گزارش عملکرد منتهی به سال مالی 1392

واحد آب :
 -1اجرای  16'935متر شبکه توزیع آب .
 -2راه اندازی ایستگاه پمپاژ شماره ( 1چاه نخعی ).
 -3خرید لوازم و تجهیزات ایستگاه پمپاژ شماره ( 2مخزن  5'000متر مکعبی ) .
 -4خرید لوازم و تجهیزات ایستگاه کلر زنی مخزن 5'000متر مکعبی.

شبکه های توزیع اجرا شده در محور گردشگری ملی هفت باغ علوی در سال 92

ردیف

سایز و نوع شبکه اجرا شده

مسافت اجرا شده

محل اجرا

1

لوله  125پلی اتیلن

 1'285متر

باال دست دهکده پردیس تا دهکده آبشار طالئی

2

لوله  110پلی اتیلن

2'300متر

از ورودی میدان ایران تا خروجی میدان ایران

3

لوله  110پلی اتیلن

 1'200متر

از ورودی میدان کارتینگ تا میدان کارتینگ

4

لوله  90پلی اتیلن

 1500متر

از میدان کارتینگ تا خروجی میدان کارتینگ

5

لوله  90پلی اتیلن

2'750متر

از دهکده پردیس تا قطعه 1000

6

لوله  90پلی اتیلن

 2'600متر

از قطعه  1001تا 3000

7

لوله  90پلی اتیلن

 400متر

اتصال قسمتی از باالدست دهکده شمس به خط توزیع

8

لوله  200آزبست

200متر

اتصال چاه جنب مسجد به شبکه آزبست قدیم

جمع

12'235متر

امور مشترکین :
 -1راه اندازی سیستم مکانیزه ارسال پیام کوتاه در خصوص قبوض و مانده بدهی و سایر اطالعات مورد نیاز .
 -2راه اندازی وب سایت شرکت و ارائه اطالعات به مشترکین از طریق وب سایت شرکت .
 -3مکانیزه نمودن پرداخت بدهی آب بها در بانک تجارت بدون داشتن قبض آب بها .

واحد برق :
 -1اجرای  9'919متر شبکه فشار ضعیف و  5'881شبکه فشار متوسط .
 -2جابجائی و رفع حریم  2شبکه برق در محور و آزاد سازی  6قطعه زمین .
 -3تغییر تعرفه قبوض  4حلقه چاه از تجاری به صنعتی که صرفه جویی  1به  5را برای شرکت در برداشت .
 -4نصب 100عدد تیر برق فلزی روشنایی در کندروهای انتهای محور .
 -5طراحی شبکه برق  20 KVاز مسجد تا میدان دوم(همای همایون ) .

جمع کل شبکه های برق اجرا شده و درحال اجرا ازشهریور 89تا اسفند 92
جمع کل

ردیف
1

مساحت برق رسانی شده

 3'180'123متر

2

تعداد واحد برق رسانی شده

 3'531متر

3

طول شبکه

80'840متر

4

تعداد ترانس 315

 19عدد

5

تعداد ترانس 250

 9عدد

6

تعداد ترانس 200

 5عدد

7

تعداد ترانس 100

 15عدد

8

تعداد ترانس 50

 5عدد

9

تعداد ترانس 25

 3عدد

10

تعداد ترانس 15

 54عدد

11

تعداد ترانس 10

 1عدد

12

تعویض  2عدد تابلو توزیع

پست  1و 6

13

رفع حریم دو شبکه

کیلومتر  ( 5کمساری) دوراهی قناتغستان (شفا زند)

ر ( 5کمساری ) دوراهی قناتغستان ( شفا زند )

واحد راهداری :
 -1گشت زنی  24ساعته در محور هفت باغ علوی.
 -2نظافت در طول محور هفت باغ علوی .
 -3جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز .
 -4گزارش و آمار تصادفات در محور هفت باغ علوی .
 -5اجرای عملیات ترافیکی در مورد جابجایی هایی که بار ترافیکی دارند .
 -6نصب عالئم و تابلوهای هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی در طول محور هفت باغ علوی .

واحد گاز :
طراحی شبکه گاز محور هفت باغ علوی.

-1

 -2جانمایی ایستگاههای تقلیل فشار گاز در  2منطقه از هفت باغ علوی .
 -3انتخاب پیمانکار .
 -4شروع به کار احداث شبکه گاز در اسفند . 92
واحد فضای سبز :
 -1اصالح و احداث شبکه های آبیاری قطره ای در طول محورهفت باغ علوی .

ردیف

شرح فعالیت

محل فعالیت

میزان  /مقدار

1

کشت روفوژ وسط و اصالح شبکه آبیاری

 3کیلومتر

ورودی

2

اصالح شبکه آبیاری قطره ای

از کیلومتر  1/5تا 19

کل مسیر

3

اصالح شبکه آبیاری درختان طاووسی

 10کیلومتر

طول مسیر

4

کاشت فضای سبز مسجد جامع

مسجد جامع

مسجد جامع

5

اصالح شبکه آبیاری اقاقیا

کیلومتر 27

وسط اتوبان

6

گذاشتن غالف

طول مسیر

 27عدد

7

اصالح شبکه آبیاری کل تپه های ورودی

ورودی

-

