از نکات تغذیهای ماه رمضان
تا آشنایی با فضیلت شبهای قدر
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در این شماره می خوانیم

ضرورت مدیریت مصرف در کنار بهره برداری پروژههای جدید آبشیرین کن استان

تحقق شعار سال
اولويت شرکت آبفا
بوشهر

تابستان سخت آبي
پيش روي بوشهر

2

روزنههاي اميد
براي تابستان کم مشکل
درتنگستان

4

مشکل ديرينه آب
«نوروزآباد» گناوه
برطرف شد

با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب

تشکيل کميتههاي ويژه
براي تسريع در اجراي
آبشيرينکنهاي بوشهر
2

گام بزرگ

وزير نيرو:

استفاده گسترده از
آبشيرينکنها
در شهرهاي جنوبي کشور

5

بازتاب خبرها و
رویدادهای آبفای بوشهر
در رسانه ها

 135کيلومتر شبکه
فاضالب در استان
بوشهر اجرا شد

6

استاندار بوشهر:

بخشنخستآبشيرينکن

سيراف  -جم پيش از
4

9

3

تابستان تکميل شود

4

تحقق شعار سال ،اولویت شرکت آبفا بوشهر
عبدالحمید حمزه پور اظهار داشت :شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر در چند سال گذشته پروژههای
شاخص و متنوعی را در استان بوشهر اجرا کرده که
اتمام آنها نوید بخش پایان کمبود آب شرب در استان
بوشهر است.
وی بیان کرد :در راستای تحقق شعار سال سعی بر این
است تا با پشتیبانی و مانع زدایی از پروژه ظرفیت تولید
آب شیرینکنهای استان به ظرفیت موردنیاز استان
برسد.
وی گفت :اجرا شبکه فاضالب در شهرستانهای
ساحلی ،آب شیرینکنها و نوسازی شبکههای توزیع از اولویتهای اصلی شرکت آب
و فاضالب استان بوشهر است که در این زمینه پروژههای مختلفی در استان وارد فاز
اجرایی شده و برخی دیگر نیز عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز میشود.
حمزهپور اظهار داشت :رسالت اصلی شرکت آبفا بوشهر در بخش تولید مرتبط با تولید
آب شرب از دریا با آب شیرینکن ها است که در این حوزه پروژههای شاخصی در
حال اجرا است.
وی افزود :با بهرهبرداری از این پروژه شاخص مشکل تاریخی کمبود آب شرب این
مناطق برای همیشه برطرف خواهد شد.
حمزه پور اظهار داشت :در موضوع تامین آب شرب بخش مهمی از این رسالت بر عهده
مشترکان است که باید با مصرف بهینه آّب به پایداری آب شرب استان کمک کنند.
وی افزود :شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیز در این راستا تالش دارد تا نوسازی
شبکههای فرسوده و کاهش هدررفت بتواند به سهم خود گامی ارزشمند در جهت
پایداری منابع تامین آب شرب استان بردارد.

تشکیل کمیتههای ویژه برای تسریع در اجرای آبشیرینکنهای بوشهر
مدیرعامل شرکت مهندسی آب
و فاضالب کشور گفت :برای
تسریع در تکمیل طرحهای آب
شیرینکن استان بوشهر هفته
آینده کمیتههای ویژه تخصصی
تشکیل میشود.
حمیدرضا جانباز در ارتباط
تصویری با مسئوالن استان بوشهر
با تاکید بر تسریع در تکمیل
طرحهای آبشیرینکن در این
استان بیان کرد :از تمام ظرفیتها
برای تکمیل طرح آبشیرینکن
 ۳۵هزار مترمکعب بوشهر و
 ۲۸هزار مترمکعب جم استفاده
میشود.

او با بیان اینکه بخشی از آب
آشامیدنی استانهای ساحلی از
طریق شیرینسازی آب دریا تامین
میشود ،ادامه داد :این طرحها در

تابستان سخت آبی پیش روی بوشهر
استاندار بوشهر گفت :برای گذر از
تابستان گرم پیشرو طرحهای
مهم آبرسانی در شهرها و
روستاهای استان بوشهر در
حال اجرا است.
عبدالکریم گراوند پس
از برشمردن طرحهای
آبشیرینکن در شهرها و
روستاهای استان به آبشیرینکن
 ۳۵هزار متر مکعبی بوشهر اشاره کرد
و افزود :قرار بود یک سوم ظرفیت این طرح سه ماه نخست
امسال وارد چرخه تولید شود که باید برای تحقق این مهم
تالش کنیم.
او با اشاره به کاهش بارش بارندگی و تاثیر آن در منابع تامین
آب آشامیدنی استان بوشهر ،ادامه داد :بخشی از منابع تامین
آب آشامیدنی این استان وابسته به رودخانه و چشمههای
استان فارس است که کاهش بارندگی در میزان آبدهی آنها
اثر گذاشته است.
استاندار بوشهر با تاکید بر تسریع در راهاندازی طرحهای
آبشیرینکن استان ،بیان کرد :انتظار داریم طرحهای
آبشیرینکن بر اساس وعده داده شده تکمیل شوند.
گراوند ،راهاندازی بخشی از ظرفیتهای آب شیرینکن
بوشهر و سیراف  -جم را در فصل تابستان ضروری خواند
و گفت :خطوط انتقال برق این طرح در حال اجرا است و بر
اساس برنامه تعیین شده تکمیل میشود .او با اشاره به نقش
طرح آبشیرینکن  ۳۵هزار مترمکعب بوشهر و  ۲۸هزار متر
مکعب سیراف جم در گذر از بحران تابستان ،افزود :باید از
همه ظرفیتها برای راهاندازی این طرحها استفاده کرد.

چهار سال گذشته تسریع یافته
است و امسال بخش عمدهای
از طرحهای آبشیرینکن استان
بوشهر وارد مدار تولید میشود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب
و فاضالب کشور تاکید کرد:
برای تسریع در تکمیل طرحهای
آب شیرینکن در شهرهای
مختلف استان بوشهر هفته آینده
کمیتههای ویژه تخصصی تشکیل
و راهکارهای الزم ارائه میشود.
جانباز با قدردانی از توجه استاندار
بوشهر به اجرای طرحهای
آبرسانی و تالش مدیرعامل و
کارکنان شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر برای اجرای این
طرحها ،عنوان کرد :تالش میشود
اعتبار مورد نیاز پروژهها از محل
تسهیالت بانکی تامین شود.

آبشیرینکنهای جدید  ۱۴۰هزار مترمکعب
آب برای بوشهر تامین میکنند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت :در شرایط
سخت بودجهای ،کرونایی و تحریمی توجه ویژهای برای حل
مشکالت آبرسانی و اجرای طرحهای مختلف از جمله نوسازی و
توسعه شبکههای آبرسانی شده است .عبدالحمید حمزهپور از افزایش
دو برابری ظرفیت تولید از تأسیسات آبشیرینکن در استان بوشهر
خبر داد و بیان کرد :تولید آب از طرحهای آبشیرینکن که سال ۱۳۹۷
روزانه  ۲۰هزار مترمکعب بود ،با اجرای طرح توسعه اکنون به  ۴۰هزار
مترمکعب رسیده است .او افزود :با تکمیل طرحهای آبشیرینکن در
دست اجرا در شهرها و روستاهای استان بوشهر ظرفیت شیرین سازی
آب دریا به  ۱۴۰هزار مترمکعب افزایش مییابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اینکه
وابستگی استان بوشهر به استانهای دیگر در تامین آب آشامیدنی
 ۹۰درصد است ،ادامه داد :با تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای
آبشیرینکن این میزان به  ۶۰درصد کاهش مییابد.

بخش نخست آب شیرینکن  ۳۵هزار متر مکعبی بوشهر تابستان
وارد مدار میشود
او آب شیرینکن  ۳۵هزار متر مکعبی بوشهر را از طرحهای مهم این
استان دانست و بیان کرد :این طرح براساس برنامه زمانبندی قرار
بود در مدت  ۱۸ماه تکمیل شود که به علت برخی موانع زمان راه
اندازی آن امسال تعیین شده و بخش نخست آن قرار است در فصل
تابستان وارد چرخه تولید شود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر پیشرفت این طرح را مطلوب دانست و عنوان کرد:
از  ۸کیلومتر خط انتقال این طرح  ۶کیلومتر تکمیل شده است و تا
اردیبهشت طرح برقرسانی آن هم تکمیل میشود.او به آب شیرینکن
 ۲۸هزار متر مکعبی سیراف  -جم نیز اشاره کرد و افزود :باید برای
راهاندازی این طرح از همه ظرفیتها استفاده شود زیرا میتواند در
تامین آب آشامیدنی ،شهرستان جم را متحول کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر تاکید کرد :بر اساس
قول سرمایهگذار ،تابستان بخشی از این طرح وارد مدار بهرهبرداری
میشود .حمزهپور همچنین با اشاره به بخش  ۴آب شیرینکن بوشهر،
گفت :این طرح  ۱۷هزار مترمکعب دارد که بخش نخست آن به
ظرفیت  ۷هزار مترمکعب تابستان وارد چرخه تولید میشود.
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بخش نخست آبشیرینکن سیراف  -جم
پیش از تابستان تکمیل شود

استاندار بوشهر گفت :بخش نخست آبشیرینکن سیراف  -جم به ظرفیت
 ۱۰هزار مترمکعب قبل از فصل تابستان تکمیل شود.
عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در بازدید از روند اجرایی طرح آبشیرینکن
سیراف  -جم به ظرفیت  ۲۸هزار متر مکعب در شبانهروز با تاکید بر تسریع
در اجرای این طرح ،بیان کرد :یکی از زیرساختهای مهم این تأسیسات
برقرسانی است که باید از همه ظرفیتها برای شتاب در اجرای آن استفاده
شود.
او افزود :بر اساس تعهد سرمایهگذار این طرح ،الزم است بخش نخست آن به
ظرفیت  ۱۰هزار مترمکعب در شبانهروز قبل از فصل تابستان راهاندازی شود.

استاندار بوشهر ادامه داد :خط انتقال این تأسیسات باید هر چه سریعتر تکمیل
و راهاندازی شود تا یکی از زیرساختهای آن فراهم شود.
گراوند بیان کرد :باید تا اواخر خرداد برقرسانی به آبشیرینکن سیراف -
جم تکمیل و زمینه راهاندازی فاز نخست این طرح فراهم شود تا بتوان بخشی
از نیاز آب آشامیدنی مردم شهرستان جم را تامین کرد.

وزیر نیرو:

استفاده گسترده از آبشیرینکنها
در شهرهای جنوبی کشور

در
گفت:
اردکانیان
استانهای بوشهر ،هرمزگان
و سیستان و بلوچستان
بخشی از نیاز آب شرب
از طریق آب شیرین کنها
تامین میشود.
وزیر نیرو در قالب چهل
و سومین هفته پویش
هرهفته_الف_ب_ایران؛ در جمع خبرنگاران گفت:
براساس برنامه ششم توسعه وظیفه داریم بخش مهمی
از نیازهای آب شرب به ویژه در مناطق ساحلی کشور
را از طریق شیرین کردن آب دریا تدارک ببینیم.
اردکانیان اضافه کرد :در حال حاضر در حال اجرا
و بررسی دستگاههای آب شیرین کن در جنوب
کشور هستیم و گزارشات خوب و مثبتی در یکی
از کمیسیونهای مجلس ارائه شده که در استانهای
بوشهر ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان چه حجمی
از نیاز آب شرب و بهداشت از طریق آب شیرین کنها
تدارک میشود.
وزیر نیرو در پایان تصریح کرد :به طور قطع ساخت و
بهرهبرداری از آبشرین کنها در مناطق جنوبی کشور
را به جد دنبال و رسیدگی میکنم.

روزنههای امید برای تابستان کم مشکل در تنگستان
فرماندار تنگستان باتفاق معاون
عمرانی ،بخشدار دلوار و مدیر آبفا
شهرستان در بازدید از روستاهای
بخش دلوار ،بررسی مشکالت
حوزه آب و در دیدار با مردم،
تعدادی از شوراهای اسالمی و
دهیاران این روستاها گفت :یکی
از دغدغه های اصلی روستاها
مشکل آب شرب است ولی
ما از قبل پیگیر برطرف کردن
مشکل آب این روستاها بودهایم
و جلسات متعدد برگزار شده،
موضوعات کارشناسی گردیده و دستور
پیگیری امر صادر شده و اقدامات عملیاتی
چون نوسازی و ترمیم بخشی از خطوط
انتقال و شبکه داخلی صورت گرفته است.
وی افزود :استفاده از آب شرب مناسب،
کمترین حق مردم است و باید
اقدامات الزم در جهت رفع

این کمبود هر چه سریعتر صورت بگیرد.
رفیعی پور با بیان اینکه در سال های
گذشته مشکالت حوزه آب روستاهای
بخش دلوار بسیار زیاد بود ،با اقدامات
صورت گرفته مبنی بر نوسازی خط
انتقال و شبکه داخلی تعدادی از روستاها
و افزایش سهمیه ورودی آب شهرستان
مشکالت کمبود آب کمتر شده ولی
اقدامات اساسی دیگری نیز نیاز بوده که
با احداث مخازن جدید و نوسازی بخش

دیگری از خطوط انتقال به نقطه
مطلوب خواهیم رسید.
فرماندار تنگستان با تاکید بر رعایت
الگوی مصرف خاطر نشان کرد :از
آنجا که آب شرب یکی از نیازهای
اساسی مردم است تا زمان رفع کامل
مشکل کمبود آب ،وظیفه داریم  ،با
مساعدت و عنایت استاندار محترم،
نماینده محترم مردم در مجلس،
مدیر عامل محترم آبفا و همراهی
خوب شوراهای اسالمی و دهیاران
تمام تالشمان را در جهت اتمام
پروژه های آب ،رفع مشکالت و تامین نیاز
آب مردم شهرها و روستاهای شهرستان به
کار بگیریم.
وی حذف و قطع انشعاب های غیر مجاز
آب را یکی از برنامه های پیش رو دانست
و افزودند :آبفا شهرستان قطع انشعاب
های غیرمجاز را در دستور کار قرار داده
و در راستای بهبود وضعیت آب ،در قطع
انشعابات آب غیر مجاز با هیچ فردی
مماشات نخواهد شد.
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مدیریت مصرف برای عبور از تابستان سخت

مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر در بررسی
مناطق زلزلهزده شهرستان گناوه
با حضور نماینده مردم بوشهر،

گناوه و دیلم در مجلس با بیان
اینکه زلزله  ۵.۹ریشتر در بخش
تأسیسات آبرسانی شهرستان
گناوه آسیبهایی وارد نکرده
است اظهار داشت :در این حوزه
مشکلی در تامین و توزیع آب
آشامیدنی وجود ندارد.
عبدالحمید حمزهپور سال ۱۳۹۹
  ۱۴۰۰را یکی از سالهایکم آب ،کاهش بارندگی و
خشکسالی دانست و افزود:

حدود  ۴۰تا  ۵۰درصد بارش
باران نسبت به سال ماقبل آن
کاهش داشته که با تابستان نسبت ًا
سختی در تامین آب آشامیدنی
مواجه هستیم.
وی ،با اشاره به اینکه زحمات
و تالش کارکنان شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر در تابستان
پیشرو نسبت به گذشته با توجه
به کاهش بارندگیها دو چندان
شده گفت :تالش میشود با

استفاده از ظرفیت و توانمندیها،
در تامین و توزیع آب با حداقل
مشکل پشت سر بگذاریم.
حمزهپور نقش مردم در مدیریت
مصرف آب در کاهش بحران
را بسیار مهم دانست و تصریح
کرد :مردم شهرها به ویژه
روستاها که از آب غیر شرب در
بخشهای دیگر استفاده میکنند
باید مدیریت مصرف آب را در
دستور کار قرار دهند.

قائم مقام و معاونان جدید شرکت آبفا استان بوشهر معرفی شدند
در آئینی مهندس ابوالحسن
عالی به عنوان قائم مقام،
مهندس محمد پوریوسفی
به عنوان سرپرست معاونت
بهرهبرداری و توسعه آب،
مهندس محمدجواد نوروزی
به عنوان سرپرست معاونت
برنامهریزی و توسعه سرمایه
گذاری شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر منصوب شدند.
در این جلسه مهندس
از
حمزهپور
عبدالحمید
تالشهای کارکنان درسال
گذشته تقدیر و بر مانعزدایی
در زمینه ارائه خدمات پایدار در
شهرها و روستاها تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت آب و

مشکل دیرینه آب

فاضالب استان بوشهر بر
همکاری وهماهنگی بین
بخشهای مختلف شرکت
تاکید کرد و گفت :تغییرات
و جابهجایی مدیران در بدنه
هر دستگاهی اجتناب ناپذیر و

ضروری است و این موضوع
سبب تحول و پویایی در هر
مجموعه میشود.
حمزهپور همدلی وهمکاری
قسمت های مختلف بین شرکت
را برای خدمت آبرسانی به مردم

که اصلی ترین وظیفه شرکت
آب وفاضالب است را ضروری
دانست و بر حفظ آن تاکید کرد.
وی شایستگی و توانمندی را
مالک انتخاب معاونان و قائم
مقام شرکت دانست و گفت:
امیدواریم که تغییرات ،سبب
چاالکی و پویایی در حوزههای
مختلف شرکت آب و فاضالب
استان شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان با قدردانی از خدمات
و تالشهای کارکنان بازنشسته
شرکت ،عنوان کرد :برای نیل به
اهداف شرکت باید با همدلی و
مودت هر چه بیشتر در خدمات
رسانی به مردم تالش شود.

«نو
روزآباد» گناوه برطرف شد

مدیر آب و فاضالب گناوه گفت :مشکل افت
فشار و قطعی مکرر آب «نوروزآباد» که سالیان
متمادی گریبانگیر شهروندان ساکن در این
محله بود ،برطرف شد.
علی محمدی در گفت وگو با خبرگزاری
جمهوری اسالمی افزود :پیگیری و رایزنیهای
الزم با مسئوالن کشوری و استانی برای
بهبود وضعیت آب این منطقه به عمل آمد
و مجوزهای الزم برای آغاز عملیات اجرایی
طرح خط انتقال آبرسانی اخذ و اجرا شد.
وی اضافه کرد :در این ارتباط

مطالعه و عملیات اجرایی بهبود وضعیت
آبرسانی و افزایش فشار شبکه توزیع این
محله در دستور کار آب و فاضالب شهرستان
گناوه قرار گرفت که پس از اتمام مطالعات و
تهیه اسناد و انتخاب پیمانکار ،عملیات اجرایی
خط انتقال این منطقه در اواخر سال گذشته
آغاز شد و در هفته آخر فروردین ماه امسال به
بهرهبرداری رسید.
وی اظهارداشت :طول این خط انتقال حدود
 ۲کیلومتر و به قطر  ۲۵۰میلیمتر است که با
هزینه کرد  ۱۵میلیارد ریال اجرا شد.
مدیر آب و فاضالب گناوه گفت :با وارد مدار
شدن این خط جمعیتی حدود  ۱۰هزار نفر از
بهبود دریافت آب شرب با فشار و کیفیت
مناسب برخوردار شدند.

وی با تقدیر از همشهریان در رعایت الگوی
مصرف ،خواستار همکاری بیشتر در صرفه
جویی مصارف آب و حراست و حفاظت از
منابع آبی کشور در شرایط سخت خشکسالی
و بیماری کرونا شد.
ساکنان نوروزآباد گناوه ضمن ابراز رضایت
و خوشحالی از بهبود وضعیت آب این محله
از تالش و زحمات مسئوالن مربوطه تشکر و
تقدیر کردند.
محله نوروز آباد از محالت پرجمعیت شهر
گناوه است.
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 ۱۳۵کیلومتر شبکه فاضالب در استان بوشهر اجرا شد

معاون بهره برداری و توسعه
شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر گفت :از سال  ۹۲تاکنون
 ۱۳۵کیلومتر شبکه فاضالب،
خط اصلی ،خط انتقال و  ۱۰باب
ایستگاه پمپاژ در سه شهر بوشهر،
گناوه و دیلم اجرا شده است.
روح اهلل دوانی در گفت وگو با
ایرنا افزود :برای اجرای شبکه
فاضالب در شهرهای یاد شده
استان بوشهر از محل اعتبارات
سفر رئیس جمهوری و سایر
منابع دیگر به این استان ۲هزار
و  ۲۱۷میلیارد ریال اعتبار هزینه
شده است.
وی بیان کرد :براین اساس در
شهر بوشهر با یک هزار ۷۱۶
میلیارد ریال  ۱۰۵کیلومتر شبکه
فاضالب ،خط اصلی و خط
انتقال به همراه چهار باب ایستگاه
پمپاژ احداث شده است.
دوانی یادآور شد :همچنین در
این مدت عملیات اجرایی طرح
ارتقای ظرفیت تصفیه خانه
بوشهر از ۳۰هزار مترمکعب در
روز به ۵۲هزار مترمکعب در حال
اجرا است.
دوانی اضافه کرد :همچنین با
توجه به نیاز مبرم دسترسی مناطق
جنوبی شهر بوشهر شامل مناطق
امام زاده ،رایانی ،سرتل ،ریشهر
و تنگک ها به شبکه بهداشتی
دفع فاضالب شهری ،مطالعات
احداث شبکه فاضالب این
مناطق انجام شده و در صورت

تخصیص
منابع مالی
این شرکت
آمادگی دارد
تا نسبت به
اجرای شبکه فاضالب
اقدام کند.
وی اضافه کرد :همچنین طرح
فاضالب بافت تاریخی شهر
بوشهر به طول  ۳۵کیلومتر در
سال  ۹۷آغاز و پیش بینی میشود
تا پایان خرداد سالجاری به پایان
برسد ضمن اینکه در حال حاضر
بخشی از محلههای کوتی و
بخشی از بهبهانی در مدار بهره
برداری است.
معاون شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر یادآور شد :تا پیش
از این مطالعات طرح فاضالب
شهر بوشهر در سال  ۱۳۶۹برای
پوشش جمعیت  ۱۸۰هزار نفر
طراحی و تصویب شد و در
سال  ۱۳۷۶عملیات اجرایی آن
آغاز شد و تا پایان سال  ۹۲این
شرکت  ۳۹۰کیلومتر شبکه ،خط
انتقال و  ۱۱باب ایستگاه پمپاژ و
یک مدول تصفیه خانه به ظرفیت
 ۳۰هزار مترمکعب با هزینه ای
بالغ بر  ۸۹۲میلیارد ریال اجرا
کرده است.
طرح ایجاد فاضالب شهر گناوه
وی گفت :همچنین از سال ۹۲
تا پایان سال  ۹۹نیز با تخصیص
منابع حاصل از سفر رئیس
جمهوری و سایر منابع دیگر،
 ۱۸کیلومتر شبکه فاضالب ،خط
اصلی و خط انتقال به همراه یک
باب ایستگاه پمپاژ با تخصیص
 ۳۲۴میلیارد ریال در شهـر گناوه
اجرا شده است.

دوانی اضافه کرد :با پی گیری
و تالشهای شرکت فاضالب
مجوز ماده ( ۲۳افزایش حجم
موافقتنامه) از شرکت مهندسی
آبفا کشور و وزارت نیرو برای
توسعه و پوشش شبکه
فاضالب در مناطق
توسعه یافته شهر
گناوه نیز گرفته
شده است.
وی احداث
باب
یک
ایستگاه پمپاژ
منطقه
در
ساحلی ،احداث
کانال پساب تصفیه خانه
شهر گناوه برای انتقال پساب
فاضالب و جلوگیری از آلودگی
محیطی و زمینهای اطراف
تصفیه خانه و شبکه جمع آوری
فاضالب منطقه ساحلی به طول
 ۱۵کیلومتر با هزینه ای بالغ بر
 ۵۰۰میلیارد ریال را از جمله
پروژههای شرکت فاضالب در
سال  ۹۹عنوان کرد.
دوانی یادآور شد :مطالعات
پروژه فاضالب بندر گناوه
در سال  ۱۳۶۹برای پوشش
جمعیت  ۶۵هزار نفر طراحی

و عملیات اجرایی آن در سال
 ۱۳۷۷آغاز شد و تا پایان سال
 ۹۲این شرکت  ۱۲۴کیلومتر
شبکه ،خط انتقال و سه باب
ایستگاه پمپاژ و یک مدول
تصفیه خانه به ظرفیت ۱۰هزار
مترمکعب با هزینه ای بالغ بر
 ۲۹۴میلیارد ریال اجرا شده بود.

طرح ایجاد فاضالب شهر دیلم
به گفته دوانی همچنین مطالعات
پروژه فاضالب بندر دیلم در
سال  ۱۳۶۹برای پوشش جمعیت
۲هزار و  ۵۰۰نفر طراحی و
عملیات اجرایی آن در سال
 ۱۳۷۷آغاز و تا پایان سال  ۹۲این
شرکت  ۵۴کیلومتر شبکه و خط
انتقال ،سه باب ایستگاه پمپاژ و
یک مدول تصفیه خانه به ظرفیت
۲هزار و  ۵۰۰مترمکعب با هزینه
ای بالغ بر  ۱۷۳میلیارد ریال اجرا
کرده بود.
وی بیان کرد :از سال ۹۲
میزان عملکرد این شرکت با
تخصیص منابع حاصل از سفر
رئیس جمهوری تا پایان سال
 ،۹۹اجرای  ۱۲.۵کیلومتر شبکه
فاضالب ،خط اصلی و خط
انتقال به همراه یک باب ایستگاه
پمپاژ با تخصیص  ۱۷۷میلیارد
ریال بوده است.
دوانی یادآور شد :با پی گیری و
تالش این شرکت مجوز اخذ ماده
( ۲۳افزایش حجم موافقتنامه) از
شرکت مهندسی آبفا کشور و
وزارت نیرو جهت توسعه و
پوشش شبکه فاضالب در مناطق
توسعه یافته شهر دیلم گرفته

شده است .وی ادامه داد :اجرای
خط اصلی و کلکتور جمع کننده
منطقه فرهنگیان و شبکه جمع
آوری این منطقه به طول ۱۲
کیلومتر با هزینه ای بالغ بر ۳۰۰
میلیارد ریال از جمله پروژههای
مهم سال  ۹۹بخش فاضالب به
شمار میرود.

6

ن سخت تامین آب در کشور

تابستا

معاون راهبری و نظارت بر
بهرهبرداری آبفای کشور گفت:
سال آبی جاری (مهرماه ۱۳۹۹
تا آخر شهریور )۱۴۰۰به دلیل
کاهش بارشها و شیوع گسترده
بیماری کرونا سال سختی برای
تامین آب است که صرفهجویی
در مصرف را الزامی میکند.
به گزارش ایرنا« ،حمیدرضا
کشفی» در نشست خبری با
موضوع تنش آبی و بررسی
شرایط تامین آب در تابستان
 ۱۴۰۰افزود :امسال به
طورمتوسط از ابتدای سال آبی
جاری تاکنون حدود ۴۰درصد
بارش ها در همسنجی با پارسال
با کاهش همراه بوده که در
برخی نقاط وضعیت بارشها
وخیمتر بوده است.
وی ادامهداد :وضعیت
بارش ها در حوضه آبریز
شرق کشور نسبت به دوره
درازمدت  ۵۲ساله حدود
۸۰درصد کاهش نشان
میدهد ،در حوضه آبریز
فالت مرکزی که  ۱۷استان
کشور را متاثر می سازد،
این کاهش  ۵۰درصد و در
حوضه خلیج فارس و دریای
عمان  ۴۱درصد کاهش روی
داده و کاهش بارش ها حتی
حوضه آبریز دریای خزر را نیز
شامل شده ،به گونه ای که در
این حوضه ۱۸درصد کاهش
بارش اتفاق افتاده است.
معــاون راهبـری و نظـارت

بر بهرهبرداری آبفای کشور
کاهش
خاطرنشانکرد:
بارش ها اثر خود را بر
روی ورودی آب مخازن سدها
گذاشته و سبب کاهش حجم
موجودی آب مخازن سدهای
کشور شده است به گونهای
که ۵۰درصد ورودی به سدها
نسبت به پارسال کاهش یافته
است؛ به این معنی که ورودی
آب به سدها پارسال  ۸۰درصد
بود که این میزان به ۵۰درصد
کاهش پیدا کرده است.
کشفی ادامهداد :شرایط کاهش
بارشی و کاهش حجم آب
ورودی به سدها در شرایطی
است که هنوز به فصل گرمتر
سال و افزایش بیشتر مصرف
نرسیده ایم و نیز بیماری کرونا
همچنان در کشور شیوع دارد.
وی گفت :حدود  ۴۷۰شهر کشور
وابستگی  ۳۰تا ۱۰۰درصدی
به آب های سطحی دارند که
همگی با آثار کاهش بارش ها

روبهرو هستند ،اما ممکن است
دچار تنش آبی نشوند.
معاون راهبری و نظارت بر
بهرهبرداری آبفای کشور افزود:
کاهش بارش ها اثر منفی بر
روی تعدادی از چاه های تامین
آب داشته ،به گونه ای که سبب
آلوده شدن و کاهش کیفیت آنها
شـده و بـه ایـن ترتیب از مدار

تامین آب خارج شدهاند که
خود این امر کار تامین آب را
دشوارتر میکند.
کشفی ،با بیان اینکه امسال
سال سختی در تامین آب است
بر رعایت صرفه جویی ۱۵
درصدی در مصرف آب تاکید
کرد.
افزایش شهرهای دارای تنش
آبی
این مقام مسوول ،تنش آبی
را پیشی گرفتن مصرف آب
نسبت به تامین برشمرد و
خاطرنشانکرد :شهرهای کشور
در تنش آبی به چهار دسته
تقسیم شده اند که دسته نخست
شهرهای بدون مشکل هستند و
از یکهزار و  ۳۴۶شهر کشور،
یکهزار و  ۶۴شهر جزو این
دسته به حساب می آیند.
معاون راهبری و نظارت بر
بهرهبرداری آبفای کشور ،دسته
دوم شهرها را دارای تنش

خفیف و دسته سوم را با تنش
بین  ۱۰تا  ۲۰درصدی و دسته
چهارم را شهرهای با تنش باالی
۲۰درصد اعالم کرد.
کشفی گفت :بیشترین تنش آبی
در حوضه آبریز فالت مرکزی
با حدود  ۱۰۴شهر و پس از
آن حوضه آبریز خلیج فارس و
دریای عمان با  ۹۳شهر است.
وی از تهیه و تصویب سند
پایداری و مدیریت تنش آبی در

کشور خبر داد و خاطرنشانکرد:
این سند با  ۶سرفصل برای اجرا
ابالغ شده و بر پایه آن ۲۴۳
پروژه در  ۴۱۴شهر تعریف و
آغاز شده که البته باید تامین
اعتبار انجام تا به موقع اجرایی
شوند.
افزایش ظرفیت آب شیرین
کن ها
کشفی در پاسخ به خبرنگار
اقتصادی ایرنا درباره تامین آب
از طریق شیرین سازی آب
دریاها ،خاطرنشانکرد :برای
اجرای طرح شیرین سازی آب
خلیج فارس ،دریای عمان و
دریای خزر ،دو کار مطالعاتی
در وزارت نیرو انجام گرفته
که نخستین آن ،طرح شیرین
سازی آب در جنوب کشور و
رساندن آن به شهرهای شعاع
 ۱۰۰کیلیومتری دریا است که
مطالعه آن نهایی و مصوب شده
و به مرحله اجرا درآمده است.
معاون راهبری و نظارت بر
بهره بردای شرکت آبفای
کشوری ادامه داد :در این طرح
کار ساخت آب شیرینکن برای
انتقال  ۵۸۰هزار مترمکعب در
شبانهروز در حال انجام است.
این مقام مسئول گفت :از
جمله آثار تامین آب توسط
آب شیرینکنها این است
که تعدادی از شهرها که در
گذشته در فهرست شهرهای
دارای تنش بودند ،امسال
مشکلی ندارند.
وی افزود :طرح دوم ،شیرین
سازی آب و رساندن آن به فالت
مرکزی ایران است که مطالعات
آن انجام شده اما اجرایی کردن
آن نیازمند صرف هزینه های
گزاف است و نیاز است صنایع
به این امر ورود کنند.
کشفی گفت :برنامه این است
که  ۵۸۰هزار مترمکعب شیرین
سازی فعلی به یک میلیون متر
مکعب افزایش یابد.
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برای غلبه بر کم آبی ،به همراهی
مردم نیاز داریم

مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر گفت:
در سال آبی  ۱۴۰۰ – ۹۹کل
کشور و به طبع آن استان
بوشهر با توجه به اقلیم گرم آن
با مشکل کم آبی و خشکسالی
رو به رو بود.
عبدالحمید حمزه پور افزود :بیش از  ۹۰درصد منابع آب شرب
استان از دو استان کهگیلویه و بویراحمد و فارس تامین میشود و
این موضوع شرایط مدیریت آب را در استان بوشهر کمی سختتر
کرده است.
وی گفت :با این شرایط تابستان سختی خواهیم داشت به ویژه
در شهرستانهای جنوبی استان که حداقل بارندگیها را داشتند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان افزود :در شرایط موجود
فقط از مردم تقاضای مدیریت مصرف آب را داریم تا بتوانیم از
همه منابع و ظرفیتها به خوبی استفاده کنیم.
وی اضافه کرد :هم اکنون روزانه  ۴۰هزار مترمکعب آب در
طول شبانه روز در استان تولید میشود و آب شیرین کن ۱۷
هزار مترمکعبی و  ۳۵هزار مترمکعبی بوشهرو  ۲۸هزار مترمکعبی
سیراف نیز در نیمه دوم سال به بهره برداری خواهند رسید.
حمزه پور گفت :هر چقدر آب هم که توسط این آب شیرینکنها
تولید شود ،ولی مدیریت مصرف وجود نداشته باشد ،باز جوابگوی
نیاز استان نخواهد بود.
مدیر برای ایجاد و تقویت
خودباوری در هر کارمند هفت
روش دارد .این روشها با هفت
انگیزهساز همسو هستند:
 .1چالش
به افراد وظایفی واگذار کنید که
باعث پیشرفت آنها شود .هر چه
افراد چالشهای بیشتری را در
کارشان تجربه کنند ،مشارکتیتر
میشوند و احساس مثبتتری
نسبت به خود دارند.
 .2آزادی
به افراد اختیار کافی برای انجام
کارها بدون نظارت دقیق بدهید.
هر چه برای انجام کار به روش
خودشان آزادتر باشند ،احساس
بهتری نسبت به خود خواهند
داشت.
 .3کنترل
برای بررسی کارها ،گرفتن
بازخورد و بحث درباره کار،
زمانهای منظمی را تعیین کنید.

 7روش ایجاد انگیزه در کارکنان

هر چه کارمندان بازخوردهای
منظمتری در مورد عملکردشان
دریافت کنند ،احساس بهتری
خواهند داشت و کارشان را
ارزشمندتر میدانند.
 .4احترام
وقتی نظر افراد را جویا میشوید
و با دقت به آنها گوش میدهید،
بیشتر احساس ارزش و اهمیت
میکنند .با گوش سپردن دقیق به
نظرات دیگران و توجه به آنها،
حتی اگر به عنوان مدیر بر اساس

اطالعات آنها عمل نکنید ،نشان
میدهید که به منحصربهفرد بودن
هر شخص احترام میگذارید.
 .5صمیمیت
هر چه افرادتان بیشتر ببینند که
آنها را دوست دارید و عالوه
بر کارمند به عنوان انسان به آنها
اهمیت میدهید ،عملکرد بهتری
خواهند داشت .اگر با افرادتان
مانند دوستان خود و امتداد طبیعی
«خانواده» شرکت رفتار کنید،
باعث میشوید که بیشتر احساس
آرامش ،امنیت و اهمیت کنند.

 .6تجربیات موفق
کلید ایجاد خودباوری و
خودانگاره محول کردن وظایفی
به افراد است که بتوانند آنها را با
توجه به میزان تجربه و مهارتشان
با موفقیت انجام دهند .وقتی
کاری را به انجام میرسانند،
موفقیت آنها را تشخیص داده
و به شکل خصوصی و عمومی
قدردانی کنید تا احساس «برنده»
بودن داشته باشند.
 .7انتظارات مثبت
شاید این نیرومندترین انگیزهساز
باشد .هیچ چیز بیش از اینکه
افراد حس کنند رئیسشان به
خوبی و شایستگی آنها و
تواناییشان برای انجام درست
کار اعتقاد دارد ،باعث افزایش
خودباوری و بهبود عملکرد
نمیشود.
شرکتهای موفق محیطی ایجاد
میکنند که افراد در آن احساس
فوقالعادهای نسبت به خود
دارند .درک نقش خودانگاره در
رفتار ،نقطه شروع اثربخشی در
مدیریت و انگیزش است.
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نکات تغذیه ای
ماه رمضان

ویژگیهای
ماه مبارک رمضان

از چه غذاهایی پرهیز کنیم؟
* غذاهای سرخ کردنی و
چرب
* غذاهای حاوی قند زیاد
* خوردن غذای زیاد
بخصوص هنگام سحر
* خوردن چای زیاد هنگام
سحر ،چای باعث افزایش
ادرار شده و از این طریق نمک های معدنی که در طول روز بدن به
آنها نیاز دارد دفع می شوند.
چه غذاهایی را مصرف کنیم
* مصرف کربوهیدراتهای مرکب در سحر که مدت طوالنی تری
هضم می شوند و باعث می شوند که شما کمتر گرسنه شوید.
* حلیم یک منبع عالی پروتئین بوده و از غذاهائی است که دیر هضم
می شود.
* خرما یک منبع عالی قند ،فیبر ،کربوهیدرات ،پتاسیم و منیزیوم
می باشد.
* مغزها غنی از پروتئین و فیبر بوده و حداقل چربی را دارا می باشد.
* موز یک منبع خوب پتاسیم  ،منیزیوم و کربو هیدرات می باشد.
* مصرف زیاد آب یا آب میوه در صورت امکان در فاصله بین افطار
و زمان خواب باعث تأمین آب موردنیاز بدن می شود.

ماه مبارک رمضان ویژگیهایی دارد که به مهمترین موارد
آن اشاره میکنیم:
از بین دوازده ماه سال تنها «رمضان» در قرآن کریم ذکر
شده است.
رمضان مختص امت اسالمی است.
مضاعف شدن ثواب روزه رمضان و هر روزه مستحب
دیگر.
استغفار فرشتگان برای روزهداران تا هنگام افطار.
گشوده شدن دروازههای بهشت و بسته شدن دروازههای
دوزخ و به زنجیر کشیدهشدن شیاطین در ماه رمضان.
وجود شب قدر در شبهای رمضان.
واجب شدن پرداخت زکات فطر

آشنایی با فضیلت شبهای قدر

شبهای
از
قدر
جمله اوقات بسیار
پرفضیلت ماه مبارک رمضان
هستند که درهای رحمت الهی
در آنها باز و فرصتی ارزشمند

برای
طلب
حوائج دنیوی و
اخروی از خداوند متعال فراهم
است.
با توجه به آیات سوره قدر
میتوان به فضیلتهای شب
قدر پی برد:
قرآن در آن نازل شده است.

عبادت و احیای آن
معادل بیش از هزار ماه
است.
خیرات و برکات
الهی در آن شب نازل
میشود.
رحمت خاص
خدا شامل حال بندگان
میگردد.
فرشتگان و روح در آن
شب نازل میگردند.
در این شب ،مقدرات یک
سال انسانها و روزیها،
عمرها و امور دیگر مشخص
میشود .مالئکه در این شب
بر زمین فرود میآیند ،نزد امام
زمان(عج) میروند و آنچه را
برای بندگان مقدر شده بر ایشان
عرضه میدارند .شبزندهداری
و تالوت قرآن و مناجات و
عبادت در این شب ،بسیار

توصیه و تأکید شده است.
امام باقر(ع) فرمودند« :عمل
صالح در شب قدر از قبیل
نماز ،زکات و کارهای نیک
دیگر بهتر است از عمل در
هزار ماهی که در آن شب قدر
نباشد».
در شب قدر که شبزندهداری
میکنیم ،خداوند نام ما را در
گروه نیکبختان ثبت میکند
و آتش جهنم را بر ما حرام
میسازد .آیا توفیقی باالتر از
این هست که آتش جهنم بر ما
حرام شود و به خدا نزدیکتر
شویم؟
هنگام خواندن این ادعیه شایسته
و بهتر است مفهوم آنها را نیز
همواره مدنظر داشته باشیم و با
تالش و کوشش به سوی این
هدفهای مطرحشده در دعاها
گام برداریم.
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افزایش وقوع سیل و بارش های
ترسالی طی دو سه سال اخیر
در ایران امیدواری هایی برای
خروج کشورمان از وضعیت
خشکسالی ایجاد کرد اما آیا به
راستی خشکسالی از ایران رخت
برمی بندد؟
به گزارش خبرنگار ایرنا ،شاید
اگر تا چند سال پیش گفته می
شد که جنگ آینده در دنیا بر سر
آب خواهد بود یا جنگ جهانی
سوم جنگ آب است ،بسیاری
تصور نمی کردند که این مساله
به این زودی ها با جدال بین دو
کشور مصر و سودان با کشور
اتیوپی سر باز کند.
بیست و یکم ماه ژوئیه سال
 ۲۰۲۰میالدی بود که اتیوپی
اولین مرحله آبگیری مخزن
پشت سد را که گنجایش آن ۴.۹
میلیارد مترمکعب است بر روی
سـرشـاخههـای رود نیـل بـدون

توجه به هشدارهای
کشورهای پایین دست
این رودخانه به پایان برد.
بر اساس گزارش
خبرگزاری «روسیا الیوم»
در  ۱۸فروردین سال
جاری اتیوپی همچنین عزم
خود را برای اجرای دومین
مرحله آبگیری دریاچه پشت سد
در ماه ژوئیه آینده اعالم کرده
است.
اقدامی که با توجه به مناقشات
موجود بین سه کشور اتیوپی،
سودان و مصر و به نتیجه نرسیدن
مذاکرات فی مابین ممکن است
مساله ساز شود و در صورت
نیافتن راه حلی مسالمت آمیز
نخستین جنگ آب در دنیا را رقم
بزند.
تالش برای صیانت از حقابه دو
کشور مصر و سودان از رودخانه
نیل به طور حتم در راستای حفظ
منافع حیاتی این دو کشور انجام
می شود.
متوسط بارندگیهای کشور ما در
سـال آبـی  ۹۷ -۹۸بـا ثبت ۳۴۲
میلیمتر سبب شد این سال

و بارش های ترسالی طی
دو – سه سال اخیر در
ایران امیدواری بسیاری
برای خروج کشورمان
از وضعیت خشکسالی
ایجاد کرده و سوال اساسی
اینجاست آیا به راستی
خشکسالی این میهمان ناخوانده
از ایران رخت برمی بندد؟
رکورد پربارش ترین سال را در
 ۵۰سال گذشته بزند .هرچند در
سال بعد یعنی  ۹۸-۹۹میزان
بارش  ۳۱۷میلی متر و میانگین
کمتری ثبت شد اما باز هم نسبت
به سال های پیش از خود شاهد
بارندگی های فراوانی در کشور
بودیم.
بارش هایی که به نظر می رسد
در سال آبی جاری با کاهش
محسوسی مواجه شود و برخی
کارشناسان در خصوص سال
آبی جدید (مهرماه  ۹۹تا پایان
شهریور  )۱۴۰۰پیش بینی کرده
ن سال در
اند که بارش ها در ای 
حد طبیعی و حتی کمتر از بارش
های معمول باشد.
حال آنکه افزایش وقوع سیل

اقدامات واکنشی در مقابله
با حوادث طبیعی
در کشور ما ایران برنامه چندان
مشخصی برای مقابله با حوادث
طبیعی از جمله سیل و خشکسالی
وجود ندارد و تمام اقداماتی که
در این حوزه انجام می شود،
معموال انفعالی و واکنشی است.
همانطور که شاهد هستیم ،همواره
پس از وقوع حوادث مختلف،
مدیریت بحران آن هم نه به طور
کامل در دستور کار دستگاههای
ذیربط قرار میگیرد.
این بخش هایی از صحبت های
هدایت فهمی معاون سابق دفتر
برنامهریزی کالن آب و آبفای
وزارت نیرو در گفت و گو با
ایرنا است.
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با افتتاح پروژههای آبشیرینکن،
وابستگیبوشهر به دیگر استانها
کاهش مییابد
باشگاه خبرنگاران 19 -فروردین 1400

فرماندار تنگستان :با اقدامات شرکت آبفا استان
بوشهر ،تابستان مشکل کمتری در روستاهای
شهرستان خواهیم داشت
خبرگزاری مهر 22 -فروردین 1400

زلزله  5/9ریشتری هیچ خسارتی
به تأسیسات آبرسانی گناوه و روستاها
وارد نکرد
خبرگزاری ایرنا 30 -فروردین 1400

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان :پروژه
آبرسانی شهرستان جم تسریع می شود
خبرگزاری ایسنا 26 -فروردین 1400
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طرح های آبشیرین کن استان بوشهر
با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب کشور
بررسی شد
خبرگزاری صداوسیما 31 -فروردین 1400
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