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ادامه روند صرفه جویی مصرف آب
در استان بوشهر ضروریست

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر گفت :براساس پیش بینی اداره کل
هواشناسی این استان انتظار میرود پائیز کم
بارشی در پیش داشته باشیم براین اساس
ادامه روند صرفه جویی در مصرف آب در
این استان ضروری است.
عبدالحمید حمزه پور اعالم کرد :برای
جلوگیری از بروز بحران کمآبی و تنش آبی
باید مدیریت مصرف و صرفهجویی آب در
دستور کار همه مشترکان آب استان بوشهر
قرار بگیرد.
عبدالحمید حمزهپور با اشاره به افزایش
مصرف آب در استان بوشهر اضافه کرد:
با توجه به اینکه  ۸۵درصد آب آشامیدنی
استان از دیگر استانها با خطوط طوالنی
و مشکالت خاص و تالش شبانهروزی
کارکنان آب و فاضالب وارد شبکههای
سراسری استان میشود به همین دلیل باید
برای عبور از بحران و تنش آبی مدیریت
مصرف مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد :با توجه به پیش بینی سازمان
هواشناسی مبنی بر اینکه مهر و آبان کم
بارشی را پیش رو داریم صرفه جویی در
مصرف آب ضروری است و باید بپذیریم که
صرفه جویی در مصرف با توجه به کاهش

شدید نزوالت جوی در کشور ما که دارای
اقلیمی خشک و نیمه خشک است جزئی
انکارناپذیر از زندگی وبه عنوان یک فرهنگ
در جامعه باید نهادینه شود.
حمزه پور گفت :با توجه به برخوردارنبودن
استان بوشهر از منابع تامین آب مطمئن
مدیریت مصرف در این استان ضرورت
بیشتری پیدا میکند به همین دلیل از مردم
تقاضا میشود تنها با  ۱۵تا  ۲۰درصد صرفه
جویی ،در گذر از این تنش با شرکت آب
وفاضالب همکاری کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر با اشاره به اینکه این استان نیز
همچون سایر استانهای کشور با پدیده
کمبود آب روبرو است افزود :گرمای شدید
هوا و شرایط کرونایی باعث افزایش مصرف
و کمبود آب در شهرها و روستاهای استان
بوشهر شده است.
حمزهپور تصریح کرد :از مشترکان تقاضا
میشود در این شرایط خاص ،آب را
بیهوده هدر ندهند و از مصارف غیرضروری
همچون شست و شوی جلوی درب منازل و
مغازهها ،خودرو و آبیاری باغها و باغچهها با
آب شرب خودداری و با استفاده از شیرآالت
کاهنده در مصرف آب صرفه جویی کنند.

برنامهریزی برای ایجاد ۹۰
هزار مترمکعب آبشیرینکن
در استان بوشهر

«علیاکبر محرابیان» در جریان سفر
رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت به
استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگاران با
اشاره به وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد:
نیازمند تامین منابع پایدار برای آب شرب،
صنعت و کشاورزی هستیم.
وی اضافه کرد :در حال حاضر یک سد
بزرگ آب استان بوشهر را تامین میکند و
بقیه آبهای زیرزمینی یا آبهایی هستند
که از سایر استانها منتقل شده و مقداری
هم از طریق آبشیرینکنهای موجود تامین
میشود.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد :اولویت ما تکمیل
سدهای استان است که پنج سد را در برنامه
قرار دادهایم تا به مرحله بهرهبرداری برسانیم.
وی با اشاره به ایجاد ظرفیت  ۹۰هزار
مترمکعبی آبشیرینکن ،افزود :در تالش
هستیم تا پایان سال جاری حدود  ۲۰هزار
مترمکعب ظرفیت آبشیرینکن را به مدار
بیاوریم و الباقی هم انشاءاهلل در سال ۱۴۰۱
وارد مدار میشود.
محرابیان با اشاره به ایجاد خط آب
شیرینکنها و تامین آب از  ۵۰درصد
پروژههای جدید استان ،ادامه داد :بعد از
اجرای این پروژهها آب مورد نیاز برای
استان تامین خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به بازدیدهای خود از
دو شهرستان تنگستان و دشتی در استان
بوشهر تصریح کرد :در این دو شهرستان
از طرحهای نیمه تمام بازدید کردیم و
تصمیماتی در این بازدیدها گرفته شد که
بعد از مطرح شدن در شورای اداری استان
در حضور رئیس جمهور مطرح خواهیم
کرد.

بازدید وزیر نیرو از پروژه خرید تضمینی
آب از تاسیسات نمکزدایی بوشهر

وزیر نیرو از پروژه خرید تضمینی آب از
تاسیسات نمکزدایی شماره ۲بوشهر به
روش  BOOکه قادر به تامین  ۳۵هزار
متر مکعب آب شهروندان بوشهری است،
بازدید کرد.
عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان بوشهر در حاشیه
بازدید وزیر نیرو از پروژه خرید تضمینی
آب از تاسیسات نمک زدایی شماره
۲بوشهر اظهار داشت :با اجرای این
طرح مشکل آب شرب شهر بوشهر رفع
میشود.
وی افزود :این پروژه دارای پیشرفت
فیزیکی  ۶۹درصدی است و انتظار میرود

با تخصیصهای مناسب فاز اول آن با ۱۲
هزارمتر مکعب تا پایان امسال مورد بهره
برداری قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر تصریح کرد :مجموع اعتبار پروژه،
هفت هزار میلیارد ریال است که برای
سرمایه گذاری آب شیرینکن ،اجرای
خط انتقال و برقرساتی هزینه میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر با بیان اینکه هدف دولت ،تکمیل
پروژههای با درصد فیزیکی باالست،
عنوان کرد :تالش میکنیم این پروژه با
رایزنی و پیگیریهای مورد نیاز ،تا سال
 ۱۴۰۱به بهرهبرداری کامل برسد.

بازدید وزیر نیرو از سامانه ارتقا کیفیت آب
روستاهای شهرستان دشتی

وزیر نیرو از سامانه ارتقا کیفیت آب
روستاهایی شهرستان دشتی استان بوشهر
بازدید کرد.
سامانه ارتقا کیفیت آب در روستاها یکی
از طرح های موفق معاونت علمی فن
آوری نهاد ریاست جمهوری است که این
امکان را به روستاها می دهد تا بتوانند با
روش های نوین منابع آبی در دسترس که
دچار مشکالت کیفی میشود را تبدیل به
منابع آبی پایدار کنند.
در چندین نقطه از استان بوشهر این

مدل از کیفی سازی آب با استفاده از
تکنولوژیهای پیشرفته علمی آغاز شده
که سبب بازگشت آب های غیرقابل
استفاده به آبهای با کیفیت شده است.
پروژه ارتقا کیفیت آب آشامیدنی
شهرستان دشتی که امروز مورد بازدید
وزیر نیرو قرار گرفت دارای ظرفیت
تولید  ۲۵۰متر مکعب در روز است که
حدود بیست و پنج میلیارد ریال برای
ساخت و نصب تجهیزات مورد نیاز آن
هزینه شده است.
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بازدید استاندار بوشهر از روند آبشیرینکن  ۱۷و  ۳۵هزار متر مکعب بوشهر

احمد محمد یزاده در بررسی روند
اجرا طر حهای آبشیرینکن بوشهر،
با بیان اینکه این پروژهها فعال است
اظهار داشت :پروژه شیرینسازی آب
دریا در ساحل بوشهر به ظرفیت ۱۷
هزار مترمکعب در حال اجراست که
فاز نخست آن حداکثر تا یک ماه آینده
به ظرفیت  ۵هزار متر مکعب وارد مدار
تولید میشود.
وی با بیان اینکه پروژه آبشیرینکن
بوشهر  ۱۷هزار مترمکعب بوشهر
بهصورت کامل تا پایان امسال تکمیل و
وارد مدار تولید میشود گفت :تا پایان
امسال در مجموع در شبانهروز  ۱۷هزار
مترمکعب آب وارد شبکه آبرسانی
بوشهر میشود.
استاندار بوشهر با تأکید بر تسریع در حل
مشکالت اجرا پروژه آبشیرینکن ۱۷
هزار مترمکعب بوشهر گفت :معاونت
امور عمرانی استاندار بوشهر برای حل
مشکالت این پروژه پیگیر یهای الزم
را در دستور کار قرار دارد.

استاندار بوشهر پیشرفت  ۶۷درصدی
پروژه آبشیرینکن  ۳۵هزار مترمکعب
بوشهر را مورد اشاره قرار داد و تأکید
کرد :قرارداد این پروژه که  ۱۸ماهه
است از زمان بهرهبرداری به سبب
افزایش هزینهها و شرایط تورم و
مشکالت اقتصادی عقب است.
محمد یزاده حل مشکالت تأمین منابع
مالی پروژه آبشیرینکن  ۳۵هزار
مترمکعب بوشهر را مورد تأکید قرار
داد و افزود :برای حل مشکالت منابع
مالی این پروژه اقدامات الزم انجام
میشود تا وضعیت فعلی کارگاه این
پروژه بهبود یابد و در اجرا آن تسریع
شود.
وی با اظهار امیدواری برای بهرهبرداری
آبشیرینکن  ۳۵هزار مترمکعب
زودتر از زمان تعیین شده گفت :امید
میرود در فصل نخست سال آینده
آبشیرینکن  ۳۵هزار مترمکعب وارد
مدار تولید و آب آن به شبکه آبرسانی
منتقل شود.
عبدالحمید حمزهپور با بیان اینکه با
افتتاح آبشیرینکن  ۱۷هزار مترمکعب
بوشهر جهش خوبی در پایدار آب
بوشهر ایجاد میشود افزود :برای
پرداخت تسهیالت اعتباری از بانک

عامل اقدامات الزم انجام شده که با
دستور استاندار ا نشاءاهلل این مهم
محقق و مشکل سرمایهگذار برطرف
شود.
وی به پروژه آبشیرینکن  ۳۵هزار
مترمکعب بوشهر پرداخت و تصریح
کرد :پیشرفت این پروژه  ۶۵درصد
است که تالش میشود فاز نخست
آن به ظرفیت  ۱۰هزار تا  ۱۲هزار
مترمکعب تا پایان سال وارد مدار
بهرهبرداری شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر سرمایهگذاری پروژه
آبشیرینکن  ۳۵هزار مترمکعب
بوشهر را بیش از  ۶۰۰میلیارد تومان
دانست و افزود :در مجموع برای اجرا
 ۲پروژه آبشیرینکن یاد شده یکهزار
میلیارد تومان سرمایهگذاری میشود.
حمزهپور با بیان اینکه پروژه
آبشیرینکن در شهرها و روستاهای
مختلف استان بوشهر در حال اجرا
است افزود :پیشبینی میشود امسال
بین  ۲۰هزار تا  ۳۰هزار مترمکعب آب
از پروژههای آبشیرینکن بوشهر وارد
شبکه آبرسانی شود و این آبشیرین کن
کمک زیادی به پایداری تامین آب
استان خواهد نمود .
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طرح نوسازی و توسعه
در شبکه آبرسانی شهر چغادک

مدیر آبفای چغادک با
اشاره به اینکه نوسازی
شبکه آبرسانی در
اولویت قرار دارد
اظهار داشت :برای
کاهش هدر رفت آب
از شبکه آبرسانی و
توزیع عادالنه آب
طرح نوسازی و توسعه شبکه آبرسانی در دستور کار قرار گرفته
است.
سبحان سرخوش از اجرا طرح توسعه شبکه آبرسانی در کوچه
روبروی بازار و کوچه های شهرک طوبی شهر چغادک خبر داد و
بیان کرد :در راستای تحقق مطالبات مردم با استفاده از لوله ۱۱۰
میلیمتری طرح توسعه شبکه آبرسانی اجرا شده است.
وی تصریح کرد :طی یکماه گذشته تاکنون  ۷۰۰متر طرح توسعه
شبکه آبرسانی در چغادک با لوله  ۱۱۰میلیمتری اجرا شده است.
وی با تاکید بر توجه به مصرف بهینه آب گفت :همکاری مردم در
مدیریت مصرف آب در تابستان گذشته ستودنی و الزم است این
مهم همچنان در دستور کار مشترکین آب قرار بگیرد.

هشدار در مورد کالهبرداری
در پوشش ماموران

شرکت مهندسی
آب و فاضالب
کرد:
اعالم
شرکت های آب
و فاضالب در
هرگونه
ازای
که
خدماتی
توسط نیروهای
امدادی این شرکت که در معابر و یا درِ منازل انجام
میشود ،از جمله تعمیرات شبکه و کنتور ،قطع و وصل
انشعاب آب ،رسیدگی به حوادث و دیگر موارد ،هیچگونه
وجه نقدی دریافت نمیکند.
براین اساس تمامی پرداختها به این شرکت باید از طریق
درگاههای بانکی و شماره حسابهای بانکی به نام شرکت
پرداخت شود و شماره حساب بانکی شخصی ،اعتبار
قانونی ندارد و از پرداخت نقدی خودداری نمائید.
او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه
سوءاستفاده و یا درخواست وجه نقد به نام شرکت آب و
فاضالب ،مراتب را  ۱۲۲اطالع دهند.

ایثارگران شرکت آب و فاضالب استان بوشهر تجلیل شدند

رئیس سازمان بسیج ادارات و
کارمندان استان بوشهر در این
آیین با گرامیداشت یاد و خاطره
شهدا دفاع مقدس ،مدافعان حرم
و مدافعان سالمت گفت :جنگ
تحمیلی و نابرابر هشت ساله به
طور رسمی از  ۳۱شهریور ۱۳۵۹
آغاز شد و پیش از آن نیز شاهد
تجاوزهای متعدد رژیم بعثی به
کشور عزیزمان بود.
سرهنگ عبداهلل اسکندری افزود:
تا قبل از تاریخ یاد شده رژیم
بعثی به سرکردگی صدام ۳۰۰
بار مرز زمینی ایران را نقض کرد
و  ۱۴۸بار نیز با نقض هوایی به
کشور حمله هوایی کرد و در ۲۱
مورد نیز نقض حریم دریایی
داشت.
وی ادامه داد :بنابراین ۳۱
شهریور اتفاقی است که حمله
ای همه جانبه علیه ایران رخ داد
که این رویداد جنگی نابرابر و
نامتقارن بود و ناگفته آن باید از

سوی رزمندگان وجانبازان برای
جامعه بازگو شود.
اسکندری اظهار کرد :با همه این
تجاورزها در تاریخ  ۲۰۰ساله
کشور هیچگاه رخ نداده است که
ایران اسالمی به عنوان تجاوزگر
به منطقهای حمله کرده باشد.
وی افزود :چنانچه روحیه هشت
سال دفاع مقدس بر کشور
حکمفرما شود بدون شک زمینه

برای حل بسیاری از مسائل
فراهم خواهد شد.
قائم مقام شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر گفت:
وظیفه حتمی مسئوالن تجلیل و
تکریم همیشگی از پیشکسوتان
و رزمندگان دفاع مقدس است
که باید نسبت به این خواسته
مهم ایشان اهتمام جدی داشته
باشیم.
ابوالحسن عالی افزود :یکی از
بزرگترین سرمایهها در قرن ۲۱

امنیت است که این سرمایهسازی
دفاع مقدس است و این دوران
ارزشمند یک مشی ارزشمند
برای تعلیم و تربیت مدیران بوده
است.
وی ادامه داد:شهدا نیز نمادهای
کمال یافته انسانی و اسطوره
هایی هستند که می توان به
عنوان یک مدل بشری از آنها
یاد کرد.
عالی اظهار داشت :دستاورد مهم
دفاع مقدس آشنایی مردم با ذات
و واقعیت تمدن غرب و همچنین
ایجاد روحیه خودباوری در
نسلی از مردم بود که با پیشرفت
خود موفق به تولید سالحهای
پیشرفته شدند.
مشاور امور ایثارگران استانداری
بوشهر نیز با تسلیت فرارسیدن
اربعین حسینی گفت :خدمت به
ایثارگران خدمت بسیار بزرگی
است که باید سرلوحه کار تمامی
مسئوالن باشد.
هاشم علمداری اضافه کرد:
ایثارگران نیاز به احترام و
تکریم دارند که باید به آن توجه
ویژه داشت چراکه ایثارگران و
جانبازان از افتخارات واقعی
جامعه هستند.
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مشکالت آبرسانی تنگستان بررسی شد

غالمحسین کرمی در نشست بررسی
وضعیت آبرسانی به شهرستانهای دشتی و
تنگستان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس
و یاد و خاطره شهدا و رزمندگان  ۸سال
جنگ تحمیلی اظهار داشت :رزمندگان
در این دوران با روحیه انقالبی و جهادی
دشمنان را شکست دادند و سبب اقتدار
ایران اسالمی شدند.
نماینده شهرستانهای تنگستان و دشتی
در مجلس خواستار استفاده از روحیه و
فرهنگ جهادی رزمندگان در برنامههای
مدیریتی شد و افزود :استفاده از تفکر
انقالبی و جهادی هیچ مشکلی بدون حل
نمیماند و مطالبات مردم محقق میشود.
وی خواستار حل مشکالت آبرسانی روستاها
با مدیریت جهادی شد و افزود :برای حل
مشکالت آبرسانی روستاهای تنگستان الزم
است سهمیه انتقال آب به شبکه آبرسانی آنها
از خط کوثر افزایش یابد.
کرمی از تخصیص اعتبارات برای آبرسانی
به روستاهای مناطق محروم خبر داد و
تصریح کرد ۱۳۰ :میلیارد تومان در تبصره
 ۱۴قانون بودجه برای حل مشکالت
آبرسانی روستاهای محروم اختصاص

یافته که جذب این اعتبارات نیاز به
پیگیری مسئوالن دارد.
وی با قدردانی از خدمات ارزنده
مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر خاطر نشان کرد:
خدمات شبانهروزی شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر ستودنی است که
در این راستا تسریع در تکمیل طرحهای
آبرسانی از مطالبات مردم تنگستان است.
طرحهای آبشیرینکن در شهرها و
روستاهای مختلف استان بوشهر در حال
اجرا است
در این نشست معاون بهرهبرداری و توسعه
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با
اشاره به طرحهای آبرسانی در حال اجرا
افزود :اکنون طرحهای آبشیرینکن
در شهرها و روستاهای مختلف استان
بوشهر در حال اجرا است که  ۳پروژه
شیرینسازی آب دریا به ظرفیت ۳۵
هزار و  ۱۷هزار مترمکعب در مرکز استان
بوشهر و  ۲۸هزار مترمکعب سیراف جم
از بزرگترین پروژههای این عرصه است.
محمد پوریوسفی با اشاره به روند اجرا
این پروژهها تصریح کرد :بر اساس وعده
سرمایهگذاران ،فاز نخست پروژههای
آبشیرینکن نیمه دوم امسال وارد مدار
تولید میشود که نقش مهمی در حل
مشکالت آبرسانی در شهرها و روستاهای
استان دارد.

وی با اشاره به پروژه آبشیرینکن  ۵هزار
مترمکعب در تنگستان گفت :این ظرفیت
در قالب  ۲پروژه هر کدام به حجم ۲۵۰۰
متر مکعب در شبانه روز است  .برآورد
اولیه برای اجرای یک آبشیرینکن به
ظرفیت  ۲۵۰۰متر مکعب در شبانه روز
 ۸۰میلیارد تومان پیشبینی شده است.
معاون بهرهبرداری و توسعه شرکت آب
و فاضالب استان بوشهر رضایت مردم در
حل مشکالت آبرسانی را یک ضرورت
دانست و تأکید کرد :طرحهای مهمی در
عرصههای مختلف در تنگستان در حال
اجرا است که با تکمیل آنها مشکل آب
روستاها برطرف میشود.
پوریوسفی نوسازی و اصالح شبکه
آبرسانی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد:
در این راستا اقدامات مهمی برای کاهش
هدررفت آب از شبکههای آبرسانی با
اصالح خطوط انتقال و لولههای فرسوده
انجام شده است.
وی با اشاره به ساخت مخزن ذخیره آب
دلوار تنگستان تصریح کرد :برای تکمیل این
پروژه به  ۱۶میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
در این جلسه اعضا شوراهای اسالمی
شهرها و روستاهای تنگستان ضمن ارائه
دیدگاهها خود برای تسریع طرحهای
آبرسانی خواستار حل مشکالت تأمین آب
روستاهای تنگستان و تکمیل مخزن ذخیره
آب دلوار شدند.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر:

سامانه گندزدایی آب آشامیدنی در آخرین روستای تنگستان وارد مدار شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر گفت :روستای تلخآب بهعنوان
آخرین روستای شهرستان تنگستان به سامانه

گندزدایی متصل شد.
عبدالحمید حمزهپور از افتتاح سامانه
گندزدایی آب آشامیدنی در روستای تلخآب

تصویر ترکیدگی لوله آب مربوط به استان بوشهر نیست
شرکت آب و فاضالب بوشهر
اعالم کرد :تصویر منتشر شده در
فضای مجازی درباره ترکیدگی
لوله آب در برازجان مربوط به هیچ
یک از نقاط استان نیست.
در پی انتشار تصویری در فضای
مجازی استان بوشهر با عنوان«اینجا
نه پارکه نه استخر ترکیدگی لوله
آب در خیابان برازجان و تعمیر به
وسیله مامورین اداره آب» روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب این
استان عنوان کرد :تصویر منتشر
شده مربوط به تعمیر شبکه آب
در هیچ نقطهای از استان بوشهر
نیست و فضای محیطی موجود در
این تصویر هم گویای این موضوع
است .همچنین کارگران موجود در
تصویر هم از کارگران شرکت آب
و فاضالب استان و نیروهای گروه
تعمیرات نیستند.
در اطالعیه شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر آمده است که این تصویر
مربوط به استان دیگری است و زمان
انتشار آن هم حدود سه ماه پیش بوده و
در بازه زمانی کنونی با اهدافی مغرضانه

به دست عدهای به نام شهر برازجان
بازنشر شده است.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر با توصیه به مردم برای
جلوگیری از انتشار مطالب کذب در
فضای مجازی افراد منتشر کننده را
به رعایت اخالق و فرهنگ در فضای
مجازی توصیه کرده و تذکر داده است
که در صورت تکرار چنین موضوعاتی از
طریق قانون برخورد خواهد کرد.

به عنوان آخرین روستای شهرستان تنگستان
خبر داد و افزود :این روستا زیرپوشش
سامانه کلرزنی قرار گرفت.
او عنوان کرد :اکنون این شهرستان۱۷ ،
ایستگاه گندزدایی آب دارد که به صورت
شبانهروزی آب موجود در شبکه آبرسانی را
گندزدایی و بهداشتی میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر بیان کرد :تنگستان افزون بر  ۷۳هزار
نفر جمعیت دارد که در  ۳شهر و  ۱۲۴روستا
زندگی میکنند و تمام شبکههای آبرسانی
این شهرستان زیرپوشش سامانه گندزدایی
است.
حمزهپور گفت :آب مصرفی در شهرها
و روستاهای استان همواره مورد پایش و
آزمایش قرار میگیرد.

دستور وزیر نیرو در تبدیل
وضعیت ایثارگران صنعت
آب و برق تسریع شود

وزیر نیرو طی دستوری به شرکتهای مادر
تخصصی صنعت آب و برق کشور ،خواستار
تسریع در تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول در
این صنعت شد.
در دستور «علی اکبر محرابیان» به شرکتهای
تابعه و وابسته زیرمجموعه صنعت آب و برق
آمده است :ضمن رعایت دقیق مفاد ضوابط
ابالغی ،نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران
مشمول ،سریع ًا اقدام نموده و گزارش مربوط
به صورت ماهانه به معاونت تحقیقات و منابع
انسانی ارسال شود.
این دستور در راستای برنامه تقدیمی به
مجلس شورای اسالمی در دولت سیزدهم در
خصوص «دستورالعمل نحوه اجرای بند «د»
تبصره  ۲۰قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور»
در رابطه با تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران
صادر شده است.
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 ۷تصور اشتباه از خودمان که باید دور بریزیم
من بدشانسم ،نمیتوانم از پسش بربیایم ،تالشکردن فایده ندارد و ...جزو افکار
منفی هستند که باید از خودمان دور کنیم.
همه ما در طول شبانهروز افکار زیادی را در ذهنمان نشخوار میکنیم .این افکار
میتوانند مثبت یا منفی باشند .با توجه به نوع افکاری که ما در طول روز در سرمان
داریم ،کیفیت زندگی مان در حال تغییر است پس باید تا میتوانیم از افکار و رفتار
منفی دوری کنیم .در ادامه به هفت تصور رایج ،اما به شدت آسیبزا که باید هرچه
زودتر برای حذف آنها از زندگیتان برنامهریزی کنید ،اشاره خواهد شد.

من بدشانسم
قطعا تا به حال پیش آمده که بعد از یک ناکامی یا
شکست ،از زمین و زمان ناراحت باشید و تقصیر
را گردن بدشانسی خود بیندازید .درست است که
قرار گرفتن در زمان و موقعیت مناسب میتواند
شما را در زندگی جلو بیندازد ،اما شانس آنقدر
که شما فکر میکنید در موفقیتهایتان دخیل
نیست .موفقیتها بر اثر پیگیریهای مداوم شما
حاصل میشوند و تصور این که من بدشانسم،
فقط مسیر موفقیتتان را صعب العبورتر میکند.
نمیتوانم از پسش بربیایم
اغلب ما در موقعیتهای سخت جا میزنیم ،چون
نمیخواهیم درد و رنج مسیر را تحمل کنیم .برای
همین است که به دنبال بهانه میگردیم و میگوییم
نمیتوانم از پس این کار بربیایم ،در صورتیکه
میتوانیم ،اما نمیخواهیم سختی مسیر را تحمل
کنیم .این تصور که من نمیتوانم ،اجازه تالش را
از ما میگیرد.
پیامم را نمیبیند ،من را دوست ندارد
حتما برایتان پیش آمده که به دوست یا رفیق خود
پیامی دهید ،ولی او جواب شما را دیر بدهد .حتی
شاید آنالین باشد ،اما جواب شما را ندهد .این
جاست که ذهن بدبین شما خواهد گفت« :او تو را
دوست ندارد یا برایش اهمیت نداری که جوابت
را نمیدهد» ،اما شما باید با این واقعیت رو به
رو شوید که همیشه افراد در دسترس نیستند و
گاهی کار و مشغله فراوان باعث میشود در لحظه
پاسخگوی شما نباشند .به طور کلی ،قضاوت
زودهنگام هم یکی از تصورات اشتباه است.

کسی عاشق من نمیشود
معموال این تفکر را کسانی دارند که از یک رابطه
عاطفی شکست خورده تازه بیرون آمدهاند ،اما شما
باید بپذیرید که دنیا به آخر نرسیده است .با این
تفکرات فقط اعتماد به نفس خود را پایین میآورید.
هیچ فردی با گریه کردن ،سوگواری برای عشقی
که نابود شده و ...نمیتواند آرامش داشته باشید و
شریک زندگی مورد عالقه خود را پیدا کند.
تالش کردن فایده ندارد
هر انسان موفقی تا به حال چند بار در زندگی
شکست خورده است .حتما شما هم بارها این
جمله معروف را شنیدهاید که پیروزی بدون
شکست بهوجود نمیآید .پس اگر در کار و هدف
خود زمین خوردهاید ،ناامید نشوید و به تالش
کردن ادامه دهید .این تصور که تالش کردن فایده
ندارد ،شما را وسوسه خواهد کرد تا پشتکارتان به
کمترین میزان ممکن برسد.
چرا باید این اتفاق همیشه برای من بیافتد؟
یکی از پرتکرارترین سوالهایی که با انسان همراه
است ،چرایی اتفاقهاست! همیشه به دنبال این
سوال نباشید که چرا شما در این موقعیت قرار
گرفتهاید یا چرا اتفاق ناخوشایندی برای شما
افتاده است .واقعیت را بپذیرید و برای درست
کردن موقعیت تالش کنید.
از بدنم و ظاهرم متنفرم
شاید اگر این میزان تنفر بعضی از ما از ظاهر،
صورت ،بدن و انداممان نبود ،خیلی از مراکز
زیبایی ورشکسته میشدند و اینهمه عملهای
جراحی صورت نمیگرفت .بهتر است به جای
انجام اینگونه تغییرات ،از بدن خود مراقبت کنید
بالطبع بدنتان هم از شما مراقبت خواهد کرد .به
جای داشتن حس بد از خودتان ،ورزش کنید،
غذای سالم بخورید ،از استرس دوری کنید.

چند راهکار ساده برای
حفظ انگیزه در محل کار

یک روانشناس گفت :ترک میدان و رها
کردن پروژه یا کار به صورت نیمه کاره،
راهکار مناسبی نیست ،اما احساسات و
نگرشهای منفی ایجاد شده را میتوان
رفع کرد.
پریسا فرنودیان روانشناس و مشاور در
گفتوگو با خبرنگار حوزه ازدواج و
خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران
جوان ،درباره راهکار برای حفظ انگیزه در
کار مورد عالقه اظهار کرد :همه ما میدانیم
که ترک میدان و رها کردن پروژه یا کار به
صورت نیمه کاره ،راهکار مناسبی نیست،
اما با احساسات و نگرشهای منفی ایجاد
شده چه باید کرد؟
ی مشکلها
فرنودیان بیان کرد :بعض 
حوصله بر است ،یعنی اغلب افراد از
انجام کارها بعد از مدتی کسل میشوند،
اما بعضیها به خاطر ساعتهای زیادی
که کار میکنند و نگرفتن نتیجه بیانگیزه
میشوند.
او افزود :دست ه اول باید در روند درمان
بهبود پیدا کنند و به دلیل عدم هویت
منسجم ،عالیق آنها هم معموال کاذب،
تقلیدی ،کاسبکارانه است همچنین
اغلب برای پر کردن احساس خال و
شرم است و دستهی دوم ،بسته به هر
فرد باید علت رو جستجو کرد و پاسخ
کلی داده نشود.

این روانشناس گفت :اگر افرادی از کار
زیاد و فشرده برای مدتی خسته شده
اند ،به تفریح هم نیاز دارند و میتوانند
به خود هر از گاهی استراحت دهند،
مدام روی موضوع متمرکز نشوند و در
فواصل با استراحت ،ذهنشان را آرام کنند
و به عالیق دیگر نیز بپردازند تا دوباره
میل به کار در آنان پدید آید.
فرنودیان با بیان اینکه این افراد میتوانند
با یادگیری روشهایی در انجام کارشان
تنوع ایجاد کنند و به یک وضعیت عادت
نکنند ،ادامه داد :افراد کار را به جای یک
امر خشک و جدی یک بازی ببینند و
بدون نقشه و برنامه ،هیچ راهی نیست تا
بتوانند اهداف کوچکی را برای دستیابی
به هدف بزرگ شناسایی کنند.
او خاطرنشان کرد :نوشتن نقشه و برنامه
میتواند کمک کند؛ یک تصویر کلی از
هدف خود ببینند و با دیدن نقشهی راه،
یک مسیر منطقی برای آن پیدا کنند.
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استاندار بوشهر:
آب اولویت نخست مدیریت استان است
خبرگزاری ایسنا 25 -مهر 1400

استاندار بوشهر روند اجرایی آبشیرینکن های
بوشهر را مورد بررسی قرار داد
خبرگزاری مهر 14 -مهر 1400

با حضور مدیران آب و فاضالب و نماینده
مجلس ،مشکالت آبرسانی تنگستان بررسی شد
خبرگزاری ایرنا 5 -مهر 1400

صورت های مالی سال  99شرکت
آب و فاضالب استان بوشهر به تصویب رسید
باشگاه خبرنگاران 2 -مهر 1400

 33کیلومتر شبکه فاضالب
در بافت تاریخی بوشهر اجرا شد
خبرگزاری صداوسیما1 -مهر 1400
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