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سرآغاز

ســرآغــاز

تجارب تامین منابع مالی توسعه و بهره برداری تاسیسات فاضالب

علی جان صادق پور
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم

مصرف ساالنه 4737 میلیون مترمکعب آب توسط تعداد 23 میلیون مشترکین 
شهرها و روستاهای کشور منجر به تولید حدود 4000 میلیون مترمکعب پساب 
خانگی می شود که در حال حاضر با تعداد 274 باب تصفیه خانه فاضالب ساالنه 
2070 میلیون مترمکعب پساب تولید می شود که عمده این پساب که معموال 
هزینه جمع آوری انتقال ، تصفیه ، ضد عفونی و نهایتاً دفع آن بسیار باالست و در 
مسیرهای تعیین شده رها و به آبخوان ها، رودخانه ها و بعضا به صورت غیر اصولی 
و در خالف معیارهای بهداشتی به مصارف کشاورزی و حتی نوع زراعت می رسند 
و از این حیث مخاطرات بهداشتی را در پی داشته و سالمت جامعه و محیط زیست 

را تهدید می  کند. 
این چرخه ناقص موجب شده علیرغم توسعه خدمات آبرسانی به جمعیت شهری و 
روستایی در زمینه تامین آب شرب بهداشتی و سالم که خوشبختانه در حال حاضر  
100 درصد از جمعیت شهری و 76 درصد جمعیت روستایی از آب شرب پایدار 
برخوردارند )تقریباً کمتر بافت مسکونی در کشور وجود دارد که پس از پیروزی 
انقالب اسالمی در سال 57 حداقل یکبار شاهد پروژه نو در زمینه آبرسانی نبوده 
است و کمبودهای موجود ناشی از سپری شدن عمر مفید سازه های احداثی و یا 
کاهش کّمی و کیفی منابع تامین بوده است( اما درصد برخورداری از تاسیسات 
جمع آوری ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب حدود 51 درصد است که متاسفانه، 
این آمار در مناطق روستایی کمتر از یک درصد می باشد و لذا من حیث المجموع ارائه 
خدمات در زمینه فاضالب در قیاس با تامین آب شرب بسیار متفاوت و دارای عقب 
افتادگی است؛ چشم اندازهاي مطلوب صنعت آب و فاضالب کشور در افق 20 ساله 
)1384-1404( دسترسي و برخورداري 60 درصد جمعیت شهري و 30 درصد 
جامعه روستایی به سامانه هاي جمع آوري و تصفیه فاضالب مي باشد. در حال حاضر، 
حدود 51 درصد از جمعیت شهری که جمعیتی بالغ  بر 32 میلیون نفر از شهرنشینان 
را شامل می شود، تحت پوشش تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب هستند )این 

رقم در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تنها 8.5 درصد بود(. 
یکی از مهمترین دالیل این توسعه نیافتگی، نداشتن اولویت در مقایسه با ضرورت 
تامین آب شرب و بهداشتی، هزینه های بسیار باالی اجرا، بهره برداری و نگهداری 

این پروژه ها و مسئولیت های حقوقی ناشی از دفع پساب حاصله می باشد. 
متاسفانه، علیرغم ارزش باالی فاضالب تصفیه شده که می تواند منشاء تولید و 
اشتغال باشد. در حال حاضر، درصد ناچیزی از حجم پساب تصفیه شده مورد 
استفاده اقتصادی جهت توسعه این صنعت قرار گرفته و منشاء تولید درآمد و 
ثروت در صنعت آب و فاضالب کشور شده است و از این بابت، شرکت های وابسته 
به وزارت نیرو نه تنها درآمدزائی نداشته بلکه درآمدهای حاصل از فاضالب بها، 

تکافوی هزینه های جاری بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضالب شرکت ها 
نبوده و آنها را با زیان انبوه مواجه کرده است؛ متاسفانه، همین امر توان اقتصادی 
شرکت ها را به شدت کاهش داده و نظام بهره برداری از تصفیه  خانه های فاضالب 
و شبکه های جمع آوری خطوط انتقال را با نقص جدی مواجه کرده است. بررسی 
اجمالی از تاسیسات احداثی که عمدتا از منابع دولتی و در قالب طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای ایجاد شده اند به وضوح این موضوع را تایید می کند. لذا 
خوشبختانه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در راستای سند چشم انداز 
و برنامه راهبردی بلند مدت وزارت نیرو تأمین، تجهیز و تنوع بخشي به منابع 
مالي با تأکید بر منابع غیردولتي و جذب سرمایه هاي داخلي و خارجي، متناسب 
با برنامه هاي توسعه بخش آب و فاضالب را در دستور کار قرار داده و طی دهه 
اخیر با شناخت دقیق موضوع، تالش های گسترده ای جهت تبیین موضوع به 
منظور اقتصادی نمودن ایجاد تاسیسات فاضالب و دخالت بخش خصوصی در 
قالب قراردادهای بیع متقابل ، BOT ، BOO و ... کرده است که این امر زمینه 
سرمایه گذاری در احداث و انتفاع از پساب تولیدی را فراهم می سازد و با تکمیل 
چرخه تامین مالی و بهره برداری از پساب حاصله ، توسعه این صنعت به صورت 

درون زا و مشارکت کلیه ذینفعان از جمله صنعت ، تداوم خواهد یافت. 
در استان قم، طی سالهای اخیر تالش های فراوانی صورت گرفته که زمینه 
این مشارکت و اقتصادی نمودن صنعت فاضالب فراهم شود که خوشبختانه 
قدم های هر چند ناچیز ولی امیدوارکننده ای برداشته شده و نگاه ها به سمت 
ارزش اقتصادی پساب در حال تغییر است . از برخی اقدامات صورت گرفته می توان 
به عقد تفاهم نامه با شرکت سهامی آب منطقه ای استان برای واگذاری و فروش 
پساب به متقاضیان، انعقاد قرارداد واگذاری 4.5 میلیون مترمکعب پساب جهت 
فضای سبز شهرداری به ازای هر مترمکعب 280 تومان در سال 1396 )با افزایش 
سالیانه معادل نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی( واگذاری، نگهداری ، تعمیرات و 
راهبری کامل تصفیه خانه فاضالب منطقه ای با حجم 400 مترمکعب در شبانه 
روز به شهرداری، انعقاد قرارداد تامین 10 میلیون مترمکعب پساب جهت توسعه 
صنایع آب بر با مدیریت شرکت های صنعتی، مطالعه و بررسی اخذ مجوز فروش 
لجن یا کود حاصل از تصفیه خانه ها، تخصیص 400 مترمکعب در شبانه روز 
فاضالب خام به دانشگاه قم جهت تصفیه و استفاده در آبیاری فضای سبز و 
مشارکت با دانشگاه برای احداث پکیج تصفیه آب خاکستری، تصویب تخصیص 
60 درصد فاضالب خام پردیسان برای واگذاری به سرمایه گذاران متقاضی پساب 
در جنوب شهر قم )فرودگاه، شهرداری و ...( و پیگیری تخصیص پساب برای 

توسعه کشت چوب، اشاره کرد.  
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طرح آبرسانی به شهر سرخه و 15 روستای شهرستان فیروزکوه با دستور رئیس 
جمهور و با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
استاندار سمنان، نماینده مردم شهرستان های سمنان، سرخه و مهدیشهر در 
مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی، در قالب 
بیست و هفتمین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با سرمایه گذاری 110 

میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، آذر ماه سال 
گذشته در سفر هیات دولت به استان سمنان، حجت االسالم والمسلیمن حسن 
روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران، وعده آبرسانی به شهر سرخه در سال 
99 را داده بود که متعاقب آن، این طرح در مدت کمتر از یک سال اجرا و امروز 

توسط وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

به  آبرسانی  طرح  افتتاح  برای  جمهوری  رئیس  پیام  قرائت    
شهرستان سرخه توسط وزیر نیرو

وزیر نیرو در مراسم آغاز بهره برداری از طرح آبرسانی به شهرستان سرخه در 
استان سمنان پیام تبریک رئیس جمهوری را به مناسبت افتتاح قرائت کرد.

در پیام حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی به مناسبت افتتاح طرح 
آبرسانی به شهرستان سرخه آمده است:

مردم عزیز، مؤمن و انقالبی شهرستان سرخه
به برکت ماه مبارک ربیع و میالد حضرت خاتم انبیاء و فخر اولیاء حضرت 
محمد مصطفی )صلوات اهلل و سالمه علیه( و امام جعفر صادق علیه السالم و 
گرامیداشت و تبریک این ایام فرخنده، شاهد تحقق یکی دیگر از وعده های 
دولت تدبیر و امید به شما مردم والیتمدار و سختکوش شهرستان سرخه 

هستیم.
پروژه آبرسانی به شهرستان سرخه، شامل ده ها کیلومتر خط انتقال و احداث 

مخازن مختلف ذخیره و فشارشکن، ایستگاه های پمپاژ و سایر تأسیسات 
فنی مورد نیاز، از جمله طرح های مهمی است که با وجود شرایط دشوار و 
پیچیدگی های فنی مختلف، به دلیل نیاز منطقه و ضرورت چاره اندیشی برای 

آن، با سرعتی مناسب طراحی و به اجرا درآمد.
تأمین آب مورد نیاز در منطقه ما به واسطه قرار گرفتن در حاشیه دشت کویر و 
به تبع آن کمبود نزوالت جوی، در طول تاریخ از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده 
است و مردم فهیم ضمن سازگاری با این شرایط اقلیمی با صرفه جویی و پرهیز از 
اسراف و هدر دادن آن، همواره قدردان این نعمت بزرگ الهی بوده اند و در آینده 

نیز همین رویه مبارک را ادامه خواهند داد.
امید است، در سایه عنایات پیامبر بزرگ اسالم با اجرای این طرح، عالوه بر ایجاد 
آرامش خیال و اطمینان خاطر شما همشهریان عزیز، با تالش و پایمردی بیش از 
پیش شاهد آبادانی و توسعه شهرستان و آینده ای روشن برای فرزندانمان باشیم.

از خداوند بزرگ سالمتی و توفیق همگان را مسألت می نمایم.

  ۱۰۰ درصد جمعیت شهری کشور دسترسی به آب آشامیدنی 
پایدار دارند

وزیر نیرو در آئین افتتاح طرح آبرسانی به شهرستان سرخه گفت: 100 درصد 
جمعیت شهری کشور دسترسی به آب آشامیدنی پایدار دارند و این در حالی است 

که در دنیا برخورداری جمعیت شهری از آب آشامیدنی پایدار 96 درصد است.
رضا اردکانیان ابراز کرد: 53 درصد جمعیت روستایی دنیا از آب آشامیدنی 

سالم برخوردار و در کشور بیش از 82 درصد است.
وی تاکید کرد: احساس رضایت مندی در جامعه با بیان داشته تقویت می شود و 

باید این فرصت ها مغتنم شمرده و برای مردم اطالع رسانی شود.
وزیر نیرو افزود: عنایات و دعای خیر مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه 

ملی برای توسعه زیرساخت آب و برق اعتبار در نظر گرفته شده است.

با دستور رئیس جمهور و در بیست و هفتمین هفته پویش
#هرهفته_الف_ب_ایران؛

طرح آبرسانی به سرخه توسط وزیر نیرو
 به بهره برداری رسید
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وی اضافه کرد: 250 طرح تا پایان امسال با سرمایه گذاری 50 هزار میلیارد 
تومان به بهره برداری می رسد و اکنون با افتتاح طرح آبرسانی سرخه 125 طرح 

از 250 طرح با سرمایه گذاری 122 میلیارد تومان افتتاح شده است.
وزیر نیرو تصریح کرد: امسال، اجرای هشت طرح آبرسانی برنامه ریزی شد و 
امسال، سرخه ششمین برنامه آبرسانی است و دو طرح دیگر آب و فاضالب 

استانی به نتیجه خواهد رسید.
وی ادامه داد: جمع آوری فاضالب و احداث تصفیه خانه فاضالب و تامین آب 
برای امنیت خاطر و آرامش جامعه و چرخش تولید و عمران ضروری است و 

خدمت در این بخش توفیق است.
اردکانیان اضافه کرد: ادغام شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی نقشی مهم 
در تسهیل اجرای طرح ها و تسریع در رفع موانع اجرای طرح ها دارد و آبرسانی 
به سرخه با مشارکت آب و فاضالب تهران و سمنان نمونه ای از مزایای اجرای 

طرح ادغام است.
وزیر نیرو تصریح کرد: انتظار می رود 13 روستا در مسیر طرح آبرسانی به سرخه 

زودتر به نتیجه برسد تا از ثمرات طرح برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: شهروندان اطمینان داشته باشند ارکان دولت از کوچ به دلیل نبود 

آب بر نخواهد تابید و دولت تمام تالش خود را برای تامین آب به کار می گیرد.
اردکانیان اضافه کرد: استفاده از فناوری نمک زدایی برای استفاده از آب دریا 
مورد بررسی قرار گرفته و اکنون مطالعات شامل 17 استان کشور در مناطق 
حاشیه ای و مرکزی انجام شده است و در هر استان، طرح سازگاری با کم آبی 

تدوین شده است .
وی افزود: خشکسالی در اقلیم کشور جزء حوادث غیر مترقبه نیست بلکه 

همزاد است و باید به جای مقابله با کم آبی خود را سازگار کنیم.
اردکانیان ابراز کرد: استان سمنان بعد از تکمیل مطالعات، مجوز داده شده است 
تا با اشتیاق و رعایت نکات زیست محیطی کار در مسیر اصولی قرار داشته باشند.

وزیر نیرو گفت: طرح های آبرسانی و برق رسانی در دستور کار قرار دارد و مردم 
استان اطمینان داشته باشند و با فراغ خاطر به فکر توسعه باشند و بدانند 

مسئوالن به وظایف خود آگاه هستند .

 حل مشکل آب استان سمنان نیازمند مشارکت همه دستگاه های 
اجرایی است

در ادامه این مراسم، استاندار سمنان با اشاره به اینکه حل مشکل آب استان سمنان 

نیازمند مشارکت همه دستگاه های اجرایی است، گفت: اگر محدودیت های استان 
حل نشود توسعه در این استان با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

علیرضا آشناگر اظهار کرد: اگر محدودیت های استان حل نشود، توسعه در 
این استان با مشکل جدی مواجه خواهد شد، بنابراین باید همه دستگاه ها و 

مسئوالن تالش کنند تا آب مورد نیاز این استان تامین شود.
وی با تجلیل از انجام سریع و اقدام با کیفیت وزارت نیرو در به ثمر رساندن 11 
ماهه این پروژه افزود: استان سمنان به دلیل بضاعت خوب در توسعه کشور، 
محکوم به رشد بوده و این در حالی است که این استان دارای اراضی بالمعارض 

وسیع، آفتاب فراوان و معادن و ظرفیت های بسیار خوب و ارزشمند نیز است.
همچنین، استاندار سمنان با اشاره به مشکالت تامین آب در شهرستان های 
شاهرود و دامغان نیز گفت: عموما پروژه های مشترک  ما با استان های همجوار 
با چالش مواجه بوده است، بر همین اساس، انجام طرح انتقال آب از دریای خزر 
با توان وزارت نیرو و شخص وزیر محترم قابل انجام است و مردم استان خواستار 

گشایش در انجام این ابر پروژه هستند.
وی همچنین با اشاره به انجام پروژه آبرسانی به شاهرود از چشمه سارهای قطری 
گفت: به رغم انجام بخش اعظمی از این پروژه اما متاسفانه اتمام این پروژه با 

مشکل مواجه شده که امیدواریم هر چه سریعتر این معضل برطرف شود.
آشناگر نیاز به تامین و تقویت برق در معادن استان را از ضروریات توسعه استان 
و از مطالبات مردم استان عنوان کرد و خواستار انجام این مطالبه عمومی مردم 

استان سمنان شد. 

  تامین ۱.۷ میلیون مترمکعب آب شرب در افق ۲۵ ساله برای 
شهرستان سرخه استان سمنان

همچنین، مدیرعامل آب و فاضالب استان تهران، طرح آبرسانی به شهرستان 
سرخه استان سمنان در منطقه فیروزکوه استان تهران را نمونه موفقی از 
دستاورد دولت تدبیر و امید دانست و گفت: 1.7 میلیون مترمکعب در افق 25 
ساله برای شهرستان سرخه استان سمنان تامین آب در نظر گرفته شده و این 

طرح از برکات دولت تدبیر و امید است.
محمدرضا بختیاری در آیین بهره برداری از طرح آبرسانی به شهرستان 
سرخه اظهار کرد: آبرسانی به شهرستان سرخه گامی ارزشمند است که با 
همکاری، همدلی و همراهی بخش های مختلف به نتیجه رسید و از مهمترین 

دستاوردهای دولت تدبیر و امید است که کمتر از 12 ماه به نتیجه رسید.
مدیرعامل آب و فاضالب استان تهران افزود: آبرسانی به شهرستان سرخه با 43 

کیلومتر خط انتقال از شهرستان فیروزکوه استان تهران به سرخه انجام شد.
وی ادامه داد: 81 کیلومتر طول خط انتقال به مخزن 5000 مترمکعبی 
شهرستان سرخه است و 43 کیلومتر از این مسیر در استان تهران و در منطقه 

سخت جغرافیایی فیروزکوه بود که با تالش مضاعف به نتیجه رسید.
بختیاری با بیان اینکه کیفیت آب انتقال یافته به شهرستان سرخه با آب 
آشامیدنی باکیفیت در برخی مناطق تهران برابری می کند، اظهار کرد: 1.7 
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میلیون مترمکعب در افق 25 ساله برای شهرستان سرخه استان سمنان تامین 
آب در نظر گرفته شده است و این طرح از برکات دولت تدبیر و امید است.

مدیرعامل آب و فاضالب استان تهران خاطرنشان کرد: یکپارچه سازی آب  و 
فاضالب شهری و روستایی اقدامی بزرگ بود که از دستاوردهای این طرح 

می توان به تسریع در آبرسانی به شهرستان سرخه اشاره کرد.
قابل ذکر است، در ابتدای این مراسم محمد طاهری، رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان با ابراز خرسندی بیان کرد: عملیات 
اجرایی این طرح در کمتر از یک سال در سطح دو استان تهران و سمنان به 
انجام رسید. و طرح تامین آب پایدار شهرستان سرخه در سفر دوم رئیس 

جمهوری تصویب و پس از انجام مطالعات الزم و بررسی های کارشناسی با 
هدف تامین آب 13 روستای شهرستان فیروزکوه از توابع استان تهران و تامین 

آب شهرستان سرخه از توابع استان سمنان ابالغ شد.
طاهری تاکید کرد: تا کنون در شهر سرخه، آب آشامیدنی مردم سرخه از دو 
منبع آب شیرین کن که در دولت تدبیر و امید ایجاد شده بود با 33 لیتر بر ثانیه 
تامین می شد و با بهره برداری از این طرح با افق 1.7 میلیون مترمکعب و بالغ 
بر 55 لیتر در ثانیه آب شرب مردم تامین شده که بالغ  بر 110 میلیارد تومان 

هزینه شده است.
 محمد طاهری ادامه داد: طرح آبرسانی پایدار به شهرستان سرخه شامل دو 
بخش اجرایی انتقال آب چاه های محدوده مهاباد در شهرستان فیروزکوه تا 
مخزن 2000 مترمکعبی طارن و انتقال آب از مخزن طارن تا مخزن 5000 

مترمکعبی )جدیداالحداث( شهرستان سرخه است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان تصریح کرد: در اجرای این 
طرح 81 کیلومتر خط اصلی انتقال آب، خط انتقال و تامین برق 20 کیلوولت و 
ایستگاه های پمپاژ و مخازن ذخیره آب و تاسیسات فنی و مهندسی مربوطه با 

110 میلیارد تومان اعتبار انجام شد.

آغاز بهره برداری از سامانه های رینگ 
آبرسانی تهران با دستور رئیس جمهور

به دستور رئیس جمهور حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی و با حضور 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، سامانه های آبرسانی غرب، 
جنوب غربی، شرق و شمال شرقی رینگ آب رسانی شهر تهران، هم زمان با 

افتتاح تصفیه خانه ششم آب تهران به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، حمیدرضا 
جانباز مدیرعامل این شرکت با حضور در مخزن 73 یافت آباد در آیین 
بهره برداری از رینگ آبرسانی تهران به صورت ویدئوکنفرانس گفت: 59 
کیلومتر از رینگ آبرسانی تهران در سه سامانه آبرسانی غرب، سامانه آبرسانی 
به شهر جدید پرند از مخزن تلمبه خانه یافت آباد تا مخزن رضی آباد و سامانه 

آبرسانی شرق و شمال شرق اجرا شده است. 
جانباز با اشاره به اجرای خطوط انتقال آب با لوله هایی در اقطار 1200 تا 2000 
میلیمتر در این پروژه افزود: اجرای این رینگ در شهر تهران با محدودیت های 

ترافیکی، به سختی اجرا شد تا تهرانی ها آب شرب یکسانی داشته باشند. 
وی با اشاره به سامانه آبرسانی غرب تهران بیان کرد: این سامانه به طول 7 کیلومتر، 

آب تصفیه خانه ششم را به مناطق 5، 9، 18، 21، 22 و شهر جدید پرند می رساند. 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بیان کرد: سامانه آبرسانی به 
شهر جدید پرند از مخزن تلمبه خانه یافت آباد تا مخزن رضی آباد با هدف رفع 
محدودیت های تأمین آب در محدوده شهر جدید پرند و لزوم رفع کمبود و ارتقای 

کیفیت آب شرب در محدوده جنوب و جنوب غربی شهر و استان تهران انجام شد. 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به اجرای 40 
کیلومتر خط انتقال آب در سامانه شرقی رینگ تهران گفت: در این سامانه 
3000  لیتر بر ثانیه آب تصفیه شده از محل تصفیه خانه پنجم تهران به نواحی 
شمال شرق و شرق تهران و 4000  لیتر بر ثانیه آب خام از محل سد الر به 

تصفیه خانه سوم و چهارم در شرایط اضطراری انتقال می یابد.
جانباز در مورد مزیت های رینگ آبرسانی تهران گفت: بهره برداری از طرح آب 
موجب می شود تا آب با کیفیت یکسان در اختیار مشترکان قرار گیرد و در 

خشکسالی های احتمالی امکان انتقال آب وجود دارد. 
وی افزود: تا پیش از سال 92 امکان جابجایی و انتقال آب بین سامانه های 

غربی و شرقی شهر تهران میسر نبود.
جانباز خاطر نشان کرد: این طرح، اقدام بزرگی است که باید از همراهی 
شورای اسالمی شهر، شهرداری و پلیس راهور تهران در این زمینه تشکر کرد.
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در هفته بیست و پنجم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران وزارت نیرو انجام شد؛

برگزاری آئین کلنگ زنی 7 پروژه آب و فاضالب گلستان با حضور معاون آب و آبفای وزارت نیرو
با حضور قاسم تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو آیین کلنگ زنی 
7 پروژه آب و فاضالب در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران )ساخت و 

سازها_سازوکارها( در استان گلستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، با حضور معاون 
آب و آبفای وزارت نیرو، حق شناس استاندار گلستان، نمایندگان مردم شریف 
استان در مجلس شورای اسالمی و مدیران استانی و شهرستانی در قالب هفته 
بیست و پنجم #هرهفته_الف_ب_ایران )ساخت و سازها_سازوکارها( آیین 
کلنگ زنی عملیات اجرایی 7 پروژه آب و فاضالب استان گلستان در محل 

تصفیه خانه فاضالب شهرستان آزادشهر انجام شد .
در این مراسم، تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو ضمن تقدیر از 
مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان گلستان در راستای اجرای 
پروژه های مهم در جهت خدمات رسانی به مردم شریف استان گلستان بیان 
کرد:  هدف وزارت نیرو از اجرای پویش #هرهفته_الف_ب_ایران افزایش 
سطح امیدواری مردم و اعتمادسازی بین مردم و وزارت نیرو بوده و تعامل 
دو سویه با جامعه برای ارائه عملکرد، همکاری و بازخورد و استفاده از نظرات 

ارزشمند و مدیریت توام عرضه و تقاضا است.
معاون آب و آبفای وزارت نیرو در حاشیه آیین کلنگ زنی این پروژه ها افزود: 
راه اندازی پویش #هرهفته_الف_ب_ایران باعث شد با همه سختی ها و 
مشکالت با خودباوری و سخت کوشی و افتخار، خدماتی را به مردم ارائه دهیم.
هرمزی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان در ادامه به معرفی این 
پروژه ها در بخش تامین آب شرب پرداخت و تصریح کرد: با هدف ارتقای سطح 
بهداشت عمومی، حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع محدود آب، عملیات 
اجرایی 30 کیلومتر خطوط انتقال آب شرب 9 روستای شهرستان آزادشهر، 
اجرای 29.5 کیلومتر شبکه توزیع آب شرب 12 روستای شهرستان آزادشهر 
و رامیان، احداث دو باب مخزن در دو روستای تورنگ تپه و حاجی بیک 
گرگان، 3020 فقره استانداردسازی و نصب انشعاب 11 روستا، حفر 3 حلقه 
چاه آب برای 5 روستا و عملیات حصارکشی مخزن روستای دنگالن گرگان به 

طول 140 متر در این پویش کلنگ زده خواهد شد.
هرمزی در ادامه از آیین کلنگ زنی احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب شهرستان 
آزادشهر را از دیگر پروژه ها برشمرد و اذعان کرد: این پروژه به طول 650 
مترمکعب در ساعت در راستای جلوگیری از مشکالت در خطوط  شبکه 

فاضالب و حفظ محیط زیست خواهد بود .
کرد:  اظهار  پایان  در  گلستان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
با بهره برداری از این طرح ها که خود باعث افزایش رضایت عمومی مردم 
می شود، می توان امیدوار بود منابع آبی جدید و پایداری در حوزه آب شرب به 
وجود آید که با برنامه ریزی صحیح می تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت 

جمعیت روستایی و پیشگیری از مهاجرت روستا به شهرها را دارا باشد .
الزم به ذکر است، با اجرای این پروژه ها 9424 خانوار و جمعیتی بالغ بر 31 

هزار و 55 نفر از خدمات آب و فاضالب بهره مند خواهند شد.

  بازدید معاون وزیر نیرو از تصفیه خانه فاضالب شهرستان 
گنبدکاووس

همچنین، قاسم تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو در ادامه 
بازدیدهای میدانی خود از پروژه های صنعت آب استان گلستان از تصفیه خانه 

فاضالب شهرستان گنبد کاووس بازدید کرد.
معاون وزیر نیرو در ادامه سفر به استان گلستان، به همراه غراوی معاون عمرانی 
استاندار، هرمزی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان و مدیران 
صنعت آب استان از ادامه عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضالب شهرستان 

گنبد کاووس بازدید کرد.
تقی زاده خامسی در این بازدید با اشاره به اینکه گنبد کاووس دومین شهرستان 
استان گلستان از لحاظ جمعیت به شمار می رود، اظهار کرد: با توجه به شرایط 
و مشکالت موجود، این پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است و تمام سعی و 
تالش ها باید بر این باشد که فاز اول این تصفیه خانه طبق برنامه زمانبندی تا 

پایان سال 1400به بهره برداری برسد.
معاون آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه جمعیتی 
بالغ بر 300 هزار نفر تحت پوشش قرار خواهند گرفت که این امر خود در حفظ 

محیط زیست نقش به سزایی دارد .
در ادامه، هرمزی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بیان کرد: با تالش های 
وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور این پروژه در حال حاضر به 
پیشرفت فیزیکی  بیش از 88 درصدی رسیده که ان شاءهلل سعی بر این است 

هر چه سریعتر به اتمام برسد .
هرمزی افزود: پروژه تصفیه خانه فاضالب شهرستان گنبد کاووس با اعتباری بالغ بر 
170میلیارد ریال گام مهمی برای تکمیل پروژه فاضالب گنبد کاووس خواهد بود .
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نشست تشکیل کارگروه های اطالع رسانی ملی و استانی با ریاست 
حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
سید حمیدرضا کشفی معاون راهبری و نظارت بهره برداری، مسعود 
خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی، سید علی سیدزاده مدیرکل 
دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی، مرتضی برفی مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و بودجه، شهریار بهارلویی مدیرکل دفتر فن آوري اطالعات 
و توسعه دولت الکترونیک، کامران اسماعیلی مدیرکل دفتر نظارت 
مشاور  پاک ضمیر  فاضالب، سید شهاب  و  آب  اجراي طرح هاي  بر 
مدیرعامل و مدیرکل دفتر هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت از طریق 
ویدئو کنفرانس با مدیران عامل شرکت های آب و فاضالب استان ها 

برگزار شد.
کشور،  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
حمیدرضا جانباز مدیرعامل این شرکت ضمن تقدیر و تشکر بابت 
اقدامات خوبی که در تابستان سال جاری توسط همکاران انجام و 
منجر شد تابستان را با کمترین تنش در سطح کشور سپری کنیم، 
بیان کرد: امسال، متاسفانه عالوه بر مصرف متعارف ساالنه به دلیل 
همه گیری بیماری کووید 19 افزایش مصرف آب داشتیم و تعدادی 
از همکاران به دلیل ابتال و همچنین، محدودیت حضور در محل کار به 
وجود آمد و توقعاتی که وجود داشت، من حیث المجموع صنعت بزرگ 
آب و فاضالب کشور کارنامه درخشانی در عبور سالم و بدون دغدغه در 

تابستان سال جاری از خود بر جای گذاشت.
جانباز افزود: ما در سطح کشور به اعتبار گزارشات وزارت بهداشت هیچ 
موضوعی از اپیدمی های گسترده ناشی از آب نداشتیم و این نتیجه 
تالش همه شما عزیزان در سطح استان هاست و درخور ستایش و 
تقدیر و تشکر است. شرایط موجود بسیار سخت است و متاسفانه، به 
لحاظ اقتصادی طی ماه های اخیر به دلیل تحریم های ظالمانه به طور 
عموم شاهد افزایش عمومی قیمت ها هستیم و این موضوع بر افزایش 
هزینه های جاری شرکت، تهیه اقالم اجرای طرح ها اثر میگذارد و 
همچنین، متأسفانه مانند سال های گذشته تفاوت قیمت های مصوب 
و قیمت های عمومی بازار، شرایط بسیار سختی را بر شرکت ها تحمیل 

می کند و مدیریت در این شرایط به نوعی جهاد محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بیان کرد: به این موارد، 
عدم اختصاص مناسب اعتبارات عمرانی را نیز باید اضافه کرد؛ باالخره 
ما در موضوع تزریق اعتبارات به پروژه های عمرانی دچار مشکالت 

بسیار زیادی هستیم و این موضوع موجب می شود برخی از پروژه ها با 
رکود مواجه شوند و اینکه در سطح کشور تنها بخشی که در حوزه های 
عمرانی و خدمات رسانی با قدرت و قوت کار می کند و یکی از معدود 
بخش هایی که فعالیت ها را در جهت رفاه و آسایش مردم انجام می دهد، 
صنعت و شرکت های  آب و فاضالب کشور است اما مشکالت ما همچنان 
پابرجاست. شرایط موجود کشود به گونه ای در حال رقم خوردن است 
است که ما به هر حال با افزایش سطح مطالبات عمومی به دالیل 
مختلف مواجه هستیم و این مطالبات توسط سخنگویان ملت مانند 
شورای اسالمی شهرها، شورای اسالمی روستاها و نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی و گروه های مرجع مطرح میشود. به همین 
دلیل، مناسب است که ما اتفاقاتی را به صورت سیستماتیک رقم 
بزنیم از جمله اینکه کارهای خوب انجام شده را در عرصه اجتماع به 
نحو مناسب اطالع رسانی شود و بدین ترتیب، مردم امیدوارم می شوند 
اقتصادی و مشکالت موجود  چراکه می بینند علیرغم تمام مسائل 
سخت کوشانی هستند که به طور شبانه روزی همه همت خود را به کار 
می گیرند تا خدمات مناسب از جمله آب با کیفیت و با کمیت مناسب و 
خدمات دفع فاضالب را انجام دهند و این موضوع امید به وجود می آورد. 
جانباز مطرح کرد: متاسفانه، شاهد آن هستیم که علی رغم تمام کارهای 
انجام شده در گوشه ای و بخش کوچکی از یک پروژه یک مطلبی که 
ناشی از نقض یا عدم توجه است به یک جریان رسانه ای تبدیل می شود 
و خدمات گسترده همکاران ما در سطح کشور تحت تاثیر قرار می گیرد 
و راه مقابله با ایجاد یاس و یاس پراکنی در بین مردم این است که به 
موقع اطالع رسانی کنیم و این بدین معنا نیست که ما بری از اشتباهات 
هستیم ولی این اطالع رسانی باعث می شود تا افراد بر این موج ها سوار 
نشوند و این موضوع بسیار مهم است. ما در این دوره دو تصمیم گرفتیم؛ 

با ریاست مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور؛

نشست تشکیل کارگروه های اطالع رسانی ملی و استانی برگزار شد
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وجه کلی این تصمیم داشتن ارزیابی سیستماتیک از طرز نگاه مردم 
به عملکرد خودمان است و متاسفانه این موضوع در اکثر دستگاه های 
عریض و طویل اداری مغفول مانده است و علیرغم تمام روش های علمی 
که در دنیا وجود دارد و نظر ذینفعان را نظرسنجی می کنند و ذینفعان 
در حوزه صنعت آب و فاضالب تمام آحاد جمعیت کشور هستند 
اما متاسفانه ما در سطح کشور، ارزیابی و بازخوردی از این موضوع 
نداریم. بنابراین، تصمیم گرفتیم در این دوره با تمرکز به ایجاد پنجره 
واحد ارتباط با مشترکین به طور عام ارتباط با مردم، روابط عمومی 
در شرکت ها مورد توجه قرار گیرد و در صورت نیاز، نمودار سازمانی 
روابط عمومی ها بازنگری و احیا شود. ما از روابط عمومی ها عالوه بر 
کارهای خوب قبلی که انجام می دادند نظیر اطالع رسانی پروژه ها، 
گرفتن عکس، ایجاد تیزر و پخش کردن آن و ارتباط با رسانه ها، وظیفه 
بزرگ دیگری را نیز انتظار داریم. بنابراین، تمرکز مجموعه شرکت و 

روابط عمومی به موضوع اطالع رسانی از اقدامات است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور مطرح کرد: تصمیم 
آماده سازی است و بخشنامه های  ابالغیه های آن در حال  دوم که 
مربوطه ابالغ خواهد شد، موضوع مهم استقرار مرکز ارتباط با مشتریان 
تحت عنوان عمومی CRM است؛ ما باید پنجره واحدی را داشته باشیم 
که مشترکین از این پنجره واحد خدمات دریافت کنند و ما در نظر 
داریم با استقرار سیستم CRM نگاه مشترکین به خودمان را رصد کنیم 
و همچنین، خدمات مناسب را در کوتاهترین زمان به مردم ارائه دهیم 
و بازخورد بگیریم. تمرکز موضوع ارتباط با مشتریان یا CRM بر حوزه 
روابط عمومی خواهد بود و لینک های آن با همه بخش های شرکت 
برقرار خواهد شد و تا دو هفته آینده جزئیات این موضوع و نحوه استقرار 
آن در استان ها ابالغ خواهد شد. مطلب دیگر این است که ما در پایان 
سال باید عالوه بر اقدامات ساخت و ساز که به مردم اطالع رسانی 
می شود، موضوع ساز و کارهای صنعت آب و فاضالب در قالب پویش 

#هرهفته_الف_ب_ابران را را ارائه کنیم. 
جانباز ادامه داد: آنچه که ما با مجموعه وزارت نیرو به تفاهم رسیدیم در 
قالب پنج برنامه است که به اختصار بیان می کنم؛ نخستین طرح، تنوع 
بخشیدن به منابع مالی شرکت هاست در قالب اولین ساز و کار این 
پویش که حوزه سرمایه گذاری ها، استفاده از پتانسیل تبصره 3، ماده 
7 و ماده 11 است. موضوع بعدی ارتقای سطح خدمات در صنعت آب 
و فاضالب است و چون در مقطع یکپارچه سازی شرکت ها هستیم یک 
بخش از این ارائه خدمات را برجسته کردیم یعنی "نحوه ارائه خدمات 
شرکت های یکپارچه به بخش روستایی کشور" و این موضوع رصد 
می شود و موضوع دوم در این سر فصل، موضوع ارتباط با مشتریان یا 

سیستم CRM است. سومین موضوع شفافیت فرآیندها و توسعه دولت 
الکترونیکی است که انصافاً اقدامات بسیار خوبی انجام شده است و به 
نظر می رسد که این اتفاق قرار است، تبدیل به یک حرکت ملی شود و 
در این راستا، ما حذف قبوض کاغذی و تبدیل و ابالغ دستورالعمل ها و 
فرایندهای یکسان برای ارائه خدمات را در دستور کار داریم و در نهایت 
ارائه میز خدمِت خدمات به صورت متمرکز است.  دو طرح دیگر ساز و 
کاری، اجرای نظام مدیریت مالِی دارایی هاست که بحث بسیار مهمی 
است و آخرین بحث نیز موضوع یکپارچه سازی صنعت آب و فاضالب 
است که گزارشی را در خصوص یکپارچه سازی به استحضار جناب آقای 
وزیر رساندیم و در سطح کشور نیز اطالع رسانی شد و ما قول دادیم در 
پایان آذرماه گزارش ملی از موضوع یکپارچه سازی به ریاست محترم 
جمهور و مجلس محترم شورای اسالمی تقدیم کنیم. بنابراین، نیاز 
است که در استانها سرعت گردش خدمات رسانی بر اثر یکپارچه سازی 
تبدیل به فرمت هایی شود و ما یک لیست خوب از این اقدام خوب یعنی 
از امکانات  از تاسیسات مشترک، استفاده بیشتر  استفاده مشترک 
شرکت های یکپارچه در جهت خدمات رسانی به روستاییان عزیز تهیه 

کردیم. 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بیان کرد: در کارگروه 
استانی اطالع رسانی آنچه اتفاق افتاده باید تبیین شود، سیاست های 
همکاران ما در اجرای پروژه ها و نحوه خدمات مناسب تر باید تدوین 
شود، استفاده مناسب از ظرفیت رسانه های استانی و استفاده مطلوب از 
آنتن های شبکه های استانی در دستور کار قرار گیرد و همچنین، تیمی 
از رسانه های استان را به فراخور موضوعات مختلف حتی حین انجام 
کار آماده کرده تا از پروژه ها بازدید کنند و گزارش های مستند و خبری 

تولید شود. 
جانباز موضوع مهم دیگر را استفاده مطلوب از فضای مجازی دانست و 
گفت: باید با رعایت تمام پروتکل های امنیتی از این فضا بهره برد. همه 
موارد ذکر شده باید در کارگروه استانی اطالع رسانی و در نهایت در 

کارگروه ملی اطالع رسانی به استحضار مردم شریف برسد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در پایان عنوان کرد: 
همچنین، با مذاکره با وزیر محترم در هفته گذشته داشتیم و البته به 
جهت انسجام بیشتر در ارائه اطالعات صنعت آب و فاضالب با کسب نظر 
وزیر محترم نیرو، مهندس حمیدرضا کشفی معاون راهبری و نظارت 
بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از دیروز به عنوان 
سخنگوی صنعت آب و فاضالب کشور ابالغ گرفتند و و ان شاءاهلل به 
صورت رسمی اطالع رسانی های صنعت آب و فاضالب توسط ایشان 

ارائه خواهد شد.
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بررسی روند اجرایی پروژه بزرگ آبرسانی شهرستان جم با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در بازدید از روند اجرایی 
طرح آبرسانی به شهرستان جم با تاکید بر تسریع اجرای این پروژه گفت: 
تکمیل طرح های آبرسانی در نقاط مختلف شهری و روستایی کشور در 
اولویت برنامه ها قرار دارد و در این راستا، اقدامات مهم و موثری عملیاتی 

شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، حمیدرضا 
جانباز هدف از سفر به شهرستان جم را بررسی روند اجرای طرح های 
آبرسانی دانست و با تاکید بر حمایت ویژه از تکمیل پروژه آبرسانی افزود: 
کارخانه شیرین سازی آب دریا در شهرستان جم به حجم تولید 28 هزار 
مترمکعب آب شیرین در شبانه روز اجرایی شده که تکمیل این پروژه در 

اولویت برنامه های شرکت مهندسی آب و فاضالب قرار دارد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با تاکید بر تسریع تکمیل 
خط انتقال آب شهرستان جم گفت: آبرسانی به این شهرستان در برنامه های 
امسال این شرکت قرار دارد که اجرای خط انتقال آن به طول 32 کیلومتر 

مورد توجه ویژه است.
در ادامه، عبدالحمید حمزه پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر نیز با اشاره به اجرای پروژه 28 هزار مترمکعبی شیرین سازی آب 
دریا در آبرسانی به شهرستان جم خاطرنشان کرد: با تکمیل و افتتاح پروژه 

آب شیرین کن 28 هزار مترمکعبی، مشکل دیرینه آبرسانی به شهرها و 
روستاهای شهرستان جم برطرف می شود.

حمزه پور به اجرای خط انتقال آب شهرستان جم پرداخت و بیان کرد: خط 
انتقال آب شهرستان جم به طول بیش از 32 کیلومتر در اقطار 800 و 900 

میلیمتر روند اجرایی مطلوبی دارد و رو به پایان است.
وی با اشاره به پروژه های اجرا شده در طرح آبرسانی به شهرستان جم 
مترمکعبی  هزار   28 آب شیرین کن  پروژه  اجرای  در  کرد:  خاطرنشان 
سیراف_جم پروژه های مختلف از جمله 5 باب ایستگاه پمپاژه، 50 هزار 
مترمکعب مخزن ذخیره آب، 4000 متر مربع ساختمان بهره برداری، اجرا 

شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر احداث شبکه برق با نصب 
افزون بر 147 دکل برق فشار متوسط 33 کیلو ولت را از دیگر تاسیسات 
اجرای پروژه آبرسانی سیراف_جم دانست و بیان کرد: برای اجرای پروژه 
کارخانه آب شیرین کن 28 هزار مترمکعبی جم بیش از 2 هزار میلیارد ریال 

سرمایه گذاری شده است.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
در سفر به استان بوشهر به همراه معاون برنامه ریزی وزارت نفت، استاندار 
بوشهر و نماینده مردم حوزه جنوب استان در مجلس شورای اسالمی از 
پروژه بزرگ آبرسانی به شهرستان جم بازدید کردند و تصمیمات الزم برای 

تسریع در تکمیل و بهره برداری از این پروژه اتخاذ می شود.
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معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
از ارائه پیشنهاد تخصیص ردیف اختصاصی برای آبرسانی به روستاهای 
سیستان و بلوچستان در قانون بودجه سال 1400 خبر داد و گفت: قرار 

است برای سال اول، اعتباری 100 میلیون یورویی تخصیص یابد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، حمیدرضا 
کشفی امروز در نشست خبری با بیان اینکه در استان سیستان و بلوچستان 
5594 روستا با مجموع جمعیتی بالغ بر حدود یک میلیون و 400 هزار نفر 
وجود دارد و از این تعداد، 836 روستا در جنوب این استان با جمعیتی بالغ 
بر 320 هزار نفر واقع شده است، اظهار کرد: از سال 1393 که اعتبارات 
متمرکزی برای آبرسانی روستاها تعیین شد، تالش کردیم از محل صندوق 
توسعه ملی و اعتبارات ملی برای آبرسانی به روستاها به ویژه روستاهای 

استان سیستان و بلوچستان تأمین اعتبار کنیم.
وی با بیان اینکه موفق شدیم با اجازه مقام معظم رهبری منابعی از صندوق 
توسعه ملی برای آبرسانی به روستاها تأمین کنیم، گفت: 2994 روستای 
استان سیستان و بلوچستان با جمعیتی بالغ بر 753 هزار نفر تحت پوشش 
طرح های آبرسانی در قالب 18 مجتمع آبرسانی روستایی و 14 تک روستا 
هستند که بخشی از این مجتمع های آبرسانی روستایی تکمیل شده و 
بخشی دیگر در دست اجرا قرار دارد که برای تکمیل این طرح ها به شرط 

تأمین به موقع منابع مالی زمانی حدودا سه ساله نیاز است.
معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
ادامه داد: از سال 1393 تا سال 1398 به میزان 605 میلیارد تومان تأمین 
اعتبار برای روستاهای استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته که 
این رقم 10 درصد کل اعتباراتی است که برای آبرسانی روستایی از محل 
صندوق توسعه ملی اختصاص یافته بود و این استان، باالترین میزان 

تخصیص را در سطح کشور برای آبرسانی روستایی دارد.
کشفی با بیان اینکه نیمی از رقم تخصیص یافته به آبرسانی روستاهای 
استان سیستان و بلوچستان به روستاهای جنوب این استان تخصیص 
یافته، گفت: در جنوب استان از محل این تخصیص ها، 246 هزار نفر تحت 

پوشش این طرح قرار گرفتند.
وی افزود: در سال 99 که با کاهش اعتبارات مواجه شده ایم، 156 میلیارد 
تومان برای آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان تخصیص داده 
شده و برنامه ریزی کرده ایم با این اعتبارات، 173 روستا با جمعیتی بالغ 
بر 53 هزار نفر از آب پایدار برخوردار شوند؛ همچنین، در تالش هستیم از 

محل فاینانس داخلی از محل ماده 56، به میزان 200 میلیارد تومان برای 
آبرسانی روستایی این استان تخصیص اعتبار کنیم که مجوزهای مربوطه را 

در این زمینه اخذ کرده ایم.
کشفی در خصوص جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه آب پایدار در بخش های 
جنوبی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با اجرای این طرح، ضریب جمعیت 
روستایی تحت پوشش در چابهار و دشتیاری از 48 درصد به 65 درصد می رسد، 
همچنین، این ضریب در کنارک از 76 درصد به 82 درصد، در نیکشهر از 64 درصد 

به 67 درصد و در قصر قند از 52 درصد به 70 درصد می رسد.
وی با بیان اینکه در شمال استان روستاهایی داریم که شبکه آب دارند اما 
آب پایدار ندارند، گفت: در این روستاها نیاز به اجرای طرح ارتقا داشتیم 
که در خصوص 300 روستا در شمال استان که شبکه آب دارند اما نیاز به 

ارتقای سامانه دارند، امسال برنامه ریزی کرده ایم که ارتقا یابند.
معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
گفت: در روستاهای شمال استان شبکه کار شده اما فعال به آب پایدار 
دسترسی ندارد یعنی ممکن است در بعضی ساعات قطعی آب داشته باشند 
که نیاز به پروژه ارتقا داریم که 300 روستا را شامل می شود و بنا داریم که 

این برنامه ریز در اسرع وقت به اتمام برسد .
کشفی با بیان اینکه اگر در جایی آب پایدار ندارند به این معنا نیست که آب 
شرب موجود نیست، گفت: نبود آب پایدار به معنای عدم وجود شبکه است 
اما مخازن وجود دارد در جاه هایی که پایداری کافی ندارند سعی کردیم 
مخازن داشته باشیم. برای 1400 روستای چابهار 466 میلیارد مناقصه 

برگزار کردیم که به بهره برداری خواهد رسید.
وی درباره طرح های آب شیرین کن نیز گفت: برای این پروژه ها نیز برنامه 
جامعی داریم و بنابراین است که در حاشیه 100 کیلومتری جنوب کشور 

توسط معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور؛

برنامه دولت برای آبرسانی به سیستان و بلوچستان تشریح شد
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آب مورد نیاز از دریا تامین شود و طبق تکلیف برنامه ششم توسعه تا حد 
زیادی به هدف رسیدیم و 30 درصد این پروژه ها تحقق یافته است.

معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
با بیان اینکه در استان سیستان و بلوچستان به 970 روستا آبرسانی تانکری 
یا سیار انجام می شود که در سال 98 برای انجام این آبرسانی سیار، 35 
میلیارد تومان هزینه شد، تصریح کرد: هیچ ردیف اعتباری برای آبرسانی 
سیار روستایی وجود ندارد، اخیرا وزارت نیرو نامه ای به وزارت کشور ارسال 
کرده که از محل های مرتبط، 60 میلیارد تومان بودجه برای آبرسانی 

تانکری به روستاهای سیستان و بلوچستان تخصیص یابد.
کشفی با بیان اینکه استفاده از هوتک ها برای برداشت آب از گذشته در بین 
روستاییان این استان مرسوم بوده است، گفت: برداشت آب از هوتک ها 
برای مصارفی غیر از شرب انجام می شود و طبق آمار رسمی وزارت بهداشت 
در جلسه ای که اخیرا با حضور مسئوالن مربوطه برگزار شده، طی پنج سال 

اخیر، هیچگونه بیماری واگیردار همه گیری ناشی از استفاده از آب در 
استان سیستان و بلوچستان نداشته ایم که این آمار نشان می دهد استفاده 

از آب هوتک ها برای شرب در بین مردم نیز عرف نیست.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که برای 50 روستا استان که اغلب در 
جنوب این استان هستند، مخازنی نصب کنیم که با ظرفیتی 5 مترمکعبی 
به عنوان مخازن ثابت، مورد بهره برداری روستاییان باشد تا هر بار که 
تانکرهای آبرسانی به این روستاها مراجعه می کنند فقط اقدام به پر کدن این 

مخازن ثابت کرده و برگردند.
کشفی با تاکید بر اینکه تمامی روستاهایی که شبکه وجود ندارد با تانکر 
آبرسانی سیار می شوند، گفت: در 970 روستای استان سیستان و بلوچستان 
به صورت سیار آبرسانی می شود؛ در سال 98، 35 میلیارد تومان هزینه 
آبرسانی سیار شده که 150 لیتر در شبانه روز برای هر فرد آب به صورت 

رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی و مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان به همراه معاونین و مدیران مربوطه در 
جلسه ویدئوکنفرانسی با حضور حمیدرضا کشفی معاون راهبری 
و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به 
بررسی اعتبارات و برنامه های شهرهای دارای تنش آبی خراسان 

جنوبی در سال 1400 پرداختند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
در این جلسه، عملکرد شرکت آب و فاضالب استان و شرکت 
آب منطقه ای در خصوص اعتبارات دریافتی در سال عمرانی 98 
از سرفصل اعتبارات آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی مورد 
بررسی قرار گرفت. همچنین، برنامه های مورد نظر در راستای 
پایداری ارتقاء کیفی و رفع تنش آبی در سال 1400 نیز مورد 

بررسی کارشناسی قرار گرفت.
در  نیاز  مورد  پروژه های  جلسه  این  در  است،  ذکر  به  الزم 
راستای تامین آب پایدار از جمله ساخت مخزن، اصالح شبکه، 
اصالح خط انتقال، حفر چاه و ... در شهرهای بیرجند، قاین، 
مسینا،  طبس  قهستان،  گزیک،  شوسف،  آرین شهر،  خضری، 
طبس گلشن، خوسف، سرایان، حاجی آباد، اسدیه، درح، ماژان، 

آبیز، ارسک، باغستان و همچنین مجتمع های روستایی برآکوه 
گزدز  سربیشه،  غیناب  حسین آباد  زیرکوه،  کبودان  خوسف، 
سربیشه، کلی قاین، آواز درمیان، حسین آباد و سمک نهبندان 
و طاهرآباد و ابراهیم آباد فردوس مورد بررسی و تصویب قرار 

گرفت.

با حضور معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور انجام شد؛

بررسی اعتبارات شهرهای دارای تنش آبی استان خراسان جنوبی
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رضا گیاهی معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور به همراه مدیران کل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری و دفتر توسعه 
منابع انسانی و آموزش شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، در جلسه ای 
که در محل شرکت آب و فاضالب استان اردبیل در خصوص پاسخگویی 
به ابهامات یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی و 

شفاف سازی وضعیت نیروهای انسانی شاغل برگزار شد، حضور پیدا کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، در ابتدای 
این جلسه، بعد از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید، فرامرز به نژاد ضمن 
خوش آمدگویی به همکاران شرکت مهندسی آبفای کشور، گزارشی از آخرین 

وضعیت شرکت آبفای استان اردبیل بعد از انجام یکپارچه سازی را ارائه کرد.

این جلسه که در فضای بسیار صمیمی برگزار شد، به تمام سواالت و 
موضوعات مطرح شده که از طرف همکاران آب و فاضالب استان اردبیل ارائه 

شد، به صورت شفاف پاسخ داده شد.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به 
همراه مدیرکل دفتر توسعه، مدیریت و تحول اداری و مدیرکل دفتر توسعه 
منابع انسانی و آموزش این شرکت در سفر یک روزه به خراسان جنوبی با 

مدیران این مجموعه دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، رضا گیاهی 
معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به 
همراه حسین ایلیادی مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری و کریم 
محرمی راد مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش شرکت مهندسی در 
سفر یک روزه به خراسان جنوبی با مدیران این مجموعه دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه، آخرین وضعیت شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی بعد از 

انجام یکپارچه سازی و وضعیت نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت.  
 حسین امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی گزارش کاملی 
از اقدامات انجام شده پس از یکپارچه سازی در این شرکت را ارائه کرد و به بیان 

چالش ها و مشکالت پیِش رو پرداخت.

با حضور معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور؛

جلسه شورای معاونین و هیات مدیره آبفای اردبیل برگزار شد

حضور معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور در آبفای خراسان جنوبی

مجمع عمومی شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در راستای ارائه گزارش 
فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال 98 و بودجه پیشنهادی سال 
99، به صورت ویدئوکنفرانسی به ریاست مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و 

امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، در این جلسه، 
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه سال 99 و بررسی و اتخاذ تصمیم 
در خصوص صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 97 

شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی انجام شد.
به بیان گزارشی از فعالیت های هیات مدیره در سال 98 پرداخت. امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در ابتدای این جلسه 

با ریاست معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفای کشور؛

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آبفای خراسان جنوبی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد
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در جلسه ویدئو کنفرانس امام جمعه بندرعباس و مدیرعامل آب و فاضالب 
هرمزگان با معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و 

فاضالب کشور، وضعیت آب شهرستان سیریک بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، حمیدرضا 
کشفی معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور در این جلسه از عزم آب و فاضالب برای رفع مشکالت 
سیریک خبر داد و گفت: در این راستا، با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته از سوی آبفای هرمزگان پروژه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت در دستور کار است که مهمترین آن استفاده حداکثری از ظرفیت 

آب شیرین کن سیریک است.
وی با بیان اینکه اولین اقدام برای رفع این مشکل افزایش تولید آب شیرین کن 
سیریک برای رسیدن به ظرفیت اسمی و توسعه آن است، گفت: آب شیرین کن 
سیریک ظرفیت توسعه و رسیدن به تولید 3750 مترمکعب در شبانه روز 
را دارد که با ارائه تسهیالت الزم به سرمایه گذار پروژه، ظرفیت تولید آب 

آب شیرین کن سیریک تا پایان امسال افزایش می یابد.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
با تاکید بر اینکه در قبال اعطای این تسهیالت، برنامه زمان بندی افزایش 
ظرفیت تولید نیز باید از سوی سرمایه گذار اعالم شود، گفت: برای تسریع در 
رفع این مشکل طی روزهای آتی با شرکت طرح های صنعتی رادنیروي کرمان 
سرمایه گذار پروژه جلسه ای برگزار و تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ 

می شود.
کشفی به مشکالت بخش روستایی سیریک نیز اشاره کرد و گفت: با بازسازی 
مخازن، ایجاد خط انتقال و همچنین، مجتمع جدید می توان بخشی از 

مشکالت موجود را مرتفع کرد.
در ادامه این جلسه، حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده نماینده ولی فقیه 
در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با اشاره به سفر خود به سیریک و مشکالت 
حوزه آبرسانی گفت: شهرستان سیریک به دلیل موقعیت جغرافیایی آن با 
محدودیت منابع زیرزمینی مواجه است که می طلبد اقدامات الزم برای تامین 

آب مورد نیاز منطقه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه آب و فاضالب هرمزگان اقداماتی در راستای رفع مشکالت در 
دستور کار دارد، تصریح کرد: شرق استان به دلیل قرار گرفتن در منطقه کامال 

خشک با کمبود منابع مواجه است.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان ابراز امیدواری کرد: با فرصتی که در فصل 
زمستان وجود دارد بتوان با اتخاذ تدابیر الزم مشکل کمبود آب سیریک را به 

حداقل ممکن رساند.
در ادامه این نشست، امین قصمی مدیرعامل آب و فاضالب استان هرمزگان به 

وضعیت آب شهرستان سیریک اشاره کرد و افزود: آب و فاضالب هرمزگان آب 
10 هزار و 120 مشترک سه شهر و 74 روستای این شهرستان را با جمعیت 

بیش از 45 هزار نفر تامین می کند.
مدیرعامل آب و فاضالب استان هرمزگان عدم بهره برداری کامل از ظرفیت 
آب شیرین کن سیریک را از دیگر مشکالت آبفا عنوان کرد و گفت: مشکالت 
آبگیری و هیدرولوژي دریا، شیب کم ساحل، کاهش کیفیت آب دریا در زمان 
جزر و مد، بستر لجني ساحل، وجود روغن و چربي در آب به علت تردد قایق ها 
و لنجهاي صیادي و... باعث شده تا نتوانیم از ظرفیت کامل این آبشیرین کن 

بهره ببریم.
قصمی ادامه داد: در راستای افزایش ظرفیت تولید آب آب شیرین کن 
سیریک اقداماتی از جمله ساخت سازه معلق در دریا برای استقرار لوله هاي 
آبگیري، ساخت ایستگاه پمپاژ، نصب و راه اندازي پمپ ها، ساخت و نصب 
تاسیسات برقي مورد نیاز، اجراي خط انتقال به طول 1600 متر و ... برای 
انتقال آب خام دریا از اسکله صیادی بندر سیریک تا سایت آب شیرین کن 

در دستور کار است.
وی اعتبار مورد نیاز این پروژه را حداقل 90 میلیارد ریال در این مرحله عنوان 
کرد و گفت: برای تکمیل آبگیر اقداماتی از جمله طراحي و خرید اجزاي 
سیستم برق رساني به ایستگاه پمپاژ، تامین زیرسازی و بتون ریزی ایستگاه 
پمپاژ و... تاکنون انجام شده است که امیدواریم با اتمام آن بخشی از مشکالت 

تامین آب سیریک مرتفع شود.
مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان همچنین به آب شیرین کن زیارت اشاره 
کرد و گفت: آب شیرین کن زیارت با ظرفیت 3000 مترمکعب در شبانه روز، 
منبع آبی دیگری است که تا پایان سال جاری به مجتمع روانگ_سیریک 

اضافه خواهد شد.
به گفته وی، مجتمع راونگ سیریک تامین کننده آب شهر کوهستک و 69 

روستای سیریک و میناب است.
قصمی ادامه داد: برای رفع مشکل آب سیریک و مجتمع راونگ سه برنامه 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است که امیدواریم با 

تحقق آن وضعیت آب سیریک به وضعیت مطلوب برسد.

با حضور معاون معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور؛

وضعیت آب شهرستان سیریک بررسی شد



14
آبانماه 1399- شماره 653

بازدید استاندار اردبیل از پروژه اجرای خط انتقال دوم فاضالب شهرستان اردبیل

افتتاح مخزن پیش ساخته آب خرم آباد 
با حضور استاندار لرستان

استاندار اردبیل از پروژه خط انتقال فاضالب 1600 اردبیل که توسط شرکت 
آب و فاضالب این استان در دست اجراست بازدید کرد و از نزدیک در جریان 

روند پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان اردبیل، اکبر بهنام جو 
استاندار اردبیل از روند اجرای پروژه مدول توسعه تصفیه خانه فاضالب شهر 

اردبیل نیز بازدید کرد.
فرامرز به نژاد مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اردبیل که در این 

بازدید استاندار را همراهی می کرد، گزارش مختصری از روند اجرایی و 
پیشرفت فیزیکی پروژه ارائه داد.

در چهارمین روز از هفته پدافند غیرعامل با حضور استاندار لرستان و معاون 
سیاسی استاندار، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری و جمعی از مدیران 
استانی از تجهیزات و وسایل خریداری شده شرکت آب و فاضالب رونمایی 
شد و همچنین،  یک باب مخزن پیش ساخته جمعاً با اعتباری بالغ بر 300 

میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان لرستان، کرم وند 
مدیرعامل این شرکت از اقدامات انجام شده شرکت آبفا جهت مقابله با 
حوادث احتمالی، تمهیدات در نظر گرفته شده برای شرایط بحرانی و 

همچنین، برنامه های این شرکت برای 6 ماهه دوم سال ارائه کرد.
در ادامه، سید موسی خادمی استاندار لرستان ضمن بازدید از وسایل خریداری شده 
و افتتاح مخزن پیش ساخته از اقدامات شرکت آب و فاضالب لرستان، مدیریت و 

پرسنل آن شرکت بابت خدمات رسانی به مردم در طول شبانه روز قدردانی کرد.
الزم به ذکر است، این وسایل و تجهیزات شامل یک دستگاه الکترولیز نمک 
طعام جهت تولید آب ژاول، 8 دستگاه سامانه پایش کلر و کدورت آنالین، 
24 دستگاه سامانه آب ژاول، یک دستگاه بسته بندی آب به صورت لیوانی، 

13 دستگاه کامیونت تانکر، یک دستگاه کامیونت امداد و تعمیرات، 16 
دستگاه پمپ خودمکش فاضالب، 4 دستگاه دیزل ژنراتور سیار، اقدامات 
امنیت سایبری، اقدامات تامینی حفاظتی شامل دوربین های مداربسته، 

دزدگیر و تامین روشنایی اماکن شرکت و ... می باشد.

شهرستان  در  فاطمه صغري"  "بي بي  آبرساني  مجتمع  تکمیل  پروژه 
آشتیان با حضور سید علی آقازاده استاندار مرکزي، جهان  میرزایی فرماندار 
شهرستان آشتیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب و جمعي از مسئوالن 

محلي و استاني به بهره برداري رسید.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي، یوسف 
عرفاني نسب مدیرعامل این شرکت در تشریح اقدامات انجام شده در این پروژه 
گفت: با توجه به رشد فزاینده جمعیت روستاهاي سیاوشان، چشمه اله وردي، 
دستجرده و جعفرآباد طي سال هاي گذشته و عدم تکافوي خط انتقال پیشین 
براي تامین نیاز آبي این روستاها به دلیل پایین بودن قطر لوله ها، خط انتقال 

جدید به بهره برداري رسیده است.
وي جمعیت برخوردار از این پروژه را 3500 نفر اعالم و تصریح کرد: براي 

اجراي این پروژه 11 میلیارد ریال هزینه شده که تامین بخشی از این هزینه را 
خّیرین و مردم روستاهای مذکور بر عهده گرفتند.

گفتني است، مجتمع آبرساني بي بي فاطمه صغري شامل 5 باب مخزن ذخیره 
آب هوایي و زمیني مجموعاً به حجم 820 مترمکعب و 4 کیلومتر خط انتقال 
می باشد که آب مورد نیاز روستاهاي سیاوشان، چشمه اله وردي، دستجرده و 

جعفرآباد را تامین مي کند.

با حضور استاندار استان مرکزی انجام شد؛
بهره برداري از پروژه خط انتقال آب مجتمع آبرساني »بي بي فاطمه صغري« در آشتیان 
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با حضور احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان طرح آبرسانی به 
7300 نفر از اهالی روستاهای نوار ساحلی شهرستان دشتیاری کلنگ زنی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان، 
علیرضا قاسمی مدیرعامل این شرکت گفت: با هدف تأمین آب آشامیدنی 
سالم، اجرای طرح آبرسانی برای 7300 نفر از مردم ساکن در مجتمع 7 

روستایی بریس و پسابندر با اعتبار 37.1 میلیارد تومان آغاز شد.
وی ادامه داد: با شروع عملیات اجرایی فوق برای کلیه روستاهای نوار ساحلی 
شهرستان دشتیاری آبرسانی انجام خواهد شد و شاخص بهره مندی از آب 

شهرستان 10 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
قاسمی در خصوص تاسیسات اصلی طرح گفت: آب پروژه از طریق سایت 
آب  شیرین کن پساندر تأمین می  شود و این طرح شامل 136 کیلومتر 
خط انتقال و شبکه توزیع می باشد که 25 کیلومتر از خط انتقال، از محل 

آب شیرین کن تا روستای بریس بر عهده  نیروی دریایی ارتش است.
وی افزود: در این طرح احداث 5 مخزن بتنی زمینی و 2 مخزن هوایی به 

ترتیت با حجم 7000 مترمکعب و 250 مترمکعب برنامه ریزی شده و 3 باب 
ایستگاه پمپاژ با ظرفیت های متغیر پیش بینی شده است.

قاسمی در خصوص پروژه  آبرسانی به مجتمع 25 روستایی دلگان ها عنوان 
کرد: با سرعت بخشیدن به عملیات تکمیلی خطوط انتقال و شبکه   توزیع 
مجتمع دلگان ها امید است تا پایان سال جاری 8500 نفر از اهالی مجتمع 
از آب شرب بهره مند شوند که با اتمام این پروژه، شاخص بهره مندی آب 

شهرستان 11 درصد دیگر ارتقا خواهد یافت.

استاندار هرمزگان در جریان بازدید از روند اجرای پروژه آب شیرین کن یک 
میلیون مترمکعبی بندرعباس، از ظرفیت 40 هزار مترمکعبی شیرین سازی 

آب در این سایت بهره برداری کرد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب هرمزگان، 
فریدون همتی در این مراسم که محمد آشوری نماینده هرمزگان در مجلس 
شورای اسالمی، امین قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
هرمزگان و مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس نیز حضور 
داشتند، گفت: با بهره برداری از سایت شیرین سازی 40 هزار مترمکعبی، 

آب شهر خمیر و روستاهای مسیر از این محل تامین خواهد شد.
وی افزود: با اجرای خط انتقال جدید، آب شهر بندرعباس و برخی از 

روستاهای این شهرستان از محل این آب شیرین کن تامین می شود.
استاندار هرمزگان از آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی بندرعباس 
به عنوان یک "ابر پروژه" یاد کرد که در شرایط تحریم به دست نیروهای 

توانمند کشور ساخته شد.
به گفته همتی، این ابر پروژه در نوع خود کم نظیر بوده که هر بخش آن یک 

پروژه و در نوع خود جدید و قابل تامل است.

همتی ادامه داد: مردم هرمزگان در اجرای این پروژه همکاری خوبی داشتند 
و به آنها اطمینان می دهیم که عالوه بر بهره مندی مردم استان از ظرفیت 
تهدید  را  فارس  زیست محیطی خلیج  آب شیرین کن، هیچ مشکل  این 

نمی کند.
در ادامه این مراسم، محمد آشوری نماینده هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: با بهره برداری از پروژه شیرین سازی 40 هزار مترمکعبی 
واقع در سایت یک میلیون مترمکعبی بندرعباس، خاطره خوبی به یادگار 

گذاشته شد.

با حضور استاندار سیستان و بلوچستان؛

طرح آبرسانی به روستاهای نوار ساحلی شهرستان دشتیاری کلنگ زنی شد

در مراسمی با حضور استاندار هرمزگان؛

40  هزار مترمکعب به ظرفیت آب شرب هرمزگان اضافه شد
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با حضور احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان تکمیل عملیات 
اجرایی اتصال خطوط جدید به شبکه توزیع 121 روستای زیرمجموعه 
مخزن صفرزهی، مجتمع آبرسانی تلنگ، پالن و پیرسهراب شهرستان 

چابهار آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان سیستان و بلوچستان، علیرضا 
قاسمی مدیرعامل این شرکت گفت: با انجام تکمیلی اتصال خطوط انتقال به 
شبکه های توزیع زیرمجموعه مخزن صفرزهی عملیات اتصال خطوط انتقال 

جدید به شبکه های 121 روستای دهستان پیرسهراب انجام  خواهد شد.
وی افزود: مبلغ قرارداد عملیات جدید 123میلیارد ریال می باشد.

از 261 روستای مجموعه تلنگ پالن، پیرسهراب  قاسمی عنوان کرد: 
185 روستا با استفاده از ظرفیت خطوط قبلی وارد مدار شده اند و با تکمیل 
عملیات باقیمانده قرارداد زیرمجوعه مخزن صفرزهی کلیه روستاها به 

خطوط جدید متصل می شوند.

همچنین با ادامه خط انتقال روستاهای مجتمع دلگان ها که بالغ بر 25 
روستا با جمعیت 8500 نفر می باشند از آب شرب و بهداشتی برخوردار 

خواهند شد.

استاندار اردبیل و  نماینده مردم شریف شهرستان گرمی در مجلس شورای 
اسالمی در جریان سفر به شهرستان گرمی از پروژه تصفیه خانه فاضالب 
روستای بنه و اون بیربیگلو بازدید و آخرین وضعیت پروژه های عمرانی این 

شهرستان و بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان اردبیل، استاندار اردبیل 
در جریان سفر به شهرستان گرمی از پروژه تصفیه خانه فاضالب روستای بنه 
و اون بیربیگلو بازدید و در خصوص پروژه های عمرانی شهرستان گرمی 
اظهار کرد: توافق اتمام پروژه های عمرانی و زیرساخت های الزم از جمله 
پروژه های آبرسانی و تصفیه خانه فاضالب در روستاهای بنه و اون بیر بیگلو 

شهرستان گرمی زمان بندی شده و کارها طبق برنامه پیش می رود.
پروژه های  وضعیت  آخرین  بررسی  و  بازدید  جریان  در  بهنام جو  اکبر 
عمرانی این شهرستان بیان کرد: پروژه های عمرانی شهرستان گرمی طبق 

زمان بندی انجام شده به اتمام می رسد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه پروژه تصفیه خانه فاضالب روستاهای بنه و 
اون بیر بیگلو از محل اعتبار بانک توسعه اسالمی در حال اجراست، بر روند 

تکمیل این پروژه تا پایان دولت یازدهم تاکید کرد.
در این بازدید، فرامرز به نژاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اردبیل به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، 

نماینده مردم شریف شهرستان گرمی در مجلس شورای اسالمی، مدیر 
دفتر فنی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه و فرماندار شهرستان 

گرمی حضور داشتند.

با حضور استاندار سیستان و بلوچستان انجام شد؛

آغاز تکمیل عملیات اجرایی اتصال خطوط جدید به شبکه توزیع 1۲1 روستای چابهار

بازدید استاندار اردبیل از پروژه تصفیه خانه فاضالب روستای بنه و اون بیر بیگلو شهرستان گرمی
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دیدار مدیرعامل آبفای گیالن با نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس

نشست مشترک مدیرعامل آبفاي استان با نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس

با حضور نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسالمی و فرماندار 
این شهرستان در امور آبفای رودبار، مدیرعامل شرکت آبفای استان گیالن با 
تشریح وضعیت آبرسانی به این شهرستان، پروژه های در حال اجرا را برشمرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، سید محسن 
حسینی مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: با بهره برداری از پروژه مجتمع 
آبرسانی شهران، هفت روستای شهرستان رودبار از نعمت آب شرب سالم 

برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به گستره طرح های آبرسانی در سطح استان افزود: آبرسانی از سد 
دیورش از محل ماده 10 و 12 تأمین اعتبار می شود که با بهره برداری از این 
طرح پنج شهر و 28 روستا تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار خواهند گرفت.

حسینی همچنین تصریح کرد: طرح جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 
شهرهای رودبار و منجیل نیز مورد مطالعه قرار گرفت که در کمیسیون ماده 

23 سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و در صورت تصویب، مراحل اجرایی آن 
آغاز خواهد شد و در صورت پیش بینی بودجه مطالعات فاضالب شهر لوشان 
در کمیته برنامه ریزی فرمانداری شهرستان برای سال آتی در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.

با حجت االسالم فالحي  آبفاي استان  نشست مشترک مدیرعامل 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شوراي اسالمي در زمینه 
بررسي مشکالت آب مناطق مختلف شهرستان هاي همدان، فامنین 

و بهار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي آبفاي استان همدان، سید هادي حسیني 
بیدار مدیرعامل این شرکت در زمینه بررسي مشکالت آب مناطق 
مختلف شهرستان هاي همدان، فامنین و بهار، اظهار کرد: هر واحد 
صنعتي در استان متقاضي استفاده از پساب فاضالب باشد، شرکت 
آبفای استان آمادگي تصفیه و تأمین پساب مورد نیاز این صنایع را 

دارد.
وي بیان کرد: 650 لیتر در ثانیه پساب فاضالب در همدان تصفیه 
مي شود که 35 میلیون مترمکعب آب پساب به نیروگاه شهید مفتح 
همدان انتقال یافته و باعث شده تمام چاه هاي نیروگاه مسدود شود و 

ظرفیت اسمي نیروگاه به باالي 100 درصد برسد.
به  فاضالب  پساب  انتقال  قرارداد  کرد:  بیدار خاطرنشان  حسیني 
پتروشیمي هگمتانه نیز بسته شده و پتروشیمي ابن سینا و فوالدویان 

نیز در حال رایزني براي انتقال پساب فاضالب همدان هستند.
وي با بیان اینکه استان همدان در بحث فاضالب از سایر استان ها 
جلوتر است، تصریح کرد: همدان تنها شهري در کشور است که 95 
درصد از مناطق حاشیه اي آن تحت پوشش فاضالب است این در 

حالیست که میانگین کشوري پوشش فاضالب 55 درصد است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان با تأکید بر اینکه پوشش 
فاضالب استان همدان را در سال جاري به 98 درصد خواهیم رساند، 
افزود: قول داده ایم روستاهاي باالدست سد اکباتان را برای سال آینده 

تحت پوشش فاضالب قرار دهیم.
وي با اشاره به اینکه در سال گذشته با وجود اینکه دومین استان 
از نظر بارندگي بودیم اما مشکلي در بخش فاضالب نداشتیم، ادامه 
داد: در شهرستان فامنین فاضالب پیگیري شده به طوریکه امسال 
5 میلیارد تومان اعتبار براي این پروژه اختصاص یافته و خط انتقال 
فاضالب را انجام داده ایم و خط انتقال بخشي تمام شده و تصفیه خانه 

را دیوارکشي کردیم.
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در جلسه ای که با حضور شادمهر نماینده مردم شهرستان گنبد کاوس برگزار 
شد، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان گزارش مبسوطی از 
برنامه ها، عملکرد کلی و 6 ماهه نخست سالجاری و همچنین، روند تکمیل 

پروژه های در دست اجرای این شهرستان در حوزه آب و فاضالب ارائه کرد .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، هرمزی 
مدیرعامل این شرکت، در این جلسه از اجرای  25 پروژه آبرسانی در حوزه 
روستا و دو پروژه آب و فاضالب در حوزه شهر در 6 ماه نخست سالجاری خبر 
داد و افزود: مهمترین مجتمع های آبرسانی در حوزه روستائی مجتمع آبرسانی 
فجر نوار مرز، مجتمع آبرسانی شهید رجایی، مجتمع آبرسانی شیرآباد و 

مجتمع آبرسانی انقالب بود که اجرای عملیات خط انتقال به طول 344 هزار 
و 22 متر، اجرای عملیات شبکه توزیع به طول 37 هزار و 940 متر، حفر 
و تجهیز 6 حلقه چاه آب شرب، احداث 2500 مترمکعب مخزن ذخیره، 
عملیات رینگ شبکه به طول بیش از 2000 متر از اهم اقدامات اجرایی در 

حوزه آب در شهر و روستاهای گنبد کاووس می باشد.
در پایان این جلسه، شادمهر نماینده مردم شهرستان گنبد کاووس ضمن  
برشمردن اثرات مطلوب خدمات مجموعه آب و فاضالب قول مساعدت و 
همکاری  جهت بررسی و رفع مشکالت پیش رو در راستای تکمیل کردن 

پروژه های این شرکت را داد.

نشست مدیرعامل آبفای استان گلستان با نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس

با حضور نائب رئیس مجلس؛
جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان نیر برگزار شد

بازدید نماینده مردم رشت در مجلس از امور آبفای این شهرستان
در بازدید نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی از امور آب 
و فاضالب شهرستان رشت، مدیر این شهرستان به تشریح خدمات ارائه شده 

پس از یکپارچگی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، محمود امیری 
مدیر امور آبفای شهرستان رشت در نشست با محمدرضا احمدی سنگری 
نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی ضمن تشریح 
چگونگی روند ارائه خدمات و اجرای پروژه های آبرسانی به شهرها و روستاهای 
تابعه این شهرستان گفت: پس از یکپارچگی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی، بهبود وضعیت آبرسانی به بخش روستایی در اولویت 

برنامه های این شرکت قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه راه اندازی و بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب 

گیالن باعث ارتقای کیفیت آب روستاهای برخوردار از این تصفیه خانه خواهد 
شد، افزود: با توجه به افزایش ظرفیت تولید آب به 6000 لیتر در ثانیه، شاهد 

افزایش فشار آب در شبکه توزیع نیز خواهیم بود.
مدیر امور آبفای رشت با اشاره به اهمیت ارتقای خدمات در حوزه روستایی، 
خواستار پیگیری مضاعف نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی برای 
افزایش اعتبارات تخصیصی در راستای اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها 

به منظور خدمات رسانی مطلوب به مشترکین روستایی شد.
در ادامه، محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر حفظ تکریم و پاسداشت جایگاه مشترکین، اجرای پروژه های 
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب در حوزه شهری و همچنین، تأمین آب 

مورد نیاز روستاها را بسیار حائز اهمیت برشمرد.

مردم  نماینده  و  اسالمی  شــورای  مجلس  رئیس  نائب  نیکزاد  با حضور 
شهرستان های اردبیل، نیر، نمین و سرعین جلسه اقتصاد مقاومتی در سالن 

جلسه فرمانداری شهرستان نیر انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اردبیل، در این جلسه 

مصوبات صورت جلسه قبلی بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد. 
فرامرز به نژاد، مدیرعامل شرکت آبفای استان اردبیل نیز در خصوص تکمیل 

تصفیه خانه فاضالب شهرستان نیر قول مساعد داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اردبیل بیان کرد: در صورت تامین 
اعتبار و انجام به موقع فرایند مناقصه و انتخاب پیمانکار تا دهه فجر عملیات 

عمرانی و تکمیل تصفیه خانه فاضالب شهرستان نیر انجام خواهد شد.
به نژاد همچنین گزارشی از عملیات اجرایی پروژه آبرسانی شهید کسایی در 

حوزه شهرستان نیر ارائه کرد.
در خصوص طرح آبرسانی به مجتمع گردشگری آزادی واقع در منطقه نمونه 
گردشگری سبالن نیر مقرر شد، جلسه ای با محوریت معاون هماهنگی امور 

عمرانی استانداری انجام و تصمیم گیری شود.
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با حضور دبیر مجمع نمایندگان مردم استان گلستان در مجلس:

جلسه شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان گلستان برگزار شد

جلسه شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان گلستان با حضور نوروزی 
دبیر مجمع نمایندگان مردم استان گلستان در یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی، رضایی مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی 
وزارت نیرو، صادقی مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر، مدیران شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور و مدیران عامل صنعت آب و برق استان 
گلستان در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان گلستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، در ابتدای 
این جلسه رضایی مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو 
ضمن تقدیر، تشکر و خدا قوت به مجموعه صنعت آب و برق استان گلستان 
در خصوص ارائه خدمات به موقع در بحران های اخیر استان از جمله سیل و 
زلزله، همچنین گذر از تابستان و تاکید بر رفع موانع و مشکالت موجود طی 
سخنانی اظهار کرد: خدا را شاکریم که اقدامات قابل توجهی در حوزه صنعت 

آب و برق استان گلستان صورت گرفته است و امیدواریم با مساعدت های 
الزم و تامین و تخصیص اعتبارات مناسب مطابق برنامه ریزی صورت گرفته 
توسط مجمع نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی به 

اهداف تعیین شده در این خصوص دست یابیم .

نمایندگان مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی از پروژه های فاضالب 
مناطق کالته سیفر، اسالم آباد، صالح آباد، بهاران و قلعه نو بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی، در 
این بازدید مدیرعامل شرکت آبفای شهرستان سبزوار گفت: پروژه فاضالب 
شهر سبزوار از محل اعتبارات استانی، جاری، مشارکت مردمی، تبصره سه 

فاضالب و پیوست قانون تکمیل می شود.
حسین ریاضی افزود: طرح جمع آوری شبکه فاضالب به طول 30 کیلومتر 

در مناطق حاشیه این شهر با اعتبار 150 میلیارد ریال اجرا شده است .

وی افزود: بیش از 90 درصد مشترکان تحت پوشش خدمات جمع آوری و 
دفع بهداشتی فاضالب قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آبفا شهرستان سبزوار با اشاره به نبود شبکه فاضالب در 
برخی از محالت حاشیه شهر سبزوار از جمله کالته سیفر و بهاران، از آغاز 

عملیات احداث شبکه فاضالب در این مناطق خبر داد.
وی از محله قلعه نو دهراز در غرب سبزوار به عنوان یکی از سکونتگاه های 
غیررسمی این شهر نام برد که با اتصال بیشتر نقاط این محله به شبکه 

فاضالب، مشکالت بهداشتی و اجتماعی ساکنان رفع شده است.

علی اصغر خاني نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی 
و جمعي از روساي ادارت دستگاه اجرایی استان جهت بررسي مشکالت 
اهالي روستاهاي طرود، سطوه، بیدستان و مهدي آباد در محل مسجد جامع 

روستای طرود حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، ابراهیم باقری مدیر امور 
آبفای شهرستان شاهرود با اعالم این خبر گفت: پیگیري و حل معضالت 
موجود از جمله وضعیت آب شرب روستاهای مذکور در این نشست انجام 
شد و در این جلسه، نحوه تامین آب شرب روستاي طرود که از طریق 
چشمه شش و نیز یک حلقه چاه عمیق بوده، مطرح و مورد بررسی قرار 

گرفت.

وی برنامه هاي آتی شرکت آبفا را  اعالم و تصریح کرد: برنامه ریزي جهت 
احداث یک باب مخزن ذخیره بتني 1000 مترمکعبي، پیگیري پروژه دفع 
بهداشتي فاضالب روستای طرود از طریق همکاری شرکت مهندسي آبفای 
کشور و آبفاي استان، احداث حوضچه رسوب گیر در مظهر چشمه شش و 
یک باب حوضچه آرامش کلرزني در مجاورت مخزن ذخیره براي تامین 
آب شرب پایدار روستاي مذکور از دیگر برنامه های آبرسانی امور آبفای 

شهرستان شاهرود است.
باقری افزود: در این نشست، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس 
شورای اسالمی پیگیري و حل معضالت اهالي روستاهای یاد شده توسط 

مسئولین و کارشناسان شهرستان را خواستار و مورد تاکید قرار داد.

بازدید نمایندگان مردم سبزوار در مجلس از پروژه های فاضالب این شهر  

بررسی وضعیت تامین آب شرب روستاهای شاهرود با حضور نماینده مردم این شهرستان در مجلس
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با حضور نماینده مردم تویسرکان در مجلس؛

جلسه انسجام بخشي آب و آبفاي تویسرکان در سال 99 برگزار شد
با حضور نماینده و فرماندار تویسرکان جلسه انسجام بخشي آب و آبفاي 

تویسرکان در شرکت آب و فاضالب استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان همدان، نماینده مردم 
تویسرکان در مجلس شواری اسالمی ضمن مثبت ارزیابي کردن طرح 
یکپارچه سازي شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي گفت: این 
طرح، از اقدامات بسیار موثر وزارت نیرو در دولت دوازدهم بود که با حمایت 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي به تصویب رسید و پس از گذشت چند 

ماه، نتیجه و ثمرات آن شامل حال مردم به ویژه در روستاها شده است.
مفتح افزود: پس از ادغام خدمات شرکت هاي آب و فاضالب شهري و 
روستایي خدمت رساني به روستاها با سرعت بیشتري در حال انجام است که 
در این میان پیگیري هاي شبانه روزي مدیریت شرکت آب و فاضالب استان 

همدان قابل تقدیر است.
وي افزود: جلسات انسجام بخشي آب و آبفا از ابتکارات بسیار خوبي است 

که به منظور بررسي مشکالت شهرستان به طور منظم برگزار مي شود و 
با پیگیري هاي فرماندار شهرستان و مدیران شرکت آب و فاضالب و آب 
منطقه اي استان، اکثر مصوبات جلسات قبل این شهرستان به انجام رسیده 
است که امیدواریم به زودي شهر سرکان براي نخستین بار در کشور به 
عنوان "شهر پاک" در زمینه برخورداري 100 درصد از شبکه فاضالب 

معرفي شود.

نماینده طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی از 
روستای دشتغران این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی، در 
این دیدار، مردم به بیان مشکالت خود در حوزه های مختلف پرداختند که 

مدیران دستگاه های اجرایی پاسخ الزم را ارائه کردند.
حسنی مدیر امور آب و فاضالب طبس در پاسخ به مشکلی در خصوص 

فرسوده بودن شبکه آب روستا گفت: در بازدیدهای روستاها به مشکل 
فرسودگی شبکه و مخازن آب اشاره می شود که در کوتاه مدت با اعتبارات 

حداقلی قابل انجام نیست و نیاز به اعتبارات عمرانی مکفی دارد.
وی از انجام بیش از 7000 متر توسعه شبکه در روستاها در بخش مسکن 
محرومین اشاره کرد و از نگاه ویژه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان به 

شهرستان طبس قدردانی کرد.

با حضور سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان غربی، فرماندار و نماینده مردم شهرستان سردشت در مجلس 
شورای اسالمی، مسائل و مشکالت آبرسانی به این شهرستان مورد بررسی 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی، 
در جلسه ای که به همین منظور در محل فرمانداری سردشت برگزار شد، 
مشکالت حوزه تامین و آبرسانی به سردشت و روستاهای این شهرستان، 

بررسی و راهکارهای الزم برای رفع آنها اتخاذ شد.
بازدید از روستای "میرشیخ حیدر" به منظور ارائه راهکار الزم برای تامین 
آب شرب این روستا، بررسی روند حفاری چاه آب شهر نالس و عملیات 
اجرایی مخزن 2000 مترمکعبی فرهنگیان از دیگر برنامه های سرپرست 

معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی، 
فرماندار و نماینده مردم سردشت در مجلس شورای اسالمی بود.

بازدید نماینده مردم طبس و شهرهای تابعه در مجلس از روستای دشتغران

بررسی مسائل آبرسانی سردشت با حضور نماینده مردم این شهرستان در مجلس
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مراسم تکریم و معارفه مدیر دفتر حراست آبفای استان سیستان و بلوچستان 
با حضور عرب نژاد مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور و حسن زاده رئیس حفاظت فیزیکی آب و فاضالب این 
شرکت، نوری رئیس دفتر مدیر حراست وزارت نیرو در محل سالن جلسات 

آبفای استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان سیستان و بلوچستان، جعفر 
عرب نژاد مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مهندسی آبفای 
کشور در آئین تکریم و معارفه مدیر حراست آبفای سیستان و بلوچستان 
گفت: خدمت به مردم علی الخصوص مردم شریف و خونگرم سیستان و 
بلوچستان و تقویت نظام مقدس عزیز، ادامه راه امام و شهداست و در این 

افزود: سیاست راستا باید گام های بلند، ثابت و اثرگذار برداشت. و  را پیشگیری دانست  اصلی حراست  عرب نژاد وظیفه 
حراست حمایت و حفاظت است و در سایه همدلی و با ایجاد انگیزه با رویکرد 

پیشگیری می توان از کج روی ها و تخلفات به موقع جلوگیری کرد.
وی با اشاره به چالش ها و تهدیدات بسیار دشمنان که متوجه نظام است، 
افزود: امروز، شاهد این هستیم که صنعت آب و برق یک کاالی امنیتی است 
و روز به روز لزوم حفاظت از تأسیسات و تجهیزات در این صنعت پررنگ تر 

می شود.
عرب نژاد در خاتمه ضمن تشکر از زحمات بی شائبه "حسن عودی" مدیر 
پیشین حراست آبفای سیستان و بلوچستان و خوش آمدگویی و آرزوی 
توفیق برای "میثم سلیمانی" مدیر جدید حراست، افزود: مردم ولی نعمتان 

ما هستند و موظفیم صادقانه، خالصانه و بی منت به مردم خدمت کنیم. 

با حضور مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مهندسی آبفای کشور؛

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه آبفای سیستان و بلوچستان معرفی شد

بازدید مدیران و اعضای هیات تحریریه خبرگزاری رکنا از آبفای استان قزوین

جمعی از مدیران و اعضای هیات تحریریه خبرگزاری رکنا با حضور در شرکت 
آب و فاضالب استان قزوین ضمن آشنایی با فعالیت های این شرکت، با 

مدیرعامل آن نیز دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین، مدیرعامل این 
شرکت سیمایی از وضعیت تامین و توزیع آب آشامیدنی در استان ارائه داد و 

بر نقش رسانه ها در این زمینه تاکید کرد.
همچنین، داراب بیرنوندی از پوشش 100 درصد جمعیت شهری و 90 درصد 
جمعیت روستایی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و نیز پوشش 66 درصدی 
جمعیت شهری از خدمات جمع آوری و تصفیه فاضالب خبر داد و افزود: رسالت 

آگاهی بخشی ارائه این خدمات به مردم بسیار مهم و بر عهده رسانه هاست.

وی در ادامه ایجاد تصفیه خانه های فاضالب در استان را گامی مهم خواند و 
از اصحاب رسانه خواست تا اطالع رسانی برای استفاده بخش های صنعت و 

کشاورزی از پساب تصفیهشده را انجام دهند.
بیرنوندی مساله کم آبی را در سطح استان و طی سال های اخیر مشهود 
خواند و اظهار کرد: این کم آبی با توجه به منابع محدود باید تبدیل به 
فرهنگ سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف شود و در این زمینه رسانه ها 

نقش همکار شرکت آب و فاضالب را دارند.
خاطر نشان می شود، در ادامه این نشست نیز مسعود ابراهیمی، مدیر 
مسئول خبرگزاری رکنا و سید مرتضی نصری، مسئول دفتر نمایندگی این 

خبرگزاری در قزوین گزارشی از فعالیت های حوزه متبوع خود ارائه دادند.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن در دیدار با امام جمعه شهرستان 
آستارا با اشاره به وضعیت منابع آبی این شهرستان، صرفه جویی در مصارف 

غیرضروری را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، سید محسن 
حسینی مدیرعامل این شرکت در دیدار با امام جمعه شهرستان آستارا با 
اشاره به وظیفه سقایی این شرکت به عنوان تأمین کننده آب شرب که یکی از 
نیازهای اساسی مردم می باشد، گفت: به لحاظ تأمین منابع آبی دشواری هایی 
وجود دارد و بخشی از آب مورد نیاز استان از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن 

تأمین می شود.
سپس، حجت االسالم و المسلمین حافظ نیا امام جمعه شهرستان آستارا 
ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند شرکت آبفای استان گیالن جهت تأمین 
آب شرب مورد نیاز مردم این شهرستان تصریح کرد: کیفیت آب در برخی 

روستاها مورد بحث است و همچنین، عمده مشکالت شهرستان آستارا 
مربوط به عدم اجرای طرح جمع آوری فاضالب بهداشتی است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت متمرکز آب و فاضالب شهری و روستایی را به فال 
نیک می گیریم، اظهار کرد: انتظار داریم در این مدیریت متمرکز، مشکالت 

روستاها کاهش یابد.

مدیرعامل آبفای استان گیالن در دیدار با امام جمعه شهرستان آستارا:

مردم با تکیه بر آموزه های دینی دعوت به صرفه جویی شوند

دیدار مدیرعامل آبفای هرمزگان با فرمانده نیروی انتظامی این استان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان همزمان با هفته نیروی 

انتظامی با فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان، امین قصمی 
در این دیدار که به همراه معاونین و مدیران شرکت انجام شد، از نیروی 
انتظامی به عنوان مجموعه ای یاد کرد که رّد پای آن، همپای آب و فاضالب در 

دورترین نقطه نیز دیده می شود.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی همواره گشایش گر موانع اجرای پروژه های 

آبفا بوده است، افزود: فرماندهی انتظامی استان همواره آینده نگر بوده و ما در 
اجرای پروژه ها این نیرو را یک گام جلوتر از آنچه انتظار داشته، دیده ایم.

در ادامه این نشست، سردار غالمرضا جعفری فرمانده نیروی انتظامی استان 
هرمزگان با قدردانی از تالش های شرکت آبفای استان هرمزگان در ارائه 
خدمات گفت: در ارزیابی هایی که ما داشته ایم، شرکت آبفای استان به عنوان 
یک دستگاه خدمات رسان علیرغم خشکسالی و کم آبی، با کمترین معضل 

مواجه بوده و این حاصل یک تیم و مدیریت قوی است.

مشارکت 1۲ میلیارد ریالی یک خّیر برای ساخت مخزن یک هزار مترمکعبی در روستای بوچیر
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان پارسیان از احداث یک باب مخزن یک هزار 

مترمکعبی در روستای بوچیر با همت یک خّیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت  آب و فاضالب استان هرمزگان، حسن 
قاسم پور با اشاره به برگزاری نشست با خّیر حاج مالمحمد دربان بوچیری 
که هزینه احداث این مخزن را عهده دار شده است، افزود: برای احداث این 
مخزن اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال نیاز است که این خّیر پارسیانی تمام 

هزینه های آن را متقبل شده است.
وی بیان کرد: مخزن فعلی بوچیر فرسوده است و گنجایش تامین آب 
جمعیت 5000 نفری روستا را ندارد که با احداث این مخزن، ظرفیت ذخیره 

آب بوچیر افزایش خواهد یافت.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان پارسیان با قدردانی از همت حاج مالمحمد 
دربان بوچیری در تامین اعتبار مخزن بوچیر ابراز امیدواری کرد، با مشارکت 

خّیرین بتوانیم بخشی از مشکالت تامین آب پارسیان را مرتفع کنیم.
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توسط  آبفای آذربایجان غربی انجام می شود؛

جذب سرمایه گذار به روش BOT برای احداث و توسعه تصفیه خانه های آب و فاضالب

تشکیل ستاد اطالع رسانی بحران در دفتر روابط عمومی آبفای آذربایجان غربی
به منظور انجام هماهنگی های الزم برای برگزاری رزمایش آمادگی در برابر 
زلزله، ستاد اطالع رسانی بحران در دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 

استان آذربایجان غربی تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی، در 
جلسه ای که به همین منظور و با حضور مدیران روابط عمومی و نمایندگان آنها 
در شرکت های آب و فاضالب، تولید برق، آب منطقه ای و توزیع نیروی برق 
استان برگزار شد، راهکارهای الزم برای برگزاری هر چه بهتر این رزمایش 

بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

در این جلسه مقرر شد، اخبار فعالیت های گروه های عملیاتی و نحوه برگزاری 
مانور به طور لحظه ای اطالع رسانی شده و هماهنگی های الزم با صدا و سیمای 

استان برای پوشش خبری رزمایش انجام شود.
تصویربرداری و پوشش خبری لحظه ای کمیته های عملیاتی حاضر در 
برای فضاسازی کمیته ها و طراحی  بنرهای رزمایش  رزمایش، نصب 
بنرهای یکسان برای شرکت های حاضر در رزمایش و شورای هماهنگی 
صنعت آب و برق استان از جمله دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این 

جلسه بود. 

حمایت از دو طرح اختراع صنعتی در کمیته تحقیقات آبفای استان سمنان
کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان سمنان با هدف بومی سازی 
تکنولوژی در سطح استان سعی بر حمایت از رساله، پایان نامه های مقطع 
ارشد، ابداعات و اختراعات داشته که در این راه موفق به شناسایی پتانسیل های 

موجود در سطح استان شد.
به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، سعید شایگان معاون منابع 
انسانی و تحقیقات این شرکت با اعالم این خبر گفت: دومین کمیته تحقیقات 
در سال جاری با حمایت از دو طرح اختراع تحت عناوین "ساخت دکانتور 
تصفیه خانه فاضالب SBR" و "طرح کاهش بو در تصفیه خانه های فاضالب 

با استفاده از طرح نانو" و برای هر دو عنوان جلسات تخصصی با اعضای 
متخصص همکار برگزار شد.

وی تصریح کرد: دانش فنی حاصل شده در این طرح ها با نام و عنوان شرکت آب و 
فاضالب استان سمنان در سطح کشور نمود پیدا خواهد کرد و سایر استان ها نیز 
می توانند از این تکنولوژی جدید استفاده کنند و با بومی سازی این دو طرح که 
حاصل کار جوانان، اساتید و خبرگان استانی است- استان سمنان در امر تصفیه 
پساب و ساخت تصفیه خانه فاضالب دارای دانشی است که در سایر استان های 

کشور مورد نیاز بوده - می توانند از این تکنولوژی جدید بهره مند شوند.

در راستای قانون برنامه ششم توسعه کشور، جذب سرمایه گذار به روش 
BOT راهبرد شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی برای احداث و توسعه 

تصفیه خانه های آب و فاضالب انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی، 
مدیرعامل این شرکت با بیان این مطلب این اقدام را در راستای قانون برنامه 
ششم توسعه کشور اعالم اظهار کرد: بر این اساس، توسعه تصفیه خانه های آب 

و انتقال منابع تامین آب از منابع زیرزمینی به منابع سطحی، مدنظر است.
علیرضا رضوی با اعالم اینکه تاکنون دو باب تصفیه خانه آب از این محل 
احداث و به بهره برداری رسیده اند، افزود: تصفیه خانه مدرن آب شهر مهاباد با 
ظرفیت تصفیه 750 لیتر بر ثانیه از محل سد مهاباد و تصفیه خانه آب سلماس 
با ظرفیت تصفیه 550 لیتر بر ثانیه از محل سد زوال این طرح ها را شامل 

می شوند.
وی گفت: قراردادهای BOT از محل خرید تضمینی آب و پساب فاضالب است 
که ضمن معرفی به بانک، 20 درصد آورده سرمایه گذار بوده و مابقی از محل 

تسهیالت بانکی تامین می شود.
مدیرعامل شرکت آبفای استان آذربایجان غربی در خصوص سوال مطرح شده 
از سوی یکی از شهروندان شاهین دژ در خصوص اجرای سامانه فاضالب در 
این شهر اظهار کرد: پروژه جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر شاهین دژ جزء 
پروژه های سرمایه گذاری به روش BOT است که در سال های گذشته واگذار 
شده اما به دالیلی، سرمایه گذار از ادامه عملیات خودداری کرده و فسخ قرارداد 

شده است.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  استان اصفهان در هفته نیروی انتظامی از 
حافظان نظم و امنیت تقدیر کرد و گفت: فعاالن در نیروی انتظامی در زمینه 
امنیت مردم تالش می کنند و فعاالن در صنعت آبفا زمینه ساز سالمت اقشار 
مختلف جامعه هستند، بنابراین این دو نهاد می توانند با تعامل بیش از پیش، 

بستر امنیت و سالمت جامعه بهتر و گسترده تر را مهیا کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، هاشم امینی 
با بیان اینکه محافظت از تاسیسات صنعت آبفا از اهمیت به سزایی برخوردار 
است، عنوان کرد: تاسیسات آبفا به ویژه تصفیه خانه آب و شیرخانه فلمن 
تامین کننده آب شرب سالم و بهداشتی بیش از 4 میلیون نفر در استان 

اصفهان است به طوریکه تصفیه خانه آب اصفهان به عنوان یکی از مراکز 
حساس از سوی نهادهای ذیصالح شناخته شده است.

وی ادامه داد: از حافظان امنیت در اصفهان انتظار می رود همانند همیشه در 
حفاظت از تاسیسات این شرکت خدماتی، بیشتر حمایت کنند تا خدمات به 

صورت پایدار در اختیار مردم قرار گیرد.
در ادامه این مراسم، سرهنگ محمدرضا هاشمی فر جانشین فرماندهی 
انتظامی استان گفت: رویکرد نیروی انتظامی، رویکرد امنیتی است این 
درحالیست که امنیت و سالمت مکمل یکدیگر هستند و نیروی انتظامی برای 

ایجاد سالمت و امنیت مردم هر اقدامی را در دستور کار قرار می دهد.

مدیرعامل این شرکت در دیدار با پلیس راهور استان، ضمن تبریک هفته 
نیروی انتظامی، از همکاری پلیس راهور در اجرای پروژه های آب و فاضالب 

تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، سید محسن 
حسینی مدیرعامل این شرکت به همراه جمعی از معاونین، به مناسبت 

بزرگداشت هفته نیروی انتظامی با پلیس راهور استان دیدار کرد.
در این دیدار، حسینی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: آبفای 
گیالن در پهنه استان، پروژه های توسعه شبکه آب و فاضالب را اجرا می کند و 
همچنین، بهره برداری از این پروژه ها، نیازمند تشریک مساعی با پلیس راهور 
می باشد که با توجه به بافت متراکم استان گیالن، تعامل و همکاری پلیس 

راهور در روند اجرای پروژه ها بسیار حائز اهمیت و قابل تقدیر است.
مدیرعامل آبفای گیالن ضمن تقدیر از تالش شبانه روزی پلیس راهور برای 
حفظ حیات انسان و کاهش خطرات جاده ای تصریح کرد: در اجرای برخی از 
پروژه ها، اگر همکاری سایر دستگاه ها نباشد، اجرای پروژه امکان پذیر نخواهد 
بود و در حین اجرای برخی پروژه ها، ناگزیر به تغییر مسیر حرکت خودروها 
خواهیم بود که با توجه به ایجاد ترافیک، همکاری مضاعف پلیس راهور در 

روند اجرا بسیار حائز اهمیت است.
به وضعیت  اشاره  با  استان  راهور  سپس، سرهنگ طالبی رئیس پلیس 
جغرافیایی استان گیالن و حضور مسافرین اظهار کرد: یکی از ویژگی های 
خاص استان گیالن، بزرگی شهرهاست و محدود جاده و شهر به طور مشخص 

تفکیک شده نیست .
وی با بیان اینکه روزانه حدود 700 هزار خودرو به صورت شناور به شهرستان 
رشت وارد می شوند، افزود: جمعیت شناور و تردد خودرویی روزانه در رشت، 
در مجموع یک میلیون و 500 هزار خودرو می باشد که فشار مضاعفی بر عهده 

همکاران پلیس راهور است.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بستک از مشترکین کم مصرف این 
شهرستان تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان، محمدعلي 
پیرغیبي ضمن قدردانی از مشترکین کم مصرف اظهار کرد: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و همچنین، کمبود منابع آبي شهرستان با همراهي مشترکیني 

که با صرفه جویي در مصرف آب یاري گر مجموعه آب و فاضالب بودند، 
توانستیم تابستان امسال را با کمترین تنش پشت سر بگذاریم.

وی در پایان اظهار امیدواري کرد: با تکمیل طرح هاي آبرساني و مصرف 
بهینه آب توسط شهروندان، شاهد تداوم خدمات رساني مطلوب به مردم 

شهرستان بستک باشیم.

تعامل شرکت آبفا و نیروی انتظامی برای ایجاد سالمت پایدار در استان اصفهان

مدیرعامل آبفای گیالن در نشست با پلیس راهور این استان:
تعامل و همکاری پلیس راهور در روند اجرای پروژه های آبفا بسیار حائز اهمیت و قابل تقدیر است

تجلیل از مشترکین کم مصرف آب شهرستان بستک 



25
Shahrab Magazine  | No.  653

شرکت آب و فاضالب نیشابور و نیروی مقاومت بسیج سپاه این شهرستان 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی، بر 
اساس این تفاهم نامه از ظرفیت گسترده بسیج و نهادهای مردمی برای تحقق 
اهداف تعیین شده و آموزش و اطالع رسانی به اقشار مختلف مردم و همچنین، 

شناساندن شیوه های مدیریت مصرف و تقاضا استفاده خواهد شد.
در مراسم امضای این تفاهم نامه، مدیرعامل آبفا نیشابور گزارشی از وضعیت 
تامین، تولید و میزان کسری آب در شهرها و روستاها را ارائه داد و آمادگی آبفا 
نیشابور را برای حضور در پایگاه های بسیج با هدف پاسخگویی به مشکالت 

مردم در حوزه آب اعالم کرد.

علیرضا اخویان یادآور شد: با توجه به یکپارچه سازی شرکت های آبفای 
شهری و روستایی تمام تالش این مجموعه خدمات رسانی مشابه به مشترکان 

روستائی است.
در ادامه، فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه شهرستان نیشابور نیز بر 
صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد و افزود: همه وظیفه داریم برای ادامه 
برخورداری از آب شرب پایدار، الگوی مصرف را با همکاری پایگاه های بسیج 

محالت خصوصا نمازگزاران در جامعه نهادینه کنیم.
سرهنگ نیک یاد در همین رابطه برگزاری کارگاه های آموزشی و استفاده از 
ظرفیت مبلغان دینی، روحانیون مساجد و حلقه های صالحین را برای تحقق 

اهداف حوزه آب مهم ارزیابی کرد.

در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری آبفای هرمزگان و سپاه مطرح شد؛

توسعه شبکه آبرسانی ۲8 روستای هرمزگان با مشارکت آبفا و بسیج سازندگی 

امضای تفاهم نامه همکاری آبفا نیشابور و نیروی مقاومت بسیج این شهرستان

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی میان آبفا و دانشگاه مازندران
تفاهم نامه همکاری های علمی- پژوهشی میان شرکت آبفا و دانشگاه مازندران 
با حضور قائم مقام شرکت آبفا و معاون پژوهشی دانشگاه مازندران منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مازندران، تفاهم نامه 
همکاری های علمی_پژوهشی میان شرکت آبفا و دانشگاه مازندران به منظور 
تبادل دانش فنی و ارتقای ظرفیت پژوهشی میان صنعت و دانشگاه منعقد شد.

در جلسه انعقاد این تفاهم نامه، علی اصغر علیپور قائم مقام شرکت آب و 
فاضالب استان مازندران با اشاره به اهمیت بهره مندی از ظرفیت های تخصصی 
و پژوهشی دانشگاه در صنعت اظهار کرد: شرکت آبفای استان مازندران در 

راستای نیل به اهداف و برنامه هایش نیازمند کاربردی کردن و نظام مند شدن 
فعالیت های پژوهشی است که امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه و برقراری 

تعامل و همکاری نظام یافته صنعت و دانشگاه شاهد تحقِق این مهم باشیم.
همچنین، خصالی معاون پژوهشی دانشگاه مازندران نیز طی سخنانی ضمن 
تاکید بر برگزاری جلسات مستمر بین دانشگاه و آبفا اظهار امیدواری کرد: با 
امضای این تفاهم نامه و تعامل متقابل و نیز همکاری و تالش اساتید دانشگاه در 
ارائه راهکارهای علمی- کاربردی بتوان گامی موثر در راستای رفع مشکالت و 

مسائل حوزه آب و فاضالب برداشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان از انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با سازمان بسیج سازندگی سپاه امام سجاد )ع( این استان برای آبرسانی به 

روستاهای هرمزگان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان، امین قصمی 
در مراسم انعقاد این قرارداد همکاری که با حضور اباذر ساالری فرمانده سپاه 
امام سجاد )ع( استان هرمزگان برگزار شد، افزود: در اجرای این تفاهم نامه قرار 
است اقداماتی از جمله تأمین، انتقال و توزیع آب شرب از طریق ارتقای کیفي، 
توسعه شبکه و آبرساني سیار در مناطق محروم، کمتر برخوردار و روستایي 
استان هرمزگان با مشارکت طرفین و جلب همکاري بخش غیردولتي به ویژه 

جوانان مستعد داوطلب و جهادگر مناطق صورت گیرد.
وی با بیان اینکه با انعقاد این تفاهم نامه به دنبال تحقق رهنمودها و منویات 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در سال جهش تولید به منظور کمک به 
رفع محرومیت، عمران و آباداني مناطق محروم هستیم، ادامه داد: هم افزایي 

بین دستگاهي با استفاده از ظرفیت هاي موجود در جهت کمک به رفع مشکل 
آب شرب مناطق محروم، کمتر برخوردار و روستایي، راهبري و بهره برداري از 
تاسیسات ایجاد شده شامل ایستگاه پمپاژ آب، خط انتقال و شبکه توزیع آب، 
اصالح شبکه هاي قدیمي و فرسوده و گسترش خدمات آبرساني سیار و ... از 

جمله اهداف این تفاهم نامه است.
به گفته مدیرعامل شرکت آبفای استان هرمزگان، با انعقاد این تفاهم نامه، 
اجراي پروژه هاي آبرساني تک روستایي، احداث مجتمع هاي روستایي و 
تکمیل پروژه هاي نیمه تمام و همچنین، توسعه و بهسازي ناوگان آبرساني 

سیار در دستور کار طرفین قرار خواهد گرفت.
قصمی به اعتبار پروژه های موضوع این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: برای 
اعتبار  ریال  میلیارد  تا سقف 20 هزار  تفاهم نامه  این  پروژه های  اجرای 
پیش بینی شده است که 70 درصد آن از سوی شرکت آب و فاضالب استان 

هرمزگان و 30 درصد از طرف بسیج سازندگی تامین خواهد شد.
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مشاور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خوزستان در امور زنان و 
خانواده گفت: "طرح آموزش خاتون" با حضور 43 نفر از بانوان شاغل صنعت 
آب و فاضالب خوزستان در ستاد شرکت و ادارات تابعه این شرکت به مرحله 

اجرا درآمد.
لیال  استان خوزستان،  به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
حمید با اشاره به اینکه این طرح از سوی وزارت نیرو برای همکاران شاغل و 
خانواده همکاران صنعت آب و برق تدوین شده است، افزود: با تالش معاونت 
برنامه ریزی و منابع انسانی و همکاری امور بانوان 43 نفر از بانوان متاهل در 

طرح آموزش خانواده توانمند شرکت کردند.

وی تصریح کرد: طرح آموزش خاتون با اولویت بانوان جوان و متاهل با هشت دوره 
آموزشی در خصوص اقتصاد خانواده، آسیب شناسی خانواده، حقوق خانواده، 
روابط سالم زوجین، تربیت فرزند، شبکه اجتماعی و سواد رسانه ای، کارآفرینی 
و بیماری های نو پدید و راه های پیشگیری از آن به صورت آنالین برگزار  می شود.

حمید خاطر نشان کرد: این طرح به صورت آفالین برای همسران بانوان 
شرکت قابل اجرا می باشد.

مشاور مدیرعامل شرکت آبفای استان خوزستان در امور زنان و خانواده بیان 
کرد: این طرح از پنجم آبان آغاز و تا ششم بهمن ماه سالجاری به مدت 50 

ساعت برای فراگیران اجرا می شود.

با حضور فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه، ایستگاه پمپاژ سایت آبرسانی 
صفرابسته افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، در آئین افتتاح 
این پروژه سید محسن حسینی مدیرعامل این شرکت با اشاره به اهداف طرح 
یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی و ارتقای سطح 
خدمات در روستاها تصریح کرد: با بهره برداری آزمایشی از فاز دوم تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن، عالوه بر شهرهای برخوردار از آب این تصفیه خانه، روستاها 

نیز از آب با کیفیت آن برخوردار می شوند.
وی افزود: ایستگاه پمپاژ سایت صفرابسته، ایستگاه واسط از تصفیه خانه بزرگ 
آب گیالن به شبکه توزیع می باشد که با بهره برداری آزمایشی از تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن و افزایش سهمیه آب این سایت آبرسانی، ظرفیت پمپاژ از 22 
لیتر بر ثانیه به 47 لیتر بر ثانیه افزایش یافت که موجب تقویت فشار در شبکه 

توزیع آب مشترکین 22 روستا شد.
افزایش ظرفیت  را  پروژه  این  اجرای  از  آبفای گیالن هدف  مدیرعامل 

آبرسانی به سایت صفرابسته اعالم کرد و گفت: این پروژه با هزینه 2500 
میلیون ریال اجرا شد که 22 روستا با جمعیت 18 هزار و 684 نفر از آن 

بهره مند شدند.
در ادامه. رضایی فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه ضمن تشکر از تالش 
مجموعه آب و فاضالب استان گیالن در تأمین آب شهرها و روستاها، افتتاح 

این پروژه را منشأ خیر و برکت برای این روستاها دانست.

در ششمین روز هفته پدافند غیرعامل با شعار "مقاومت فعال، تاب آوری 
حیرت انگیز، ایران قوی" طرح حفاظت هوشمند و نظارت تصویری تاسیسات 

مخزن آب آشامیدنی 25 هزار مترمکعبی شهرستان بابل افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مازندران، در مراسم افتتاح 
هزار   25 مخزن  تاسیسات  تصویری  نظارت  و  هوشمند  حفاظت  طرح 
مترمکعبی بابل، بخشی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران و 
محمدی معاون وی، مجید عبدالهی مدیرعامل شرکت آبفای این استان، 

قربانعلی ولی زاده فرماندار بابل و جمعی از مردم و مسئوالن حضور داشتند.

در این مراسم، عبدالهی ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، هدف از 
اجرای این طرح را ارتقای ضریب حفاظتی اماکن و تاسیسات شرکت آبفای 
استان مازندران بیان کرد و گفت: طرح حفاظت هوشمند و نظارت تصویری 

تاسیسات مخزن آب آشامیدنی 25 هزار مترمکعبی بابل سال 98 شروع شد.
وی افزود: برای بهره برداری از این طرح، نصب و راه اندازی 20 دستگاه دوربین 
مدار بسته، اجرای 2000 متر کابل شبکه، برق و ارت، 200 متر لوله گالوانیزه و 
همچنین، دکل مهاری به ارتفاع 20 متر، شبکه Active و فضای مانیتورینگ 

در ساختمان اداری امور اجرا شده است.

طرح آموزش خانواده توانمند وزارت نیرو در شرکت آبفا خوزستان اجرا شد

افتتاح و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ سایت آبرسانی صفرابسته آستانه اشرفیه

افتتاح طرح حفاظت هوشمند و نظارت تصویری تاسیسات مخزن آب شهرستان بابل
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تمام فرهنگ ها و لغت نامه های زبان فارسی با واژه ی "آب" شروع شده اند. 
آب: )اِ( )اوستائی آپ ap، سانسکریت آپ َ apa، پارسی باستانی آپی api، پهلوی 

 )ap آپ
مایعی شفاف بی َمزه و بوی که حیوان از آن آشامد و نبات بدان تازگی و تری 
گیرد و آن یکی از چهار عنصر قدماست و به عربی آن را ماء و بالل خوانند و 
ابوحّیان، ابوالحیوة، ابوالعباب، ابوالغیاث و ابومدرک از کنیه های آن است و 
در بعض لهجه های فارسی آف، آو، و اَو گویند. )لغت نامه  عالمه دهخدا ذیل 

واژه آب(
آب: ]په. [ ) اِ.( مایعی است شفاف، بی طعم و بی بو، مرکب از دو عنصر اکسیژن 
و هیدروژن )H2O(، در باور قدما یکی از چهار عنصر »آب، آتش، باد، خاک« 

محسوب می شده. )فرهنگ واژگان دکتر معین ذیل واژه آب(
چنانچه از دیرباز گفته اند و ما نیز به تجربه دریافت کرده ایم، آب مهمترین 
عنصر حیات بشر و فراتر از آن مهمترین عنصر وجودی جهاِن هستی است 
و با تکیه بر بخشی از آیه 30 سوره مبارکه انبیاء »َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء ُکَلّ َشْيٍء 
، هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم« و طبق نظر عالمه طباطبایی  َحٍيّ
در تفسیِر شریف المیزان، »َجعل« به معنای َخلق است، »از ظاهر سیاق 
برمی آید که کلمه َجعل به معنای َخلق و جمله  )کل شی حی( مفعول آن 
باشد و مراد این باشد که آب دخالت تامی در هستی موجودات زنده دارد، 
همچنان که در آیه  45 سوره نور، همین مضمون آورده فرموده: »َواهلَلّ َخلََق 
ُکَلّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء ، و خداوند هر جنبنده را از آب آفرید« ... و اما مسئله مورد 
نظر آیه  شریفه، یعنی ارتباط زندگی با آب، مسئله ایست که در مباحث علمی 
به خوبی روشن شده و به ثبوت رسیده است«. )تفسیر شریف المیزان عالمه 
طباطبایی ذیل آیه 30 سوره مبارکه انبیاء( و ارتباط خلقت هستی با آب 

سال هاست، مشخص و اثبات شده است. 
آب، در فرهنگ دینی ما مسلمانان پس از قرار گرفتن آن به عنوان مهریه  
حضرت زهرا )س( و بستن آب بر امام حسین )ع( و خانواده و یارانشان، 

تقدس و احترامی بیش از پیش یافت چنانچه، امروز نیز سالم بر لبان تشنه  
امام حسین )ع( بعد از نوشیدن آب از سنت-های پسندیده  ماست.

نوشیدنی  و  حیاتی  مایع  همین  به  آب  واژه   فارسی  ادبیات  متون  در 
هستی بخش خالصه نمی شود، بعد از ذکر مقدماتی که آمد قصد این نوشتار 
بررسی معانِی کنایی و اصطالحی واژه  آب در متون ادب فارسی و ذکر 

اهمیت آب است.

آب و گستردگی معنایی و ترکیبی آن در ادبیات فارسی

کاظم فهیمی، معاون مالی و پشتیبانی آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران
سمیه شکری، دکتری زبان و ادبیات فارسی 
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الزم به ذکر است، شواهد شعری آمده در این نوشتار به چند دلیل از دیوان 
اشعار حافظ شیرازی انتخاب شده است؛ اول آنکه حافظ معروف ترین 
و محبوب ترین شاعِر ایرانی ا ست که دیواِن اشعارش سال هاِی سال پُر 
فروش ترین مجموعه شعر در ایران بوده و دسترسی به آن برای خوانندگان 
آسان است و دوم دلیل آنکه حافظ با بیشترین استفاده  معنایی از واژه  آب در 
ردیف شاعرانی است که تقریبا از تمام وسعت معنایی این واژه استفاده کرده 
 است و البته همین معانی در دیوان دیگر شاعران زبان فارسی نیز آمده است 
که به دلیل اختصار در این نوشتار از ذکر شواهد از شاعران دیگر خودداری 

کرده ایم.
1- آب به معنی »نوشیدنی گوارا که انسان و حیوان و نبات از آن می آشامند«، 
اولین معنی از این واژه است که به ذهن هر بشری می رسد و مصداق هایی در 

شعر حافظ دارد که به ذکر برخی می پردازیم:
 -2

ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت 
ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت

رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس 
   گویی ولی شناسان رفتند ازین والیت 

 و البته مثالهایی دیگر ...
3- آب در ترکیب با چشم و دیده و یا به تنهایی به معنی »اشک« یکی از 

پربسامدترین معانی این واژه است، به مثال هایی با این معنا توجه کنید:
در هجر تو گر چشم مرا آب روان است

گو خون جگر ریز که معذور نماندست
از بُِن هر مژه ام آب روان است بیا

  اگرت میل لب جوی و تماشا کنید
و البته مثالهایی دیگر ...

4- آب به صورت مفرد و یا در ترکیب با روی و رخ در معنی »آبرو و شرف« نیز 
در ادبیات ما بسیار استفاده شده است که به ذکر چند نمونه از آن در اشعار 

حافظ شیرازی بسنده می کنیم:
دستخوش جفا مکن آب رخم که فیض ابر 

بی مدد سرشک من ُدّر عدن نمی کند
هر چند بردی آبم روی از درت نتابم

جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت
و البته مثالهایی دیگر ...

5- آب به تنهایی یا در ترکیباتی چون آِب آتشگون، آِب اندیشه سوز، آِب 
انگور، آِب حرام، آِب خرابات، آِب طربناک، آِب عنب در معنای »شراب« 
در ادبیات فارسی مخصوصا در ادبیات عرفانی که منظور شرابی عشِق 
الهی و وصاِل الهی است آمده که به ذکر برخی از شواهد ابیات حافظانه آن 

می پردازیم:
کنون به آب می لعل خرقه می شوییم

نصیبه ی ازل از خود نمی توان انداخت  
سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم  

دست از سر آبی که جهان جمله سراب است
به آب روشن می عارفی طهارت کرد 

علی الصباح که میخانه را زیارت کرد
و البته مثالهایی دیگر ...
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6- آب در معانی »چشمه، رود، رودخانه و دریا« نیز در زبان روزمره و از 
دیرباز در ادبیات کالسیک ما استفاده شده است که به ذکر نمونه هایی از 

آن می پردازیم:
شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم

عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است  
کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش 

معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش
7- آب به معنی »رونق و جلوه« در شعر فارسی و در غزل حافظ نمونه هایی 

دارد:
باغبان همچو نسیمم ز در خویش َمران

کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است  
مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی 

پُر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی
8- برای مثال »روانی و پویایی« از واژه  آب استفاده می شود که در چند بیت 

از غزل حافظ را برای نمونه ذکر می کنیم:
حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی ست

طبع چون آب و غزل های روان ما را بس   
حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد

حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت  
9- آب در معنای »متضاد آتش و نشاننده ی آتش« نیز آمده است:

در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست 
این دل زار نزار اشک بارانم چو شمع

کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت 
تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع  
به غیر از معانی ذکر شده از آب، ترکیبات فراوانی 
که با آب ساخته می شود که به بیان برخی از آنها 

می پردازیم:

آبا )پدران(، آباد، آبادان، آبسال )باغ(، آبسوار )حباب(، آبک )جیوه، روان 
بودن این فلز]وجه تسمیه[(، آبکش )سقاء، ِکشنده ی آب از چاه(، آبکوپیل 
)نوعی از مرغابی(، آبگاه )مثانه(، آبگرد )گرداب(، آبگردان )مالقه(، آبگوشت 
)طعامی با آب و گوشت(، آبگون )به رنگ آب ، کبود(، آبگیر )مرداب(، 
آبن ) خشک، آب ندار(،  آبشخور )محل نوشیدن آب(، آبشار )شاریدن و 
فروریختن آب(، آبرود و آبو )سنبل و نیلوفر(، آبرون )همیشه سبز و زنده(، 
آبان )کثرت ریزش باران(، آبگینه )شیشه و بلور(، آبله )آب آوردن زیر 
پوست(، آبرو )جاه و اعتبار(، آبریزگان )جشن ایران باستان در سیزدهم 
تیر(، آبزن )حوض و خزانه ی حمام(، آبی )به رنگ آسمان و آب(، آبیار )کسی 
که مزرعه و باغ را آب می دهد(، آبید و آبژ )سرشک و شراره آتش( و بسیاری 

دیگر.
با توجه به معانی و ترکیبات واژه  آب که همگی از معنی اصلی این واژه 
)نوشیدنی حیات بخش و هستی آفرین( برآمده است، پی به گستردگی آب 
و معانی و ترکیبات آن در زبان روزمره و ادبیات کهن و کالسیک برد، هدف 
نویسنده از این نوشتار گوشزد کردن اهمیت، ارزش و حیاتی بودن آب در 
زندگی بشر و فراتر از آن در تمام هستی بود که امید به محقق شدن آن دارد. 
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رزمایش بزرگ "سفیران سالمت 2" با مشارکت آبفای دزفول و در راستای 
آگاهی بخشی به جامعه و کمک به آنها برای مبارزه با ویروس کووید 19 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان خوزستان، مدیر آبفا 
منطقه دزفول گفت: آبفای منطقه دزفول نیز در این رزمایش که در چهار 

مرحله به طور حضوری فعال داشته است.

مصطفی اسماعیل سالم افزود: در رزمایش سفیران سالمت 2، مانور خودرویی 
با هدف گندزدایی اماکن و معابر، حضور در بانک ها و ادارات و تذکر به افرادی 
که از ماسک استفاده نمی کنند، حضور گروه های جهادی در نقاط مختلف 
شهر و توزیع ماسک، برپایی غرفه های سالمت گ،شت های خودرویی و تذکر 

نکات بهداشتی انجام شد.

جشنواره نخستین واژه آب در مدرسه "برکت" رشتخوار با رعایت کلیه 
پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی، 
سرپرست  آبفای رشتخوار گفت: این جشنواره با هدف مدیریت بهینه مصرف 
آب و تشویق آینده سازان کشور به امر صرفه جویی، با حضور معاونین آموزش و 

پرورش شهرستان رشتخوار برگزار شد.

محمدجواد نجفی با بیان اینکه دانش آموزان سفیران آب هستند و می توانند 
آموخته های خود در این جشنواره ها را به خانواده ها منتقل کرده و فرهنگ 
مصرف بهینه آب را در جامعه نهادینه کنند، افزود: در این برنامه فرهنگی 

آموزشی 50 دانش آموز با چرخه آب و راهی صرفه جویی آشنا شدند.
 در پایان، حاضرین از نمایشگاه نقاشی بازدید کردند و به نقاشی های برتر 

جوایزی اهدا شد.

با حضور مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان، مدیرکل آموزش و پرورش 
و مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، از برنامه آموزشی 

سه شنبه های شادآبی رونمایی شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، بر اساس 
تفاهم نامه منعقد شده، محتوای تولیدی شرکت آبفای استان اصفهان، با 
موضوع مدیریت مصرف آب، در شبکه شاد و دیگر شبکه های آموزشی در 

اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان به نقش آموزش و پرورش در مدیریت مصرف در 
جامعه پرداخت و اظهار کرد: آموزش و پرورش تاثیر به سزایی در فرهنگ سازی 

مصرف بهینه آب در جامعه دارد و در شرایط کنونی انتشار ویروس کرونا که به 
ناچار رویکرد آموزشی این نهاد تغییر کرده و از چهره به چهره به مجازی تبدیل 

شده است، نباید از بخش فرهنگ سازی غافل شد.
هاشم امینی با بیان اینکه رسالت آموزش و پرورش تنها تعلیم و تربیت نیست، 
خاطرنشان کرد: نهاد آموزش و پرورش یکی از دستگاه هایی است که در ارتقای 
سطح فرهنگ در زمینه های مختلف نقش بارزی دارد و شرکت آبفا استان 
اصفهان به منظور نهادینه کردن مصرف بهینه آب در جامعه با همکاری 
آموزش و پرورش از طریق شبکه های مجازی محتوای آموزشی مدیریت 

مصرف آب را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.

دوازدهمین برنامه "زنگ آب" در سال تحصیلی 1399- 1400 به دلیل شرایط 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس توسط مدیرعامل شرکت آبفای استان 
اصفهان، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان در "شبکه شاد" و دیگر شبکه های آموزشی در فضای 

مجازی نواخته شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان، هاشم امینی پیرامون 
نواختن زنگ آب در فضای مجازی اعالم کرد: نواختن زنگ آب در صورتیکه 
دانش آموزان فرایند تعلیم و تربیت را به دلیل شیوع ویروس کرونا مجازی 

دنبال می کنند، نشانگر اهمیت و ارزش آب است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با بیان اینکه آب در همه فرهنگ ها 
کاالیی مهم و غیرقابل جایگزین به شمار می رود، ابراز کرد: در فرهنگ دینی و 

اسالمی ما بر اهمیت آب دو چندان تاکید شده و بر پرهیز از اسراف در مصرف 
آب و صرفه جویی در مصرف این مایع حیاتی توصیه شده است.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش استفاده صحیح از آب به دانش آموزان گفت: 
دانش آموزان می توانند با آموزش به عنوان یک مروج فرهنگ مصرف صحیح 

آب در خانواده ها عمل کنند.
امینی افزود: باید فرهنگ صرفه جویی به عنوان یک اصل در زندگی اقشار 
مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد و تمامی مصارف همچون مصارف خانگی 

و همچنین، مصرف در محیط اجتماعی مانند مدارس مطابق الگو باشد.
هاشم امینی بیان کرد: برای تشکر از این نعمت خداوند باید بتوانیم راه استفاده 
صحیح و پرهیز از اسراف را بیاموزیم و دانش آموزان بهترین گزینه برای آموزش 

الگوی مصرف صحیح در زمینه آب هستند.

برگزاری رزمایش بزرگ »سفیران سالمت۲« در شهر دزفول

آشنایی 50 دانش آموز رشتخوار با مدیریت مصرف آب

رونمایی از برنامه آموزشی »سه شنبه های شادآبی« شرکت آبفا استان اصفهان

»زنگ آب« در استان اصفهان به صورت مجازی نواخته شد



31
Shahrab Magazine  | No.  653

مقام معظم رهبری مدظله العالی: »همه انسان ها در زندگی فردی 
و شغلی خود نیازمند معنویت هستند که هر چه فرد در موقعیت 
اجتماعی و یا سازمانی باالتری قرار داشته باشد باید از سطح معنویت 

بیشتری نیز برخوردار باشد.«
   آشنایی با سازمان بسیج مهندسین و متخصصین 

سازمان بسیج مهندسین بر این باور است که برای ایجاد فضای مناسب برای 
فعالیت بسیجیان متخصص باید با یک برنامه منظم و پویا، افراد متعهد و 
کارآمد کشور و نظام را شناسایی و ساماندهی کرده و با ایجاد هماهنگی این 
هسته ها را در یک مسیر واحد قرار دهد تا ان شاءاهلل از برآیند این حرکت ها 
موفق به ایجاد بسیج فراگیری که همواره خصم دشمنان و طمانینه دوستان 
را به همراه داشته، نائل آید. بر این اساس، سازمان بسیج مهندسین به منظور 
ایجاد جاذبه الزم برای به هم پیوستن نیروهای متخصصی که بتوان با ایجاد 
بستری الزم از توان آنها در مسیر اعتالی کشور و تمدن پویایی اسالمی 
استفاده کرد با مشخص کردن ماموریت های زیر، زمینه حضور موسسه موثر 
بسیجیان را در فعالیت های مختلف اجتماعی گسترش داده و ضمن پرداختن 
به مسائل برجسته علمی )مهندسی( و ارائه طرح ها و عملکرد مناسب در مسیر 

ایجاد تشکل و انسجام الزم گام می نهد.
   ماموریت های تخصص کانون بسیج مهندسین و متخصصین

1.استفاده از تجربیات دفاع مقدس به منظور تعمیق فرهنگ و ارزش های 
انقالب اسالمی و تفکر بسیجی در جامعه هدف 2.بررسی مشکالت و 
معضالت پیِش روی بخش های صنعت، معدن و تجارت و ارائه راهکارهای 
و  ظرفیت ها  از  3.بهره گیری  کارآمدی  ارتقای  هدف  با  کارشناسی 
توانمندی های بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به منظور مقابله موثر 
با تحریم ها و بی اثر ساختن آنها 4.کمک به ارتقای کارآمدی دستگاه های 
دولتی و بخش خصوصی و سازمان های مرتبط با ارائه راهکارهای تخصصی 
و کارشناسی 5.بهره گیری از توانمندی های متخصصین بسیجی در انجام 
طرح های مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی 6.برنامه ریزی، سازماندهی و 
به کارگیری متخصصین و مهندسین بسیجی در قالب سازمان مصوب 
و  نخبگان  با  تعامل مثبت  و  و تجربه 7.شناسایی  با تخصص  متناسب 
پیشکسوتان جامعه هدف و سازمان ها و شرکت های تابعه 8.برنامه ریزی 
شناسایی جذب آموزش و تربیت نخبگان بسیجی به منظور کادرسازی 
مدیریتی در راستای اهداف 9.برگزاری آموزش های فنی و تخصصی به 
منظور ارتقای دانش فنی و مهارت های تخصصی نیروهای بسیجی تابعه 
10.تجزیه، تحلیل و بررسی کارشناسی آسیب ها، فرصتها و نقاط قوت 
و ضعف بخش صنعت و معدن 11.شناسایی و ترویج مدیریت جهادی و 

مبتکرانه صورت گرفته در سطح جامعه هدف 

   خالصه ای از گزارش عملکرد کانون بسیج مهندسین حوزه بسیج 
شرکت مهندسی آبفای کشور 

1. سازماندهی و فعال سازی کانون بسیج مهندسین و متخصصین در پایگاه های 
تحت امر سراسر کشور 2. مشارکت در برپایی نمایشگاه های علمی و تخصصی 
از دستاوردهای مخترعین بسیجی 3. مشارکت در اجرای مانور مدیریت بحران 
و پدافند غیرعامل 4. برگزاری نشست هم اندیشی و تبادل نظر بسیجیان 
متخصص با مدیران صنعت 5. تشکیل کمیته های تخصصی اندیشه ورز )اتاق 
فکر( در رده های تابعه 6. تقویت و حمایت از شبکه سازمان های مردم نهاد 
مرتبط )سازمان بسیج مستضعفین( از طریق امضای تفاهم نامه 7. حمایت از آثار 
علمی، خالقیت ها و ابتکارات بسیجیان 8. تشکیل و برگزاری جلسات مختلف 
کارگروه های تخصصی نظیر اصالح الگوی مصرف، مسائل فرهنگی، اقتصاد 
مقاومتی و ... 9. برگزاری اردوهای علمی و تحقیقاتی از پروژه ها، تاسیسات و 
صنعت 10. تشکیل گروه های عملیاتی بسیج برای بهره برداری در مواقع بحران 

از قبیل سیل و زلزله در برخی از شرکت های آب و فاضالب استانی 
بسیج به عنوان یکی از بزرگjرین نهادهای دولتی و مردمی موجود در کشور 
از ظرفیت های فراوانی برای حضور در عرصه های مختلف برخوردار است زیرا 
نه تنها تمام جغرافیای کشور را در کلیه نقاط شهری و روستایی تحت پوشش 
قرار داده بلکه از تنوع ماموریت، تعدد و گستردگی فراوان رده های وابسته در 
اقشار و سطوح مختلف و در موضوعات گوناگون نیز برخوردار است. حضور در 
عرصه سازندگی و محرومیت زدایی نیز یکی از ده ها و بلکه صدها موضوعی 
است که از همان ابتدا در دستور کار بسیج قرار داشته و در مقطع کنونی 
نیز در ردیف مهمترین ماموریت های بسیج قرار دارد زیرا این موضوع یعنی 
محرومیت زدایی همواره در راس شعارهای نظام جمهوری اسالمی قرار 
داشته و اگرچه حضور بسیج در این عرصه با دستاوردهای شگرفی همراه بوده 
اما عوامل مختلفی مانند جنگ تحمیلی تا به حال مانع از تحقق کامل این هدف 
است و لذا با توجه به اینکه موضوع توسعه همه جانبه به ویژه توسعه روستایی 
درصد باالیی از نیاز کشور را شامل می شود و تامین آب این مناطق یکی از 
پایه های مهم در توسعه مناطق محروم بوده است بنابراین در این راستا کمیته 
محرومیت زدایی در حوزه مقاومت بسیج شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

با اهداف زیر در سال 96 تشکیل شد:
1. توزیع عادالنه آب با تکیه بر آبرسانی به مناطق محروم 2. بازیابی فرهنگ جهادی 

3. اجرای پروژه ها با کمترین هزینه، کمترین امکانات و در کوتاهترین زمان.
کانون بسیج مهندسین و متخصصین آب و فاضالب کشور آماده 
دریافت نظرات پیشنهادات و همکاری های شما در تحقق اهداف و 

ماموریت های خود می باشد.
basij@nww.ir:تلفن:896۰۱3۲9           فکس:889۷۱۵8۰         ایمیل

بسیج در راه سازندگی
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   آبفای استان زنجان
همزمان  گفت:  زنجان  استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
با آخرین روز از هفته دفاع مقدس، عملیات اجرایی طرح 
توابع  از  میمون دره  و  مهستان  روستاهای  به  آبرسانی 
شهرستان ابهر آغاز شد. علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: برای 
اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 270 میلیون 
ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اختصاص یافته 
است. مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان تصریح کرد: 
امنیتی  پارامترهای  ایجاد  و  حصارکشی  محوطه سازی، 
و حفاظتی از دیگر اقداماتی است که در طرح آبرسانی به 
روستاهای مهستان و میمون دره اجرایی می شود. وی گفت: 
این طرح با مشارکت بسیج سازندگی سپاه ناحیه مقاومت 
شهرستان ابهر اجرایی شده و طی 4 ماه به بهره برداری خواهد 

رسید.

   آبفای استان گیالن
با استفاده از اعتبارات جاری شرکت و به منظور بهره مندی 
شهروندان از کیفیت آب شرب بهداشتی و مطلوب، یک 
دستگاه فیلتر شنی تحت فشار در تصفیه خانه تولم شهر پس 
از ساخت و نصب در مدار بهره برداری قرار گرفت .روح االمین 
مدیر آبفای صومعه سرا با اشاره به اینکه فیلتر یکی از واحدهای 
ضروری در بخش تصفیه آب است، تصریح کرد: این امور طبق 
برنامه های اولویت بندی شده خود توانست یک دستگاه فیلتر 
را در مدار بهره برداری قرار دهد و به زودی ساخت یک دستگاه 

فیلتر دیگر را نیز به پایان خواهد برد .

   آبفای استان هرمزگان
طرح آبرسانی به شهرک جدید چاه مسلم شهرستان بندر 
لنگه مورد بهره برداری قرار گرفت. علی محمودی مدیر امور 
آبفای بندرلنگه در مراسم بهره برداری از این پروژه که با حضور 
فرماندار لنگه، جانشین فرمانده سپاه هرمزگان، فرمانده بسیج 
سپاه استان، فرمانده بسیج سپاه ناحیه بندرلنگه و جمعی از 
مسئوالن شهرستانی برگزار شد، افزود: این پروژه به طول 3 
کیلومتر با اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان توسط بسیج 
سازندگی بندرلنگه اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت. وی 
گفت: با اجرای خط انتقال و شبکه توزیع 60 خانوار از نعمت 
آب آشامیدنی برخوردار شدند. گفتنی است، آب روستای چاه 

مسلم از خط محرم تامین می شود.

اخبار کوتاه
   آبفای کشور

حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور طی احکامی حمیدرضا کشفی معاون 
راهبری و نظارت بهره برداری این شرکت را به عنوان نائب رئیس و سخنگو، سید علی سیدزاده مدیرکل دفتر 
روابط عمومی و ارتباطات مردمی این شرکت را به عنوان دبیر، مرتضی برفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه 
این شرکت را به عنوان عضو و کامران اسماعیلی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای طرح های آب و فاضالب این 

شرکت را به عنوان عضو  کمیته  اطالع رسانی ملی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  منصوب کرد.
   آبفای استان البرز

ذوالفقار مهدی زاده مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان البرز طی حکمی عبدالحسین حسن زاده را 
به عنوان قائم مقام شرکت آبفای استان البرز منصوب کرد.

   آبفای استان بوشهر
عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر طی حکمی خانم لیال قاسمی معاون 

مالی و پشتیبانی این شرکت منصوب کرد.
   آبفای استان کردستان

محمدحسین محمدی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کردستان طی حکمی حسین رحیم پور را 
به عنوان مدیر جدید دفتر حراست و امور محرمانه این منصوب کرد.

   آبفای استان مرکزي
یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي طي حکمي مهران مامقاني نژاد به 

عنوان سرپرست معاونت منابع انساني و تحقیقات این شرکت منصوب کرد.
   آبفای استان یزد

اصغر ریاضتی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان یزد طی احکامی اکرم رحیمی را به عنوان مدیر 
دفتر فناوری اطالعات و توسعه دولت الکترونیک، احسان کامرانی را به عنوان مدیر دفتر بررسی های 
فنی فاضالب، محسن خوشبین را به عنوان مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب، احمد خانی 
را به عنوان مدیر دفتر حقوقی و قراردادها، محمدحسین شرعیاتی را به عنوان مدیر روابط عمومی و 
آموزش همگانی این شرکت و طی حکمی داود مخلصی را به عنوان مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 

اردکان منصوب کرد .

انتصابات

صفحه آخر

   آبفای استان قزوین
مسعود خشائی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور طی لوح 
تقدیری از مریم جلیلوند کارشناس مسئول واحد آمار معاونت برنامه ریزی شرکت آبفای استان قزوین 

به دلیل ارتقای سیستم اطالعات مدیریت و انتشار اطالعات بروز و صحیح تقدیر کرد.
   آبفای استان سمنان

علیرضا عربی رئیس شورای اسالمی شهرستان سرخه طی لوح تقدیری از محمد طاهری مدیرعامل شرکت 
آبفای استان سمنان به دلیل تالش و مساعدت  در خدمت رسانی به مردم شهرستان سرخه تقدیر کرد.

   آبفای استان گیالن
یوسف منتظری بخشدار سردارجنگل شهرستان فومن طی لوح تقدیری از گلبرار مرادی کوریه رئیس 
اداره آب و فاضالب شهر ماسوله و کارکنان این اداره در خصوص آبرسانی، توسعه تاسیسات و رفع 

انسداد شبکه آبرسانی شهر ماسوله صمیمانه تقدیر کرد.
   آبفای استان مازندران

احمد )مجید( حسین زادگان استاندار مازندران و رئیس شورای پدافند غیرعامل این استان طی لوح 
تقدیری از مجید عبدالهی مدیرعامل آبفای استان مازندران و کارکنان این شرکت به دلیل کسب عنوان 

دستگاه برتر در حوزه مطالعات پدافندی طرح های آبی در سال 99، تقدیر کرد.


