نشریه الکترونیکی داخلی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

سال اول  /شماره  6و  / 7تیر و مرداد ماه  12 / 1400صفحه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر مطرح کرد:

سرمایهگذاری  ۱۰۰۰میلیارد تومانی
در شیرینسازی آب بوشهر
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در این شماره می خوانیم
محرم در بوشهر
مرواتون همه سال
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ضرورت همکاري
اصحاب رسانه در ترويج
فرهنگ مديريت مصرف

پیگیری یک مطالبه تاریخی

مطالعات مرحله دوم

طرح فاضالب عاليشهر

در حال اجرا است
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نماینده دشتستان:

مشکل بيآبي شهرستان
دشتستان برطرف
ميشود

آبفا مسئول تامين آب آشاميدني
مردم است نه خانهباغها و ويالها

رئیس سازمان بازرسی استان:
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قطع انشعاب غيرمجاز آب در اولويت قرار بگيرد
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طرحهای آبرسانی با
مشارکت قرارگاه پیشرفت

معاون آب و آبفاي وزير نيرو:

تحقق وعدهها با
کمتوجهي به منابع آبي،
محال است

و آبادانی سپاه استان بوشهر
اجرا میشود
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مثبتاندیشی؛ تضمینی برای موفقیت

افکار مثبت همیشه روی زندگی
ما اثرگذار هستند و میتوانند تمام
کارها و حتی افراد دیگر در زندگی
ما را نیز تحت تأثیر قرار دهند.
روانشناسان در گزارش خود فراتر
هم رفتهاند و در مقالهای با عنوان
«آیا خوشحالی به موفقیت منجر
میشود؟» که در بولتن روانشناسی
سال  ۲۰۰۵توسط انجمن روانشناسی آمریکا چاپ شده است ،به اثرات شادی و
احساس خوشبختی و افکار مثبت روی موفقیت صحبت کردهاند و بیان میکنند که
برخالف آنچه بسیاری از افراد فکر میکنند ،خوشبختی به جای بردن افراد به دیگر
مسیرها ،آنان را به موفقیت میرساند.
دالیل این امر متعدد است و هر کدام دیگری را تکمیل میکنند.
ذهنیت مثبت دید وسیعتری به شما میدهد
افرادی که یک ذهنیت مثبت را در خود پرورش دادهاند ،میتوانند به چالشها متفاوت
نگاه کنند .از آنجا که آنها از قبل دارای ذهنی آرام و باز هستند ،میتوانند به این
چالشها به عنوان فرصت نگاه کنند و از آنها به عنوان امتیاز استفاده کنند.
افکار مثبت مسری هستند
آیا تا به حال با شخصی روبهرو شدهاید که غالب ًا ناراحت باشد؟ در هنگام انجام دادن
پروژه و حضور در جلسه با این فرد ،چقدر هیجان داشتید؟
احتمال دارد که به سؤال دوم «خیلی کم» پاسخ داده باشید .به این دلیل که احساسات
افراد میتواند واگیردار باشد ،اما خبر خوب این است که این مسری بودن احساسات
میتواند در دو جهت حرکت کند ،لذا ارائه یک نگرش شاد و مثبت نسبت به همکاران
و مافوق خود ،ذهنیت مثبت کل افراد را تغذیه میکند.
این امر همچنین به معنای توجه شما به عنوان عضوی سالم و باارزش از گروه است.
افراد مثبتاندیش عمر بیشتری دارند
دانشمندان کشف کردهاند افرادی که مثبتاندیش هستند و این مثبت بودن را به
دیگران هم القا میکنند ،طول عمر بیشتری دارند.
در تحقیقی که در مرکز تحقیقات کنتاکی انجام شده است ،دانشمندان کشف کردهاند
که گروهی از راهبههایی که طرز تفکر مثبتی داشتند ،عالوه بر اینکه حس مثبت خود
را به دیگران انتقال میدادند ۱۰ ،سال بیشتر از کسانی عمر کردهاند که هیچ نشانه مثبتی
در افکار آنها نبود .بنابراین ،به این نکته توجه کنید که افکار مثبت و امید به زندگی
میتواند تأثیر بهتری روی طول عمر انسان بگذارد.
مثبتاندیشی باعث میشود افراد قابل اعتمادتر شوند
با اندیشه مثبت و همچنین امید داشتن ،شما راحتتر میتوانید اعتماد همکاران
و مافوقهای خود را جلب کنید .شما توانایی خود را در گرفتن موقعیتهای
چالشبرانگیز نشان دادهاید و با نگرش مثبت ،همکاران خود را به سمت و سوی
مثبت بازگرداندهاید و این یعنی ممکن است توجه و پشتیبانی مورد نیاز برای پیشرفت
را دریافت کرده باشید.
توجه به این نکته بسیار مهم است که مثبتاندیشی به معنای غیرواقعی بودن نیست،
زیرا ما همیشه درباره این شنیدهایم که اگر موفقیت خود را تجسم کنیم ،در نهایت به
آن خواهیم رسید ،اما تجسم کردن ،مثبتگرایی واقعبینانه نیست و مثبتاندیشی در
جهان واقعی رخ میدهد.

 ۱۰۰۰میلیارد تومان در شیرینسازی آب در استان بوشهر سرمایهگذاری میشود
در راستای تأمین آب آشامیدنی
پروژههای آبشیرینکن به
ظرفیت  ۱۰۰هزار مترمکعب در
استان بوشهر اجرایی شده که در
ساخت و راهاندازی این پروژهها
بخش خصوصی یکهزار میلیارد
تومان سرمایهگذاری کرده است.
کاهش بارش باران ،ادامه
خشکسالیها و شرایط کرونایی
ضمن اینکه مصرف آب افزایش
یافته وضعیت تأمین و تولید با
مشکالت مواجه کرده است.
بیشتر منابع آب آشامیدنی استان
بوشهر در استانهای کهگیلویه
و بویراحمد و فارس قرار دارد
که تأمین آب مردم در شهرها
و روستاهای استان بوشهر با
خطوط طوالنی انتقال آب انجام
میشود.

یکی از برنامههای مهم افزایش
منابع آب آشامیدنی استان
بوشهر ،شیرینسازی آب دریا
است که اکنون پروژههایی در
استان بوشهر در مدار بهرهبرداری
است.
مدیرعامل شرکت آب و

فاضالب استان بوشهر با بیان
اینکه اکنون به ظرفیت 38
هزار مترمکعب آب از طریق
شیرینسازی آب دریا در
استان تأمین میشود اظهار
داشت :عالوه بر این ،پروژههای
مختلف آبشیرینکن در شهرها

مجوز اولیه آب شیرین کن شهرستان دیر صادر شد

فرماندار دیر گفت :مجوز اولیه برداشت آب دریا برای شیرین سازی این
شهرستان صادر شده است.
کریم علی حسنی در گفت و گو با ایرنا افزود :این مجوز برای شیرین
سازی آب دریا به میزان سه هزار مترمکعب برای تامین آب شرب مردم این
شهرستان است.
وی گفت :با توجه به کیفیت پایین آب و نبود منابع پایدار آبی در شهرستان
تنها راه برطرف کردن مشکل موجود استفاده از طرح آب شیرین کن است.
فرماندار دیر اضافه کرد :در زمان حاضر آب مردم شهرستان دیر از راه چاه
و خط کوثر تامین می شود که با توجه به ثابت بودن میزان ورودی آب از
خط کوثر و کاهش شدید و پایین رفتن سفره زمینی در تامین آب مورد نیاز
مردم مشکالتی وجود دارد.
وی گفت :با توجه به افزایش جمعیت بویژه جمعیت شناور کارگری در حوزه
کشاورزی و صنعت تنها راه برونرفت از مشکل کمآبی در این شهرستان با
توجه به ظرفیت بندری استفاده از طرح شیرین سازی آب دریا است.
علی حسنی افزود :خواستار پیگیری الزم جهت صدور
		
مجوز نهایی و احداث تاسیسات این آبشیرینکن
		
هستیم.
			

و روستاهای استان بوشهر با
مشارکت بخش خصوصی در
حال اجرا است.
عبدالحمید حمزهپور از اجرا
طرحهای آبشیرینکن در
شهرها و روستاهای استان
بوشهر با ظرفیت  100هزار
مترمکعب خبر داد و بیان کرد:
بخشی از این پروژهها امسال
وارد مدار تولید میشود.
وی سرمایهگذاری یکهزار
میلیارد تومانی بخش خصوصی
در اجرا طرحهای آبشیرینکن
در استان بوشهر را مورد اشاره
قرار داد و تصریح کرد :فاز
نخست شیرینسازی آب دریا
در بوشهر به ظرفیت  7هزار
مترمکعب تا پایان شهریور وارد
مدار بهرهبرداری میشود.

 ۴۵میلیارد جهت بهبود کیفیت
آب شرب در دشتستان

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسالمی
گفت :با پیگیریهای انجام  ۴۵۰میلیارد ریال
اعتبار جهت بهبود کیفیت آب شرب این
شهرستان اختصاص یافت.
ابراهیم رضایی اعالم کرد :با ابالغ شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور این میزان اعتبار
جهت بازسازی خطوط انتقال آب و ایستگاههای
پمپاژ ،ارتقا تصفیه خانهها ،خرید تجهیزات مورد
نیاز آب و سایر موارد مربوط به این حوزه در
شهرستان دشتستان اختصاص داده شده است.
وی بیان کرد :مقرر شده که  ۷۰درصد از این
اعتبار از اسناد خزانه اسالمی و  ۳۰درصد از
اعتبارات نقدی از محل اعتبارات ردیف آبرسانی
به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقا کیفی آب
شرب تامین شود.
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مدیرعامل آبفا بوشهر :بحران آبی در استان بوشهر نداریم
اقداماتی بوده که برای استفاده از منابع آبی
داخل استان انجام شده است.
وی یکی از مشکالت و چالشهای مهم
در زمینه تأمین آب در استان را وجود
انشعابهای غیرمجاز دانست و افزود :با
انشعابات غیرمجاز را برخورد کردیم و
نسبت به پلمب این انشعابات اقدام شد.
مدیرعامل آب و فاضالب استان بوشهر
تاکید کرد :مجموعه این اقدامات باعث
شده تا تابستان تا االن با همراهی مردم
مشکلی نداشته باشیم و پیشبینی میشود
تا دو ماه آینده هم مشکل چندانی نداشته
باشیم.
مدیرعامل آب و فاضالب استان بوشهر از
تالش جدی برای توسعه شیرینسازی آب
دریا در استان خبر داد و گفت :بحران آبی
در استان بوشهر نداریم.
عبدالحمید حمزهپور در گفتوگو با
خبرگزاری مهر اظهار داشت :امسال
سال خشک و کم بارشی را پشت سر
گذاشتهایم و همین موضوع باعث کاهش
منابع آبی شده است.
وی به گرمای باالی هوا در استان بوشهر
اشاره کرد و ادامه داد :افزایش دمای
هوا و همچنین شیوع کرونا و اجرای
دستورالعملهای بهداشتی باعث افزایش
میزان مصرف آب شده است.
مدیرعامل آب و فاضالب استان بوشهر با
اشاره به اینکه این مسائل باعث شده تا

مصرف آب بیش از میانگین سالهای قبل
باشد خاطرنشان کرد :این وضعیت شرایط
سختی را برای تأمین آب در استان فراهم
کرده است.
استفاده از منابع آب داخلی
وی با اشاره به تالشهای صورت گرفته
برای تأمین آب مورد نیاز مردم اضافه کرد:
مجموعه این تالشها و همکاری مردم
باعث شده تا در تابستان کمبود و بحران
آب را نداشته باشیم و با حداقل کمبود
روبرو باشیم.

حمزهپور بیان کرد :به منظور تأمین آب
مورد نیاز مردم ،منابع آبی را استان را فعال
کردیم؛ حفر چاه ،اجاره چاه و کفشکنی
چاهها ،توسعه آبشیرینکنها از جمله

توسعه آبشیرینکنها
وی از توسعه آبشیرینکنها در استان
خبر داد و گفت :در حال حاضر ۳۸
هزار متر مکعب تولید آبشیرین کن از
تأسیسات موجود در استان داریم و حدود
 ۱۰۰هزار متر مکعب آبشیرینکن در
دست اجرا است.
حمزهپور تصریح کرد :فاز اول
آبشیرینکن  ۱۷هزار متری بوشهر به
زودی وارد مدار تولید میشود و روزانه
هفت هزار متر مکعب آب تولید و وارد
شبکه استان میشود.
مدیرعامل آب و فاضالب استان بوشهر
تاکید کرد :بخش خصوصی در اجرا
طرحهای آبشیرینکن در استان بوشهر
هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری میکند.

مطالعات مرحله دوم طرح فاضالب عالیشهر در حال اجرا است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با تاکید بر اجرای طرح فاضالب
در عالیشهر اظهار داشت :مطالعات مرحله دو شهر جدید عالیشهر به
طول  ۱۳۰کیلومتر در حال اجرا است.
عبدالحمید حمزهپور با اشاره به اینکه نقشههای اجرایی شبکه
جمعآوری فاضالب عالیشهر مربوط به فازهای یک ،دو،
چهار و شش تهیه شده گفت :طراحی شبکه جمعآوری
و تهیه نقشههای اجرایی فاز سوم نیز در مرحله پایانی
قرار دارد.
وی افزود :نقشههای اجرایی تصفیهخانه فاضالب نیز پس
از تعیین تکلیف انتخاب محل احداث آن ،با همکاری
شرکت عمران شهر جدید عالیشهر تهیه میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر بیان کرد:
پس از تعیین محل احداث تصفیهخانه فاضالب ،شرکت
آبفای استان نسبت به تعیین مشاور برای انجام مطالعات ماده
 ۲۳به منظور تامین اعتبار اجرای طرح اقدام میکند.
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آبفا مسئول تامین آب آشامیدنی مردم است نه خانهباغها و ویالها
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
بوشهر گفت :این شرکت مسئول
تامین آب آشامیدنی مردم است
و هیچ مسئولیتی در تامین آب
ویال،خانه باغ ،دام و زمین
کشاورزی ندارد.
عبدالحمید حمزهپور در جریان
بازدید بازرس کل استان از روند
اجرایی طرحهای آبرسانی در
شهرستانهای دشتی و تنگستان
با اشاره به اینکه تامین آب
آشامیدنی مردم استان در اولویت
قرار دارد ،بیان کرد :اکنون در
اوج گرما قرار داریم اما هوای
گرم بر اجرای طرحها تاثیر ندارد
و طرحهای آبرسانی بدون وقفه
ادامه دارد.
او ادامه داد :از همه ظرفیتها
برای تامین آب مورد نیاز مردم
در شهرها و روستاها استفاده
شده است تا دغدغه مردم به
حداقل برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر درخصوص بازدید
بازرس کل استان بوشهر از
طرحهای آبرسانی عنوان کرد:
در این بازدید طرحهای مختلف
از جمله نوسازی و اصالح
شبکههای آبرسانی ،خطوط
آب بین شهری و روستایی،
مخازن ذخیره آب و طرحهای
آبشیرینکن بررسی شدند.

حمزه پور گفت:دستگاههای
نظارتی در بازدید از طرحها و
عملکرد شرکت آب و فاضالب
استان با اعالم رضایت ،بر
بهرهبرداری از طرحها در موعد
مقرر تاکید کردند.
او همچنین با تاکید بر قطع
انشعاب آب خانه باغها و باغ
ویالها ،گفت :این شرکت هیچ
مسئولیتی در تامین آب باغ

ویال ،خانه باغ ،دام و زمینهای
کشاورزی ندارد و به همین علت
انشعاب آب در این بخشها
بدون اغماض قطع میشود.
بازرس کل استان بوشهر هم باتاکید
بر تسریع در اجرای طرحهای
آبرسانی ،خدمات شرکت آب و
فاضالب را در بخش آبرسانی
به شهرها و روستاها قابل قدردانی
دانست و گفت :قطع انشعاب
آب خانه باغها ،باغ ویالها و
انشعابهای غیر مجاز و برخورد
قضائی با متخلفان باید در اولویت
برنامهها قرار گیرد.
اسحاق شهبازی بیان کرد :تامین
آب آشامیدنی مردم در اولویت
قرار دارد و اداره کل بازرسی
استان بوشهر در این حوزه
با نظارت شبانهروزی ضمن
حمایت برای تسریع در اجرای
طرحها ،بر قطع انشعابهای
غیرمجاز تاکید دارد.

مکاری اصحاب رسانه در ترویج

ضرورت مهم ه
دیریت مصرف در استان بوشهر
فرهنگ م

مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر در جمع
خبرنگاران در بوشهر با بیان
اینکه اکنون استان در اوج شدت
گرما قرار دارد اظهار داشت:
افزایش دمای هوا زمینه مصرف
آب شرب را افزایش میدهد و
این درحالی است که در شرایط
کرونایی مصرف این ماده حیاتی
بیشتر کرده است.
عبدالحمید حمزهپور سرانه

مصرف آب آشامیدنی در استان
بوشهر را بیش از دیگر نقاط
کشور دانست و بیان کرد :مصرف
سرانه آب آشامیدنی بیش از ۲۲۰
لیتر است که برخی نقاط  ۳۰۰لیتر
گزارش شده است.
وی ماههای تیر و مرداد را اوج
گرما و بحران کم آبی در استان
بوشهر دانست و افزود :تنها راه
گذر از این ماههای گرم مدیریت
مصرف آب از سوی مشترکان
است که تاکنون این همکاری
مطلوب بوده است.

منابع  ۸۰درصد آب
آشامیدنی استان بوشهر
در دیگر استانها قرار دارد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر منابع  ۸۰درصد آب
آشامیدنی استان را سد کوثر در
استان کهگیلویه و بویراحمد و
رودخانه شاپور کازرون در استان
فارس دانست و افزود ۲۰ :درصد
منابع تأمین آب استان بوشهر
چاهها و پروژههای آبشیرینکن
است که اکنون به ظرفیت ۴۰
هزار مترمکعب در شبانهروز در
مدار است.
حمزهپور بحرانی بودن منابع
تأمین آب آشامیدنی برخی
شهرستانهای استان بوشهر را
مورد اشاره قرار داد و بیان کرد:
شهرستانهای جم ،عسلویه و
دیر از نقاط بحرانی در تأمین
آب آشامیدنی است که برای
جلوگیری از مشکالت در این
شهرستانها ،طرحهای مهم و
تاثیرگذاری اجرا شده است.

وی آبرسانی سیار را مربوط
به نقاط روستایی کوهستانی و
صعبالعبور دانست و خاطر
نشان کرد ۹۷ :درصد روستاهای
استان بوشهر دارای شبکه
آبرسانی هستند و این درحالی
است که نحو توزیع آب در این
شبکهها بهصورت عادالنه مورد
توجه قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر به طرح
آبشیرینکن پرداخت و با
اشاره به در مدار بودن  ۳پروژه
در این حوزه تصریح کرد۲ :
پروژه آبشیرینکن کنگان و
بوشهر که دارای ظرفیت ۱۰
هزار مترمکعب بود کنگان به
 ۱۲هزار و  ۵۰۰مترمکعب و
آبشیرینکن بوشهر به ۲۲
هزار و  ۵۰۰مترمکعب ظرفیت
تولید آب آن افزایش یافت و
آبشیرینکن روستایی نوار
ساحلی دشتی هم با تولید ۶۰۰
مترمکعب در مدار تولید است.
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 10درصد آب آشامیدنی استان بوشهر
از آبشیرینکنها تأمین میشود

حمزهپور با اشاره به اینکه اکنون
 10درصد آب آشامیدنی استان
بوشهر از آبشیرینکنها تأمین
میشود گفت :با تکمیل و افتتاح
پروژههای در دست اجرا تولید
آب از این ظرفیتها به 40
درصد افزایش مییابد.
وی به پروژههای در دست اجرا
آبشیرینکن در نقاط شهری و
روستایی استان بوشهر به ظرفیت
 100هزار مترمکعب اشاره کرد
و افزود :برخی این پروژهها تا
پایان فصل تابستان وارد مدار
بهرهبرداری میشود.
مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر میزان
سرمایهگذاری در پروژههای

آبشیرینکن را افزودن بر
یکهزار  250میلیارد تومان
دانست و خاطر نشان کرد :این
پروژهها در شهرها و روستاهای
مختلف استان بوشهر توسط
بخش خصوصی در حال اجرا
است که بخشی امسال و بخش
دیگر هم سال آینده تکمیل و

وارد مدار تولید میشود.
حمزهپور با بیان اینکه تا فصل
تابستان جاری بیش از  10هزار
متر مکعب آب این پروژهها در
مدار بهرهبرداری قرار میگیرد
تصریح کرد :قیمت تمام شده
تولید آب از طریق شیرینسازی
آب دریا بیش از  12برابر دیگر

منابع است بهگونهای که هزینه
تولید هر مترمکعب آب از
آبشیرینکن افزون بر  16هزار
تومان است که با قیمت هر
مترمکعب  500تومان در اختیار
مصرف کنندگان قرار میگیرد.
وی یارانه آب تولیدی از
آبشیرینکن را مورد اشاره
قرار داد و گفت :سال گذشته
در تولید آب از  2پروژه
آبشیرینکن بوشهر و کنگان
 140میلیارد تومان یارانه دولتی
پرداخت شد و این درحالی
است که کل درآمد شرکت آب
و فاضالب استان بوشهر از محل
آب بها  100میلیارد تومان است.
مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر باتأکید
بر نقش مهم اصحاب رسانه در
فرهنگسازی مدیریت مصرف
آب برای جلوگیری از بحران و
تنش تصریح کرد :برای گذر از
تابستان گرم در شرایط کرونایی
صرفهجویی باید در دستور کار
همگان قرار بگیرد.

قطع انشعاب غیر مجاز آب در اولویت برنامهها قرار بگیرد
بازرس کل استان بوشهر باتأکید
بر تسریع اجرا پروژههای
آبرسانی اظهار داشت :پروژههای
مهم و قابل توجهی در بخش
آبرسانی در شهرها و روستاها
در حال اجرا است که خدمات
شرکت آب و فاضالب قابل
قدردانی است.
اسحاق شهبازی اجرا پروژههای
آبشیرینکن را مورد اشاره قرار
داد و تصریح کرد :قطع انشعاب
آب در خانه باغ ،باغ ویال و
انشعاب آب غیر مجاز باید بدون
اغماض در اولویت برنامهها قرار
بگیرد.
وی با بیان اینکه برخی نقاط
استان بوشهر از شبکه آبرسانی
بهصورت غیرمجاز در آبیاری
خـانه باغ و باغ ویال استفـاده

میکند تأکید کرد :شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر باید بدون
اغماض و مماشات نسبت به
قطع این انشعابات آب اقدام و
بـا متخلفـان در بخش آبـرسانی

برخورد قاطع قضایی کند.
بازرس کل استان بوشهر با
قدردانی از تالش شبانهروزی
شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر در تأمین آب شهرها
و روستاها تصریح کرد :تأمین
آب شرب مردم در اولویت قرار

دارد و اداره کل بازرسی استان
بوشهر در این حوزه با نظارت
شبانهروزی ضمن حمایت برای
تسریع در اجرا پروژهها ،بر قطع
انشعاب آب در خانه باغ ،باغ
ویال و دیگر انشعابات غیرمجاز
تأکید دارد.
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طرحهای آبرسانی با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی
سپاه استان بوشهر اجرا میشود
جانشین فرمانده قرارگاه
سازندگی آبادانی سپاه استان
بوشهر با اشاره به اجرای
طرحهای آبرسانی در نقاط
مختلف استان گفت :آبرسانی به
نقاط کمبرخوردار استان بوشهر
در اولویت برنامههای قرارگاه
پیشرفت و آبادانی سپاه استان
بوشهر قرار دارد.
سرهنگ پیمان ﺭﺍﯾﺎﻧﯽ در
نشست با مسئوالن شرکت آب
و فاضالب استان بوشهر با بیان
اینکه محرومیتزدایی و رسیدگی
به مطالبات ضروری مردم در اولویت
برنامههای سپاه قرار دارد اظهار داشت :توسعه
زیرساختها در بخشهای گوناگون برای
محرومیتزدایی مورد توجه قرار دارد و در
این راستا طرحهایی تدوین و اعتبارات الزم
مصوب شده است.
وی با اشاره به اجرا طرحهای محرومیتزدایی
در  3دهستان محروم استان بوشهر خاطر
نشان کرد :در این راستا طرحهای آبرسانی
در روستاهای  3دهستان شامل دهستانهای
ساحلی بوالخیر تنگستان ،کبگان دشتی
و پیشکوه دهرود شهرستان دشتستان با
مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه
امام صادق (ع) استان بوشهر اجرا شده است.
جانشین فرمانده قرارگاه سازندگی آبادانی
سپاه استان بوشهر با بیان اینکه طرحهای
آبرسانی در بخشهای شرب ،کشاورزی و
دام مورد توجه قرار دارد افزود :در این راستا
حفر و تجهیز چاه آب ،نوسازی و بازسازی
شبکه آبرسانی و و ساخت مخزن ذخیره آب
مورد توجه ویژه در روستاهای محروم قرار
دارد.

رایانی هدف تشکیل قرارگاه پیشرفت و
آبادانی سپاه توجه به محرومیتزدایی دانست
و بیان کرد :قرارگاه پیشرفت و آبادانی
سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تاکنون
فعالیتهای مختلف برای محرومیتزدایی و
تحقق مطالبات مردم در روستاها و شهرها
انجام داده است.

عقبافتادگی در اجرا طرحهای
آبرسانی شرایط خاصی در استان
ایجاد کرده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
هم با قدردانی از تالشهای سپاه امام صادق
(ع) در اجرا طرحهای محرومیتزدایی اظهار
داشت :خدمات صادقانه و ارزشمند سپاه در
توسعه زیرساختها و محرومیتزدایی قابل
توجه است که خدمات آنان مورد رضایت
مردم و مسئوالن قرار دارد.
عبدالحمید حمزهپور خدمات قرارگاه
سازندگی آبادانی سپاه استان بوشهر را
مورد ستایش قرار داد و بیان کرد :این نهاد
طرحهای مهم آبرسانی در روستاهای محروم
در شرایط سخت اجرا کرده که مورد رضایت
مردم قرار دارد.

وی با بیان اینکه عقبافتادگی
در اجرا طرحهای آبرسانی
در شهرها و روستاها شرایط
خاصی در استان ایجاد کرده
است تصریح کرد :هنر چند
فعالیت و طرحهای مهم و قابل
توجهی اجرا شده ولی نیاز به
مشارکت خیران در این حوزه
است چراکه اعتبارات دولتی به
تنهایی پاسخگو نیست.
مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر خدمات
و فعالیتهای قرارگاه سازندگی
آبادانی سپاه استان بوشهر را بسیار تاثیرگذار
دانست و تصریح کرد :کاهش بارش باران
و ادامه خشکسالی در شرایط کرونایی
مشکالت تأمین آب را افزایش داده که تالش
شبانهروزی کارکنان شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر در این عرصه ستودنی است.
حمزهپور از مشارکت بنیاد برکت برای اجرا
طرحهای آبرسانی خبر داد و تصریح کرد:
سال گذشته این نهاد  3میلیارد تومان در اجرا
طرحهای آبرسانی به استان بوشهر پرداخت
کرد که نقش مهم و تاثیرگذاری در تسریع
اجرا پروژهها داشته است.
وی با بیان اینکه امسال بنیاد برکت برای
ادامه مشارکت در اجرا آبرسانی به روستاها
قرارداد منعقد کرده است خاطر نشان کرد:
با مشارکت بنیاد برکت و قرارگاه پیشرفت
و آبادانی سپاه طرحهای مهم آبرسانی در
نقاط محروم و کمبرخوردار اجرا میشود
که خدمات آنان درخور تحسین و قدردانی
است.
در این نشست طرحهای آبرسانی در نقاط
روستایی محروم مورد بررسی قرار گرفت.

اطلـاعیـــه
مشمولین وظیفه دارای برگ اعزام مورخ ۱۴۰۰/۰۷/01
که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری
میباشند ،در صورت تمایل به گذراندن دوران وظیفه به
صورت امریه در وزارت نیرو میتوانند برای ثبت نام از
تاریخ  ۲۶/۰۴/۱۴۰۰لغایت  ۱۴۰۰/۰۵/15به سامانه امریه
سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir
مراجعه و در سامانه مزبور ثبت نام نمایند.
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مشکل بیآبی شهرستان دشتستان
برطرف می شود
نماینده مردم دشتستان در
مجلس شورای اسالمی یکی
از مطالبات مهم مردم این
شهرستان را تکمیل سد دالکی
دانست و گفت :افزایش دمای
هوا و کمبود آب آشامیدنی
زندگی بر مردم دشتستان
سخت کرده است که حل
مشکل بیآبی باید در اولویت
قرار بگیرد.
ابراهیم رضایی اظهار داشت:
هماکنون در شهرها و
روستاهای این شهرستان با
مشکالت کمبود آب مواجه
هستند که ساخت سد دالکی
در راستای تأمین آب شرب و
کشاورزی این منطقه است.
وی باتأکید بر تسریع در اجرا
سد دالکی گفت :روند ساخت
این سد که یکی از مطالبات
مهم کشاورزان و مردم دالکی
است باید تسریع یابد چراکه
کشاورزان دالکی در انتظار
تکمیل و بهرهبرداری از این سد
هستند.
نماینده مردم دشتستان در
مجلس شورای اسالمی تأمین
اعتبارات سد دالکی را مورد
تأکید قرار داد و بیان کرد:
روند اجرا این سد که پیشرفت
فیزیکی  35درصدی دارد باید
در راستای تحقق مطالبات مردم
تسریع شود.
رضایی کمبود آب آشامیدنی
مردم دشتستان را یکی دیگر از

مطالبات مهم مردم در روستاها
و شهرهای دشتستان دانست
و تأکید کرد :در گرمای شدید
تابستان تأمین آب آشامیدنی
باید یکی از اولویتهای
مسئوالن باشد که در این راستا
برخی روستاهای این شهرستان
با مشکالت بیآبی دست و
پنجه نرم میکنند.
وی حل مشکل قیمت خرما
کشاورزان را یکی دیگر از
مطالبات مردم بهویژه نخلداران
دانست و تأکید کرد :سال قبل با
افت قیمت ،مقداری از محصول
خرما کشاورزان بهفروش نرفت
که نیاز به حمایت ویژه مسئوالن
از این کشاورزان پرتالش است.
نماینده مردم دشتستان در
مجلس شورای اسالمی ،کمبود
آب آشامیدنی و کشاورزی،
قطع مکرر برق و مشکالت
معیشتی را مورد اشاره قرار داد
و بیان کرد :دولت باید توجه
ویژهای به حل مشکالت مردم
دشتستان که در گرمای شدید
باالی  50درجه امرار معاش و
زندگی میکنند توجه ویژه کند.

 ۸۵میلیاردریال برای اجرای  ۲پروژه
تامین آب در دیلم ابالغ شد

فرماندار دیلم استان بوشهر
گفت :با دستور اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیس
جمهوری  ۸۵میلیارد ریال از
محل اعتبارات ملی برای اجرای
 ۲پروژه تامین آب در این
شهرستان ابالغ شد.
احمد دشتی افزود :از این میزان
اعتبار  ۵۰میلیارد ریال برای
اجرای پروژه هشت کیلومتر
خط انتقال آب از سد کوثر به
شهر دیلم و  ۳۵میلیاردریال برای
ساخت مخزن ذخیرهسازی آب
شهر امام حسن این شهرستان
اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد :این میزان اعبتار
با پیگیری های صورت گرفته
نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی و استاندار بوشهر از
محل اعتبارات ملی بند (م)
ماده  ۲۸قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ،به منظور
پیشگیری از تنش آبی ،مدیریت
خشکسالی ،تامین و توزیع آب
شرب شهری در کشور و پروژه
تکمیل طرح های تامین آب

اضطراری برای آبرسانی تامین
اعتبار شده است.
وی افزود :مبالغ این  ۲پروژه
تاثیرگذار از طریق دکتر
جهانگیری معاون اول رییس
جمهوری به وزارت نیرو و
سازمان برنامه و بودجه کشور
ابالغ شده است.
فرماندار دیلم گفت :اداره آب
و فاضالب شهرستان باید برای
تحقق و جذب اعتبار یادشده
بصورت ویژه از طریق شرکت
آب و فاضالب استان بوشهر
اقدام عاجل کند.
وی بیان کرد :امیدواریم با تامین
و جذب اعتبارات اختصاص
یافته و اجرای پروژه های
یادشده  ۲مشکل اساسی حوزه
آب شهرستان دیلم برطرف
شود.
دشتی افزود :در سنوات قبل
نیز از محل اعتبارات ملی سفر
هیات دولت به استان بوشهر
 ۴۰۰میلیارد ریال برای تکمیل
شبکه فاضالب شهر دیلم تامین
اعتبار شد که  ۲۰۰میلیارد ریال
آن در سال گذشته جذب و
مابقی در سال جاری محقق
خواهد شد.
شهرستان دیلم با جمعیت ۳۶
هزار نفر درشمال استان بوشهر
و از نقاط گرمسیری و کم
آب کشور است و آب شرب
این منطقه از سد کوثر تامین
میشود.

تابستان کم آب بوشهر /مردم مصرف را مدیریت کنند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بوشهر
گفت :با توجه به کاهش  ۴۰تا  ۵۰درصدی
بارشها نسبت به سال پیش ،تابستان سختی
در تامین آب آشامیدنی داریم.
عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر ادامه داد :تالش کارکنان
این شرکت برای تامین آب مورد نیاز مردم با
توجه به خشکسالی ،دو چندان شده است و
تالش میشود با استفاده از توانمندیها ،تامین و
توزیع آب را با حداقل مشکل پشت سر بگذاریم.
حمزهپور نقش مردم را در مدیریت
مصرف آب و کاهش
		

بحران ،بسیار مهم دانست و عنوان کرد :شرکت
آب و فاضالب مسئول تامین آب آشامیدنی و
بهداشتی برای مشترکان است و مردم به ویژه
ساکنان روستاها نیز باید همکاری کنند که آب
شبکه در بخش غیر آشامیدنی مصرف نشود تا
تابستان با کمترین مشکل پشت سر گذاشته
شود.
او ،با بیان اینکه منابع آب این استان از دیگر
استانها با خطوط طوالنی انتقال داده میشود،
گفت :روستاییان باید آب موردنیاز سایر
مصارف از جمله دامها و درختها را از سایر
منابع آبی تامین کنند.
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معاون آب و آبفای وزیر نیرو :تحقق وعدهها با کمتوجهی به منابع آبی ،محال است

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در یکی از
صفحههای اجتماعی نوشت :با روشی که
اکنون از آب در کشور بهرهبرداری میشود
رسیدن به این آرزوها و وعدههای داده شده،
محال است.
«قاسم تقی زاده خامسی» در صفحه اینستاگرام
خود و در واکنش به انتشار گسترده ویدئویی
جعلی درباره جنگ بر سر آب در یکی از
مناطق کشور نوشت :آب ابرچالش آینده
کشور است.

انتصاب

به گزارش روابط عمومی و آموزش
همگانی شرکت آبفا بوشهر طی
حکمی از سوی مهندس حمزه پور
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت آب وفاضالب استان
بوشهر آقای حسن زائری به عنوان
سرپرست اداره بهره برداری شهر
سیراف منصوب شد و از تالش
های آقای محمد حیدری تقدیر
بعمل آمد.
مهندس حمزه پورضمن تقدیر از
آقای محمد حیدری از تالش های
آقای حسن زائری در خصوص
خدمات آبرسانی در شهرستان دیر
تقدیر نمود و بر تداوم و جدیت در
جهت پیشبرد اهداف شرکت تأکید
کرد و خواستار استمرار و تالش
مضاعف در سمت جدید شد.

وی ادامه داد :این روزها که خشکسالی
گریبان کشور را گرفته است و مردم درحال
انتخابی بزرگ برای مدیریت آینده کشور
هستند ،افرادی عامدانه با پخش ویدئوهای
ساختگی و یا متعلق به سالها قبل و حتی
بیربط ،به مشکالت کم آبی دامن می زنند.
معاون وزیر نیرو ادامه داد :هرچند هیچ وقت
برسرآب حتی در کشورهای پرآب بین
مصرفکنندگانی که باال دست رودخانه هستند
و آنهایی که پایین دست قراردارند صلح برقرار
نمیشود اما تنازعها هم پایانی ندارد.
چندی پیش هم «حمید رضا جانباز»
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور گفت :بیش از  ۲۱۰شهر کشور تحت
تنش آبی قرار دارند که از این تعداد وضعیت
یکصد شهر قرمز است.
وی افزود :همچنین احتمال دارد در برخی
شهرها و روستاها که وضعیت بدتری دارند

با قطع آب روبرو شویم که تالش میشود از
طرق دیگر آب مورد نیاز تامین شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور از افزایش تعداد روستاهای که با تانکر
آب رسانی خواهند شد خبرداد و گفت:
تابستان امسال بیش از هفت هزار روستا در
لیست آبرسانی تانکری قرار گرفته اند.
جانباز خاطرنشان ساخت :همانطور که پیش
بینی می شد امسال سال بسیار سختی به
لحاظ بارشی داریم که جزو کم بارشترین
سالهای  ۵۰ساله اخیر است.
تازه ترین گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت
بحران خشکسالی نیز بیانگر آن است که از
ابتدای سال آبی جاری( مهرماه  )۱۳۹۹تا ۲۳
خردادماه درحالی  ۱۲۹.۷میلیمتر بارندگی
در کشور رخ داده که این میزان در دوره بلند
مدت  ۲۲۲.۳میلیمتر بوده و اختالف ۴۱.۶
درصدی را نشان می دهد

صرفه جویی در مصرف آب
با چند روش ساده
در این مطلب راهکارهای موثر جهت صرفه
جویی در مصرف آب مطرح شده است.
این روزها که کمبود آب و بحث تنش آبی
در هر استان وشهری در کشورمطرح میشود،
موثرترین راه مدیریت مصرف ،صرفه جویی
اعالم میشود.
قبول داریم که در بخشهای کشاورزی و
صنعتی ،آب قابل توجهی هدر میرود ،اما
امروز از شما میخواهیم با رعایت چند نکته
طالیی در مصرف آب صرفه جویی کنید تا ما
هم سهم خود را در کاهش مصرف ایفا کنیم.
 ۱میوه و سبزیجات را در یک کاسه بزرگ
بخیسانید و بعد آبکشی کنید و زیر شیر
آب آنها را نشویید .از آب شست وشوی
سبزیجات هم میتوانید برای آبیاری گیاهان
خانه استفاده کنید.
 ۲از سالم بودن شناور کولر مطمئن شوید
تا از چکه کردن آب از کف کولر جلوگیری
کنید .در ضمن با قرار دادن  -۲سایبان روی
کولر در مصرف آب صرفه جویی کنید.
 ۳هنگام مسواک زدن ،وضو گرفتن ،شست
وشوی بدن در حمام و  ...شیر آب را باز
نگذارید.
 ۴در هر دقیقه از دوش گرفتن بین  ۲۰تا
 ۴۰لیتر آب مصرف میشود .تمرین کنید که
سریع دوش بگیرید و با این روش ماهانه
حدود  ۴۰۰۰لیتر آب صرفه جویی کنید.
 ۵سعی کنید ظرفها را به ماشین ظرفشویی

بسپارید و اگر ماشین ظرف شویی ندارید
ابتدا آنها را با کف بشویید و بعد آب بکشید.
 ۶تا ماشین لباس شویی و ظرف شویی پر
نشده اند ،آنها را روشن نکنید.
 ۷آب برای جارو کردن نیست و بهتر است
برای نظافت محیط مد نظر خود از جمله
پارکینگ و حیاط ،به جای مصرف آب از
جارو استفاده شود.
 ۸از جریان آب به منظور آب شدن یخ گوشت
یا دیگر مواد غذایی منجمد استفاده نکنید.
 ۹آب خنک مصرفی خود را همواره در
یخچال نگه دارید تا مجبور نباشید شیر آب
را برای مدتی باز بگذارید تا آب خنک شود.
 ۱۰یک بطری پر از آب را در مخزن توالت
فرنگی یا فالش تانک قرار دهید تا مصرف
آب را در هر بارکشیدن سیفون ،کاهش دهید.
 ۱۱به جای شستن خودرو با شیلنگ آب ،از
یک سطل آب هم میتوان استفاده کرد.
 ۱۲زمانی که سرگرم آب دادن باغچه و
گلهای منزل هستید با شنیدن صدای زنگ
تلفن یا زنگ در بهتر است ابتدا شیر آب را
ببندید و بعد به آنها پاسخ دهید.
 ۱۳تمام شیلنگ ها ،اتصاالت و شیرها را
به طور مرتب کنترل کنید تا از نشتی آب
جلوگیری شود.
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محرم رد بوشهر؛ مرواتون همه سال

عزاداری سنتی مردم استان بوشهر با سبک منحصر به فرد ،محتوای
غنی نوحه ها و پایبندی به سنت های اصیل از ظرفیت باالیی در
فرهنگ سازی قیام عاشورا برخوردار است.
عزاداری ساالر شهیدان در استان بوشهر دارای پیشینه طوالنی است؛ به
گونه ای که نوع و شکل عزاداری و محتوای متون نوحه ها و تعزیه ها،
عزاداری مردم استان بوشهر را متمایز از دیگر نقاط کشور کرده است.
ذکرخوانی

ذکرخوانی از آیین های آغاز ماه محرم در
استان بوشهر است  .در این رسم دیرینه
تعدادی از افزاد مسن که بزرگتر مجلس
محسوب می شوندهنگام غروب آفتاب
آغازین روز ماه محرم با نوای خوش ابیات
و اشعاری را زمزمه کرده و مردم را در جریان
فرارسیدن محرم قرار می دهند.
سنج و دمام

سنج و دمام به عنوان دو نوای آشنا در
عزاداری ساالر شهیدان برای مردم استان
بوشهر و عزاداران امام حسین در این استان
در واقع هشدار باش و دعوت به عزاخانه
سرور شهیدان دشت نینواست .گروه دمادمزن
متشکل از  5تا  7نفر است که شامل یک نفر
اشکون زن (دمام کوچک) ،دو نفر غمبرزن
(دمام بزرگ) و چهار نفر هم زیر غمبرزن
(دمام متوسط) میشود که به صورت هماهنگ
با هم و در ریتمی متفاوت بر طبل و دمادم
خود با شور و حرارت خاصی میکوبند.
پامنبری
پامنبری دومین مرحله ازعزاداری بوشهری پس
از نوای روح نواز سنج و دمام است .تعدادی
از افراد پا به سن گذاشته و دارای نوای خوش

با نشستن در کنار منبر به صورت جمعی و با
سبکی خاص پامنبری را اجرا میکنند.
پامنبری خوانی از قدیمی ترین سبک های
نوحه خوانی و عزاداری در استان بوشهر
است.مردم در قسمت هایی که الزم است در
جواب ذاکر همخوانی می کنند.
سینهزنی سنتی بوشهر

سومین مرحله از عزاداری سنتی استان
بوشهر سینه زنی سنتی است.
سینه زنی با تشکیل حلقه های ویژه سینه یا
بر ( )Borآغاز می شود.
در سینهزنی بوشهری یک نفر به عنوان پیشخوان
با خواندن نوحه های پیش واحد مجلس عزا را
برای نوحه خوانی آماده می کند.در هر بر یا
حلقه سینهزنی ،افراد با دست چپ ،کمر فرد
کناری را گرفته و با دست راست سینه میزند
و سینهزنها با هر ضربه به سینه ،پای خود را
حرکت داده و دور میچرخند و نوحهخوان
اصلی ،نوحه را با دو ضرب به صورت هر
ضرب روی یکی از پاها اجرا میکند و مردم
هم در جاهای الزم پاسخ میدهند.
اوج اجرای سینهزنی بوشهری ،اعالم واحد
توسط نوحهخوان است که در آخرین
لحظات سینهزنی که دریای مواج سینهزنان
در اوج هیجان و شور فرو رفته ،پس از یک
مکث کوتاه با صدای رسا میگوید واحد و
از این به بعد سینهزنها فقط روی پای راست
سینه میزنند و نوحهخوان نوحه واحد را
مطابق و مناسب با روز عزا میخوانند.

در واحد سینه زنان با حرکات موزون پا ،پای
راست را عقب می اندازند در حالی که خم
شده اند ،دست راست را تا نزدیک زمین می
برند ،بعد با چرخش دست بلند می شوند و به
صورت هماهنگ و یک صدا سینه می زنند.
آیین سینه زنی بوشهری از جمله آیین های
مشهور و سنتی عزاداری است که به ثبت
ملی رسیده است.
آیین هیا مظلوم؛ بر حیدری یا یزله

نحوه انجام آیین هیا مظلوم به این صورت
است که افراد با گرفتن کمر فرد جلو یک
صف تشکیل می دهند و به نرمی قدم
برداشته و به جلو میروند .در این مراسم
عزاداری ،گروه پس از طی مسافتی ایستاده
و دایره وار و خمیده به سمت مرکز ،با ریتم
یزله شروع به سینه زنی میکنند ..این آیین
سنتی بوشهری در روزهای نهم و دهم محرم
در پایان سینه زنی سنتی برگزار می شود.
آیین صبحدم

این آیین به یاد وداع جانسوز سید و ساالر
شهیدان دشت کربال با اهل بیت رسول خدا
در بامدادان روز عاشورا برگزار می شود.
در این آیین عزاداران بوشهری با نوای « ای
صبحدم یک دم مدم ،یک امشبی بهر خدا ،تا
کشته نگردد حسین ،اندر زمین کربال» سینه
زنان به گرد منبر می چرخند و این نوا را با
سوز و آه نجوا می کنند.
آیین صبحدم خوانی یکی از رسوم ماندگار
در استان بوشهر است که در کمتر شهری از
کشور اجرا می شود.
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ضرورت همکاری اصحاب رسانه
در ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب
خبرگزاری ایسنا 5 -تیر 1400

مصرف آب آشامیدنی استان بوشهر
 28درصد باالتر از میانگین کشوری است
خبرگزاری مهر 18 -تیر 1400

مطالعات فاز دوم طرح فاضالب عالیشهر
در حال اجراست
خبرگزاری ایرنا 2 -مرداد 1400

 150هزار متر مکعب به ظرفیت آب رسانی
استان بوشهر افزوده شد
باشگاه خبرنگاران 12 -مرداد 1400

تأمین  10درصد استان
توسط آب شیرین کن ها
خبرگزاری صداوسیما -مرداد 1400
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