#هرهفته:الف_ب_ايران
پويش افتتاح هفتگي طرحهای بزرگ و مهم صنعت آب و برق تا پايان سال 1398

آبادانی ایران در هیچ شرایطی متوقف نمیشود .دفاع و مقابله با تحریم مانعی پیی

رو ایانتا اییران

نیست ،اگرچه مشکالت و نیاز به ارادهها ااتوار را بیشتر میکند .وزارت نیرو در همه ایّام تحریم و تنگناهیا
مالی در دولت «تدبیر و امید» ،مجموعها از طرحها مهم زیراانتی را اجرا کرده که هر کدام بر ارمایهها
اندونته مردمان ایا ارزمیا میافزاید.
ایا وزارت در االیان گذشته با عزمی رااخ و بکارگیر همه تیوان مهندایی و میدیریتی ب ی هیا م تلیف
دولتی ،عمومی و نصوصی در اراار کشور ارمایهگذار ها عظیمی را در زمینه تأمیا آب و برق مطمینا و پاییدار
به انجام راانده اات بگونها که امروزه از ااتانداردها باال جهیانی در زمینیه داترایی بیه آب و بیرق در اراایر
کشور برنورداریم و به آن میبالیم .ما در وزارت نیرو بر ایا باوریم که «باید داشتهها مردم ایا ارزمیا را دید» و بیه
پشتوانه ایا ارمایه عظیم ،اعتماد به نفسی کسب کرد که پیشران حرکت تواعه در کشورمان باشد.
در پوی

#هرهفته:الف_ب_ايران ،که آن را با مشارکت مردم و راانهها پی

هم» نواهیم دید که در عرصه ندمات زیربنایی آب و برق ،که نق
دارد و همچنیا زمینهااز پیشرفت و پیشران تمامی ب

نیواهیم بیرد« ،همیه بیا

محور در تامیا رفاه و امنیت هموطنیان

ها اقتصاد کشور اات ،مت صصیان اییرانزمییا

چه میکنند و ارمایهها ایا کشور را چگونه برا ارتقا زیراانتها و ظرفیتها تولید و کیفییت زنیدگی
بهکار میگیرند.
ما در #هرهفته:الف_ب_ايران« ،همه با هم» درباره ابعاد ایا ارمایهگذار ها و اثراتشیان بیر کشیور و
کیفیت زندگی مردم ،و فرصتهایی که برا تواعه ایجاد میکنند ،گفیتوگیو نیواهیم کیرد .میا قصید دارییم
طرحها زیراانتی صنعت آب و برق را به میان مردم بیاوریم.
بدون تردید امر شگفتانگیز اات که کشور که تحت شدیدتریا تحریمها ظالمانه اقتصاد قرار دارد،
موفق شده باشد با اتکاء به توان دانلی نود ،داتآوردها بینظیر را در عرصه آب و برق کسب نماید.
برنی از مهمتریا وجوه ایا موفقیتها عبارت اات از:
 .1در  6ماهه دوم اال  98تعداد  227پروژه به ارزش ارمایهگذار  33174میلیارد تومان در  31ااتان
به افتتاح و بهرهبردار میراد .میانگیا ارمایهگذار در هر ااتان  1000میلیارد تومان اات.

 .2افتتاح  10اد در  6ااتان کشور صورت میگیرد و مجموعاً  745میلیون مترمکعیب آب بیرا شیرب،
کشاورز و صنعت به مجموع آب کشور اضافه نواهد شد که از ایا میزان  8میلیون مترمکعیب بیرا
صنعت 696 ،میلیون مترمکعب برا کشاورز و  41میلیون مترمکعب بیرا تیامیا شیرب مییشیود.
بهرهبردار از ایا طرحها ،آب شرب را برا  9شهر با جمعیت  1.6میلیون نفر را تأمیا میکند .یعنیی
 70لیتر آب برا هر نفر در هر  24ااعت تأمیا میشود.
 .3شبکه آبیار و زهکشی به مساحت  26هزار هکتار در  4ااتان کشور به بهرهبردار میراد .جمعییت
رواتایی ایا  4ااتان  1.5میلیون نفر اات.
 .4در  6ماه آینده به  1124رواتا با جمعیت  726هزار نفر آبراانی نواهد شید کیه  845میلییارد تومیان ارزش
ارمایهگذار ایا طرحهاات و بهطور متواط روزانیه بیه  6روایتا بیا هزینیها معیادل  4.5میلییارد تومیان
آبراانی میشود.
 29 .5تصفیهنانه فاضالب در  6ماه آینده و با ارمایهگذار  1366میلیارد تومان در  16ااتان ،به ظرفییت
 553.441مترمکعب در شبانهروز و با جمعیت  3.450.000نفر ،به مجمیوع تصیفیهنانیههیا فاضیالب
کشور اضافه میشود.
 .6در  6ماه آینده  12تصفیهنانه آب شرب دیگر به ظرفیت  1.3میلیون مترمکعیب در روز و بیا جمعییت
تحت پوش

 6.2میلیون نفر در  9ااتان کشور با ارمایهگذار  1432میلیارد تومان افتتاح میشیود،

به عبارت دیگر هر ماه 2 ،تصفیهنانه آب در کشور افتتاح نواهد شد.
.7

ظرفیت  3000مگاوات نیروگاه حرارتی برا  26میلیون نانوار ایرانی به بهرهبردار مییراید .هزینیه
ارمایهگذار برا هر  1000مگاوات اانت نیروگاه معادل  600میلییون ییورو اایت و نیروگیاههیا
اانتهشده معادل  1.8میلیارد یورو ارمایهگذار جذب کردهاند .ایا میزان ارمایهگذار معیادل 70
یورو (بیا  800هزار تا یک میلیون تومان) به ازا هر نانوار اات .اییا ظرفییت بیه معنیا  115وات
ظرفیت تولید برق برا هر نانوار ایرانی اات.

 .8ظرفیت  278مگاوات نیروگاه انرژ تجدیدپذیر پاک در ش

میاه آینیده افتتیاح مییشیود کیه باعی

صرفهجویی در مصرف  350میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشور میگردد.
در ادامه اقدامات انجام شده تاکنون و با تحقق اهداف فوق ،عالوه بر:
 تامیا آب شرب بهداشتی االم و پایدار برا مصارف م تلف شرب ،صنعتی و کشاورز
 تامیا برق مطمنا ب

ها م تلف نانگی و اقتصاد

 جمعآور و دفع بهداشتی فاضالب

داتآوردها بسیار مهم دیگر در عرصهها م تلف ،از جمله:
 افزای

تولید محصوالت کشاورز از طریق ارتقاء راندمان آبیار

 جلوگیر از آلودگی آبها اطحی
 کنترل ایالب
 ایجاد زمینه ااتفاده مجدد از پساب
 تشویق و فراهم نمودن زمینه ارمایهگذار ب

نصوصی

 کمک به حفظ محیط زیست
 کاه

مهاجرت به ویژه در مناطق محروم و مرز

 اشتغالزایی و رونق اقتصاد
حاصل نواهد شد و در نهایت زمینه تواعه و پیشرفت و بالندگی بی
نواهد گردید.

از پی

در اقصی نقاط کشور فراهم

