ۲ – پالن موقعیت ضلع غربی آبرسانی استان البرز  

مقدمه:
بنــا بــه ویژگــی اقلیمــی، تاریخی و 

اجتماعی خاص استان البرز، توزیع 
مکانــی و جانمایــی شــهرهای 
استان به گونه ای است که عماًل 
در فاصله کمــی از یکدیگر قرار 
داشــته و به دلیل اشتراکشان 
در تامیــن آب از منابــع آب 
آبخوان هــای  از  زیرزمینــی 

مشــترک مانند آبخوان کردان و 
آبخوان کــرج، برنامه ریزی تامین 

آب ها در افــق طرح نیز بــه یکدیگر 
وابســته بــوده و فاصله محدودشــان از 

یکدیگر در آبرسانی و از منابع مشترک سطحی 
و زیرزمینی به طــور تلفیقی، تداعی کننده آبرســانی به 

قسمت های مختلف یک شهر به هم پیوسته نسبتاً بزرگ است. 
لذا در این طرح، این امکان میســر شــده تا با طراحی رینگ و 
شبکه توزیع سراسری کمبود آب شــهرهای مختلف استان از 
منابع سطحی، نسبت به تامین پایدار آب شرب و تعادل بخشی 

آبخوان های مشترک اقدام شود.

اجرای ضلع غربی رینگ 
سراسری آبرسانی استان 
البرز

مهندس پرویز قلی زاده، 
معاون طرح و توسعه آب منطقه ای البرز

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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در راســتای بهره مندی از تجارب و اســتفاده از ظرفیت های 
ایجاد و گســترش همفکــری و همکاری هــای تحقیقاتی، 
آموزشــی و نظام مند کــردن فعالیت های علمی مشــترک 
و اســتفاده بهینــه از امکانات، اســتعدادها و توانمندی های 
متخصصیــن، تفاهم نامــه همکاری علمی - پژوهشــی بین 
شــرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه به 

امضای طرفین رسید.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقــه ای آذربایجان 
غربی، روز یکشــنبه 9 مردادماه ۱40۱ جلســه ای با حضور 
مدیرعامــل، معاونین و اعضــای هیئت مدیره این شــرکت 
و ریاســت دانشــگاه ارومیه به همراه اعضــای هیئت علمی 
و مدیران پژوهشــکده مطالعات دریاچه ارومیــه به منظور 
هم اندیشــی و امضای تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی 

بین این دو ارگان به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار شد. 
در ابتدای جلســه دکتر علیجانپور، رئیس دانشگاه ارومیه با 
اشــاره به اهمیت موضوع آب در کشــور گفت: هر واژه ای در 
حوزه آب اهمیت خاص خود را دارد و بایستی آب و مدیریت 
آن از اولویت های تمام دســتگاه های اجرایی و علمی کشور 

باشد.
 وی افزود: در راســتای مدیریت بهینه منابع آبی در اســتان 
آذربایجــان غربی، دانشــگاه ارومیه به عنــوان بازوی علمی 
این امر مهم همراه در کنار دســتگاه های متولی آب اســتان 
بوده اســت و از زمان تشکیل ســتاد احیای دریاچه ارومیه با 
راه اندازی پژوهشــکده تخصصی مطالعــات دریاچه ارومیه 
با استفاده از اســاتید طراز اول و بین المللی سعی در هدایت 
علمی و پایــش دقیق پروژه هــای احیای دریاچــه ارومیه، 
مدیریت مصرف آب و کاهش 40 درصدی مصرف آب داشته 

است. 
رئیس دانشگاه ارومیه تاکید کرد: در دولت سیزدهم تعامالت 
اجرایی و تحقیقاتی بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی بیش 
از پیش شده است و خوشبختانه با تعیین استاندار آذربایجان 
غربی به عنوان دبیرکارگروه ملی نجــات دریاچه ارومیه، به 
دلیل اشــراف کامل ایشــان به حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 
فصل جدیدی برای اجرایی کردن برنامه های احیای دریاچه 

ارومیه باز شده است.
 در ادامه مهندس دستگاهی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
نیز ضمن قدردانی از کمک های چندســاله علمی و پژوهشی 
دانشــگاه ارومیه در بحث مدیریت آب گفــت: بحران آب و به 
تبع آن تنش های آبی بــه صورت جدی در ســال های اخیر 
اســتان آذربایجان غربی را تهدید کرده اســت، اما با مدیریت 
دقیق توانستیم این بحران ها را پشت سر بگذاریم و امیدواریم 
با کمک بازوهای علمی همانند دانشگاه ارومیه از دل بحران ها 
فرصت بــرای تغییر الگوهای مصــرف آب و مدیریت مصارف 
آبی اســتان ایجاد کنیم تا عالوه بر تامین آب شرب سالم برای 
هم استانی های عزیز، آب کشــاورزی، صنعت و حقابه دریاچه 

ارومیه نیز به بهترین شکل ممکن تامین شود.
 مهندس دســتگاهی در ادامه افزود: روند خشــکی دریاچه 
ارومیه از ســال ۱374 آغاز شده و تا ســال ۱393 ادامه دار 
بوده و با وجود دالیل آشکار روند کاهشی آب دریاچه ارومیه 
مانند تغییر رژیم بارش ها ، تغییرات اقلیمی و افزایش بی رویه 
کشــاورزی خارج از الگوی کشــت، آنچه در این بین مغفول 
مانده، فرهنگ ســازی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی 

و شرب بوده است.
 وی تاکید کرد: در موضوع حکمرانی آب ســه سند باالدستی 
داریم:۱- ســند کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ۲- سند 
سازگاری با کم آبی و 3- ســند آمایش استانی که توجه ویژه 
به این ســه ســند مهم و راهبردی همراه با فرهنگ سازی و 
مدیریت صحیح آب در حوضــه آبریز دریاچه ارومیه می تواند 
عالوه بر تامین آب شــرب ســالم و حقابه کشــاورزی، روند 

احیای دریاچه ارومیه را نیز تسریع کند. 
در پایان این جلســه تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشــی 
بین شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه 
با تبیین ۱۶ موضــوع تفاهم همکاری در ۶ مــاده به امضای 
طرفین رســید تا تعامل بین صنعت آب اســتان و دانشــگاه 

ارومیه بیش از پیش شود.

تفاهم نامه همکاری 
علمی - پژوهشی بین 
شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان غربی و 
دانشگاه ارومیه امضا شد

مهندس مجید دستگاهی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در جلسه شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان از اتمام مطالعات ژئوتکنیک بر روی رودخانه الند در آینده نزدیک خبر داد.

مهندس دستگاهی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اســتان که همزمان با دوازدهمین سفر 
شهرســتانی اســتاندار آذربایجان غربی به شهرستان خوی برگزار شــد، از اهتمام شرکت آب 
منطقه ای برای اتمام مطالعات فاز یک و اخذ ماده ۲3 برای شــروع بهره برداری از سد الند 
برای مردم خوب و نجیب شهرســتان خوی خبر داد و خاطرنشــان کــرد: تامین آب 
کوتاه مدت و میان مدت و درازمدت جزو اولویت هــای اصلی و دغدغه های وزارت 

نیرو است.
وی همچنیــن ســیمایی از منابــع و مصارف شهرســتان خــوی برای 
آب های زیرزمینی و ســطحی ارائه داد و از فرونشســت دشت خوی 
بر اثر برداشــت بی رویه از آب های زیرزمینی خبــر داد و گفت: 
احداث ســد بر روی رودخانه  الند در آینده می تواند جلوی 

برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی را بگیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی: 

انجام مطالعات ژئوتکنیک بر روی رودخانه الند 
به زودی به اتمام خواهد رسید

مجید دستگاهی
مدیرعامل شرکت آب 

منطقه ای آذربایجان غربی

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق گزارش
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به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، اسماعیل افشاری ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان در 
مراســم اختتامیه طرح ملی داناب و سواد آبی که با حضور رئیس جهاد دانشــگاهی ،معاون مدیرکل آموزش و پرورش 
استان و جمعی از مدیران شرکت برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان واالمقام، رجایی و باهنر و تبریک 

هفته دولت، به تشریح وضعیت منابع آبی استان پرداخت.
وی با تاکید بر بحث فرهنگ سازی مصرف آب و اینکه هیچ جایگزینی ندارد،گفت: در اجرای طرح ملی داناب و گسترش 
ســواد آبی از ظرفیت و پتانسیل جهاد دانشگاهی به عنوان مشــاور و آموزش و پرورش، بعنوان جامعه هدف استفاده شده 

است تا موضوعات بصورت بالنده تر به نسلهای آینده )جامعه دانش آموزی مقطع اول و دوم متوسطه( انتقال یابد .
گفتنی است در پایان  این مراسم به برگزیدگان طرح ملی داناب و گسترش سواد آبی که ۵ نفر از دانش آموزان مقاطع اول و 

دوم متوسطه بودند جوایزی بهمراه لوح تقدیر و تندیس اهدا گردید و از داوران مسابقات تجلیل بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای زنجان، اسماعیل افشاری ضمن گرامیداشــت هفته دولت گفت: با عنایت 
به اینکه برقراری ارتباط دو ســویه بین دولتمردان و مردم، جزیی از حقوق متقابل بین آنهاســت، بی تردید رســالت تمام 
دستگاه های اجرایی پاســخگویی به مطالبات و مشکالت مردم است و این در راســتای افزایش مسئولیت پذیری، اعتماد 

عمومی، سالمت اداری، صیانت از حقوق و جلب رضایتمندی مردم صورت میگیرد.
وی خاطرنشــان کرد:در ادامه این دیدار که در مســجد فاطمه الزهرای منطقه اندیشه می باشــد ، صبح روزیکشنبه ۶ 
شــهریورماه در محل ستاد و عصرهمانروز در مســجد امام زمان )عج( منطقه الهیه و چهارشنبه 9 شهریور سالجاری در 

مسجد موسی ابن جعفر)ع( منطقه امجدیه دیدار چهره به چهره خواهیم داشت.

در آستانه هفته دولت:

برگزاری مراسم اختتامیه طرح ملی داناب و سوادآبی 
شرکت آب منطقه ای زنجان

بمناسبت هفته دولت:

دیدار چهره به چهره مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان

اسماعیل افشاری گفت: تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مرحله اول ساماندهی در برنامه ششم 
توسعه حدود ۵0 کیلومتر پیش بینی شده بود که این طرح ۲00 درصد تحقق یافته است.

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای زنجان، افشــاری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولــت، افزود:کنترل، نظارت و مســلوب المنفعه نمودن 
چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مضر به مصالح عمومی، جلوگیری از اضافه برداشــت چاه های 

مجاز و تعدیل پروانه ها موجب صرفه جویی حدود ۲0 میلیون مترمکعبی آب در 
سفره های زیرزمینی شــد که ۱0۲ درصد از اهداف برنامه ششم توسعه را تحقق 

بخشید. 
وی، درخصوص تجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیری هوشمند یا همان نصب کنتور 

هوشمند خاطر نشان ساخت: اقدامات در این راســتا منجر به نصب ۱۵0 دستگاه از این کنتورها 
در چاههای کشاورزی و صنعت شده اســت که مطابق با برنامه ششم توسعه ، حدود ۱0۶درصد از 

برنامه تحقق یافت.
مدیرعامل شــرکت ادامه داد: اخذ مجوز ماده ۵۶ برای ســد بلوبین و مراش با استناد به مصوبات 
ســفر اخیر ریاســت جمهوری و انعقاد تفاهم نامه اولیه با بانک صادرات که منجر به اخذ تضامین 

بازپرداخت تسهیالت ماده ۵۶ طرح گردید،از دیگر اقدامات شاخص این شرکت می باشد.

بمناسبت هفته دولت:

تشریح دستاوردها
 و اقدامات شاخص شرکت 

آب منطقه ای زنجان

در ششمین روز ازهفته دولت،مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای زنجان در برنامه زنده تلویزیونی »زنجانا سالم«:

با اخذ مجوزهای ماده 56، سدهای 
مراش و بلوبین تا پایان دولت 

سیزدهم به بهره برداری 
می رسد

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای زنجان، 
گفت:مقوله آب چالش ملی وبین المللی اســت و 
همه باید توجه داشته باشند آب جایگزین ندارد 

و باید الگوی مصرف تغییر کند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه 
ای زنجان،اسماعیل افشاری بمناسبت هفته 
دولت باحضور در برنامــه زنده صبحگاهی 
»زنجانا سالم« ضمن تشریح دستاوردهای 
شــرکت آب منطقه ای زنجان،اظهارکرد: 
سد بلوبین در ایجرود، مشمپا در ماهنشان، 
تالوار مشترک با استان کردستان، مراش 
در دندی و بند انحرافی پــاوه رود نیز در 

طارم در دست ساخت هستند.
وی به وضعیت ســد تهم نیز اشــاره کرد 
و گفت: متاسفانه امســال بدلیل کاهش 
بارشــها برای ســد تهم ورودی مطلوبی 
نداشتیم و این زنگ خطر و هشدار جدی در 

تامین آب شرب پایدار است.
افشاری خاطرنشان کرد: با یکی از بانک های 
اســتان تفاهم نامه ای راکه منجر به تامین 
مالی بخشی از احداث سدهای مراش و بلوبین 
شد منعقد شده و در صورت کسب مجوزهای 
ماده 56 ، تا دو ســال آینده این سدها آبگیری 

خواهند شد.

اسماعیل افشاری
مدیرعامل شرکت آب 

منطقه ای زنجان
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معرفی طرح های آبرسانی 
و تامین آب شرکت 

آب منطقه ای 
خراسان رضوی

 سدهای مخزنی:
از ابتدای پیروزی انقــالب تاکنون در 

سطح استان 33 ســد مخزنی با حجم کل 
ذخیــره ۱573 میلیون مترمکعب به دســت 

مهندســان ایرانی بهره برداری شــده و سدهای 
دیگری نیــز در مناطق مــرزی اســتان و همجوار با 

کشورهای همسایه در حال ساخت و بهره برداری است. این 
سدها قادر به تنظیم آب با حجمی بالغ بر 9۱۰ میلیون مترمکعب 

در سال هستند.

 شبکه های آبیاری و زهکشی:
طی چهار دهه گذشته برای تسهیل و توسعه کشاورزی و صنایع وابسته در 
سطح استان، قریب به 35 هزار هکتار شــبکه آبیاری و زهکشی در مناطق 
مرزی و 35 هزار هکتار در سایر نقاط استان جهت توزیع آب های سطحی در 

بخش کشاورزی احداث شده است.

 طرح های آبرسانی:
اجرای بالغ بر 29 طرح آبرســانی با حجمی بیش از 333 میلیون مترمکعب 
برای تامین آب صنایع و نیز ساخت مخازن ذخیره آب با ظرفیتی بالغ بر یک 
میلیون و ششصدهزار مترمکعب از خدمات این شرکت به مردم استان است.

 طرح های تامین آب با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی:
طرح عظیم شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور با هدف 
تامین کسری منابع آب در سه اســتان خراسان رضوی و جنوبی و سیستان 
و بلوچســتان تعریف شــده و پس از انجام مطالعات، عملیات اجرایی آن با 
اســتفاده از توان بخش خصوصی در مبدا و مقصد به طور همزمان آغاز شده 
است. پیشــرفت فیزیکی این پروژه در این دولت ۱5درصد شده و با حمایت 
دولت و مشارکت بخش خصوصی و دانش مهندسان ایرانی در حال اجراست.

در مرحله اول این پــروژه 28۰ میلیون مترمکعب آب شــامل ۱۰۰ میلیون 
مترمکعب برای مصارف شرب و ۱8۰ میلیون مترمکعب برای مصارف صنعت 
و خدمات به سیستان و بلوچســتان، 6۰ میلیون مترمکعب برای صنعت و 
خدمات به خراســان جنوبی و ۱2۰ میلیون مترمکعب برای صنعت و خدمات 

به خراسان رضوی اختصاص خواهد یافت.
در حالی که مجمــوع تخصیص آب در بخش صنعت خراســان رضوی 7۴ 
میلیون مترمکعب بوده، با اجرای این پروژه ۱2۰ میلیون مترمکعب از نیاز آبی 
بخش صنعت تامین شــده و عالوه بر رونق صنعت در استان، موجب کاهش 

اتکای صنایع به آب زیرزمینی و بهبود وضعیت آبخوان ها خواهد شد.
عملیات اجرایی طرح انتقال آب از غرب دشــت مشــهد نیز با استفاده از 
مشارکت بخش خصوصی آغاز شــده و هدف از اجرای آن، تامین 6۰ میلیون 
مترمکعب آب شرب شهر مشهد است. همچنین عملیات اجرایی طرح بزرگ 
انتقال آب از یال شــمالی هزار مسجد نیز به زودی آغاز می شود که با اجرای 
این دو طرح، میزان زیادی از کسری آب شرب مشهد تامین خواهد شد. در 
طرح جایگزینی و توزیع پساب مشهد نیز با استفاده از توان بخش خصوصی، 
عالوه بر تکمیل شبکه توزیع خطوط انتقال، هدف نهایی جایگزینی پساب با 

تمامی منابع آب شرب پیگیری می شود.

 بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی:
عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات برای آماده 
به کار نگه داشتن تاسیسات آبی در استان از دیگر وظایف این شرکت بوده 
که در قالب ۴ قرارداد پیمانکاری و 3 قرارداد مشاوره با عملکرد ۱۴۰ میلیارد 
ریال در سال ۱۴۰۰ انجام شده است و شامل فعالیت های اجرایی در سه بخش 
تاسیسات تامین آب )سدها( و تاسیســات توزیع و انتقال آب )شبکه های 

آبیاری و زهکشی( و پروژه های تغذیه مصنوعی است.

حفاظت کمی و کیفی 
و بهره برداری از منابع آب 

سطحی و زیرزمینی
 حفاظت از رودخانه ها: 

عالوه بر مهــار آب های ســطحی، حفاظــت از حریم و بســتر 
رودخانه های اســتان نیز از وظایف شــرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی اســت. طرح عظیم آزادســازی و بازپیرایی رودخانه کشف رود و 

مسیل های فرعی آن به طول۱۲0 کیلومتر، نمونه این اقدامات است.
در سال گذشته ۲۱۲ کیلومتر از رودخانه های استان الیروبی شده و 38۵ هکتار از 
اراضی تصرف شده رودخانه ها نیز آزادسازی و بازگشایی شده تا از بروز خسارت هنگام 

وقوع بارش های سیل آسا جلوگیری شود.

  تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی: 
بیش از 8۵ درصد مصارف آب در اســتان وابسته به آب های زیرزمینی اســت و مدیریت و حفاظت آنها 
اهمیت زیادی دارد. نصب بالغ بر ۱0۶00 کنتور هوشــمند بر چاه های کشاورزی استان و راه اندازی مرکز 
پایش برخط چاه های آب استان، از اقدامات کلیدی شــرکت در مدیریت و نظارت بر بهره برداری از منابع 
آب زیرزمینی اســت. عالوه بر این، تقویت تشــکل های مردمی آب بران در بخش کشــاورزی و تبادل۲۵ 
تفاهم نامه همکاری با کشــاورزان، ایجاد و استقرار بازار محلی آب در دو دشــت پایلوت به منظور حمایت 
از توسعه اشــتغال و حفظ پایداری منابع آب، طرح های جایگزینی پســاب در راستای کاهش برداشت از 
آبخوان ها، اجــرای ۲4 طرح تغذیه مصنوعی آبخوان ها با ظرفیت بالغ بــر ۵۲ میلیون مترمکعب، حفاظت 
از منابع آب از طریق انســداد چاه های غیرمجاز و چندین پروژه دیگر از اقدامات مهم در طرح ملی احیا و 

تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی است.

 حفاظت کیفی منابع آب: 
برای جلوگیري از اثرات سوء محیط زیستی ناشــي از نبود مدیریت صحیح پسماندها، فاضالب 

و پیشــگیري از آلودگي منابع آب، این شــرکت عالوه بر پایش کیفی و مســتمر سدهای 
آب شرب استان و راه اندازی سیستم پایشــگر زیستی )بیومانیتورینگ( در این سدها، 

حریم های کیفی منابع آب ســطحی )به طول ۱390 کیلومتر از ســال گذشــته 
تاکنون( و ۵4 مورد منابع آب زیرزمینی را مطالعه و تعیین کرده و همچنین در 

قالب گروه هاي گشت و بازرسي استان، منابع آالینده آب اعم از واحدهای 
صنعتی آالینده، مراکز دفع پسماند شهري و روستایي و مبادی تخلیه 

غیرمجاز فاضالب در منابع آب ســطحی و زیرزمینی را شناسایي 
کرده و با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیســت اقدامات 

قانونی داشته است.
 به دلیل حساسیت این موضوع در مدت خدمت این 

دولت، بالغ بر ۲8۵۲ بازدید از صنایع و معادن و 
مراکز دفع پسماند روستایی و شهری استان 

صورت گرفته و از این تعداد 3۵۲ مورد 
گزارش برای رسیدگی به تخلفات 

بــه اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان معرفی شده 

است.
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کاهش خسارت سیالب اخیر نتیجه 
تالش اعضای ستاد مدیریت بحران 

استان در سال های گذشته است
با توجه به اینکه ســیالب دو ســال پیش اســتان باعث شد 
بســیاری از مســیل ها و رودخانه هــا خود را نشــان دهند و 
تعرضات مشخص شود، مجموعه قضایی و اجرایی نیز اقدامات 

و همکاری خوبی داشتند تا این تعرضات کنترل شود.
از طرفی تأثیر برنامه ها و اقدامات مثبت و پیشــگیرانه شرکت 
آب منطقــه ای مرکزی بعد از ســیالب ســال 98، همچون 
هماهنگی و همکاری مناســب دستگاه های اجرایی مربوطه و 
حضور فعال در کمیته های مدیریت بحران استان، فعال کردن 
دهیاری ها و بخشــداری ها به شناسایی نقاط حادثه خیز، رفع 
نواقص و کاستی ها در نقاط حادثه خیز شناسایی شده، تشدید 
اقدامات الزم در خصوص آزادسازی تصرفات صورت گرفته در 
حریم و بستر رودخانه ها و مســیل ها نیز در مدیریت سیالب 

تابستان سال جاری در استان اهمیت باالیی داشته است.
در استان مرکزی حدود 9 هزار کیلومتر رودخانه و مسیل های 
اصلی جریان دارد که حدود ۱300 کیلومتر از این رودخانه ها 

اصلی هستند.
از ایــن مقدار، حــدود ۲700 کیلومتــر رودخانه های دارای 
اولویت هستند که برای ۲۵00 کیلومتر آنها مطالعات تعیین 
حریم و بستر انجام شــده و برای حدود 700 کیلومتر اعالن 

عمومی شده است.
بعد از ســیالب ســال 98 الیروبی 38 کیلومتــر، مطالعات 
ساماندهی ۲۲ مورد، مطالعات مرحله اول ساماندهی ۱3۵0 
مورد از رودخانه های استان و رفع تصرف 30 هکتار از اراضی 
حریم و بستر رودخانه ها و ۱0 مورد الیروبی و اصالح سازه های 
تقاطعی از اقدامات مهم دفتر مهندســی رودخانه ها و سواحل 
شــرکت آب منطقه ای مرکزی جهت رفع نواقص ۱۲۵ نقطه 

حادثه خیز شناسایی شده در استان بوده است.
 از مهم ترین اقدامات الزم برای پیشــگیری از تکرار حوادثی 
مانند سیالب های سال 98 و تیرماه ســال جاری، جلوگیری 
از ساخت وســاز در حریــم رودخانه هــا و مناطــق پرخطر و 
ساماندهی و الیروبی رودخانه هاست. در استان مرکزی دخل 
و تصرف در بستر رودخانه نســبت به حریم بسیار اندک است 
و تمامی تصرفات در حریم و بستر رودخانه ها کاماًل شناسایی 
و به شــهرداری ها و دهیاری ها اعالم شده تا به تدریج اقدامات 
الزم را به انجام برسانند و شــرکت آب منطقه ای مرکزی نیز 
در همین راســتا و با جدیت در حال رفع تصرفات و آزادسازی 

حریم و الیروبی بستر رودخانه های استان است.
 از طرفی هــم مدیریــت 9هــزار کیلومتر رودخانــه بدون 
مشارکت مردم و دســتگاه های مرتبط امکان پذیر نیست و ما 
به عنوان افراد آگاه و مســئول باید دقــت کنیم قبل از خرید 
امالک و اراضی یا ساخت وســاز و زراعت در کنار رودخانه ها از 
شــرکت های آب منطقه ای در مورد قانونی بودن آن استعالم 
کنیم تا هم کار غیرقانونی انجام نداده باشــیم و هم با تعرض 
به حریم رودخانه ها، خود و اموالمان را در معرض سیالب قرار 

ندهیم.

تأثیر مثبت اقدامات پیشگیرانه 
شرکت آب منطقه ای مرکزی 

در ساماندهی رودخانه ها
دخل و تصــرف در حریــم رودخانه ها و 
عــدم الیروبی آنها و دخالــت در طبیعت 
و سیســتم های طبیعی، نظــم موجود را 
مختل می کند. نظمی کــه طی هزاران و 
حتی میلیون ها سال به دست آمده، گاهی 
با اشتباهات و اعمال نسنجیده انسانی به 

هم می خورد و خسارت بار می شود. 
جدا از تأثیر ریزش هــای کم نظیر و حتی 
بی نظیر در ســیالب های اخیر، نمی توان 
تغییراتی را که در بســتر رودها، مسیل ها 
و آبراهه ها در دهه های اخیر در شــهرها 
و روســتاها صورت گرفته، نادیده گرفت. 
تغییــر کاربری محــل عبــور آب ها در 
مســیل ها و تبدیــل آنها بــه عرصه های 
شــهری و تأسیســات انســانی و نبــود 
جایگزین هــای علمی و ســنجیده برای 
این دست یازی ها، ســیالب های مهیبی 
به وجود مــی آورد که در کمتــر از چند 
دقیقه، می تواند جــان صدها تن را بگیرد 

و خسارات بی شماری به بار آورد.
بارش های کم نظیر در اواخر سال ۱397و 
اوایل ســال ۱398 در شــمال و شــمال 
شــرق و غرب و جنوب غرب کشور سبب 
شــکل گیری ســیالب هایی ویرانگر شد 
و صدها شــهر و هزاران روســتا و بیش از 
دوسوم اســتان های کشــور درگیر این 

سیالب ها شدند. 
اواسط تابســتان ســال جاری نیز شاهد 
ســیالب های ویرانگــر در کشــور بودیم 
که علت اصلــی تمامی آنهــا، بارش های 
شــدید در مدت  زمان کوتاه بود. اما نباید 
ویژگی های بارش را علــت منحصربه فرد 
این خســارت ها دانســت و علل دیگری 
هم دخیل هســتند؛ از جمله ساخت وساز 
و دخــل و تصــرف در آبراهه ها،  بســتر 
رودخانه ها و مســیل ها و نبــود آمادگی 
در حوضه هــای آبخیز کشــور به ســبب 
اینکه فعالیت های ساماندهی رودخانه ها 
یکپارچه، هدفمنــد و بــا برنامه صورت 

نمی گیرد.

آب  شــرکت های  نقــش   و  وظایــف 
منطقه ای تا حدی می توانــد مانع بروز 
خسارت در ســیالب های معمول شود، 
اما همه دستگاه های مسئول باید بدانند 
شــرکت های آب منطقه ای بــه تنهایی 
نمی تواننــد از عهده امر بــزرگ و مهم 
مدیریت سیالب برآیند و باید هماهنگی 

و همکاری بین بخشی اتفاق بیفتد.
آنچه در ســال های اخیر در سطح دنیا 
در زمینه روش های کاهش خســارات 
سیالب مشاهده می شود، تغییر رویکرد 
مهار ســیالب به مدیریت سیالب است. 
تجاربی که ســیالب اواخر ســال 97 و 
ابتدای سال 98 برای ما داشت، تأکیدی 

بود بر فرابخشی بودن سیالب.
البته سیالب ســال 98 سبب شد همه 
دســتگاه های مربوطه همچون اعضای 
شورای شهرها و روستاها، شهرداری ها 
و دیگر دســتگاه ها از عواقب خطرناک 
ساخت وساز در حریم و بستر رودخانه ها 
آگاه شــوند؛ طــوری کــه بــا اقدامات 
پیشگیرانه شاهد خسارت های کمتر در 
سیالب تابستان ســال جاری در استان 

بودیم.
بر اســاس ماده ۲ قانــون توزیع عادالنه 
آب، تعیین بســتر و حریــم در مورد هر 
رودخانه که به عنــوان اعمال حاکمیت 
بر تمامیت ارضی و انفال و ســرمایه های 
ملی اســت بر عهده وزارت نیروســت. 
یعنی شرکت های آب منطقه ای بر منابع 

آبی رودخانه ها، با تعیین حریم و بســتر 
حاکمیــت عمومی را اعمــال می کنند. 
اما در مورد وظایف تصدی گری مربوط 
به مجــاری آبی، طبق مــاده ۵۵ قانون 
شهرداری ها، نگهداری و تسطیح مجاری 
آب ها و اتخاذ تدابیر موثــر و اقدام الزم 
برای حفظ شــهر از خطر سیل برعهده 
شهرداری هاســت. یعنی شــهرداری ها 
نســبت به رودخانه ها و مسیل های واقع 
در شــهرها وظیفه تصدی گــری دارند. 
همچنیــن در خصــوص محدوده های 
روستایی، بر اســاس بندهای ۲4 و 30 
ماده ۱0 اساسنامه تشکیالت و سازمان 
دهیاری هــا مصــوب هیــأت وزیران، 
تصدی گری بر رودخانه ها و مســیل ها 
در روســتاها، به دهیاری ها محول شده 

است.
اما در خصوص رودخانه هــای خارج از 
شهرها و روستاها، هم وظیفه حاکمیتی 
و هــم تصدی گری همچنــان بر عهده 
وزارت نیروســت؛ یعنــی تعیین حریم 
بســتر، عالمت گذاری، الیروبی، اعطای 
مجوز برداشت شــن و ماسه از رودخانه، 
دیوارکشــی، رفع تصــرف، جلوگیری 
از برداشــت غیرمجاز شــن و ماسه و... 
برعهده شرکت های آب منطقه ای است.

سیالب یک موضوع فرابخشی است

 ،

عزت اله آمری
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 

شرکت آب منطقه ای مرکزی
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مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
شهرســتان خوی عملکرد یک ساله 
این شرکت در دولت ســیزدهم را به 

مناسبت هفته دولت تشریح کرد.
یدالــه ســلطانی گفت: هفتــه اول 
شــهریورماه که به نــام هفته دولت 
نامگــذاری شــده، یــادآور خاطره 
دولتمردان شهید رجایی و باهنر است 
و بدین منظور هرساله این شرکت در 
راستای ارج نهادن به مقام واالی این 
شهیدان، اقدام به تشریح عملکرد این 

شرکت می کند. 
ســلطانی افــزود: در طــول حضور 

یکســاله دولت مردمی، این شرکت با 
توجه به ماموریت هــا و وظایف خود 
اقدامات مهمی انجام داده که در قالب 
عملیات جهــادی تبیین و تشــریح 

می شود.
وی تصریح کرد: از ابتدای شهریورماه 
ســال گذشــته تا اول هفتــه دولت 
امســال ۵ هزار و ۲۶0 فقره انشعاب 
آب و فاضــالب جدید در شــهرها و 
روستاهای این شهرستان واگذار شده 
و بیــش از ۶ کیلومتر از شــبکه آب و 
فاضالب نیز توســعه و اصالح داشته 

است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
شهرستان خوی گفت: با توجه به نبود 
بارش های مناســب نزوالت جوی در 
ســال های اخیر و افت شدید آب های 
زیرزمینــی و همچنیــن افت آبدهی 
چاه های آب شــرب، این شرکت در 
راســتای تامین آب شــرب ســالم و 
بهداشتی مشــترکین اقدام به حفر 8 
حلقه چاه و همچنین تجهیز ۲ حلقه 

چاه کرده است.
سلطانی با اشــاره به اینکه منابع آبی 
محــدودی در اختیار داریــم و برای 
جلوگیــری از هدررفــت آب، بایــد 
اقدامات موثری انجام دهیم، افزود: در 
همین راستا و برای جلوگیری از این 
مورد مهم 3 باب مخازن نشــت یابی 
شــده و عملیات مربوطه نیــز انجام 
گرفتــه و همچنین 940 دســتگاه 
کنتور خراب مشترکین تعویض شده 

است.
رئیس هیئــت مدیره شــرکت آب و 
فاضالب شهرســتان خوی بــا بیان 
اینکــه تامیــن آب شــرب ســالم و 
بهداشتی مشــترکین در ۲4 ساعت 
شبانه روز خط قرمز ماست، افزود: در 
یکســاله اخیر ۱7 الکتروپمپ چاه ها 
را برای برقــراری آب پایدار تعویض 

کرده ایم.
وی افــزود: نزدیک بــه 3۲ میلیون 
مصــرف  بــرای  آب  مترمکعــب 
مشــترکین در طــول یــک ســال 
تولیده شــده و در همین مدت بیش 
از 9 میلیــون مترمکعــب فاضــالب 

جمع آوری و تصفیه شده است.
ســلطانی در پایــان ضمــن تقدیر و 
تشــکر از تمامــی عوامــل اجرایی 
شرکت خاطرنشــان کرد: شرکت آب 
و فاضالب به عنــوان یکی از بازوهای 
دولت در امر خطیر خدمت رسانی به 
مردم شریف کشــورمان،  تمام تالش 
و کوشش خود را در این زمینه به کار 
گرفته و همچنان در جهت پیشــبرد 
اهــداف عالیــه نظام قــدم برخواهد 

داشت.

تشریح عملکرد 
شرکت آب و فاضالب شهرستان خوی 

در دولت سیزدهم به مناسبت هفته دولت 

یداله سلطانی 
مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب شهرستان خوی



مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان در 
نشست خبری با اصحاب رسانه این استان که به مناسبت هفته 
صرفه جویی در مصرف آب برگزار  شد، گفت: شرکت آبفا استان 
زنجان در تعامل با تیم جدید مدیریت شهرداری زنجان، امسال 

اجرای5۰ کیلومتر شبکه فاضالب را در دست اجرا دارد.
علیرضا جزءقاسمی اظهار کرد: اجرای شبکه فاضالب در هر شهری 
به مثابه عمل جراحی در آن شهر بوده که نیازمند تعامل دستگاه های 

ذی ربط و صبر و شکیبایی مردم است.
وی افزود: هم اکنون 7 پیمانکار در هفت جبهه از شهر زنجان در حال 
اجرای شبکه فاضالب هستند و این عملیات در شهرک الهیه، گلشهر، 
منظریه، الله، محدوده رختشویخانه، شهرک قائم، بخش های باقیمانده 

الهیه، محدوده زینبیه و هسته مرکزی شهر جریان دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در ادامه بیان داشت: پیش 
از این از سال 9۴ تا ســال 98 با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و به 
روش فاینانس جاری، ۴۰ کیلومتر شــبکه فاضالب با اعتباری افزون بر ۴۰۰ 

میلیارد ریال در شهر زنجان اجرا شده بود.
این مقام مسئول، پساب حاصل از تصفیه فاضالب را مطمئن ترین منبع تامین 
آب معرفی کرد و گفت: پساب فاضالب تا زمانی که مدنیت وجود دارد، به عنوان 

یک منبع آب پایدار برای بشر وجود خواهد داشت.
رئیس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان زنجان خاطرنشان کرد: بیش 
از 99 درصد حجم فاضالب از آب تشکیل شــده و تصفیه این گنج سیاه از اهمیت 
بسزایی برخوردار است که در استان زنجان نیز صنعت تصفیه فاضالب در 7 شهر و 3 

روستای این استان یا در مدار بهره برداری بوده یا در دست اجراست.
وی گفت: در حال حاضر 6۰ درصد جمعیت شــهر زنجان و ۴۰ درصد جمعیت استان 

تحت پوشش خدمات جمع آوری و تصفیه فاضالب قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد:

اجرای 50 کیلومتر 
شبکه فاضالب
 در شهر زنجان 

در سال جاری

در راستای فرهنگ سازی 
و ارتباط موثر با رسانه ها انجام شد

بازدید خبرنگاران و فعاالن 
رسانه استان زنجان از تاسیسات 
تصفیه خانه آب شهر زنجان

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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علیرضا جزءقاسمی 
مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب استان زنجان



مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان اعالم کرد:
                                               اجرای 167 طرح آبرسانی محرومیت زدایی 

                                                           در استان زنجان
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان زنجان گفت: بــا تصویب ردیف 
اعتباری برای طرح های محرومیت زدایی 
آبرسانی از سوی مجلس شورای اسالمی و 
با مشــارکت قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( 
کار آبرسانی به ۵7 روســتا در استان زنجان 
با 38درصد پیشــرفت در دســت اجــرا بوده 
و با دســتور وزیر نیرو در ســفر اخیر به استان 
نیز ۱۱0 روســتای دیگر پس از اخذ مجوز الزم 

آبرسانی می شوند.
علیرضا جزء قاســمی با اشــاره به اینکه تنش آبی 
در اکثر روســتاهای اســتان زنجان فصلــی بوده و 
اغلب در تابســتان رخ می دهد، گفت: با شروع فصل 
گرما و اســتفاده از آب آشــامیدنی برای آبیاری باغ ها 
و باغچه هــا، کمبود آب در روســتاها اتفاق می افتد که 

ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف است.
وی افــزود: در مجموع ۵08 روســتا در اســتان زنجان 
با مشــکل نبود آب پایدار مواجه هســتند که از این تعداد 
8۶ روســتا به طور دائمی، ۱۱۶ روستا به طور فصلی در بازه 
تابســتان، ۱۶9 روســتا نیازمند تامین منابع جدید و ۱37 
روستا نیز جزو روســتاهای غیر تحت پوشش یا زیر ۲0 خانوار 

هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان با اشاره به اینکه 

طی سه ماهه امسال مشــکل آب ۵۱ روستای اســتان به همت 
عوامل این شــرکت رفع شــده اســت، گفت: از مجموع شهرها 
و روســتاهای اســتان زنجان با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر، 
۱00 درصد جمعیت شهری و 90 درصد جمعیت روستایی تحت 

پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب استان قرار دارند.
وی با اشــاره به گســتردگی حوزه ماموریت های شــرکت آب و 
فاضــالب، محدودیت های اعتبــاری و کمبود منابــع تامین آب 
خاطرنشــان کرد: با وجود تمــام موانع و محدودیت ها، امســال 
هیچ گونه قطعی آب برنامه ریزی شده ای در دستور کار این شرکت 

قرار ندارد. 
وی با اشــاره به بهره گیری از ظرفیت هــای مختلف برای جبران 
کمبودهای آبرسانی به روستاهای استان زنجان گفت: شرکت آب 
و فاضالب برای اجرای بهتر طرح های آبرسانی از مشارکت اهالی، 

دهیاری ها و خیرین استفاده می کند.
این مســئول بیان داشــت: تنها طی ســال جاری ۱7 روستا در 
شهرستان ســلطانیه با مشارکت شــرکت جی.تی.آی پارسیان 
اجرایی شده و آبرســانی به ۲3 روستای دیگر نیز با مشارکت خّیر 

محترم آقای ابراهیمی )شرکت پاکشوما( در دست اجراست.
جزءقاســمی یادآور شــد: در حال حاضر به علت خشکســالی، 
تغییرات اقلیمی و تغییر بارش ها، اکثر منابع آبی در روســتاها از 
دست رفته است که با مدیریت مصرف، آگاه سازی و کار فرهنگی 
می توان با استفاده از منابع موجود، از این شرایط همچون سالیان 

گذشته عبور کرد.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
سیستان و بلوچستان گفت: همچنین 
با افزایش شیرین سازی آب به میزان 
۱5هزار مترمکعب در شــهر زاهدان، 
شــاهد شیرین ســازی آب به میزان 
۴۱هزار مترمکعب در شبانه روز در این 
کالنشهر هســتیم که برای تحقق این 
مهم 62 میلیارد تومان سرمایه گذاری 

صورت گرفته است.
به گفته وی، تکمیل عملیات اصالح و 
توسعه شبکه آب شرب پهنه شمالی 
شهر زاهدان با صرف ۱5 میلیارد تومان 
اعتبــار و تجهیــز و وارد مدار کردن 
2 حلقه چاه در خــط انتقال مجتمع 
آبرســانی دشت ســراوان و افزایش 
ظرفیت تولید آب به میزان 5۰ لیتر در 
ثانیه برای شهر سراوان و روستاهای 
حومه با اعتبار 5 میلیــارد تومان از 
دیگر طرح های شــاخص اجراشده در 

مرکز و جنوب استان است.
قاسمی افزود: همچنین خطوط انتقال 
و شبکه های توزیع باقیمانده در طرح 
و  تکمیل  زیردان  زیرمجموعه ســد 
3۰۴ روستا در شهرستان های چابهار، 
قصرقند و دشــتیاری به سد زیردان 
متصل و از آب شرب بهره  مند شده اند.

توزیع  شــبکه  احــداث  گفت:  وی 
نوار ســاحلی شهرستان  روستاهای 
دشتیاری شامل مجموعه 7 روستایی 
بریس و پسابندر با صرف ۴5 میلیارد 
تومان اعتبار تکمیل و شبکه روستای 
پسابندر آب دار شده و مجوز احداث 
آب شیرین کن در چابهار با ظرفیت 5۰ 

هزار مترمکعب در شبانه روز با خرید 
تضمینی آب صادر شده است.

قاســمی با بیان اینکه در همین راستا 
عملیات  و  انتخــاب  ســرمایه گذار 
فاز اول شیرین ســازی به میزان 25 
آغاز  در شــبانه روز  مترمکعب  هزار 
شــده، ادامه داد: عملیات اصالح خط 
انتقال آب از آب شیرین کن کنارک تا 
ســه راهی پلیس راه چابهار با لوله ای 
به قطر هــزار میلی متر از جنس چدن 
داکتیــل با پیش بینــی 3۰۰ میلیارد 

تومان اعتبار شروع شده است.
وی از انتخــاب پیمانکار و شــروع 
عملیات اجرایی خــط انتقال آب از 
التیدان به منظور تامین آب شــرب 
کمبل  دهســتان های  روســتاهای 
سلیمان و وشنام چابهار با پیش بینی 
اعتبار 5۰ میلیارد تومــان خبر داد و 
ادامه  و  الیروبی  گفت: کف شــکنی، 
حفــاری 73 حلقه چاه در ســطح 
شهرها و روســتاهای استان با اعتبار 
هزینه شده ۱2 میلیارد تومان، اجرای 
6 کیلومتــر خط انتقال بــا لوله 25۰ 
پلی اتیلــن و تجهیــز 2 حلقه چاه به 
منظور رفع تنش آب شــرب شــهر 
پیشــین با صرف ۱5 میلیارد تومان 

صورت گرفته است.
وی اظهــار کرد: همچنیــن در 235 
روستای اســتان با اقداماتی از جمله 
اجرای خــط انتقال جدیــد، حفر و 
تجهیــز چاه، نصب پمــپ و اصالح و 
توسعه شبکه و نصب ترانس برق با 27 

میلیارد تومان اعتبار رفع تنش شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان، 
مدیرعامل این شرکت با گرامیداشت هفته دولت، با اشاره به اقدامات شاخص 
این شرکت در حوزه آب و فاضالب طی یک ســال اخیر اظهار کرد: به واسطه 
اقدام های صورت گرفته در دولت ســیزدهم و نگاه ویژه مقام های کشوری به 
این خطه از ایران اسالمی، 86هزار و 83 نفر در روستاهای استان از نعمت آب 
شرب بهره مند شدند و شاخص بهره مندی از آب شرب روستایی به 72درصد 

رسیده است.
علیرضا قاســمی از بهره مندی 2۱ هزار و 2۱۰ نفر جمعیت شهری این استان از 
نعمت آب شرب در ســال ۱۴۰۰ تاکنون خبر داد و افزود: طی این بازه در سطح 
شهرها و روستاها 879 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه های توزیع اجرا شده 

است.
وی اضافه کرد: اتصال خط انتقــال 7۰۰ میلیمتری قلعه نــو به تصفیه خانه 
روســتایی و افزایش تولید ۱5۰ لیتر در ثانیه آب تصفیه خانه از خطوط شهری 
به روستایی با اعتبار 5 میلیارد تومان، اجرای دایک، تهیه و نصب بارج شناور 
و نصب پمــپ و تجهیزات به منظور هدایت آب چاه نیمه شــماره یک منطقه 
سیستان به محل ایستگاه پمپاژ روســتایی با 2 میلیارد تومان اعتبار نیز از 

جمله طرح های شاخصی است که در سال ۱۴۰۰ در شمال استان اجرایی شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچســتان ادامه داد: از دیگر 
طرح های شــاخص می توان به ارتقای کیفی تصفیه خانه روســتایی زهک با 
خرید و نصب ســامانه ازن زنی با ۱2۰ میلیارد ریال هزینه و نصب یک دستگاه 
آب شــیرین کن به ظرفیت هزار مترمکعب در فاز یک در چاه ژرف شماره 3 
اشاره کرد. این پروژه با ظرفیت شرکت دانش بنیان به صورت سرمایه گذاری و 
اجرای خط انتقال به طول 6.6 کیلومتر و اتصال به شبکه روستایی در دستور 

کار قرار گرفت و اجرایی شد.
قاسمی در خصوص طرح های شاخص مرکز و جنوب استان در حوزه آب که در 
سال ۱۴۰۰ اجرایی شده نیز خاطرنشان کرد: ۱۰ حلقه چاه در منطقه حرمک به 
منظور رفع بخشی از کمبود آب شرب شهر زاهدان به میزان 25۰ لیتر در ثانیه 
با تکمیل 22 کیلومتر خط انتقال، تکمیل تمامی خطوط برق رســانی، اجرای 
خطوط برق رســانی جدید و تجهیز کامل با اعتبار هزینه شــده ۱5۰ میلیارد 

تومان وارد مدار شد.
وی با بیان اینکه همچنین ۱25 مناقصه و اســتعالم بها در ســامانه انتخاب 
پیمانکار به منظور حفاری ۱35 حلقه چاه برگزار شد، اضافه کرد: از این میزان 
تاکنون 93 حلقه چاه دستی و دستگاهی با 7۰ میلیارد تومان اعتبار حفر شده 
که افزایش ظرفیت تامین آب به میزان 7۱۰ لیتر در ثانیه را رقم زده، برای ۴2 

حلقه نیز پیمانکار انتخاب شده و در مرحله حفاری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان خبر داد:

بهره مندی ۱0۷ هزار نفر 
از مردم سیستان و 

بلوچستان از آب شرب در 
دولت سیزدهم

افزایش شیرین سازی آب به میزان 
15هزار مترمکعب در زاهدان

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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علیرضا قاسمی
مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب سیستان و بلوچستان



علیرضا قاسمی با اشــاره به اقدامات این شرکت در حوزه 
فاضالب بیان کرد: در ابتدای دولت ســیزدهم پنج طرح 
فاضالب زاهدان، زابل، زهک، چابهار و کنارک در اســتان 
فعال بودند که پس از گذشت ۱۰ ماه با اضافه شدن طرح های 
فاضالب شهر ایرانشــهر و کهک این میزان به هفت طرح 

فعال رسید.
مدیر شــرکت آب و فاضالب سیســتان و بلوچستان در 
خصوص اقدامات انجام شــده در طــرح فاضالب چابهار و 
کنارک اظهار کرد: ایســتگاه پمپاژ و خط انتقال در شهر 
چابهار با پیشرفت فیزیکی 8۰ درصد احداث و 5 کیلومتر 
شــبکه جمع آوری فاضالب و تعریــف 2 مناقصه جدید با 
ظرفیت ۱۰ کیلومتر شــبکه فاضالب اجرا شده است، این 
طرح امکان نصب حدود چهار هزار و 5۰۰ اشتراک جدید و 
افزایش شاخص بهره مندی شهروندان از ۱9 به ۴۰ درصد را 

فراهم می آورد.
وی از احداث تصفیه خانه فاضالب شــهر کنارک به صورت 

پکیج با ظرفیت هزار مترمکعب در شــبانه روز، عملیات 
اجرایی ایستگاه پمپاژ D شهر کنارک و برنامه ریزی جهت 
افتتاح در انتهای سال جاری با قابلیت امکان واگذاری 5۰۰ 
انشعاب فاضالب و شروع عملیات اجرایی بخشی از شبکه 
فاضالب شهر کنارک با پیشرفت فیزیکی حدود 7۰ درصد 
و شروع عملیات احداث ایستگاه A شهر کنارک در سال 
جاری به عنــوان دیگر طرح ها و اقدامات شــاخص حوزه 

فاضالب نام برد.
قاسمی با اشــاره به اقدامات انجام شده در طرح فاضالب 
زابل و زهک، افزود: بازســازی بخشی از شبکه جمع آوری 
فاضالب شــهر زابل، با توجه به قدمت بیش از 2۰ ســاله و 
فرسودگی شدید لوله ها از محل اعتبارات استانی و داخلی 
و اخذ مصوبه ماده 23 فاضالب شــهر زابل و افزایش ردیف 
مربوطه به مبلغ 5 هزار و 3۰۰ میلیارد ریال و افزایش احجام 
مربوط به بازسازی شــبکه فاضالب به موافقتنامه نیز در 

دست اجراست.

به گفته قاسمی، در شهر زهک نیز ۱8 میلیارد تومان اعتبار 
مصوب و تاکنون 3 میلیارد تومان تخصیص ابالغ شده و این 
در حالی است که ۱3 میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران در 

پروژه است.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در طرح فاضالب زاهدان 
گفت: با احداث شبکه جمع آوری فاضالب بخشی از اراضی 
غرب شهر زاهدان با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد و احداث 
خط انتقال با پیشرفت 2۰ درصدی شرایط برای نصب 2 هزار 
و 3۰۰ اشــتراک جدید فاضالب و بهره مندی ۱2 هزار نفر از 

شهروندان از خدمات دفع بهداشتی فاضالب فراهم شد.
به گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب سیســتان و 
بلوچستان، به واســطه پیگیری های صورت گرفته طرح 
فاضالب ایرانشهر نیز با اخذ مصوبه ۱9۰ میلیارد ریال برای 
سال شــروع طرح، ردیف دار و طرح فاضالب شهر کهک با 
تعیین مشاور و همچنین انعقاد قرارداد جهت اجرای 3 باب 

ایستگاه پمپاژ فاضالب فعال شد.

12 هزار و 900 نفر از مردم سیستان و بلوچستان 
در دولت سیزدهم از شبکه فاضالب بهره مند شدند

آغاز آبرسانی به
1751 روستای محروم

»علیرضا قاســمی« مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیســتان و بلوچســتان با بیان اینکه در دولت 
سیزدهم، توســعه زیرســاخت های حیاتی به خصوص در روســتاها و مناطق محروم مورد توجه ویژه 
است، به تشکیل شورای جهاد آبرسانی توسط وزارت نیرو اشــاره کرد و افزود: این شورا با هدف تسریع 
در آبرسانی به روستاها و رفع محرومیت در نقاط مختلف کشور ایجاد شد و برنامه های مدونی در دستور 

کار این شورا قرار دارد.
وی از طرح بزرگ محرومیت زدایی در قالب آبرســانی به ۱0 هزار روســتای هدف، بــه عنوان یکی از 
عظیم ترین پروژه های عمرانی کشــور یاد کرد و گفت: در فاز اول، عملیات اجرایی طرح آبرســانی به 
7۱38 روستا با جمعیت 3 میلیون و 3۵0 هزار نفر، و سرمایه گذاری ۱9 هزار میلیارد تومان آغاز شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان با اشــاره به اینکه در طرح فوق، آبرسانی به 
۱7۵۱ روستا در قالب ۱۱ طرح بزرگ، به استان سیســتان و بلوچستان تعلق دارد، بیان کرد: این 
طرح ها به منظور رفع تنش آبی و تأمین آب پایدار در ســطح ۱۲ شهرســتان استان با جمعیتی 

حدود ۵۵4 هزار نفر در حال اجراست.
قاســمی در ادامه گفت: به منظور تکمیل طرح فوق، اجرای  3 هزار و ۵00 کیلومتر خطوط 
انتقال و شــبکه توزیع آب شــرب، ۱۱7 باب مخازن بتنی زمینی همراه با دیوارکشی به 
حجم  ۱۵۵ هزار و 4۵0 مترمکعب، احداث ۵0 باب ایســتگاه پمپاژ با ظرفیت 33۵4 
لیتر بر ثانیه همراه دیوارکشــی، با اعتبار 48 هزار و ۲90 میلیارد ریال بر اســاس 

فهرست بهای سال ۱400 در دستور کار قرار دارد.
به گفتــه وی، تاکنون بیش از ۲۲۵ کیلومتر لوله گذاری شــبکه توزیع و 
خطوط انتقال انجام و برای 84 روستا شبکه توزیع اجرا شده است 

که به ترتیب به خطوط انتقال متصل و آبدار می شوند.

تأمین 1000 مترمکعب 
آب شرب در شبانه روز برای 

شهر و روستاهای نیمروز
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچســتان گفت: طرح شیرین سازی آب چاه 
ژرف شماره 3 منطقه سیستان به منظور رفع بخشــی از کمبود آب شرب شهر و روستاهای 

شهرستان نیمروز در هفته دولت به بهره برداری رسید.
علیرضا قاسمی با اعالم این خبر گفت: همزمان با بهره برداری از چاه ژرف شماره 3، یک واحد 
آب شــیرین کن به ظرفیت ۱000 متر مکعب در شــبانه روز به همراه خــط انتقال وارد مدار 

بهره برداری شد.
وی ادامه داد: با اتصال خط انتقال به شبکه آب روستایی و شهری در شهرستان نیمروز، 

کمبود بخشی از آب شرب اهالی این شهرستان برطرف شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچســتان خاطرنشان کرد: 

فاز نهایی آب شــیرین کن بــه ظرفیت ۲۵00 
مترمکعب در شبانه روز تا پایان سال 

به بهره بهرداری می رسد.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق

81

w
w

w
.b

a
rg

h
a

b
.i

r

 شمـــــاره بیست و ششم
شهریور 1401



صدور مجوز برداشت 10 
میلیون مترمکعب آب؛

مدیرعامل شرکت آبفای سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت ناپایدار منابع آبی در استان 
بیان کرد: آب ۵ شهرستان و 9۵4 روستای منطقه سیستان و بخشی از شهر زاهدان به عنوان مرکز 

استان از چاه نیمه ها صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه تأمین آب مردم مناطق یاد شــده نباید به حقابه رودخانه هیرمند وابســته باشد، افزود: 

همزمان با استقرار دولت سیزدهم و بازدید وزیر نیرو از منطقه سیستان، استفاده از ظرفیت چاه های ژرف به 
طور جدی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت و مجوز برداشت آب به میزان ۱0 میلیون متر مکعب در سال 

توسط وزیر نیرو صادر شد. 
به گفته قاسمی، اســتفاده از این پتانسیل آبی جدید، در دشت سیســتان و منطقه گشت سراوان، به منظور 
انتقال و توزیع آب شرب انجام می شــود که در این راستا پاکات پیشــنهاد قیمت سرمایه گذاران اخذ و در 

مرحله بررسی و ارزیابی قیمت قرار دارد.
مدیرعامل آبفای سیستان و بلوچستان در ادامه به تأمین بخشــی از کمبود آب شرب شهر زاهدان از 

دشت حرمک به میزان ۲۵0 لیتر بر ثانیه اشــاره کرد و گفت: این طرح با تکمیل حفر و تجهیز ۱0 
حلقه چاه و خطوط انتقال آب وارد مدار بهره برداری شده و تأثیر آن به گونه ای بود که کمترین 

افت فشار و قطعی آب در شهر زاهدان سپری شد.
قاسمی افزود: به دلیل وجود پتانســیل منابع آب زیرزمینی در دشت هامون – 

هیرمند، مجوز حفر ۱0 حلقه چاه جدید توسط وزارت نیرو صادر شد که 
در سال جاری عملیات حفاری آن در دستور کار شرکت قرار 

خواهد گرفت.

همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛

بهره مندی بالغ بر 
3600 نفر در سراوان 

از آب شرب با افتتاح طرح های آبرسانی روستایی
علیرضا قاسمی با اعالم این خبر بیان کرد: پروژه آبرسانی به روستای جهاد آباد با 3۰ میلیارد 
ریال اعتبار هزینه شــده به منظور بهره مندی 3 هزار نفر از نعمت آب شرب به بهره برداری 

رسید.
 وی با اشــاره به محل تامین اعتبار پروژه گفت: آبرســانی به روســتای جهادآباد از محل 
اعتبارات محرومیت زدایی و در قالب طرح جهاد آبرسانی وزارت نیرو با قرارگاه امام حسن 
مجتبی)ع( انجام شده است و در راســتای احداث این پروژه، عملیات اجرای 
شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن با سایز ۱6۰ میلی متر به طول 3.5 کیلومتر و 

ساخت 3 حوضچه شیرآالت صورت گرفت.
 قاســمی اظهار کرد: همچنین پروژه آبرســانی روستای موتور 
بایگان به منظــور بهره مندی 6۰۴ نفر در قالــب ۱5۱ خانوار از 

نعمت آب شرب به بهره برداری رسید.
 وی اعتبار هزینه شــده برای این طرح را 2۰ میلیارد ریال 
اعالم و اضافــه کرد: برای راه اندازی این طرح نیز شــبکه 
توزیع با لوله پلی اتیلن با ســایز ۱6۰ میلی متر به طول یک 
کیلومتر و با سایز 75 تا ۱۱۰ میلی متر به طول 2 کیلومتر اجرا 

و یک حوضچه شیراالت ساخته شده است.

آبرسانی به اولین روستای نوار 
ساحلی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیســتان و بلوچستان با اشاره 
به دیگر اقدامات مهم این شــرکت اظهار کرد: احداث شبکه توزیع 
روســتاهای نوار ساحلی شهرستان دشــتیاری شامل مجموعه 7 
روستایی بریس و پسابندر با صرف ۴5 میلیارد تومان اعتبار تکمیل 

و شبکه روستای پسابندر آبدار شده است.
وی افزود: با اقدامات انجام شــده تاکنون به منظور آبرســانی به 
مجتمع روستایی نوار ســاحلی ۱2۱ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه 
توزیع انجام شده و هم اکنون شبکه آب شرب روستای پسابندر به 

آب شیرین موجود متصل شده است.
وی ادامه داد: پیرو سفر وزیر نیرو به سیستان و بلوچستان در 

شهریور ۱۴۰۰ و دستور تسریع آبرسانی به روستاهای جنوب 
استان و روستاهای باقیمانده از طرح های آبرسانی، 3۰۴ 

روستای جنوب استان به خطوط اصلی متصل و از آب 
پایدار سد زیردان بهره مند شدند.

صدور مجوز شیرین سازی 
آب دریا؛

وی به یکی دیگر از مصوبات سفر وزیر نیرو به همراه 
رییس جمهور به استان اشــاره کرد و گفت:  در پی این 

سفر، مجوز شیرین سازی آب دریا به میزان 5۰ هزار متر 
مکعب برای تأمین نیاز آبی شــهرها و روستاهای چابهار، 

کنارک و دشتیاری )روستاهای نوار ساحلی(، صادر شد.
قاسمی افزود: در مرحله نخست، 25 هزار مترمکعب شیرین سازی 
انجام می شــود که همه مراحــل اداری و فرایندهــای انتخاب 
سرمایه گذار در بازه زمانی کوتاه انجام شده است و در قالب الحاقیه 
به سرمایه گذار موجود، اجرای طرح واگذار شده و هم اکنون مراحل 

اجرایی طرح و خرید تجهیزات مورد نیاز آغاز شده است.
وی با تأکید بر اینکه طرح آبرســانی و انتقال آب از دریای عمان به 
سیستان و بلوچستان در دولت ســیزدهم کلید خورد، خاطرنشان 
کرد: به همت دولت و برنامه ریزی که در ایــن دوره صورت گرفته، 
شاخص آبرسانی روستایی در استان با یک جهش بیست درصدی به 

باالی 9۰ درصد خواهد رسید.

آبرسانی به 149 روستا طی 
سال 1400 تاکنون

قاسمی، به تشریح بخشــی از اقدامات این شرکت طی سال ۱۴۰۰ 
تاکنون پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۰ در قالب ۱7 طرح آبرسانی در 
9 شهرستان جنوب و مرکز استان، آبرسانی به ۱۴9 روستا با جمعیت 
86 هزار نفر از محــل اعتبارات ملی و اســتانی صورت گرفت که 
متناسب با آن شاخص بهره مندی از آب شرب در سطح روستاهای 

استان با جهش 2 درصدی به حدود 72 درصد رسید.
وی حجم عملیات اجرایی برای روســتاهای بهره مند از آب شرب 
در ۱۴۰۰ را شامل 2۰7 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع، 2225 

مترمکعب مخزن ذخیره و حفر و تجهیز ۱۱ حلقه چاه عنوان کرد.
قاســمی در ادامه به تأمین آب جمعیت حاشیه نشین شهرها اشاره 
کرد و گفت: همزمان در سطح شهرهای استان از جمله شهر زاهدان، 
توسعه شبکه آب شــرب در مناطق حاشیه نشــین شهر در نقاط 
شمالی زاهدان شامل مناطق همت آباد و قاسم آباد نیز صورت گرفته 

است.
وی با اشــاره به جمعیت بهره مند از نعمت آب شــرب در ســطح 
شهرهای اســتان گفت: 2۱ هزار نفر در سطح اســتان از آب پایدار 

برخوردار شدند.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شــیراز، مراسم بهره برداری 
از مجتمع آبرسانی به روستاهای دهستان کوهمره سرخی همزمان با هفته 
دولت، با حضور محمدهادی ایمانیه، اســتاندار فــارس، ابراهیم عزیزی، 
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی، معاونین استانداری 
 فارس و فرمانداری شیراز و نیز جمعی از مقامات استانی و محلی برگزار شد
مجتمع آبرسانی به روستاهای دهســتان کوهمره سرخی شامل یک حلقه 
چاه با ظرفیت 25 لیتــر در ثانیه، 5 مخزن با ظرفیــت 37۰ مترمکعب، ۱6 
کیلومتر خط انتقال و 7 کیلومتر شــبکه توسعه می باشــد. هزینه اجرایی 
پروژه 3۱ میلیارد تومان بوده که از محل اعتبارات عمرانی، ملی و اســتانی 
تأمین شده است  . این پروژه 5 روستا با 58۰ خانوار جمعیت 2۰26 نفر را تحت 

پوشش قرار می دهد.
محمدهادی ایمانیه؛ اســتاندار فارس در این مراسم اظهار داشت: در استان 
فارس روستاهای زیادی دچار بحران و تنش آبی بودند که با خشک سالی های 
 چند سال اخیر با تانکر و آب شــیرین کن های کوچک تأمین آب می شدند.
وی اظهار داشــت: اولین حقوق مردم ســاکن روستا داشــتن آب سالم 
 اســت و در صورت تأمین آب آشــامیدنی مهاجرت صــورت نمی گیرد.
ایمانیه از حرکت جهادی آبرســانی شرکت آبفا شــیراز تقدیر کرد و گفت: 
 با ادامه این جهاد، دیگر روســتایی بدون آب آشــامیدنی نداشته باشیم.
ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: هشت ماه پیش در این 
منطقه حضور داشتیم و شوری آب و مشــکالت آب منتهی به این شد که با 
 یک اقدام انقالبی نیاز جدی مردم هدف گذاری و امروز به بهره برداری رسید.
بهمن بهروزی، مدیرعامل آبفای شــیراز نیز در این مراسم بابیان اینکه اگر 
کاری انجام شده بخشی از حق مردم بوده است، گفت: امید داریم با افزایش 
 اختیارات آبفا، برای آبرسانی به روســتاها محدودیتی وجود نداشته باشد.
وی افزود: درزمینه تأمین اعتبار باید کمک شود تا در همه روستاهای شیراز 

آبرسانی انجام شود.

همزمان با هفته دولت انجام شد؛ 

بهره برداری از مجتمع 
آبرسانی به روستاهای 

دهستان کوهمره سرخی

بهمن بهروزی
مدیر عامل آبفای شیراز

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مدیرعامل شرکت آب وفاضالب آذربایجان شرقی:

آبرسانی به 121 روستای محروم آذربایجان شرقی 
با پیشرفت خوبی در حال انجام است

محــروم  روســتاهای  بــه  آبرســانی 
آذربایجان شــرقی با همکاری شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی و بسیج سازندگی 
همزمان در شهرســتان های هدف در حال 
انجام بوده و از پیشــرفت باالیــی برخوردار 

است.
به گزارش دفتر روابط عمومی آبفای استان، 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذزبایجان 
شرقی با اشاره به تشکیل قرارگاه امام حسن 
مجتبی)ع( در راستای تأکیدات مقام معظم 

رهبری، مبنی بــر توزیــع عادالنه خدمات 
محرومیت زدایی گفت: با همکاری شــرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شــرقی، اعتبارات 
اســتانی این قرارگاه در آذربایجان  شــرقی 
مربوط به فاز نخست پروژه آبرسانی با اعتبار 
۲۵0 میلیارد تومان برای ساخت سه مجتمع 
آبرســانی و انتقال آب به ۱۲۱ روستاست که 
در بهمن سال گذشــته در منطقه خداآفرین 
کلنگ زنی شــد و ۱۱8۱0خانوار با جمعیت 

37۲83 نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

مجتمع آبرسانی ستارخان )فاز 2 ( ورزقان
تعداد روستا:

60 روســتا به همراه شــهر ورزقــان با تعــداد 8663 
خانوار و مجموع 30649 نفر جمعیت )مجتمع شامل 64 
روستا و شــهر ورزقان است و 4 روســتا قبال آبرسانی 

شده است.
احداث مخزن:

13 باب با حجم 1070 مترمکعب
احداث ایستگاه پمپاژ: 

3 باب با ظرفیت 10 لیتر در ثانیه
اجرای خطوط انتقال: 

60 کیلومتر
 اجرای شبکه توزیع: 

20 کیلومتر

مجتمع آبرسانی آلمالوی هشترود
تعداد روستا: 

45 روســتا با تعداد 2184 خانوار و مجموع 7426 نفر 
جمعیت

احداث مخزن: 
1 باب با حجم 300 مترمکعب

احداث ایستگاه پمپاژ: 
1 باب با ظرفیت 10 لیتر در ثانیه

اجرای خطوط انتقال: 
15 کیلومتر

اجرای شبکه توزیع: 
15 کیلومتر

فعالیت های انجام شده: 
حفاری جهت لوله گذاری خط انتقال به طول 6 کیلومتر

مجتمع آبرسانی قشالقات کلیبر و خداآفرین
تعداد روستا: 16

 روســتا بــا تعــداد 963 خانــوار و مجمــوع 3647 نفر 
جمعیت )قابل افزایش به 68 روستا(

احداث مخزن: 
20 باب با حجم 5400 مترمکعب

احداث ایستگاه پمپاژ: 
6 باب با ظرفیت 60 لیتر بر ثانیه

اجرای خطوط انتقال: 
76 کیلومتر

اجرای شبکه توزیع: 
25 کیلومتر

فعالیت های انجام شده: 
لوله گــذاری خــط انتقــال بــه طــول 10 کیلومتــر و 3 
کیلومتر ریســه و حفــاری، خاکبــرداری 2 بــاب مخزن 
300 مترمکعبــی و یک باب مخــزن 2000 مترمکعبی، 

آرماتوربندی و بتن ریزی کف و دیوار دو باب مخزن.

مشخصات پروژه های فوق به شرح زیر است:
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مهندس خانی
مدیرعامل شرکت 

آب وفاضالب آذربایجان شرقی



 مهندس خانــی تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت ســیزدهم، 
موضوع آبرسانی به روســتاها مورد توجه جدی قرار گرفته است 
تا آنجــا که طبق برنامه ارائه شــده وزیر نیرو به مجلس شــورای 
اسالمی، میزان پوشش آبرسانی روستایی و جمعیت بهره مند در 

انتهای دولت سیزدهم باید به رقم 90 درصد برسد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ادامه داد: در 
راستای طرح جهاد آبرسانی که نهضتی جدید در وزارت نیروست، 
آبرسانی آبادی های باالی ۲0 خانوار استان در اولویت خواهد بود.

خانــی افزود: این پروژه ها که پایان ســال گذشــته آغاز شــده، 
هم اکنون از پیشــرفت خوبی برخوردار اســت و ما در ســازوکار 

طرح های آبرسانی، عالوه بر همکاری های سپاه پاسداران و آبفای 
اســتان از ظرفیت همه نهادهای مردمی استفاده  خواهیم کرد تا 

در کمترین زمان ممکن شاهد اتمام پروژه ها باشیم.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: طی هماهنگی بــه عمل آمده از 
طرف اســتاندار آذربایجان شــرقی و مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب کشــور در ادامه تفاهم نامــه، تعداد روســتاهایی که از 
طرف قرارگاه امام حســن مجتبی)ع( به نیابت از بسیج سازندگی 
مشمول این خدمات می شــوند به ۵۵0 روســتا افزایش یافته و 
آبرســانی به روستاهای تمام شهرســتان های استان تعمیم داده 

خواهد شد.

به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی، همزمان با هفته 
دولت طرح های آبرســانی و اجرای شــبکه 
جمع آوری فاضالب آبفای اســتان همزمان 
به صورت ویدئوکنفرانســی با حضور معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان 
شرقی، فرماندار کالنشــهر تبریز، مدیرکل 
بنیاد شــهید اســتان، دکتر فتح زاده معاون 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان، 
معاونان و مدیران شــرکت بــه بهره برداری 

رسید.

آذربایجان شــرقی از باکیفیت ترین و 
پایدارترین آب های شرب کشور را دارد

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار 
آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح پروژه های 
آب و فاضالب گفت: استان آذربایجان شرقی 
یکی از باکیفیت ترین آب شرب کشور را دارد.

دکتر رحمتی در سخنانی اظهار داشت: هفته 
دولت فرصت مغتنمی است که یاد و خاطره 
شــهیدان گرانقدر رجایی و باهنر و شهدای 
دولت را گرامــی بداریم و از ســوی دیگر از 
کســانی که دل در گرو نظــام، دولت و ملت 

دارند، قدردانی کنیم.
وی افــزود: امروز به برکــت اقداماتی که در 
جمهوری اســالمی ایران توسط دولتمردان 
نظام انجام شــده اســت، خوشــبختانه در 
آذربایجان شرقی و شهر تبریز نه تنها مشکل 
آب شرب نداریم، بلکه دارای یکی از بهترین و 

باکیفیت ترین آب های شرب کشور هستیم.
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار 
آذربایجان شرقی با بیان اینکه خدمات دولت 
مردمی در استان بی نظیر است، خاطرنشان 
کرد: این مهم نیازمند قدردانی، روشنگری، 
امیدواری و امیدآفرینی اســت کــه امروز با 
دستان پرتوان مهندسان و خادمان مردم در 
شرکت آب و فاضالب، کمترین مشکل را در 

بخش آب داریم.
دکتر رحمتی ضمن قدردانــی از مدیریت و 
کارکنان شــرکت آب و فاضالب ابراز داشت: 
امســال با وجود بارش کم و خشکسالی در 
کشور و استان آذربایجان شرقی، با اقدامات 
خوبی که به انجام رســیده است تابستان را 
با کمترین مشــکل و به خوبی پشــت ســر 

می گذاریم.
وی بهره بــرداری از پــروژه آب و فاضــالب 
با اعتباری بالــغ بر ۱۶80 میلیــارد ریال را 
توفیقی بزرگ و قابل تقدیر دانســت و تأکید 
کرد: باید اقداماتی که در ســطح اســتان در 
حوزه آب و فاضالب در دســت اجراســت، 

تسریع شود.
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار 
آذربایجان شــرقی تصریح کرد: باید به فکر 
تامین مناسب آب برای آینده باشیم و برای 
این کار اســتاندار محترم با هماهنگی سایر 
مســئوالن و نمایندگان مجلــس در تالش 
شــبانه روزی هســتند تا با حل مشکالت، 
انتقال آب ارس به تبریــز در کمترین زمان 

صورت گیرد.

همزمان با هفته دولت توسط شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی انجام شد؛

افتتاح 45 پروژه آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
با اعتباری بالغ بر 1680 میلیارد ریال

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار 
آذربایجان شــرقی با اشــاره بــه اقدامات 
فرهنگ سازی شــرکت آب و فاضالب و تالش 
برای اصــالح الگوی مصرف اظهار داشــت: 
امروز باید در کنار توســعه زیرساخت ها برای 
مدیریت مصرف آب، فرهنگ مصرف را اصالح 

کنیم.
دکتر رحمتی با بیان اینکــه در زمینه اصالح 
الگوی مصرف آب، تمام سازمان ها، نهادهای 
فرهنگی و تک تک آحاد شهروندان مسئولیت 
دارند، گفت: اینکه شــرکت آب و فاضالب در 
این زمینه پیش قدم شــده، جای تقدیر دارد؛ 
البته باید این فعالیت ها ادامه و توســعه پیدا 

کند.
وی با اشــاره به ســفر اخیر رئیس جمهور به 
استان ادامه داد: سفر پرخیر و برکتی بود که 
با اختصاص بودجه مناسب، پروژه های مهم در 

حوزه آب تامین و انجام خواهد شد.
3۰۰ لیتــر در ثانیه به منابع اســتحصال آب 

کالنشهر تبریز اضافه می شود
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی نیز در این مراســم گفت: پروژه های 
هفته دولت شــرکت آب و فاضالب اســتان 
شامل آبرســانی، بهره برداری، حفر، تجهیز 
و نیرورســانی به چاه ها، لوله گــذاری خط 
انتقال به روســتاهای شهرستان های استان، 
ســاخت و بهره برداری از مخزن ذخیره آب، 
بهره برداری از ایستگاه پمپاژ، اجرای گالری و 
لوله گذاری تامین آب شرب، نصب، راه اندازی و 
بهره برداری از دستگاه آب شیرین کن، اجرای 
شــبکه فاضالب و خط انتقال اصلی فاضالب 

شهر تبریز است.
مهندس خانــی ادامه داد: ایــن طرح ها در 
شهرســتان های تبریز، مراغه، میانه،کلیبر، 
خداآفرین، شبستر، هشترود، ورزقان، جلفا، 
هوراند، سراب، مرند و خسروشاه اجرا شده و 

به بهره برداری می رسد.
وی اظهار کرد: در داخل شــهر تبریز نیز 3۴ 
کیلومتر شــبکه فاضالب و در شهرستان های 
بزرگ استان نیز ۱۰ کیلومتر افتتاح و برای 6۰ 
کیلومتر نیز به طور همزمان عملیات اجرایی 
شــبکه فاضالب مربوط به آذربایجان شرقی 

آغاز می شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شــرقی تصریح کرد: آبرســانی به مجتمع 

آب رسانی آلمالوی هشــترود و همچنین 3۴ 
روســتا و ۱۱ پروژه محرومیت زدایی آبرسانی 
با 27 میلیارد تومان اعتبــار در هفته دولت 

افتتاح  شد.
مهندس خانی همچنین با اشــاره به تولید ۱2 
مترمکعب بر ثانیه آب شــرب در آذربایجان 
شــرقی تاکید کرد: ۱۰ حلقه چــاه عمیق با 
۱۰2میلیــارد تومان هزینه بــرای تامین آب 
کالنشــهر تبریز با ظرفیت 3۰۰ لیتر در ثانیه 
به منابع اســتحصال آب این کالنشهر اضافه 

می شود.
وی ادامه داد: آبرسانی به 272 روستا در حال 
اجرا بوده و از این تعداد عملیات اجرایی ۱3۰ 

روستا امسال به پایان می رسد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شــرقی ادامه داد: هم اکنون این شرکت در 
69 نقطه شــهری با 3 میلیــون نفر جمعیت 
شهرنشــین و یک میلیــون و 2۰۰ هزار نفر 

روستایی خدمات ارائه می دهد.
مهندس خانــی تاکید کرد: در مقایســه با 
کالنشــهرها، تبریز تنها کالنشــهری است 
که بدون قطعــی آب بوده ولی شــهروندان 
توجه کنند که شــرایط شــکننده است. در 
شــهر تبریز میزان تولید و مصرف آب برابر 
است و اگر مصرف باال برود یا حادثه ای اتفاق 
بیفتد، احتمال قطعی آب وجــود دارد و باید 
شهروندان در مصرف آب مدیریت درست را 

در اولویت قرار دهند.
مهنــدس خانی با بیــان اینکه قرار اســت 
۱2۱ روســتای اســتان آذربایجان شرقی در 
مرحله اول در قالب قرارداد بــا قرارگاه امام 
پروژه های  عنــوان  به  مجتبی)ع(  حســن 
محرومیت زدایی آبرســانی شود، اظهار کرد: 
این پروژه ها که پایان ســال گذشــته آغاز 
شده اســت، هم اکنون از پیشــرفت خوبی 

برخورداراست. 
وی ادامه داد: آبرســانی به مجتمع قشالقات 
کلیبر برای ۱6 روستا، فاز 2 مجتمع ستارخان 
ورزقان بــرای 6۰ روســتا و مجتمع آلمالوی 
هشترود برای ۴5 روستا با پیشرفت فیزیکی 

85 درصد در حال اجراست.
مهندس محمد خانی افــزود: از مجموع این 
پروژه ها، امسال 25 روستا در هشترود و ۱۰ تا 
2۰ روستا در کلیبر و ورزقان آبرسانی خواهد 

شد.

نیازمند اصالح فرهنگ مصرف آب هستیم
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طی مراسمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اســالمی ایران و استاندار فارس، طرح 
فاضالب شهر کازرون در مدار بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، طی مراسمی با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران، دکتر صالحی معاون پژوهشی وی، دکتر هادی ایمانیه 
استاندار فارس، دکتر عباسی نماینده مردم شهرستان کازرون در مجلس شورای اسالمی، دکتر علی جان 
صادق پور مدیرعامل شرکت آبفا اســتان فارس و جمعی از مدیران ارشد این استان و مسئولین محلی 
شهرستان کازرون، طرح فاضالب شهر کازرون شامل تصفیه خانه، خطوط انتقال و شبکه های جمع آوری 

فاضالب شهر با صرف اعتباری به ارزش 322۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید. 
در این مراسم، دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در استان فارس، با اشاره به رویکرد دولت ســیزدهم در ساختن ایران قوی بیان داشت: امروز بحث مهم 
کشور محرومیت زدایی و اعتالی نام ایران اسالمی است که نیازمند همتی همگانی و به میدان آمدن همه 

نخبگان علمی در کشور است.
گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس حاکی است در این مراسم دکتر ایمانیه استاندار فارس نیز 
طی سخنانی با ابراز خرسندی از افتتاح این طرح بزرگ در شهر کازرون از همه دست اندرکاران و عوامل 

اجرای آن قدردانی کرد و بهره برداری از این طرح را گامی موثر در توسعه شهرستان کازرون خواند.
در این آیین گشایش و پیش از سخنان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر صادق پور مدیرعامل شرکت 
آبفا استان فارس طی سخنانی تکمیل و بهره برداری طرح های نیمه کاره آب و فاضالب را مهمترین راهبرد 
شرکت آبفا استان فارس در برهه کنونی عنوان کرد و گفت: طرح ایجاد تأسیسات فاضالب شهر کازرون 
که مدت ها در مراحل آخر نیمه کاره مانده بود و امروز به دستان وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و 
استاندار فارس در مدار بهره برداری قرار می گیرد، شامل اجرای تصفیه خانه، خطوط انتقال و شبکه های 
جمع آوری فاضالب است که از ســال ۱373 مورد تأیید قرار گرفت و دارای ردیف ملی طرح های عمرانی 

شد.
 در همین راستا عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خطوط انتقال این طرح از سال ۱375 آغاز شد که از 
23۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و خطوط انتقال پیش بینی شده طرح، مجموعا 59 کیلومتر شامل 2۱5۰۰ 
متر شبکه فرعی، 32۰۰۰ متر شــبکه اصلی و 5573 متر خط انتقال فاضالب اجرا شده است. در همین 

خصوص تاکنون 37۰5 فقره انشعاب فاضالب نیز نصب شده است.
وی افزود: در بخش دیگری از این طرح زیســت محیطی که بزرگترین طرح زیست محیطی غرب فارس 
اســت، تصفیه خانه فاضالب شــهر کازرون در دو مدول هر یک با ظرفیت تصفیه ۱7۱۰۰ مترمکعب در 
شبانه روز با به کارگیری فرآیند تصفیه  DPMC، در زمینی به مساحت ۴5 هکتار طراحی شد که بخش 
ســویل و الکترومکانیکال مدول اول این تصفیه خانه فاضالب همراه با شبکه جمع آوری و خطوط انتقال 
با صرف اعتباری بــه ارزش 322۰ میلیارد ریال، مراحل اجرا را به اتمام رســانده و امروز به میمنت ایام 

خجسته هفته دولت به بهره برداری می رسد.
 فاز نخست طرح فاضالب شهر کازرون قادر به ارائه خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب به ۱۰3 

هزار نفر از شهروندان شهر کازرون است.

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری طرح فاضالب کازرون در 

مدار بهره برداری قرار گرفت

دکتر علی جان صادق پور
مدیرعامل 

شرکت آبفا استان فارس
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فاز نخســت پروژه آب شــیرین کن شماره ۴ 
»شهید عباسپور« بوشهر به بهره برداری رسید

در آیینی با حضور اسالمی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی، نماینده مردم بوشــهر، گناوه و دیلم در 
مجلس شورای اســالمی و استاندار بوشهر، فاز 
نخست پروژه آب شــیرین کن شماره ۴ بوشهر 
با ظرفیت 7 هزار مترمکعب در شــبانه روز به 

بهره برداری رسید.
به گــزارش روابط عمومی و آمــوزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، ابوالحسن 
عالی در آیین افتتاح پروژه یادشده اظهار کرد: 
ظرفیت فاز اول پروژه آب شیرین کن بوشهر 7 
هزار مترمکعب در شــبانه روز و جمعیت تحت 

پوشش آن 2۰ هزار نفر است.
وی بیان کرد: حجــم مخزن های آب خام و پاک 
این پروژه یک هزار و 5۰۰ مترمکعب، طول خط 
انتقال آب پــاک آن 5.5 و طول خط انتقال برق 

پروژه ۱.2 کیلومتر است.
عالــی یادآور شــد: عملیات اجرایــی پروژه 
آب شیرین کن بوشهر آذرماه سال گذشته آغاز 
و در خرداد امســال فاز نخست آن پیش تولید 
شده و اکنون ۱۰ هزارمترمکعب در شبانه روز آب 

شیرین تولید می کند.
وی اظهار کرد: مبلغ کل ســرمایه گذاری 2۴۰ 
میلیارد تومان اســت که در فاز نخســت ۱8۰ 

میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.
عالی افزود: در دهه فجر امســال نیز فاز نهایی 
آب شیرین کن شهید عباســپور بوشهر افتتاح 

خواهد شد.
وی ادامه داد: در هفته دولت امســال مجموع 
پروژه های شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
8 پروژه با سرمایه گذاری بیش از ۴ هزار و 772 
میلیارد ریال افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز 

شد.

چکیده ای از پروژه های 
افتتاحی شرکت آب و فاضالب 

استان بوشهر در هفته دولت

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در شاخص 
جذب منابع ملــی و اســتفاده از ظرفیت های 
قانــون بودجــه در بیــن واحدهــای اجرایی 
شــرکت کننده در فراینــد ارزیابی بــه عنوان 
دستگاه برتر اجرایی در جشنواره شهید رجایی 

معرفی شد.
در متن لــوح تقدیر ایــن ارزیابــی خطاب به 
مدیرعامل شرکت، ابوالحسن عالی آمده است: 
ضمــن تبریک هفته دولت و گرامیداشــت یاد 
و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر با عنایت به 
ارزیابی صورت گرفته، ســتاد بیست و پنجمین 

جشــنواره شــهید رجایی اســتان بوشهر آن 
شرکت را در فرایند ارزیابی عملکرد سال ۱400 
به عنوان دســتگاه اجرایی برتر در محور جذب 
منابع ملی و اســتفاده از ظرفیت هــای قانون 
بودجه در بین واحدهای اجرایی شرکت کننده 

در فرایند ارزیابی عملکرد اعالم می نماید.
با تبریک ایــن موفقیت به جنابعالــی و کلیه 
کارکنان محترم آن دســتگاه، برایتان از درگاه 
خداوند متعال توفیق بیشــتر در مسیر تحقق 
منویات مقــام معظم رهبری و سیاســت های 

دولت محترم مسئلت داریم.

شرکت آب و فاضالب بوشهر به عنوان دستگاه برتر 
اجرایی در جشنواره شهید رجایی معرفی شد

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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ابوالحسن عالی
مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب استان بوشهر



همزمان با پنجمین روز از هفته دولت و با حضور فرماندار 
شهرستان عسلویه، عملیات پروژه خرید تضمینی آب از 
تأسیسات نمک زدایی روستای اخند شهرستان عسلویه 

با ظرفیت ۱5۰۰ مترمکعب در شبانه روز آغاز شد.
قاسم بحرینی مدیر امور آبفا شهرستان عسلویه در این 
خصوص گفت: این پروژه که از تابســتان امسال عملیات 
اجرایی آن آغاز شده اســت به مدت 5 ماه تکمیل و وارد 

مدار تولید می شود.
تأسیســات نمک زدایی روســتای اخند عسلویه دارای 
سالن اصلی تصفیه اصلی ۱5۰۰ مترمکعبی و مخزن آب 2 

هزار مترمکعبی است.
ایــن پــروژه دارای ۴ کیلومتر خط انتقال اســت که با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا شده است و 95۴5 

نفر تحت پوشش دارد.

آغاز عملیات اجرایی پروژه خرید تضمینی آب از تأسیسات 
نمک زدایی روستای اخند شهرستان عسلویه

در آیینی با حضور استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتی 
و تنگســتان مخزن 5۰۰ مترمکعبی روســتای چاوشی 

شهرستان دشتی به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در این آیین 
اظهار کرد: با بهره برداری از این طرح، آب شرب سه روستا 
با 73۱ خانوار و 2 هزار و 26۰ نفر جمعیت تثبیت خواهد شد.

وی بیان کرد: منبع تامیــن آب این پروژه خط انتقال کوثر 
است و برای اجرای این طرح 2۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه 

شده است.
عالی ادامه داد: برای هفته دولت افتتــاح 2 مخزن 5۰۰ و 
یک مخزن 5هزار مترمکعبی در استان بوشهر پیش بینی 
شده که از این مجموع مخزن های دلوار و روستای چاوشی 
افتتاح شده و مخزن 5۰۰ مترمکعبی روستای گلستان نیز 

ظرف روزهای آینده افتتاح می شود.
وی یادآور شــد: در هفته دولت امسال مجموع پروژه های 

شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشــهر 8 پــروژه با 
سرمایه گذاری بیش از ۴ هزار 772 میلیارد ریال افتتاح یا 

عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر گفت: 
همزمان با هفته دولت همچنین فاز نخست آب شیرین کن 
شــماره ۴ بوشــهر به ظرفیت 7 هــزار مترمکعب و با 
ســرمایه گذاری یک هزار و 8۰۰ میلیارد ریال با مشارکت 

بخش خصوصی به بهره برداری رسید.
وی یادآور شــد: در هفته دولت همچنین عملیات اجرایی 
2 آب شیرین کن دیر و اخند عســلویه و همچنین مخزن 

ذخیره آب پنج هزار مترمکعبی برازجان آغاز شد.
عالی افتتاح مخزن ذخیره آب 2 هزار مترمکعبی انارستان 
و تأسیسات جانبی آن در شهرستان جم با ۱۰۰ میلیارد ریال 
را از دیگر پروژه های شــرکت آبفا استان بوشهر در هفته 

دولت اعالم کرد.

مخزن 500 مترمکعبی روستای چاوشی شهرستان دشتی 
به بهره برداری رسید

پروژه های شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر 
با سرمایه گذاری بیش از 
4 هزار 772 
میلیارد ریال 
در هفته دولت افتتاح شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
با اشــاره به افتتــاح پروژه هــا در هفته دولت 
اظهار داشــت: در این هفته 8 پروژه در شهرها 

و روستاهای استان وارد مدار بهره برداری  شد.
ابوالحســن عالــی از افتتــاح فــاز نخســت 
آب شیرین کن شماره 4 بوشــهر به ظرفیت 7 
هزار مترمکعب خبر داد و بیان کرد: این پروژه 
با سرمایه گذاری یک هزار و 800 میلیارد ریال 

با مشارکت بخش خصوصی اجرا شده است.
وی با اشــاره به افتتــاح شــبکه جمع آوری 
فاضالب و خط تحت فشــار منطقه بسیجیان 
گناوه تصریح کرد: برای اجــرا این طرح ۱۲۵ 

میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
از تکمیل مخزن ذخیره آب ۵ هزار مترمکعبی 
دلوار نیز خبر داد و بیان کرد: برای ساخت این 
پروژه ۲30 میلیارد ریال ســرمایه گذاری شده 

است.
عالی افتتاح خــط انتقال آب بندر رســتمی 
در تنگســتان را از دیگــر پروژه ها دانســت و 
خاطرنشان کرد: اجرای این طرح 4۲ میلیارد 

ریال هزینه در بر داشته است.
وی افتتاح مخزن ذخیره آب ۲ هزار مترمکعبی 
انارستان و تأسیسات جانبی آن در شهرستان 
جم با ۱00 میلیــارد ریال را از دیگر پروژه های 
افتتاحی هفته دولت اعالم و خاطرنشــان کرد: 
حفر یک حلقه چاه آب در روســتای تنگ زرد 
دشتستان با اعتبار 9.3 میلیارد ریال وارد مدار 

تولید  شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
افتتاح ۲ مخزن ذخیره آب بــه ظرفیت ۵00 
مترمکعب در روســتاهای چاووشی و گلستان 
دشتی از دیگر طرح ها ذکر کرد و گفت مخزن 
ذخیره آب چاووشی با اعتبار ۱3 میلیارد ریال 
و گلستان با سرمایه گذاری ۱۲.3 میلیارد ریال 

احداث شده است
عالی از آغاز ســاخت مخزن ۵ هزار مترمکعبی 
تنگ ارم خبر داد و بیان کرد: این مخزن توسط 
قــرارگاه امام حســن مجتبی بــا اعتبار 370 

میلیارد ریال اجرا  شد.
وی با اشــاره به آغاز عملیات حفر چاه های آب 
شرب و کف شکنی چاه ها در هفته دولت افزود: 

این طرح با ۱30 میلیارد ریال اعتبار اجرا  شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
با اشاره به آغاز خط انتقال آب روستای دمیگز 
شهرســتان دیر خاطرنشــان کرد: این طرح با 

۱70 میلیارد ریال اعتبار آغاز  شد.
عالی ساخت مخزن ۵ هزار مترمکعبی برازجان 
و آب شیرین کن 3 هزار و 7۵0 مترمکعبی دیر 
را از دیگر طرح ها دانست و خاطرنشان کرد: در 
این راستا عملیات اجرایی آب شیرین کن اخند 

در هفته دولت آغاز  شد.
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مدیرعامل آب و فاضالب خراسان رضوی اقدامات این 
شرکت در یک ســال فعالیت دولت سیزدهم را تشریح 

کرد.
مهندس سیدابراهیم علوی با بیان اینکه ۲7۵ روستای 
استان در دولت مردمی و انقالبی سیزدهم از آب شرب 
پایدار برخوردار شــدند، افزود:77 روســتا با جمعیت 
74 هــزار و 48۶ نفر از محل اعتبارات ملی، اســتانی، 
محرومیت زدایی و توســعه ملی با صــرف هزار و یک 

میلیارد ریال از تنش آب شرب خارج شدند.
وی گفت: ۱98 روســتا هم با جمعیتی بالغ بر ۲40 هزار 
نفر و مشارکت 380میلیارد ریالی افراد خیر؛ به ویژه حاج 

اکبر ابراهیمی، خیر آبرسان کشور تامین آب شدند.
وی بــا بیان اینکــه با حفــر و تجهیز دو حلقــه چاه و 
 اجرای چهــار کیلومتر خط انتقال در خــواف با هزینه 
هزار و ۱۵0 میلیارد ریال، این شهر از فهرست شهرهای 
مواجه با تنش آبی در اســتان خارج شد، اظهار داشت: 
با اجرای ۲0 پروژه زیرســاختی در دو شــهر رشتخوار 
و جنگل و ۵7 روســتا، شــرایط تامین آب ۶0هزار نفر 

جمعیت در این شهرستان بهبود یافت.
وی از تصویب طرح بزرگ آبرساني به تربت حیدریه با 
اعتبار 4۵0 میلیارد ریال خبــر داد که با تکمیل آن در 
قالب حفر 4 حلقه چاه ۱00لیتر در ثانیه به توان تولید 

آب این شهر افزوده مي شود.
به گفته وی، با جابجایی و تجهیز سه حلقه چاه طی سه 
هفته، توان تولید آب شــرب در تایباد از ۱۵۶ به ۱94 
لیتر بر ثانیه و فشار شــبکه هم از نیم به دو بار افزایش 
یافت و منجر به تعادل و پایداری آب و رضایت عمومی 

در شهر مرزی تایباد شد.
وی پروژه افزایش توان تولید آب در شــهر تربت جام با 
صرف ۶0میلیارد ریال اعتبار را مورد اشاره قرار داد که 
با بهره برداری کامــل از چاه های جدید، توان تولید آب 
در این شهر به 400 لیتر بر ثانیه می رسد و پاسخگوی 

نیاز ۱۲0 هزار نفر جمعیت در دوران غیر پیک خواهد 
بود.

مهندس علوی از اســتمرار پدیده شــوم خشکسالی و 
کاهش نزوالت آسمانی به عنوان عامل افت سفره های 
آب زیرزمینی نام برد و ادامه داد: این شــرایط، تامین 
آب 98 شــهر و ۲930 روســتا با جمعیت سه میلیون 
و ۲00 هزار نفر در این اســتان را دچــار چالش جدی 
آب کرده اســت؛ به گونه ای که در حــال حاضر ۶۵۲ 
روســتا به صورت کمکی و 340 روســتا هــم به طور 
دائم با تانکر ســیار آبرسانی می شوند؛ لذا آبفا استان بنا 
دارد با اســتفاده از تمام ظرفیت هــای موجود از جمله 
اعتبارات اســتانی و ملــی، محرومیت زدایی و مجمع 
خیرین، مشــکل آب شــرب ۵79 روســتا را ظرف دو 
ســال به طور کامل برطرف کند که از این تعداد ۲00 
روستا توسط خیرین و ۱۲۱ روســتا هم در قالب طرح 
محرومیت زدایــی دولت توســط قرارگاه امام حســن 
مجتبی)ع( در سال ۱40۱ و مابقی در سال ۱40۲ اجرا 
خواهد شــد. میزان اعتبار مورد نیاز اجرای این تعداد 
پروژه برای ســال ۱40۱ حدود شــش هــزار میلیارد 
ریال و ســال ۱40۲ حدود هــزار و۱00 میلیارد ریال 

پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه پروژه آبرســانی به روستاهای محروم 
استان از ابتدای سال جاری با جدیت در حال اجراست، 
گفت: ۲3 پروژه محرومیت زدایی در ۵ شهرستان مرزی 
اســتان با تالش ســپاه و نظارت آبفا عملیاتی و فعال 

است.
وی عملکرد یکســاله بخش فاضالب را یادآور شــد و 
گفــت: در این مدت 37 کیلومتر شــبکه و خط انتقال 
اجرا و ســه پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب در ســه 
شهر ســبزوار، خواف و تربت حیدریه در حال پیگیری 

است.
مدیرعامل آبفا خراســان رضوی اضافــه کرد: فاضالب 

خانگــی و غیرخانگی از طریق هفــت واحد متمرکز و 
ســه پکیج لوکال )محلی( به ظرفیت اســمی87 هزار 
مترمکعب در شبانه روز در شــهرهای گلبهار، سبزوار، 
تربت حیدریــه، نیشــابور، طرقبه، شــاندیز و گناباد 
تصفیه می شــود، ظرفیت در حــال بهره بــرداری از 
تصفیه خانه های فاضالب شهرهای خراسان رضوی به 
جز مشــهد 8۱ هزار مترمکعب بــوده و تاکنون هزار و 
۵30 کیلومتر شــبکه جمع آوری و حدود 70 کیلومتر 
خطوط انتقال فاضالب در سطح استان اجرا شده است.

 وی جمعیت برخوردار شــهری و روستایی در خراسان 
رضوی از شــبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 
در اســتان را ۶00 هزار نفر در قالب ۲۲۲ هزار و 387 
مشــترک اعالم کــرد و گفت: طــرح تکمیل فاضالب 
شهرهای نیشــابور و تایباد با ســرمایه گذاری ۱9هزار 
میلیاردریالی بخش غیردولتی عقد قرارداد شده است 
که بــا بهره بــرداری از آنها جمعیت تحت پوشــش از 
مزایای شبکه جمع آوری به نرم کشوری نزدیک خواهد 

شد. 

فهرست طرحها و پروژه های آبرسانی شهری  قابل افتتاح در هفته دولت سال 1401

عنوان طرح/ردیف
پروزه

دستگاه 
اجرایی

ظرفیت تامین 
آب ) لیتر در 

ثانیه ( 

جمعیت تحت 
پوشش 
)نفر( 

منابع تامین 
آب 

خط انتقال 
ظرفیت چاهها  تعداد چاهها )کیلو متر(

تعداد مخازن )باب(
ظرفیت 

مخازن )متر 
مکعب( 

تعداد 
ایستگاه های 
پمپاژ )باب(  

ظرفیت 
ایستگاه های 
پمپاژ )لیتر 
در ثانیه( 

ظرفیت 
تصفیه خانه 

آب قابل بهره 
برداری  )لیتر 

در ثانیه( 

هزینه 
اجرایی انجام 
شده )میلیارد 

ریال 

محل تالمین 
اعتبار 

1
طرح جمع آوري 

آب چاه هاي 
شماره 7و8 شهر 

خواف 

شرکت آب 
و فاضالب 

استان 
خراسان 
رضوی 

سرمایه مازاد 120--2--4.6226چاه47000-
و تنش

دستاوردهای یکساله شرکت 
آب و فاضالب خراسان رضوی در دولت سیزدهم

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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فهرست طرحها و پروژه های آبرسانی روستایی قابل افتتاح در هفته دولت سال 1401

دستگاه اجراییعنوان طرح/پروزهردیف
تعداد 

روستاهای 
تحت پوشش

تعداد 
خانوار تحت 

پوشش
کلنگ افتتاح

زنی

ایستگاه پمپاژمخازنمنبع تامین آب
خط انتقال 
)کیلومتر(

هزینه شبکه توزیع)کیلومتر(
اجرایی  
)میلیارد 

ریال(

محل تامین 
اعتبار

تعدادنوع
ظرفیت 
)لیتر 

برثانیه(
ظرفیت تعداد

ظرفیت تعداد)مترمکعب(
توسعهاصالح)لیتربرثانیه(

نهور-چاه زول 1
شهرستان خواف

شرکت ابفای 
241425550361632خراسان رضوی

صندوق 
توسعه 

ملی

شیخانلو و مریجگان 2
شهرستان چناران

شرکت ابفای 
273025.33خراسان رضوی

توسط خیر 
و دهیاری 

انجام 
گردیده 

است

روستای باسفر 3
شهرستان رشتخوار

شرکت ابفای 
215110001132.821.845چاه111311خراسان رضوی

صندوق 
توسعه 

ملی

حاجی آباد شهرستان 4
زاوه

شرکت ابفای 
257021.810.5020خراسان رضوی

صندوق 
توسعه 

ملی

5
مجتمع صنور 

شهرستان تربت 
حیدریه

شرکت ابفای 
155011.216خراسان رضوی

صندوق 
توسعه 

ملی

آبرسانی روستای 6
گفت ومنیدر

شرکت ابفای 
اعتبارات 243121.45320خراسان رضوی

عمرانی

آبرسانی مجتمع نصر 7
خوشاب

شرکت ابفای 
اعتبارات 396132.65.940خراسان رضوی

عمرانی

آبرسانی مجتمع 8
بلقان آباد 

شرکت ابفای 
اعتبارات 2177211002.320خراسان رضوی

عمرانی

آبرسانی مجتمع 9
چشام داورزن 

شرکت ابفای 
اعتبارات 316731033خراسان رضوی

عمرانی

آبرسانی مجتمع 10
بیسجرد جوین

شرکت ابفای 
اعتبارات 21456215007.680خراسان رضوی

عمرانی

آبرسانی مجتمع 11
برغمد جوین

شرکت ابفای 
اعتبارات 1122413.540خراسان رضوی

عمرانی

12
آبرسانی روستای 

مجتمع قلعه نو 
جمشید نیشابور

شرکت ابفای 
اعتبارات 158011.835خراسان رضوی

عمرانی

آبرسانی روستای 13
نغندر طرقبه شاندیز

شرکت ابفای 
اعتبارات 14001150025خراسان رضوی

عمرانی

ابرسانی مجتمع 14
سلیمانی فیروزه 

شرکت ابفای 
عمرانی - 450043.434خراسان رضوی

استانی

آبرسانی مجتمع 15
اسحاق آباد زبرخان

شرکت ابفای 
عمرانی - 3131231100041خراسان رضوی

استانی

آبرسانی مجتمع 16
سیدالشهدا سرخس

شرکت ابفای 
12030چاه64006خراسان رضوی

ملی - 
محرومیت 

زدایی

آبرسانی روستای 17
باغک سرخس

شرکت ابفای 
325631.33.212خراسان رضوی

خیر -جهاد 
سازندگی 

- اعتبارات 
جاری

آبرسانی روستای 18
مزار بجستان 

شرکت ابفای 
عمرانی - 1346112001.540خراسان رضوی

ملی

آبرسانی روستای 19
روشناوند گناباد 

شرکت ابفای 
عمرانی - 110271110001.8100خراسان رضوی

ملی

20
آبرسانی روستای 

علی آباد و ظهیر آباد 
فیض آباد 

شرکت ابفای 
عمرانی - 595512003.530خراسان رضوی

ملی

آبرسانی روستای 21
مغان کاشمر

شرکت ابفای 
عمرانی - 1216611.735خراسان رضوی

ملی

آبرسانی روستای 22
یخک تربت جام 

شرکت ابفای 
1263111504220خراسان رضوی

صندوق 
توسعه 

ملی

آبرسانی روستای 23
کشکک تایباد 

شرکت ابفای 
138510.6526خراسان رضوی

صندوق 
توسعه 

ملی

آبرسانی روستای 24
اسد آباد دربند تایباد 

شرکت ابفای 
140012.515خراسان رضوی

صندوق 
توسعه 

ملی

آبرسانی روستای 25
دوغایی قوچان

شرکت ابفای 
عمرانی - 13.215001108.50.348چاه89808خراسان رضوی

ملی

آبرسانی روستای 26
عسگرآباد  قوچان

شرکت ابفای 
عمرانی - 13.218چاه13541خراسان رضوی

ملی

آبرسانی روستای 27
عمارت قوچان

شرکت ابفای 
13.2115چاه170010خراسان رضوی

صندوق 
توسعه 

ملی

آبرسانی مجتمع 28
زیرک آباد  بردسکن

شرکت ابفای 
اعتبارات 465041050خراسان رضوی

عمرانی

آبرسانی مجتمع فتح 29
آباد گلبهار 

شرکت ابفای 
اعتبارات 440048.56.735خراسان رضوی

عمرانی

آبرسانی مجتمع 30
اسالم آباد گلبهار 

شرکت ابفای 
اعتبارات 2300212005718خراسان رضوی

عمرانی

آبرسانی مجتمع ارزنه 31
باخرز 

شرکت ابفای 
اعتبارات 1740چاه38503خراسان رضوی

عمرانی

آبرسانی مجتمع 32
گلشیخ فریمان 

شرکت ابفای 
450041501513خراسان رضوی

اعتبارات 
عمرانی- 

خیر 
77206752057744.6175950529115.3574.771029جمع کل

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مهندس بهزاد برارزاده-  مدیرعامل شرکت آب وفاضالب مازندران

مدیرعامل آبفا مازندران با اشاره به افتتاح و بهره برداری 
از ۲۶ پروژه آب و فاضالب در استان در ایام گرامیداشت 
هفته دولت گفت: با بهره برداری از این پروژ ه ها ۶8۱۲0 
خانوار در سراسر استان مازندران از مزایای آنها برخوردار 

شده اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب مازندران، 
مهندس بهزاد برارزاده ضمن گرامیداشت هفته دولت، 
به  اشاره  با  و  باهنر  و  رجایی  شهیدان  خاطره  و  یاد 
ویژگی های بارز این دو شهید گرانقدر از آنها به عنوان 
مرد خدا و مرد خدمت یاد کرد و اظهار داشت: نگاه دولت، 
محرومیت زدایی  و  محروم  مناطق  به  خدمات رسانی 
است و در همین راستا آبرسانی به تمامی نقاط دوردست 

همزمان با هفته دولت

روستایی، با وجود تنش آبی موجود، همچنان با مدیریت 
جهادی ادامه دارد.

از  برخورداری  دلیل  به  مازندران  استان  افزود:  وی 
شرایط خوب گردشگری، در تمامی فصول سال پذیرای 
مسافران بی شماری است؛ لیکن زیرساخت های موجود 
پاسخگوی جمعیت گردشگر نیست، لذا می طلبد نگاه 
دولتمردان به استان های شمالی و به خصوص مازندران 
ویژه باشد تا زیرساخت های آبرسانی موجود اصالح شود.

ادامه  در  مازندران  آب وفاضالب  شرکت  مدیرعامل 
سخنانش با اشاره به پروژه های افتتاحی در هفته دولت 
عملیات  با  آبرسانی  پروژه   ۲۲ انجام  کرد:  خاطرنشان 
به  توزیع  شبکه  و  انتقال  خط  اجرای  شامل  فیزیکی 

طول بیش از ۱۵0 هزار متر، حفر و تجهیز ۱۱ حلقه 
چاه با آبدهی ۲3۱ لیتر در ثانیه، احداث ۱3 باب مخازن 
ذخیره به حجم ۲4۲0 مترمکعب با اعتباری بالغ بر 93۲ 
میلیارد ریال و بهره مندی 4۲ هزار خانوار از اقدامات این 

شرکت در این راستا بوده است.
وی با اشاره به پروژه های افتتاحی بخش فاضالب افزود: 
شبکه  اجرای  با  هفته  این  طی  نیز  فاضالب  پروژه   4
به طول 9.۱۵۱ متر، نصب و  اصلی و فرعی فاضالب 
راه اندازی بوگیر بخش آشغالگیر و دانه گیر و لجن مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب ساری با صرف اعتباری افزون 
قرار گرفت و  بهره برداری  بر ۱74 میلیارد ریال مورد 

۲۶.۱۱0 خانوار از مزایای این پروژه ها بهره مند شدند.

بیش از بیش از 6868هزار هزار 
خانوار مازندرانی از خانوار مازندرانی از 
خدمات آب وفاضالب خدمات آب وفاضالب 

بهره مند شدندبهره مند شدند

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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مهندس برارزاده از آغاز عملیات اجرایی 9 پروژه در 
بخش آب و فاضالب طی هفته دولت نیز خبر داد و 
اعتبار  با  آبرسانی  پروژه   ۶ اجرایی  عملیات  افزود: 
پیش بینی شده به مبلغ ۱08 میلیارد ریال و مشخصات 
فیزیکی شامل حفر دو حلقه چاه با آبدهی 4۵ لیتر 
در ثانیه، احداث 4 باب مخزن ذخیره به حجم ۱300 
مترمکعب، اجرای خط انتقال به طول ۲7۵0 متر با 

بهره مندی 48۵۵ خانوار شروع شده است.
به  اشاره  با  مدیرعامل شرکت آب وفاضالب مازندران 
این  اجرایی  عملیات  گفت:  فاضالب  پروژه   3 اجرای 
پروژه ها با اعتبار پیش بینی شده به مبلغ ۶00 میلیارد 
ریال و بهره مندی ۱۲ هزار خانوار طی هفته دولت آغاز 
شد. امیدوارم با حمایت و نگاه ویژه دولتمردان و تالش 
کارکنان شرکت به زودی شاهد افتتاح این پروژه ها و 

خدمات  از  مازندران  والیی  استان  مردم  بهره مندی 
شرکت آب و فاضالب باشیم.

وی به استفاده از اعتبارات محرومیت زدایی در قالب 
قرارداد با قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( به مبلغ 3300 
میلیارد ریال نیز اشاره و تصریح کرد: این قرارداد شامل 
حفر یک حلقه چاه، بهسازی 9 دهنه چشمه، اجرای 
لوله گذاری خط انتقال به طول ۱7۵ کیلومتر، احداث 
مخازن به حجم ۱3۲۲0 مترمکعب، اجرای لوله گذاری 
شبکه توزیع به طول 309 کیلومتر، احداث 37 ایستگاه 
پمپاژ، احداث فیلترهای بتنی به حجم ۵00 مترمکعب، 
تهیه و نصب و راه اندازی 9 پکیج حذف آهن و ۱۵ 
دستگاه دیزل ژنراتور، جابجایی ۲800 فقره انشعاب 
و تامین انرژی جهت بهره مندی بیش از ۱۲8 روستا در 
شهرستان های بهشهر، نکا، ساری، قائمشهر، سوادکوه 

شمالی، سوادکوه، بابل، آمل، نوشهر و کالردشت است.
مهندس برارزاده استفاده از ظرفیت خیران در زمینه 
مناطق  جمله  از  استان  مختلف  مناطق  به  آبرسانی 
روستایی و کم برخوردار را یکی از برنامه های در حال 
اجرا در این شرکت دانست و گفت: به همین منظور 
روستای   ۶۱ آبرسانی  شبکه  توسعه  برای  شد  مقرر 
مازندران به میزان ۱۵۶ کیلومتر لوله توسط بنیاد حاج 
اکبر ابراهیمی تهیه و در قالب اولویت مشارکتی در 
اختیار دهیار و شوراهای اسالمی روستاهای مورد نظر 

قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مجمع خیرین استان نیز تشکیل 
و مقرر شد از ظرفیت دیگر خیرین برای ارتقای سطح 
بهره مندی از طرح های آبرسانی به روستاها استفاده 

شود.
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آغاز بهره برداری از 17 طرح 
آبرسانی و تامین آب شرب در آذربایجان غربی

رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان غربــی از 

بهره بــرداری از ۱7 طــرح آبرســانی و تامین آب شــرب در 
آذربایجان غربی همزمان با هفته دولت خبر داد.

لطیف خوش ســیرت، تامین آب آشامیدنی روستاهای گردکسپیان، پسوه و 
شین آباد شهرستان پیرانشهر، تامین آب شرب مجتمع 7 روستایی حاجی خوش 

و شهرزور مهاباد، تامین آب آشــامیدنی رازی و تامین آب اضطراری خوی، بهسازی 
سه باب چشمه سنگان شیخان شیوه بیرو اشــنویه، مجتمع ۶ روستایی و 7 روستایی 
چیلیک میاندوآب، تامین آب روســتای کش ارخی شهرســتان شــوط، احداث مخزن 
یک هزار مترمکعبی شــهر ناالس سردشت، تامین آب آشــامیدنی روستای قادوکندی 
شهرســتان چالدران، تامین آب شرب روســتاهای بابا نظر و بادخرید شهرستان تکاب 
و تامین آب شرب روســتاهای عباس آباد و دســتجرد و آغاز عملیات تامین آب شرب 

مجتمع شبان شهرستان ارومیه را از جمله این طرح ها اعالم کرد.
وی با بیان اینکه برای اجرا و آماده بهره برداری شــدن این 
طرح ها ۲۲4 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، اظهار 
داشــت: با بهره برداری از این طرح ها، یک هزار و 4۵0 
خانوار روســتایی با ۵ هــزار و 7۱8 نفر جمعیت 
از آب شرب ســالم و بهداشــتی برخوردار 

همزمان با هفته دولت اتفاق خواهند شد.
افتاد؛

آبرسانی به روستای کش آرخی 
شوط

همزمان با هفته دولت، بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستای کش آرخی 
شهرستان شوط آغاز شد.

طی مراســمی که به همین منظور در روســتای کش آرخی شهرســتان شوط و با 
حضور امام جمعه، فرماندار این شهرســتان و حکیمی معاون برنامه ریزی و توســعه 
ســرمایه گذاری شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان غربی برگزار شد، معاون 
برنامه ریزی و توســعه ســرمایه گذارvی شــرکت، ضمن ارائه آماری از اعتبارات 
هزینه شده و خدمات ارائه شده به مشــترکین بر لزوم استفاده صحیح آب توسط 

مشترکین تاکید کرد.
گفتنی اســت این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر۲0 میلیارد ریال از محل 

اعتبارات محرومیت زدایی و اجرای 3 و نیــم کیلومتر خط انتقال با 
لولــه پلی اتیلن ۱۲۵میلی و 300 متر اصالح شــبکه داخلی 

با لولــه پلی اتیلــن 7۵ میلی و استانداردســازی 
انشعابات معابر صورت گرفته است.

افتتاح پروژه آب رساني به 
روستاي قادوکندي چالدران، 

همزمان با هفته دولت
همزمان با هفته دولت، پروژه آب رســاني به روستاي 

قادوکندي چالدران افتتاح شد.
به گزارش روابــط عمومي آب و فاضالب شهرســتان 
چالــدران، در چهارمین روز از هفتــه دولت با حضور 
حجت االســالم والمســلمین محمدزاده امام جمعه 
چالــدران، عبداله نــژاد فرماندار و جمعــي از اعضاي 
شوراي اداري این شهرستان طرح آبرساني به روستاي 

قادوکندي به بهره برداري رسید.
این طرح با مشارکت بنیاد علوي و امور آب و فاضالب 
چالدران با اعتبار 3 میلیارد ریال در این روستا اجرایي 
شد و ساکنین روســتاها از نعمت آب شــرب سالم و 

بهداشتي بهره مند شدند.

کلنگ زني مخزن
3000 مترمکعبي شین آباد

همزمــان با هفته دولــت، کلنگ زنــي مخزن 3000 
مترمکعبي شــین آباد با حضور مسئوالن استانی انجام 

شد.
به گزارش روابــط عمومي آب و فاضالب پیرانشــهر، 
مراســم کلنگ زني مخزن 3000 مترمکعبي شین آباد 
با حضور سرپرســت معاونــت اقتصادی اســتانداری 
آذربایجان غربی، نماینده مردم پیرانشــهر و سردشت 
در مجلس شورای اسالمی و دیگر مسئولین شهرستان 

صورت گرفت.
 این پروژه در راســتای طرح هاي محرومیت زدایي و با 
همکاری قرارگاه امام حســن مجتبــی)ع( و با نظارت 
شــرکت آب و فاضالب اســتان در حال اجراســت و 

پیش بینی می شود سال آینده به بهره برداری برسد.

دیدار شهردار و رئیس شورای 
شهر سردشت با مدیرعامل 

شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
غربی

شهردار و رئیس شورای شــهر سردشت با مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دیدار کردند.

در این دیدار، شــهردار و رئیس شورای شهر سردشت 
گزارشــی از مســائل و مشــکالت موجود از وضعیت 
طرح هــای آب و فاضالب این شــهر کــه در ارتباط با 
مجموعه مدیریت شهری و شــهرداری هستند، ارائه 
دادند. در ادامه این دیدار، خوش سیرت ضمن بررسی 
موضوعات و مشکالت طرح شده دستورات الزم جهت 

رفع مشکالت را صادر کرد.
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مدیرعامل شرکت آب و 
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گزارش تصویری



اخبار اقدامات و فعالیت های انجام شده 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان کرمان اعالم کــرد: یک 
میلیون و ۱3۰ هــزار نفر از جمعیت 
اســتان در برخی شهرها و روستاها 
با تنش آبی مواجه هســتند که اگر 
پروژه سد نسا و انتقال آب از خلیج 
فارس به ســرانجام برسد، 9۰۰هزار 
نفر از جمعیت اســتان از تنش آبی 

خارج می شوند.
عبدیان در خصوص شــیوه تأمین 
آب واحد های نهضــت ملی و اقدام 
ملی با وجود مشــکل فعلی آب در 
شــهر کرمان گفت: در شرایط فعلی 
در شــهر کرمان از مجموع نیاز آبی 
66 میلیون مترمکعب در سال، ۴6.5 
میلیون مترمکعب در ســال موجود 
داریــم و امید ما بــرای تامین آب 
انتقالی  شرب واحد های جدید، آب 
از خلیج فارس اســت که قرار است 
هزار لیتر در ثانیه به شبکه آب شرب 

اضافه شود.

همزمان با هفته دولت، پروژه های تامین آب و آبرسانی 
شهرستان بم به بهره برداری رسید. 

همزمان با هفته دولت با حضور دکتر آیت اللهی موسوی، 
معاون عمرانی اســتاندار و سایر مســئولین محلی، 
پروژه های تامین آب و آبرسانی شهرستان بم با اعتباری 

بالغ بر 7۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
این پروژه ها شــامل پروژه تامین آب شــهر بم:حفر و 
تجهیز یک حلقه چاه بــا اعتبار 25 میلیارد ریال، پروژه 
تامین آب روستاهای سردشــت، همت آباد،گواروئیه، 
دهبکری:حفر و تجهیــز یک حلقه چاه بــا اعتبار 2۰ 
میلیارد ریال و پروژه توســعه و بازسازی شبکه آب و 
بروات به طــول ۱۰ کیلومتر با اعتبــار 3۰ میلیارد ریال 

است.
همچنیــن با اعتبــاری نزدیک بــه 5۰۰ میلیارد ریال 
پروژه های تامین آب شهرستان بم شامل پروژه آبرسانی 
به مجتمع دریجانی با اعتبار 356 میلیارد ریال و پروژه 
آبرسانی به مجتمع دهبکری با اعتبار ۱33 میلیارد ریال 

کلنگ زنی شد.

به گزارش روابــط عمومــی فرمانــداری عنبرآباد، 
هفتم شــهریورماه به مناســبت هفته دولت با حضور 
حجت االســالم بامری امام جمعه، نماینده مردم شریف 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس، افشــاری پور فرماندار، 
معاون عمرانی، رئیس آبفا و جمعی از مســئولین، پروژه 
کلنگ زنی آبرسانی به روستاهای عبدل آباد، خضرآباد، 
مهتابی، غیک، گزآباد، مشــاع توکلی و مشاع بهمنی با 

اعتباری بالغ بر 6۰ میلیارد ریال کلنگ زنی شد.
مطهری رئیس آبفای شهرستان عنبرآباد در حاشیه این 
کلنگ زنی گفت: پروژه آبرســانی به هفت روستا شامل 
حجم کار بیش از ۱2 کیلومتر خط انتقال، احداث دو باب 
مخزن و احداث 37 باب حوضچه شــیرآالت و اتصاالت 

است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان:

یک میلیون و 130 هزار نفر 
از جمعیت استان با تنش آبی مواجه هستند

با اعتباری بالغ بر 7۰ میلیارد ریال؛

 پروژه های تامین آب و آبرسانی 
شهرستان بم به بهره برداری رسید

همزمان با هفته دولت انجام شد؛

 کلنگ زنی پروژه آبرسانی 
به هفت روستای عنبرآباد
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علیرضا عبدیان
مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب استان کرمان



با حضور معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار کرمان، فرماندار و جمعی از مسئولین 
شهربابک، دو طرح آبرســانی در شهرستان 
شهربابک با اعتباری بالغ بر 2۱ میلیارد تومان 

کلنگ زنی شد.
در این مراســم جاللی معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتاندار کرمان، پروژه های هفته 
دولت را در شهرستان شهربابک نماد هماهنگی 
و همکاری مســئولین و مردم دانست و اظهار 
داشت: امروز شاهد دسترنج وحدت حاکمیت 
و مردم در شهرستان شهربابک هستیم تا این 
شهرستان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های 

ویژه خود به نقطه ایده آل خود نزدیک شود.
وی همچنین بر ارائــه گزارش عملکرد به مردم 
تاکید کــرد و امیدآفرینــی در جامعه را جزو 

ضروریات امروز کشور عنوان کرد.
مرادی مدیر امور آبفا شهرســتان شهربابک 
نیز در حاشیه این مراسم در رابطه با طرح های 
آبرسانی مذکور گفت: این طرح ها شامل بخش 
اول طرح آبرسانی به مجتمع خبر شامل احداث 
دو باب مخــزن بتنی و 5۰۰۰ متــر خط انتقال 
با اعتباری بالغ بــر ۱3 میلیارد تومان و احداث 
مخزن 25۰۰ مترمکعبی خاتون آباد با اعتباری 

بالغ بر 8 میلیارد تومان است.

دو طرح آبرسانی 
در شهرستان شهربابک کلنگ زنی شد

پروژه های آبرسانی بخش جبالبارز در روستای 
گاوکان گوران کلنگ زنی شد

پروژه های آبرسانی بخش جبالبارز در روستای گاوکان گوران با حضور احمد 
بلندنظر، فرماندار شهرستان جیرفت، دکتر اعظمی نماینده مردم جیرفت و 
عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی، مهندس مشایخی مدیر آبفا جیرفت و 

جمعی از مسئولین محلی کلنگ زنی شد.
پروژه آبرسانی به بخش جبالبارز شامل ۱۱۰کیلومترشبکه و خط انتقال ، ۱۰ 
حلقه چاه، 22 مخزن بتنی و اجرای شبکه خط برق است. با اجرای این پروژه 

حدود 35روستا از نعمت آب شرب بهداشتی بهره مند می شوند.
الزم به ذکر است این پروژه ها طبق توافقنامه توسط قرارگاه سازندگی خاتم 

االنبیاء)ص( اجرا می شود.

پروژه آبرسانی به روستای مهدی آباد بلورد 
سیرجان به بهره برداری رسید

پروژه آبرسانی به روستای مهدی آباد بلورد سیرجان با اعتباری بالغ بر 9۰۰۰ 
میلیون ریال به بهره برداری رسید.

همزمان با چهارمین روز از هفته دولت با حضور فرماندار، امام جمعه، اعضای 
شورای اسالمی شهر و سایر مســئولین محلی، پروژه آبرسانی به روستای 

مهدی آباد بلورد به بهره برداری رسید.
مجید میرشاهی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا شهرستان 
ســیرجان با اعالم این خبر گفت: پروژه آبرسانی به مهدی آباد بلورد شامل 
اجرای 52۰۰ متر خط انتقال، 9۰۰ متر اجرای شبکه و احداث 7 باب حوضچه 
محافظ شیر آالت اســت. وی اعتبار اجرای این طرح را بالغ بر 9۰۰ میلیون 
ریال از محل اعتبارات داخلی و روســتاهای فاقد دهیــاری اعالم کرد و 
افزود: با اجرای این طرح ۴۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۱5۰ نفر از نعمت آب 

آشامیدنی سالم برخوردار شدند.

ایستگاه پمپاژ آب شرب روستای دراشکوت وارد 
مدار بهره برداری شد

به گزارش روابط عمومی امور آبفا شهرســتان منوجان، در چهارمین روز 
از هفته دولت با حضور امام جمعه شهرســتان منوجان، فرماندار، مدیر کل 
امور عشــایری در جنوب، مدیر امور آبفا و سایر مسولین شهرستان پروژه 

آبرسانی به روستای دراشکوت به بهره برداری رسید.
 این ایستگاه پمپاژ آب به منظور آبرسانی به روستای دراشکوت با جمعیت 

بالغ بر ۱5 خانوار وارد مدار بهره برداری شد.
این طرح با 33۰۰ میلیون ریال اعتبار و اجرای خط برق و نصب ایستگاه پمپاژ 
با همکاری مشترک اداره امور عشــایری و امور آب و فاضالب شهرستان 
منوجان احداث شــد و با بهره برداری از این ایستگاه پمپاژ، اهالی روستای 

دراشکوت از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.
گفتنی است منبع تامین آب این طرح، از تأسیسات آبرسانی مجتمع تیاب 
است که با اجرای آن، مشــکل بی آبی 35 نفر در روستای دراشکوت رفع 

می شود.

دیدار مدیرعامل و معاونین و 
مدیران شرکت آبفا کرمان با 

خانواده معظم شهدا
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان کرمان 
با حضور در منزل شــهیدان مظهری صفات ضمن 
شرکت در مراسم عزاداری ساالر شهیدان با خانواده 

آن شهدا دیدار و گفت  وگو کرد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمان، 
علیرضا عبدیان ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهیدان هشت ســال دفاع مقدس، رشادت های 7 
شهید خانواده مظهری صفات را یادآور شد و اظهار 
داشت: همه ما مدیون شهدا و خانواده آنان هستیم. 
شهدا با گذشــتن از جان خود و با خون خود از این 
نظام و کشــور دفاع کردند تا امروز ما در آسایش و 

آرامش زندگی کنیم.
وی ادامــه داد: امنیت امروز ما مرهــون ایثار و از 
جان گذشتگی شهدای واالمقام و صبر و استقامت 

خانواده معظم شهداست.
در حاشــیه این مراســم، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان کرمان ضمن تجلیــل از خانواده 
شهیدان مظهری صفات از همسر شهید عبدالمهدی 
مغفوری، همســر شــهید محمدجواد حســنی، 
مادر شــهید محســن برهانی و خواهر شهیدان 
سیف الدینی، مادر شهید حشمت اله پورشیخعلی و 

پدر شهید حسین صادقی نیز تجلیل به عمل آورد.

دیدار مدیرعامل 
شرکت آبفا استان 

کرمان با خانواده 
شهدای همکار

همزمان با هفته دولــت، مدیرعامل 
شرکت آبفا استان کرمان با خانواده 

دو تن از شهدای همکار دیدار کرد.
در این دیدار که جمعی از معاونین و 
مدیران شــرکت نیز حضور داشتند 
و در منزل ســیدعلی حسینی برادر 
شهیدان ســید حسن و سید حسین 
حســینی و مصطفی دودانگه فرزند 
شــهید علی دودانگه برگزار شــد، 
عبدیان با بیان اینکه تکریم خانواده 
معزز شــهدا، زنده نگه داشتن یاد و 
فرهنگ ایثار و شهادت است، گفت: 
همه ما باید قدردان جانفشــانی های 
شهدا و خانواده های آنان باشیم؛ چرا 
که نه تنها ما، بلکه نسل های بعد از ما 

نیز مدیون شهدا هستند.
وی افــزود: تکریم و تعظیم شــعائر 
انقالب اسالمی بر همگان واجب است 
و همگان باید ســنت دید و بازدید از 
را  ایثارگران  و  خانواده های شــهدا 
سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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کارکنان شرکت آبفا استان کرمان با آرمان های شهدا 
تجدید بیعت کردند

همزمان با آغاز هفته دولت، مدیرعامل، معاونین و کارکنان شــرکت آبفا استان کرمان 
با حضور در گلزار شهدا و عطرافشــانی و غبارروبی قبور شهدا ضمن گرامیداشت یاد و 

خاطره شهیدان رجایی و باهنر با آرمان های امام و شهدا تجدید بیعت کردند.
 در این مراسم که امام جمعه کرمان، استاندار و ســایر مدیران ارشد استان نیز حضور 
داشتند، حجت االسالم علیدادی ســلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان طی 
سخنانی گفت: این هفته فرصتی اســت که دولتمردان خدمات گسترده نظام مقدس 
جمهوری اسالمی را برای مردم بیان کنند و تجلیل و یادی از دو شهیدی باشد که منشا 

این حرکت بزرگ تاریخی در هفته دولت شدند. 
وی از فضائل متعدد شهیدان رجایی و باهنر نام برد و گفت: اخالص و کار برای خدا باعث 

ماندگاری این دو عزیز شد.
استاندار کرمان نیز در این مراســم از افتتاح بیش از 6۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر 5۴۰۰ 

میلیارد تومان طی هفته دولت در سطح استان خبر داد.

عملیات حفر و تجهیز چاه آب شرب مجتمع 
حیدرآباد چاه نارنج به پایان رسید 

چاه آب شــرب مجتمع حیدرآباد چاه نارنج به عمق ۱2۰ متر و با دبی 22 
لیتر بر ثانیه حفر و تجهیز شد.

سلجوقیان، مدیر امور آبفا فاریاب با اعالم این خبر گفت: با توجه به افت 
شــدید آب های زیرزمینی و خشک شــدن چاه های آب شرب مجتمع 
حیدرآباد چاه نارنج و شــوری و گلدســته، یک حلقه چــاه در مجتمع 
حیدرآباد چاه نارنج به عمق ۱2۰ متر با دبی 22 لیتر بر ثانیه حفر و تجهیز 
شد که با اجرای 8.3 کیلومتر خط برق و خط انتقال وارد مدار بهره برداری 

می شود.
وی افزود: همچنین با توجه به خشک شدن چاه آب شرب مجتمع شوری 
و گلدســته، یک حلقه چاه در این مجتمع در حال حفر است که با حفر و 
تجهیز این چاه، جمعًا بالغ بر ۴۱۰۰ نفــر در مجتمع حیدرآباد چاه نارنج و 

گلدسته از نعمت دائم آب شرب برخوردار می شوند.

همزمان با چهارمیــن روز از هفته دولت با حضور امام 
جمعه، فرماندار، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری، 
فرمانده سپاه، بخشــدار و سایر مســئولین، طرح 
آبرسانی به روستای حسین آباد تل شــیراز از توابع 
شهرســتان عنبرآباد با اعتباری بالغ بر 8۰۰ میلیون 

تومان افتتاح شد.
این طرح شــامل بیش از ۴ کیلومتر خط انتقال شبکه 

داخلی و 5 باب حوضچه شیرآالت است.
با افتتاح این طرح بیش از 5۰ خانوار از نعمت آب شرب 

سالم بهره مند شدند.

افتتاح طرح آبرسانی 
به روستای حسین آباد 
تل شیراز عنبرآباد

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمان طی 
مصاحبه ای اهم فعالیت های این شرکت طی یک سال 

گذشته را تشریح کرد.
علیرضا عبدیان با بیان این مطلب که وظیفه شرکت 
آب، رســاندن آب سالم و بهداشــتی به مشترکین 
است، اظهار داشــت: طی یک سال گذشته به منظور 
خدمات رسانی مطلوب به مشــترکین 2۴۰ کیلومتر 
شبکه آبرسانی و 95 کیلومتر خط انتقال توسعه یافت 
و در این مدت بیش از 2۱7۰۰۰ فقره انشــعاب آب به 

متقاضیان در سطح استان واگذار شد.
مدیرعامل شــرکت آبفــا در ادامه افــزود: یکی از 
مشکالتی که همواره در سطح استان با آن مواجهیم، 
فرسوده بودن شبکه آبرســانی است که این معضل 
عالوه بر اینکه باعــث هدر رفتن آب آشــامیدنی 
می شود، نارضایتی مشــترکین را نیز به دنبال دارد 
که در این راستا طی مدت زمان مذکور 26۰ کیلومتر 
شبکه آبرســانی و 6۰ کیلومتر خط  انتقال بازسازی 

شده است.
عبدیان در ادامه با اشــاره به اینکه یکی از نمادهای 
توسعه یافتگی شــهرها اجرای شبکه  فاضالب است، 
بیان کرد: در حال حاضر در سه شهر استان )کرمان، 
سیرجان و زرند( شــبکه فاضالب با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و با پیشرفت قابل مالحظه  ای در حال 
انجام است و در طول یک سال گذشته در این شهرها 
8۴7 کیلومتر شــبکه فاضالب اجراشده و نزدیک به 
5۴۰۰ فقره انشعاب فاضالب واگذار شده و خط انتقال 

فاضالب نیز ۱7 کیلومتر توسعه یافته است.
عبدیان در ادامه با اشاره به وضعیت منابع تامین آب 
استان گفت: طی یک ســال گذشته 52 حلقه چاه در 
سطح اســتان حفر و تجهیز شده، همچنین 28 هزار 
مترمکعب حجم مخازن ساخته شــده در این مدت 

است.

توسط مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان؛

مهمترین فعالیت های شرکت 
آب و فاضالب استان کرمان تشریح شد

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد از افتتاح و کلنگ زنی ۵۶ پروژه آب و فاضالب در شهر مشهد و روستاهای 
تحت پوشش، جمعاً به مبلغ 4 هزار و 770 میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی آبفا مشــهد، مهندس حسین اســماعیلیان با اعالم این مطلب اظهار کرد: حفر و تجهیز ۱9 
حلقه چاه با ظرفیت آبدهی 378 لیتر بر ثانیه، بازســازی و بهســازی مخزن 30 هزار مترمکعبی، اصالح و بازســازی 
خطوط و شبکه توزیع به طول 39 کیلومتر و نیز توسعه و تکمیل خطوط آبرسانی به طول 8 کیلومتر با هزینه اجرایی 

۲ هزار و 3۵ میلیارد ریال از پروژه های آبرسانی سطح شهرستان مشهد است.
وی در خصوص پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی در روســتاهای تحت پوشــش این شــرکت افــزود: طرح احداث 
مخازن با ظرفیت یک هزار و ۵00 مترمکعب در روســتاهای شــیرحصار، خلق آباد، معین آباد، عباس آباد، کمینگران، 
پری آباد، فتح آباد و... با جمعیتی بالغ بر ۶ هزار نفر، اجرای 30 کیلومتر خط انتقال کنه بیست به خیرآباد، آبرسانی به 

بــا روستاهای نجم آباد، کشف، شیرحصار و... با جمعیت حدود ۱8 هزار نفر از پروژه های افتتاحی در هفته دولت 
هزینه یک هزار و 490 میلیارد ریال است.

مهندس اسماعیلیان با اشاره به اقدامات مثبت انجام شده در ســطح روستاها خاطرنشان کرد: طی 
یک ســال اخیر اقدامات خوبی در حوزه تامین آب روستایی، با وجود خشکسالی و کاهش منابع 

آبی، صورت گرفته است؛ به نحوی که تعداد روستاهای با شرایط تنش آبی از ۱40 روستا به 
حدود 9۵ روستا کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: براساس سیاست محرومیت زدایی دولت، اقدامات تکمیلی خوبی نیز برای 
حاشیه شهر مشهد صورت گرفته و روی این حوزه متمرکز شده ایم و امیدواریم با 

بهره مندی از پروژه های یادشــده، بخش قابل توجهی از مشکالت 9۵ روستا 
نیز مرتفع شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد در خصوص افتتاح پروژه های 
فاضــالب طی ایــن هفته نیز خاطرنشــان کرد: اجرای شــبکه 

جمع آوری فاضالب بخشی از محدوده شهرک شهید رجایی و 
طبرسی حد فاصل جاده گاز تا پنجتن و نیز اجرای شبکه 

جمع آوری و نصب انشــعابات فاضالب در سطح شهر 
مشهد )عصمتیه، قدس و آزادگان، ثامن، گلشاد، 

شهرک شــیرین، طبرسی، کشــاورز، حجت 
و...( با هزینه یک میلیارد و ۲۲0 میلیون 

ریال به طول ۲۶/۵ کیلومتر و نصب 8 
هزار فقره انشــعاب برای ۲8 هزار 

نفر جمعیت تحت پوشش از 
پروژه های انجام شــده در 

حوزه فاضالب شــهر 
مشهد است. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد:

5۶ پروژه به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد ریال 
همزمان با هفته دولت افتتاح  و کلنگ زنی شد 

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان شمالی 
هم در مراســم افتتاح این پروژه گفت: طرح انتقال 
آب سد شیرین دره به رینگ شــمالی شهر بجنورد 
با اعتبار بیش از ۶8 میلیارد تومان تکمیل شــد و به 

بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب خراسان شــمالی، رضا نعیمی افزود: 
انتقال آب از ســد شــیرین دره به بجنــورد، مرکز 
خراسان شمالی از ســال ۱39۲ در دستور کار قرار 
گرفت و فاز اول ایــن طرح با انتقــال آب به رینگ 
جنوبی به بهره برداری رســید و عملیات اجرایی فاز 
دوم نیز از ســال ۱397 تحت عنوان پروژه »رینگ 
شمالی« این شهر آغاز شــد که در هفته دولت سال 

جاری به بهره برداری رسید.
وی اضافه کرد: طی ســال های 93 تا 99 شــرکت 
آب منطقه ای۶.۶کیلومتــر از ایــن خــط را اجــرا 
کــرد و بقیه آن که ۲۲.۵کیلومتر بــوده )حد فاصل 
حوضچه انشعاب لوله ســازه 700 تا مخزن ۱0 هزار 

مترمکعبی آهکی( از سال 99 تا ۱400 اجرا شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان شمالی 
افزود: عملیــات اجرایی فاز دوم ایــن پروژه )رینگ 
شــمالی( با اعتباری بیــش از ۶8 میلیارد تومان که 
۲4 میلیارد تومان آن از محل اعتبارات سفر پرخیر و 
برکت مقام معظم رهبری به استان بود، تکمیل شد.

وی اهــداف اصلی اجرای این پــروژه را عدالت در 
توزیع آب، انتقال آب از محدوده غرب به شرق 

شــهر بجنورد به منظور توزیع مناسب در 
زون بندی، تامین آب شهرک گلستان و 

روستاهای علی آباد، باغچق، پسرکانلو، 
لنگر، کالتــه محمدعلــی پهلوان و 
آذرســا در حاشیه شــهر بجنورد و 
تکمیل تعهد شــرکت آب و فاضالب 
اســتان در پروژه مصوب سفر مقام 

معظم رهبری بیان کرد.

 اظهــارات دو نماینــده مجلس 
شورای اسالمی

دکتر ســیدمحمد پاکمهر، نماینده مردم 
پنج شهرستان خراسان شــمالی در مجلس 

شورای اســالمی هم در این مراسم گفت: اوالتر 
از تامین آب شــرب برای مردم اســتان، مسئله ای 

نداریم.
دکتر محمد وحیدی، دیگر نماینده پنج شهرستان 
خراسان شــمالی در مجلس شــورای اسالمی هم  
در این آیین اظهارکرد: اســتان خراسان شمالی از 
استان هایی اســت که انســجام مردم و مسئوالن و 
حضور مردم در همه عرصه ها مانند انتخابات، برای 

سایر استان ها الگوست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی اعالم کرد:

جزئیات طرح انتقال آب سد شیرین دره به رینگ 
شمالی شهر بجنورد

در پنجمیــن روز از هفتــه دولت، پروژه حفــر، تجهیز و اجــرای خط انتقال 
چاه های آب شرب جنوب شهر شیروان با اعتباری بالغ  بر 7۲0 میلیارد ریال با 

حضور استاندار و سایر مسئولین استانی و شهرستانی آغاز شد .
به گزارش روابط  عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان خراسان شمالی در 
هفتمین روز از هفته دولت و به مناســبت بزرگداشــت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر و با حضور اســتاندار، امام جمعه شهرســتان شــیروان و سایر 
مسئوالن استانی و شهرستانی کلنگ آغاز عملیات اجرایی پروژه حفر، تجهیز 
و اجرای خطوط انتقال آب شرب چاه های آهکی شهر شیروان با اعتباری بالغ 

 بر 7۲0 میلیارد ریال توسط استاندار خراسان شمالی بر زمین  خورد.
در مراســمی که به  همین مناسبت در محل چاه حفرشده شماره پنج شیروان 
برگزار شد، مهندس نعیمی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان شمالی 
گفت: این پروژه در دو فاز اجرایی به بهره برداری می رســد که فاز نخست آن 
شــامل حفر هفت حلقه چاه و اجرای هفت کیلومتر از خط انتقال بود که آب 
چاه های شماره ۱ ، ۲ ، 3 و 4 را به شــبکه توزیع شهر شیروان وصل می  کرد و 
چاه های شماره ۵ ، ۶ و 7 نیز در این فاز حفر شــده که در کل اعتباری بالغ  بر 

۲۲0 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده  است. 

آغاز عملیات اجرایی چاه های آهکی 
جنوب شهر شیروان، هم زمان با 

پنجمین روز از هفته دولت 

جزئیات بهره برداری 
از پروژه خط انتقال آب به 

شهر بجنورد و روستاهای اطراف 
از سد شیرین دره 

در سومین روز از هفته دولت، پروژه خط انتقال آب به شهر بجنورد 
و روســتاهای اطراف از سد شــیرین دره )رینگ شــمالی( با حضور 
حجت االسالم والمســلمین صالحی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی 
ریاســت جمهوری و نماینده دولت و دکتر حســین نژاد، استاندار 
خراسان شــمالی، دکتر پاکمهر و دکتر وحیدی، نمایندگان پنج 

شهرســتان اســتان در مجلس شورای اســالمی، فرماندار، 
مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان و ســایر مسئوالن 

استانی و شهرســتانی بجنورد به بهره برداری 
رسید.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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رضا نعیمی
مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب خراسان شمالی



نعیمی در مورد فاز دوم این پروژه گفت: تجهیز ســه حلقــه چاه و اجرای ۱۲ 
کیلومتر خط انتقال، احداث سه باب اتاقک ســر چاه و تکمیل مخزن ده هزار 
مترمکعبی شهر شیروان از مهم ترین اقدامات اجرایی فاز دوم این پروژه است 

که با اعتباری بالغ  بر ۵00 میلیارد ریال اجرایی خواهد شد. 
نعیمی تاکید کرد: تکمیل مخــزن نیمه تمام ده هزار مترمکعبی شــیروان از 
مهم ترین اقداماتی اســت که جهت تکمیل این پروژه بایــد اقداماتی صورت 

پذیرد.
دکتر حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی نیز در این مراسم با اشاره به کم شدن 
آب سد بارزو شــهر شــیروان گفت: این موضوع تلنگری بود بر این که ما جهت 
بهره مندی مردم از آب پایدار نیازمند شناســایی و حفر چاه های جدید و منابع 
آب شرب جدید باشیم و آغاز عملیات اجرایی این پروژه نیز در همین راستاست.

حســین نژاد افزود: همراهی و همفکری امامان جمعه، مجمــع نمایندگان، 
فرمانداران و رؤســای ادارات باعث افزایش بهره وری استان در همه زمینه ها؛ 

اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده  است.
وی تأکید کرد: پروژه انتقال آب از شــمال کشور به استان از مهم ترین اهداف 
ما در راستای پیشرفت و آبادانی استان اســت و از کلیه مسئولین درخواست 

می کنیم جهت تسریع در اتمام این پروژه از هیچ کوششی دریغ نکنند.
خاطرنشان می شود در پایان این مراسم، کلنگ آغاز عملیات 

اجرایی این پروژه توسط اســتاندار خراسان شمالی بر 
زمین خــورد و این پروژه به صورت رســمی وارد 

مرحله اجرایی شد.
مطرح  شمالی  خراسان  استاندار 

کرد:
رونق کشاورزی خراسان شمالی با 

بهره مندی از منابع آبی خارج از استان
 

استاندار خراســان شــمالی نیز در آیین افتتاح این پروژه گفت: با بهره مندی استان 
از منابع آبی ســایر کشــورها یا هر منبع دیگر، تمام سدهای اســتان به کشاورزی آبی 

اختصاص می یابد.
دکتر محمدرضا حسین نژاد افزود: اگر از سایر منابع آبی برای تامین آب این استان استفاده 
شود، 300 میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی آزادســازی می شود و رونق این بخش را 

شاهد خواهیم بود.
وی تصریح کرد: با توجه به خشکســالی های پی در پی و وجود دوســوم دشت ممنوعه 
و عدم امکان برداشــت، آب خارج از استان تامین می شــود؛ لذا موضوع انتقال آب از 

دریای عمان یا کشور تاجیکســتان را در یک برنامه زمان بندی شده در دستور کار 
داریم. 

دکتر حسین نژاد به برکات ســفر رئیس جمهور به استان اشاره کرد و 
گفت: در این ســفر به راه های روســتایی و زیرساخت، صنایع 

و معادن و توسعه گردشــگری توجه خاصی شده 
است.

در هفتمیــن روز از هفته دولــت، کلنگ آغاز 
عملیات اجرایی آبرســانی به مجتمع پرسه سو 
شهرســتان راز و جرگالن با اعتباری بالغ  بر 28۴ 
میلیارد تومان و جمعیت تحت پوشش ۴۴ هزار نفر 

بر زمین خورد.
به گزارش روابط  عمومی شــرکت آب و فاضالب 
استان خراسان شــمالی، در هفتمین روز از هفته 
دولت و به مناســبت بزرگداشــت یاد و خاطره 
شــهیدان رجایی و باهنر و با حضور اســتاندار، 
امام جمعه شهرســتان شــیروان، فرمانده تیپ 
سپاه جواداالئمه)ع( و ســایر مسئوالن استانی و 
شهرســتانی، کلنگ آغاز »عملیات اجرایی طرح 
آبرســانی به مجتمع پرسه سو« در شهرستان راز 
و جرگالن با اعتبــاری بالغ  بر 28۴ میلیارد تومان 

توسط استاندار خراسان شمالی بر زمین  خورد.
در مراســمی که به  همین مناسبت در محل منبع 
3۰۰مترمکعبی روســتای گز برگزار شد، مهندس 
نعیمی، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
خراسان شــمالی گفت: این پروژه شامل احداث 
39 بــاب مخزن بتنــی با حجم ۱3هــزار و ۱5۰ 
مترمکعــب، 2۱۴ باب حوضچه خــط انتقال، ۱3 
باب ایســتگاه پمپاژ، اجرای ۱76.۴ کیلومتر خط 
انتقال، 9۱ کیلومتر شــبکه توزیع، 3هزار و 68۰ 
متر حصارکشــی و تجهیز دو حلقه چاه است که 
جهت اجرا به قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی واگذار شده است.
نعیمی با بیــان اینکه قرارگاه ســپاه 
همــکاری  جواداالئمــه)ع( 
بســیار ارزنــده ای در 

آبرسانی به 3 مجتمع آبرســانی پرسه سو، کهنه 
جلگه و یکه ســعود در شهرستان راز و جرگالن با 
شرکت آبفای اســتان آغاز کرده، گفت: با تکمیل 
طرح آبرســانی پرسه ســو که امروز کلنگ زنی 
می شود، 35 روســتا و سه شهر با جمعیتی بالغ بر 
۴۴ هزار نفر از نعمت آب شــرب پایدار بهره مند 

خواهند شد.
دکتر حسین نژاد، اســتاندار خراسان شمالی نیز 
در این مراسم ضمن تشــکر از همکاری کارکنان 
آبفای استان و قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( در 
قطع عطش مردم این منطقه، بر ضرورت همکاری 
تمامی دســتگاه های دولتی و خصوصی، ادارات و 

مردم در اجرای پروژه های آبرسانی تاکید کرد.
ســردار محمد روحانــی، فرمانده تیپ ســپاه 
جواداالئمه)ع( اســتان نیز در این مراسم گفت: 
امروز خداوند را شاکریم که افتخار خدمتگزاری 
و ســقایی نصیب خادمیــن نظــام جمهوری 
اسالمی شده و قرار اســت طی 3۰ ماه آبرسانی 
به مجتمع های یاد شده انجام شــود و نزدیک 3 
ماه اســت که قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( کار 
را شــروع کرده و از تمام توان نیروی انســانی و 
تجهیزات و ماشین آالت خود جهت اجرای هرچه 
سریعتر این پروژه ها و رفع مشکالت کمبود آب در 
نقاط دورافتاده اســتان خراسان شمالی استفاده 

خواهد کرد.
در پایان این مراسم، کلنگ آغاز عملیات اجرایی 
این پروژه توسط استاندار خراسان شمالی و با نام 
و یاد شــهدای دولت بر زمین خورد و این پروژه 

به صورت رسمی وارد مرحله اجرایی شد.

آغاز عملیات اجرایی آبرسانی 
به مجتمع پرسه سو شهرستان راز و جرگالن

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد:

ضرورت حل مشکالت تامین آب 
شرب، با همت و برنامه ریزی مدیران

 
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاســت جمهوری در آیین افتتاح پروژه 

خط انتقال آب سد شیرین دره به شهر بجنورد )رینگ شمالی( گفت: مشکالت 
حوزه تامین آب شــرب اســتان، تنها با تالش، همت و اخــالص و برنامه ریزی 

مدیران ارشد کشوری و به تبع آن، مدیران استان ها حل می شود. 
حجت االســالم والمســلمین صالحی افزود: اگر در برنامه ریزی کالن کشور، 
اولویت بندی و توزیع عادالنه ثروت و بودجه را نداشــته باشــیم و به موقع 

برنامه ریزی نشــود، نتیجه آن، مشکالت شــهرهای همدان و شهرکرد 
می شود.

وی تصریح کرد: آب برای اســتمرار حیات بشــری به وجود 
آمده اســت و این مایــه حیات باید در دســترس 

همگان قرار گیرد.



به مناســبت هفته دولت ۱۲ طرح آبرسانی در ۱۶ 
روستا و 4 شهر استان اصفهان افتتاح شد.

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان 
با اشــاره به اهمیت خدمت رســانی بــه جمعیت 
روستایی گفت: در هفته دولت 8 طرح آبرسانی به 
۱۶روســتا با هزینه 383 میلیارد ریــال با توجه به 
سیاست گذاری در حوزه تامین آب شرب بهداشتی 

و پایدار روستاها به بهره برداری رسید.
حسین اکبریان با بیان اینکه افزایش و ایجاد ثبات 
در جمعیت روستایی با تامین آب شرب و بهداشتی 
به عنوان پایه اساسی جلوگیری از مهاجرت بی رویه 
روســتاییان به شهرها میسر می شــود، اعالم کرد: 
اصالح شــبکه آب شرب روســتای بتلیجه بویین 
میاندشت، آبرسانی به ۲ روســتای دره مهدیقلی 
و ونک علیا چادگان، آبرســانی به مورچه خورت و 
نواحی جمعیتی مجاور آن در شاهین شهر، اصالح 
و توسعه شبکه آب روســتای کلهرود شاهین شهر، 
آبرسانی به ۶ روستای دهاقان، آبرسانی به روستای 
کی کوهپایه، آبرسانی به روستای نسار اسکندری 
فریدن و اصالح و توسعه شبکه آب روستایی منطقه 
بادرود از مهمترین طرح های تامین و توســعه آب 
شرب پایدار روستاها در استان اصفهان است که در 

هفته دولت به بهره برداری  رسید .
وی افزود: با اجرای طرح های آبرسانی به ۱۶روستا 

در اســتان اصفهان ۱۲ هزار و 97۱ نفر در قالب 4 
هزار و 380 خانوار از آب شــرب سالم و بهداشتی 

بهره مند شدند.
مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان با اشــاره به ایجاد 
زیرساخت های الزم برای تامین آب شرب روستاییان 
تصریح کرد: احداث ۲ باب مخزن، 4 ایستگاه پمپاژ و 
اصالح و توسعه ۱7 کیلومتر شــبکه توزیع و اجرای 
۵0 کیلومتر خط انتقال به  منظور دسترســی پایدار 

روستاییان به آب شرب عملیاتی شده است.
اکبریان دربــاره طرح های توســعه آبرســانی به 
جمعیت شهری در اســتان اصفهان اظهار داشت: 
تامین آب شرب شهرهای شهرضا، جندق، گرگاب 
با حفر 4 حلقــه چاه به ظرفیــت 37 لیتر در ثانیه 
عملیاتی شــد که به دنبــال اجرای ایــن پروژه، 
جمعیتی بالغ بر ۱۶7 هزار نفر از آب شــرب سالم 
بهداشــتی برخوردار شــدند. همچنیــن تکمیل 
تله متری ایســتگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب 

شاهین شهر عملیاتی شد.
وی افزود: همچنین بازســازي و تجهیز آزمایشگاه 
شــیمیایي و میکروبیولوژي تصفیه خانه فاضالب 
جنوب اصفهان با هزینه ای بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال 
و ساخت و تجهیز آزمایشــگاه میکروبیولوژي آب 
نائین با هزینه اي بالغ بــر 9میلیارد ریال انجام و در 

هفته دولت افتتاح شد.

در هفته دولت صورت گرفت؛

افتتاح ۱2 طرح آبرسانی 
در شهرها و روستاهای استان اصفهان

حسین اکبریان
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 

استان اصفهان

به مناسبت هفته 
دولت انجام شد؛

کلنگ زنی 
آبرسانی 
پایدار به 
5 روستای 
منطقه 
مهردشت

مدیر آبفای مهردشت از 
کلنگ زنی عملیات آبرسانی 
پایدار به ۵ روستای این 
منطقه به مناسبت هفته 
دولت خبر داد.
حسین محمدیان با بیان 
اینکه این عملیات به طول 
۵400 متر انجام می شود، 
خاطرنشان کرد: با اجرای 
این عملیات ۵ روستای اشن، 
گلدره، خیرآباد، دماب و 
کوه لطف از آبرسانی پایدار 
بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه با اجرای 
این عملیات ۱743 خانوار و 
بالغ بر ۶ هزار نفر از آب شرب 
پایدار بهره مند می شوند، 
افزود: عملیات اجرایی 
آبرسانی به ۵ روستای 
منطقه مهردشت با هزینه ای 
بالغ بر ۵ میلیارد و ۵00 
میلیون تومان اجرا می شود.
اضافه می شود آبفای منطقه 
مهردشت پس از تفکیک 
از آبفای منطقه نجف آباد، 
از مردادماه سال ۱400 
به عنوان سی و هشتمین 
منطقه خودگردان شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان 
آغاز به کار کرد و عالوه بر 
شهرهای دهق و علویجه 
به ساکنان 9 روستای اشن، 
خیرآباد، گلدره، کوه لطف، 
علی آباد، دماب، خونداب، 
حسین آباد و هسنیجه نیز 
خدمت رسانی می کند.
تعداد کل انشعابات آب 
نصب شده در این منطقه 
۱۲44۲ فقره است که از 
این تعداد 7۶3۵ فقره در 
شهرهای دهق و علویجه و 
4807 فقره در 9 روستای 
دیگر نصب شده است.
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مدیر آبفای شاهین شهر اقدامات و دستاوردهای این امور در 
یک سال گذشته را تشریح کرد.

شــاهرخ شــریفی با بیــان اینکه ایــن اقدامات بــه منظور 
بهره مندی هرچه بهتر مردم شهرســتان شاهین شهر به آب 
شــرب پایدار و دفع بهداشــتی فاضالب اســت، خاطرنشان 
کرد: تکمیل و بهره برداری از خــط انتقال آب مورچه خورت 
به طول ۵0 کیلومتر با قطــر 300 میلی متر چدن با اعتباری 
بالغ بر 30 میلیارد تومان و احداث و راه اندازی ایستگاه پمپاژ 
آب مورچه خورت بــا اعتباری بالغ بــر ۲/۲ میلیارد تومان از 
مهم ترین اقدامات شــاخص امور آب و فاضالب شهرســتان 
شاهین شهر در سال نخســت دولت مردمی آیت اهلل رئیسی 

بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: اصالح و توسعه شــبکه آب روستای 
کلهرود با مشارکت بسیج ســازندگی به طول ۵000 متر در 
قطرهای ۱۶0، ۱۱0، 90، و 7۵ میلی متر پلی اتیلن با اعتباری 
بالغ بر۲ میلیارد و۵00 میلیون تومان، اجرای خط آبرســانی 
به طول 800 متر به همراه تجهیز و راه اندازی چاه روســتای 
باغمیران با اعتبــاری بالغ بر 4۵0 میلیون تومان، اجرای خط 
آبرسانی روستای سه به طول ۱۵00 متر و روستای بیدشک 
به طول 400 متر بــا اعتباری بالغ بــر ۶00 میلیون تومان، 
اجرای خط انتقال آب روســتای جهادآباد به صورت امانی و 
مشارکتی با بنیاد مسکن شاهین شــهر به طول ۱۶ کیلومتر 

و قطر ۲00 میلی متر چــدن و پلی اتیلن با اعتباری بالغ بر ۲0 
میلیارد تومان از سایر اقدامات شاخص آبفای شاهین شهر در 
اصالح و توســعه شبکه آب روســتاها در یک سال اخیر بوده 

است.
مدیر آبفای شاهین شهر با اشاره به اجرای خط انتقال فاضالب 
در بلوار مدرس شاهین شــهر به طول ۱۱۵0متر و قطر ۶00 
میلی متر پلی اتیلن به منظور جلوگیری از حوادث و پس زدگی 
با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومــان ادامه داد: تکمیل اجرای 
خط انتقال آب گرگاب از شاهین شــهر به طول 3000 متر با 
قطر ۲00 میلی متر، طراحی، احداث و بهره برداری از ایستگاه 
پمپاژ گرگاب با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان و 4000 متر 
توسعه شبکه آب در واحدهای کارگاهی مناطق یک و ۲ شهر 
گرگاب در قطرهــای 7۵.90.۱۶.۲00 میلی متر و با اعتباری 
بالغ بر یک میلیارد و ۲00 میلیون تومــان با امکان واگذاری 
3۵0 انشــعاب با کاربری تجاری از دیگر اقدامات این امور در 

یک سال گذشته بوده است.
شــریفی در پایان درباره اجرای ایستگاه های تله متری گفت: 
اجرای تله متــری ایســتگاه و خط آبرســانی مورچه خورت 
با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان شــامل ایســتگاه پمپاژ 
مورچه خورت، شــهرک صنعتــی مورچه خــورت و مخزن 
روســتای مورچه خورت ســایر اقدامات آبفای شاهین شهر 

به منظور هوشمندسازی ایستگاه ها و شبکه های آب است.

تشریح اقدامات شاخص آبفا شاهین شهر در سال نخست دولت مردمی
اجرای خط انتقال آب مورچه خورت به طول

50 کیلومتر و بهره برداری از ایستگاه 
پمپاژ گرگاب با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان

اقدامات شاخص آبفای فریدن 
در یک سال گذشته؛

تکمیل پروژه آبرسانی به روستای 
قفر و حذف آبرسانی سیار در 

روستای اسکندری نسار
مسعود مقدســی با بیان اینکه فعالیت امور آب و فاضالب شهرستان 
فریدن در یک سال اخیر با محوریت آبرسانی پایدار به روستانشینان 
این شهرســتان و حذف آبرسانی سیار بوده اســت، بیان کرد: تکمیل 
پروژه آبرسانی به روستای قفر به طول 4 کیلومتر، اجرای خط انتقال 
از شبکه آبرسانی شــهر داران به مخزن روستای نماگرد به طول یک 
کیلومتر، حفر و تجهیز یک حلقه چاه در روســتای اسکندری نسار با 
ظرفیت ۱۲ لیتر بر ثانیــه با جمعیت تحت پوشــش ۵30 نفر و آغاز 
عملیات حفر یک حلقه چاه در روســتای موغان بــا ظرفیت 3۵ لیتر 
بر ثانیه مهم ترین برنامه های شــاخص آبفای داران در یک سال اخیر 

بوده است.
وی به دیگــر اقدامات این امور اشــاره و خاطرنشــان کــرد: اصالح 
۱۱3۱0 متر شبکه توزیع و استانداردســازی 34۲ فقره انشعاب آب 
در روســتاهای چیگان، قودجانک، ازونبالغ، حصور، عادگان، گنجه 
و دهق و افزایش توان الکتروپمپ چاه های آب روستاهای شهر داران 
و روســتاهای چهلخانه، قوهک و vازونبالغ از دیگــر اقدامات آبفای 

فریدن در سال گذشته بوده است.
مدیر آبفای فریدن افزود: پیمایش شــبکه و انشــعابات روســتاهای 
دره بید، ســفتجان و بادجان به طول 40 کیلومتر و ۵494 انشــعاب 
و بهره برداری از مخزن ۱000 مترمکعبی شــهر دامنه با اجرای ۶3۵ 
متر لوله پلی اتیلن در قطرهای ۲۵0 و ۱۶0 میلی متر ســایر اقدامات 

شاخص آبفای فریدن در یک سال اخیر بوده است.
مقدســی در پایان تصریح کرد: ۱8400 مشــترک در ۲ شــهر و ۲7 
روستای شهرستان فریدن از خدمات شرکت آب و فاضالب بهره مند 

هستند.
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همزمان با هفته دولت:

2۱3 میلیارد ریال 
پروژه آبرسانی 
در کاشان افتتاح 

و کلنگ زنی شد
شــرکت آب و فاضالب کاشــان با آغاز بهره برداری و شروع عملیات 

اجرایی ۱2 پروژه آبی به ارزش 2۱3 میلیارد ریال در شــهر آران و بیدگل و 
روستاهای مرق، آزران ، رحق و جوینان، باریکرسف، برزآباد، کله، وادقان، قه، 

ازناوه و غیاث آباد گامی دیگر جهت رفع تنش آبی و کاهش هدررفت آب در شبکه 
آبرسانی و افزایش سرانه مخازن آب شهر ها و روستا های تحت پوشش خود برداشت.

شــرکت آب و فاضالب کاشان مســئولیت تامین آب شرب ۱2 شــهر و 66 روستا در دو 
شهرستان کاشان و آران و بیدگل را برعهده دارد.

محمدرضا اســدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آبفای کاشــان گفت: یکی از راهکار ها برای 
عبور ازتنش آبی در مناطق شمال استان اصفهان ایجاد مخازن ذخیره آب است و آران و بیدگل تنها 

شهرستان کشور اســت که هیچکدام از ۱۱ روستای آن در تابستان مشــکل قطعی آب و آبرسانی سیار 
نداشته است.

محمدرضا اسدی
رئیس هیئت مدیره 

و مدیرعامل آبفای کاشان

افزایش 3۰ درصدی حجم مخازن آب آران و بیدگل؛
با بهره برداری از مخزن 5000 متر مکعبی 

بهره برداری از مخزن 5۰۰۰ متر مکعبی شــهر آران و بیدگل با اعتباری بالغ بر 6۰ 
میلیارد ریال یکی از پروژه های بزرگ آبی آبفای کاشان بود که با بهره برداری از 
این پروژه حجم مخازن ذخیره آب شــهر  آران و بیدگل  از ۱۴ میلیون لیتر به ۱9 

میلیون لیتر در روز افزایش یافت.
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامل آبفــای کاشــان گفت: حجــم این 
مخــزن جدید برابــر حــدود 3۰ درصــد حجم مخــازن ذخیــره آب این 
 شــهر از ابتــدای تاســیس شــرکت آب و فاضــالب تــا کنون اســت.
حجت االسالم و المســلمین ســلیمانی امام جمعه آران و بیدگل ضمن تقدیراز 
مسئولین ودست اندارکاران ســاخت این مخزن گفت:ما باید از امکاناتی که در 

اختیار داریم بهترین استفاده را داشته باشیم، متاسفانه در فرهنگ ما اسراف 
 زیاد اســت و الزم اســت در این حوزه فعالیت های خوبی صورت گیرد.

امام جمعه آران و بیدگل تاکید کرد: اگر ما فرهنگ اسراف را درست نکنیم 
 هرچقدر منبع ذخیره آب هم بســازیم باز ارزشی نخواهد داشت.

علی اکبر رضایی فرماندار شهرستان آران و بیدگل تاکید کرد: 
ما صرفًا نمی توانیم به مدیریت تامین آب بســنده کنیم ما 

باید به ســمت مدیریت مصرف آب هم حرکت کنیم تا 
بتوانیم از آبی که از اعماق زمین به سختی خارج می 

شود بهترین بهره برداری را داشته باشیم.
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آغاز بهره بــرداری از  طرح اصالح 
و بازسازی شــبکه توزیع روستایی 

جوینان؛
 و 7 طرح دیگر با 

اعتباری بالغ بر37 
میلیارد ریال

معاون بهره برداری و توســعه آب آبفای کاشان در 
آیین بهره برداری از طرح اصالح و بازسازی شبکه 
توزیع روســتایی جوینان گفت: یکی از خواســته 
اهالی روستا پایداری آبرسانی و تامین فشار آب در 
مناطق باال دســت خود بود که خداوند را شاکریم 

این مهم در هفته دولت محقق شد.
علی دلخواه در مورد عملیات اجرایی اصالح شبکه 
روستای جوینان گفت: عملیات اجرایی  این پروژه 
در یک معبر صعب العبور با اســتفاده از لوله های 
چــدن و پلی اتیلن چند الیه بــه طول ۱۲00 متر 
با هزینه ی بالغ بر ۱0 میلیارد ریال به اتمام رسید 
و این عملیات معادل اصالح حــدود ۲0 درصد از 

شبکه موجود است.
وی درمورد دیگــر طرح های اصالح و بازســازی 
شبکه توزیع آب شرب روســتاهای تحت پوشش 
آبفای کاشــان گفت:در روســتا های باریکرسف، 
برزآباد، کله، وادقان، قه، ازناوه و غیاث آباد ۵340 
متر شــبکه با اعتباری حدود ۲7 میلیارد ریال در 

هفته دولت به بهره برداری رسیده است.

بهره برداری از مخزن 5۰۰ متر مکعبی روســتای 
رحق؛

و آمادگی کامل آبفای کاشان 
برای حفر چاه آب شرب

بهره برداری از مخزن ۵00 متر مکعبی روستای رحق با اعتباری بالغ 
بر 3۵ میلیــارد ریال در حضور فرماندار ویژه کاشــان، رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب و اعضای شورای روستا، 
دهیار و جمعی از معتمدین محلی یکی دیگر از خدمات ارزنده آبفای 

کاشان در هفته دولت بود.
فرماندار ویژه کاشــان گفت: با وجود بیش از ۶0 روستا در کاشان، با 
درایت مدیر عامل و همت و تالش شبانه روزی کارکنان شرکت آبفا 
آبرسانی به مناطق روســتایی به نحو احسن در حال انجام است. در 
حالی که در بسیاری از مناطق روســتایی و شهری استان اصفهان با 
بحران کم آبی و خشکســالی مواجه هستند و شرایط بسیاری از آنها 

بسیار اسفناک است.
محمد شریف زارعی گفت برای آبرســانی به روستا های درگیر کم 
آبی، عالوه بر تالش مســوالن همکاری و تعامل ســاکنین هم برای 

عبور از بحران کم آبی حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه اهالی روســتای رحــق در مراجعات حضوری خود 
بارها پیگیر رفع مشــکل آب رحق بوده تصریح کرد :شــرکت آبفا از 
آمادگی الزم برای تامین اعتبار فوری حفر چاه برخوردار اســت ولی 

اختالفات درون روستا مانع تحقق خواست اکثریت شده است.
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل آبفــای کاشــان ضمــن 
تشــکر از خّیریــن جهــت اهــدای زمین بــرای احــداث مخزن 
گفــت: بــرای احــداث مخــزن اعتبــاری بالــغ بــر 3۵میلیارد 
 ریــال از بودجــه ملــی و مردمــی تامیــن اعتبار شــده اســت.

محمدرضا اســدی با ابزار امیدواری جهت رفع مشکالت زمین چاه 
آب شرب روستای رحق گفت: آبفا برای حفر چاه آمادگی کامل دارد 
و با احداث مخزن ذخیره ۵00 متر مکعبی این روســتا مشکلی برای 

تامین آب پایدار ساکنین وجود ندارد. 

اتمام  پروژه 
اصالح و بازسازی 

شبکه و انشعابات 
روستای مرق

 محمدرضا اســدی در آیین کلنگ زنی مخزن ذخیره 5۰۰ متر 
مکعبی زمینی آب شــرب روســتای آزران بیان کرد: روستای 
آزران حدود 6۰۰ فقره اشــتراک دارد که در زمان تحویل گیری 
روستا از شرکت آب روستایی کمتر از 3۰ درصد سرانه استاندارد 

مخزن ذخیره داشت.
 وی گفت: برای بهره برداری از این مخــزن اعتباری بالغ بر 35 
میلیاردریال در نظر گرفته شده است و افتتاح این پروژه کمک 
بزرگی به کنترل تنش آبی در اوج مصرف آب در تابســتان می 

کند.
اسدی با ابراز امیدواری جهت بهره برداری این پروژه دردهه فجر 
ســال جاری گفت: با بهره برداری از مخزن ذخیره بتنی زمینی 
5۰۰ متر مکعبی آزران، حجم مخازن ذخیره این روســتا به 75۰ 
متر مکعب خواهد رسید و اهالی روستا به سرانه ای بیش از سرانه 

اســتاندار یک متر ذخیره آب برای هر اشتراک دست خواهند 
یافت و در مرحله بعد اصالح و مرمت مخزن ذخیره قدیمی 

در دستور کار قرار دارد.
فرماندار ویژه کاشان نیز ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شــهیدان باهنر و رجایی از اقدامات 
شرکت آبفای کاشــان برای تالش و خدمت 
رســانی و تامین منابع آبی پایدار در مناطق 

روستایی و محروم منطقه تقدیر و تشکر کرد.
محمد شریف زارعی با اشــاره به مشکالت 
آبی شــهر برزک  گفت: امیدواریم به زودی 
با همراهی مردم و همت مضاعف مســئولین 

شاهد اجرای پروژه آبی برای تامین آب شرب 
شهر برزک باشیم.

آغاز عملیات اجرای مخزن ذخیره 5۰۰ متر مکعبی آزران؛
 و رسیدن  اهالی  روستا به استاندارد ذخیره آب برای هر اشتراک

رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل آبفای کاشــان در مــورد پروژه اصالح و بازســازی 
شبکه و انشعابات روســتای مرق گفت: این پروژه با استفاده از دانش فنی واجرایی 
کارشناسان شرکت آب و فاضالب کاشان با استاندارد سازی 48۵ فقره انشعاب 
و اصالح و بازسازی ۶۲۵0 متر شبکه آب شرب به بهره برداری رسیده است.

محمدرضا اسدی با اعالم 4۶ میلیارد ریال هزینه تمام شده گفت: این 
پروژه با هدف کاهش هزینه های بهربرداری از شــبکه وانشعابات، 
بهبود مدیریت توزیع آب در مرق، کاهش حوادث و میزان هدر 
رفت واقعی آب، بهبود شرایط هیدرولیکی شبکه توزیع و 
پایداری خدمات آبرسانی به اهالی روستای مرق اجرا و 

به بهره برداری رسیده است.
وی ضمن بیان نگرانی از وضعیت آب موجود وکاهش بارندگی ها گفت: امیدواریم با تامین 
منابع مالی و آغاز هرچه ســریع تر و اتمام پروژه های آبرسانی در روستا های تحت پوشش 
با توجه به سیاســت محرومیت زدایی دولت بخش قابل توجهی از مشکالت اهالی روستا ها 

مرتفع شده و تعداد مناطق دارای تنش آبی به صفر برسد.
محمدرضا اســدی گفت: ما همواره تمام توان، نیروی انســانی و تجهیزات و ماشین آالت 
خود را جهت اجرای هر چه ســریعتر این پروژه ها و رفع مشکالت کمبود آب در دور افتاده 
ترین نقاط روستا های تحت پوشش آبفای کاشــان برای خدمت رسانی به ساکنین به کار 

میگیریم.

گزارش ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برق
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افتتاح دو پروژهافتتاح دو پروژه
        بزرگ آبرسانی 

             در شهر یزد

همزمــان با فرارســیدن هفته دولت ، 
مخزن 5 هزار متر مکعبی روستای اکرمیه 

وخط پدافندی تامین آب شــهر یزد در شرایط 
اضطراری افتتاح می گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان یزد: 
جالل علمدار با بیان این که این دو پروژه در هفته دولت به بهره 

برداری خواهد رسید اظهارداشت : بهره برداری از این پروژه ها در 
راستای تامین آب شرب پایدار جهت همشهریان می باشد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه اکرمیه شامل مخزن ذخیره آب 
شرب 5 هزار مترمکعبی با هزینه ای بالغ بر۱3۰ میلیارد 

ریال وخط پدافندی نیز شــامل سی کیلومتر خط 
انتقال  فوالدی از خط صنعت که در شــرایط 

اضطرار از آن استفاده می شود.

ویژه نامه مشترک صنعت آب و فاضالب و برقگزارش
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جالل علمدار 
سرپرست شرکت 

آبفای استان یزد گفت
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 تولیــــــد لوله هـــــای فـــــوالدی 
 آبرســــانی بــه روش اســــپیرال 
 به ســــایز 24 الــــی 100 ایـــنچ 
 اولیــن و بزرگتریــن تولیدکننده 
 انواع لوله های فــوالدی نفت، گاز 
 )ســرویس تــرش و غیرتــرش(، 
 )Casing( پتروشیمی، جداره چاه 
 و مجهــز بــه کارخانجات پوشــش،
3LPE, FBE, PU , 3LPPT
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09128490625

دستگاه تست کنتور آب قابل حمل
 Portable test benches

02188244220

سه دهه تجربه بنیان گذاران شرکت آب بان صنعتگران در صنعت تولید کنتورهای 
آب، همکاری طوالنی مدت با معتبرترین کارخانجات اروپایی و آسیایی جهت تولید 
کنتورهای آب مطابق با دانش و اســتانداردهای روز و باور همیشگی به بهره گیری از 
نیروهای جوان و متخصص همزمان با سرمایه گذاری وسیع بر روی واحد تحقیقات 
و توســعه شــرکت آب بان صنعتگران این واحد صنعتی را به یک تولید کننده قابل 

اطمینان و پاسخگو در صنعت تولید کنتورهای آب تبدیل نموده است.
تاســیس مجهزترین واحد آزمایشگاهی جهت انجام تست های اســتاندارد بر روی 
کنتورهای آب، طراحی و ســاخت دستگاههای تســت تمام اتوماتیک با استفاده از 
هوش مصنوعی و انجام چندین پروژه در راســتای هوشمند سازی کنتورهای آب از 
آخرین اقدامات شــرکت آب بان صنعتگران جهت ارتقاء این صنعت و رفع نیازهای 

شرکت های آب و فاضالب است.

مجموعه آب بان صنعتگران در راستای ماموریت سازمانی خود و به منظور ارتقاء 
و بهبود روشهای اجرایی استاندارد ملی به شــماره INSO 19191 و استاندارد 

بین المللی OIML R49 در زمینه تست کنتورهای آب، با بهره گیری از مهندسین 
متخصص و مجرب در رشته های مکانیک، الکترو مکانیک، نرم افزار و هوش مصنوعی 

و با اخذ اســتانداردهای  ISO 9001 طراحی و ساخت دســتگاههای تست کنتور آب 
تاکنون موفق به تولید انواع دستگاههای تست کنتور آب خانگی با کاربردهای متفاوت برای 

واحدهای تولیدی و بازرسی شده است.
ABBAN-HA3 ۱.دستگاه تست و بازرسی کنتور آب مدل

PHA-1 2.دستگاه تست کنتور آب قابل حمل مدل

برای آشنایی با 
محصوالت آب بان 

صنعتگران و دریافت 
کاتالوگ می توانید با 

راه های ارتباطی زیر در 
تماس باشید:

ABBANCO

WWW.ABBANCO.COM



تبلیغات محیطی گسترده 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 

در بیش از 600 نقطه از پایتخت


