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تکمیل آب شیرین کن ها؛ 
تنها راه نجات آب استان

امام جمعه بوشهر خدمات 
شرکت آبفا را ستود

نماینده بوشهر: اقدامات 
آبفا جهادی است



تکمیل آب شیرین کن ها؛ 
تنها راه کاهش وابستگی آبی استان بوشهر

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
خبر  با  اختصاصی  گفتگوی  در  بوشهر 
گزاری ایسنا گفت: هیچ گزینه جایگزینی در 
استان های  از  که  آبی  منابع  برای  استان  این 
راه  تنها  و  ندارد  وجود  می آید،  همجوار 

تکمیل پروژه آب شیرین کن ها است.
عبدالحمید حمزه پور اظهار کرد: بخش عمده 
آب شرب مصرفی در استان بوشهر از طریق 
استان های همجوار تامین می شود در راستای 
صورت  خوبی  اقدامات  وابستگی  کاهش 
گرفته که یکی از اقدامات مهم در این زمینه 
توسعه تاسیسات آبشیرین کن در نوار ساحلی 

استان است.
وی اضافه کرد: شیرین سازی آب دریا یکی 
از مهمترین راهکارها است که در این راستا 
تالش داریم با رفع موانع و مشکالت، زمینه 
پروژه ها  این  تکمیل  و  ساخت  در  تسریع 

فراهم شود.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر تصریح کرد: طرح های آب شیرین کن 
مترمکعب  هزار  با ظرفیت ۹۶  بوشهر  استان 
در شبانه روز در دست اجرا است که ظرفیت 
آن  شبانه روز  در  مترمکعب  هزار   ۳۰ تا   ۲۰

امسال به بهره برداری می رسد.
حمزه پور عنوان کرد: هم اکنون در شهر بوشهر 
ظرفیت  ظرفیت  با  آب شیرین کن  پروژه  یک 
تولید  مدار  در  مترمکعب   ۵۰۰ و  هزار   ۲۲
آب شیرین کن  مهم  پروژه  دو  همچنین  است 
در استان بوشهر در دست اجرا است که یکی 
دارای ظرفیت ۱۷ هزار مترمکعب و دیگری 
 ۵۲ مجموع  در  و  است  مترمکعب  هزار   ۳۵

هزار مترمکعب ظرفیت دارند.

پروژه  اول  فاز  اینکه  به  اینکه  بیان  با  وی 
بوشهر  مترمکعبی  هزار   ۱۷ آب شیرین کن 
به زودی وارد مدار تولید می شود، افزود: فاز اول 
این پروژه پنج هزار مترمکعب ظرفیت دارد و 

کل پروژه نهایتا تا سال آینده افتتاح می شود.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  بوشهر 
طریق  از  آب  مترمکعب  هزار   ۴۰ روزانه 
شیرین سازی دریا تامین می شود، عنوان کرد: 
پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰ هزار تا ۳۰ 

هزار مترمکعب به این ظرفیت اضافه شود.
ایجاد  طرح  اینکه  به  اشاره  با  حمزه پور 
و   BOO روش  به  آب شیرین کن  تاسیسات 
انجام می شود،  با مشارکت بخش خصوصی 
مناقصه سرمایه  برگزاری  با  کرد:  خاطرنشان 
آب شیرین کن  ساخت  قرارداد  برای  گذار 
انتخاب می شود و متن قرارداد بدون دخل و 
تصرف شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 

و با نظر وزارت نیرو بسته می شود.
داد  قرار  زمان  مدت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  ساله   ۱۵ بوشهر  در  آب شیرین کن ها 
اضافه کرد: از زمان تولید آب مطابق با قیمت 
نظر گرفتن ضریب  با در  متناسب  توافقی و 
تورم بانک مرکزی دولت به صورت تضمینی 

سالیانه آب را از سرمایه گذار می خرد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر با اشاره به لزوم رفع مشکالت و موانع 
آب شیرین کن  تاسیسات  احداث  روی  پیش 
از  سرمایه گذاران  مشکالت  کرد:  تاکید 
جمله محدودیت های مالی و تسهیالت باید 
همه  همراهی  نیازمند  امر  این  و  شود  رفع 

دستگاه ها است.
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تفاهم نامه شرکت آب و فاضالب و 
بانک مسکن بوشهر

با هدف فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه آب، 
برگزاری جشنواره و همایش ها در فضای مجازی 
تفاهم نامه فی مابین شرکت آب و فاضالب استان 

بوشهر و بانک مسکن استان بوشهر منعقد شد.
بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
در این آیین با بیان اینکه مصرف بهینه و مدیریت 
اظهار  است  سازی  فرهنگ  نیازمند  آب  مصرف 
داشت : مصرف بهینه آب نیازمند فراهم شدن بستر 
فرهنگی است، در این بستر باید به ترویج الگوهای 
مصرف بهینه پرداخت که در این راستا دانش آموزان 

نقش مهم و ویژه ای دارند.
عبدالحمید حمزه پور با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با 
بانک مسکن افزود: این تفاهم نامه در راستای اجرا 
برنامه های آموزشی، فرهنگی و استفاده از ظرفیت ها 
و توانمندی ها برای توسعه و ترویج فرهنگ صرفه 
شده  منعقد  آب  مصرف  الگوی  اصالح  و  جویی 

است .
وی با بیان اینکه بیشتر آب مصرفی استان بوشهر از 
سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد و کازرون 
تامین می شود خاطر نشان کرد: برای افزایش منابع 
دستور  در  آب شیرین کن  طرح  بوشهر  استان  آب 
طریق  از  آب  تامین  هزینه  که  گرفته  قرار  کار 

شیرین سازی آب دریا چند برابر دیگر منابع است.
در  مسکن  بانک  توجه  از  قدردانی  با  حمزه پور 
راستای مسئولیت های اجتماعی در ترویج فرهنگ 
مدیریت مصرف آب گفت: امید می رود با تکمیل 
استان  آب  تامین  مشکل  اجرا  دست  در  طرح های 

برطرف شود.
مرتضی دهداری زاده مدیرشعب بانک مسکن استان 
بوشهر گفت: این بانک یکی از دستگاه هایی است 
اجتماعی  مسئولیت  عرصه  در  کامل  به صورت  که 
و به ویژه فرهنگ سازی در مدیریت مصرف آب 
که  دارد  فاضالب  و  آب  با  الزم  همکاری  شرب 
و  جشنواره ها  برپایی  در  مشارکت  با  می رود  امید 
آب  بهینه  مصرف  فرهنگ  ترویج  زمینه  همایش ها 

فراهم شود.

گناوه  بوشهر،  نماینده  جمیری  دکتر 
اجرایی  روند  از  مجلس  در  دیلم  و 
مناطق  آبرسانی  انتقال  پروژه خط  سه 
۱۷کیلومترخط  بوشهر،  شهر  شمالی 
همچنین  و   ۱ کن  آب شیرین  انتقال 
حال  در  کن  آب شیربن  تأسیسات 
بهره برداری ۲۲ هزار و ۵۰۰ هزار متر 
مکعبی و آب شیرین کن ۱۷ هزار متر 
بوشهر  شهر  احداث  حال  در  مکعبی 

بازدید کرد.
در  دیلم  و  گناوه  بوشهر،  نماینده 
خدمات  از  بازدید  این  در  مجلس 
شرکت آب و فاضالب استان قدردانی 
آب  شرکت  اقدامات  گفت:  و  کرد 
اجرا  در  بوشهر  استان  وفاضالب 
طرح های آبرسانی واقعا جهادی است.
عبدالکریم جمیری یکی از ظرفیت های 
خلیج فارس  را  شرب  آب  تأمین  مهم 
این راستا  اظهار داشت: در  دانست و 

طرح های مهمی در حال اجرا است.
بوشهر  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
و  آب  شرکت  تالش  از  قدردانی  با 
مطلوب  خدمات رسانی  در  فاضالب 
به مردم در حوزه آبرسانی خاطر نشان 
کرد: ۲ پروژه آب شیرین کن به ظرفیت 
ساحل  کنار  در  مترمکعب  هزار   ۵۲
خلیج فارس بوشهر در حال اجرا است 
که با تکمیل آنها یکی از مشکالت مهم 

مردم برطرف می شود.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس 
شورای اسالمی به پروژه آب شیرین کن 
بیان  و  پرداخت  مترمکعب  هزار   ۱۷
کرد: بر اساس وعده مجری این طرح 
تا پایان امسال آب شیرین کن ۱۷ هزار 
که  می شود  تکمیل  بوشهر  مترمکعب 
آب  تأمین  پایداری  در  مهمی  نقش 

شرب مردم دارد.

پایان  تا  کرد:  اضافه  جمیری 
پروژه های  از  یکی  افتتاح  با  امسال 
به  مترمکعب  هزار   ۱۷ آب شیرین کن، 
ظرفیت تولید آب شرب بوشهر افزوده 

می شود.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
راهبردهای  از  نیزیکی  بوشهر  استان 
شرب  آب  تأمین  در  نیرو  وزارت 
شهرها  در  دریا  آب  شیرین سازی  را 
و  دانست  ساحلی  روستاهای  و 
با  که  بوشهر  شهر  کرد  تصریح 
طرح  است  مواجه  آبرسانی  مشکالت 
قرار  کار  دستور  در  آب شیرین کن 
گرفته که در مرحله نخست به ظرفیت 
۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب وارد مدار 

بهره برداری قرار گرفته است.
عبدالحمید حمزه پور از اجرا ۲ پروژه 
بوشهر  ساحل  در  آب شیرین کن 
پروژه  کرد:  نشان  خاطر  و  داد  خبر 
هزار   ۱۷ ظرفیت  به  آب شیرین کن 
پیشرفت  درصد   ۷۰ دارای  مترمکعب 
تا  می شود  تالش  که  است  فیزیکی 
افتتاح  و  تکمیل  نوروز  عید  از  قبل 

شود.
این  انتقال  خط  اجرا  به  اشاره  با  وی 
اصلی  ذخیره  مخزن  تا  آب شیرین کن 
انتقال  خط  این  کرد:  تصریح  شهر 
 ۹۰ از  بیش  دارای  و  پایان  مرحله  در 

درصد پیشرفت فیزیکی است.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  سرمایه گذاری  میزان  بوشهر  استان 
اجرا آب شیرین کن ۱۷ هزار مترمکعب 
دانست  تومان  میلیارد   ۲۵۰ را  بوشهر 
مشکل  پروژه  این  افتتاح  با  افزود:  و 
دیرینه شهر بوشهر در تأمین آب شرب 
برطرف می شود و قطعًا تابستان آینده 

مشکالت به شدت کاهش می یابد. 

نماینده بوشهر در مجلس:

اقدامات شرکت آب وفاضالب استان 
بوشهر جهادی است
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آبرسانی  انتقال  خط  اجرایی  عملیات  پروژه 
استاندار  با حضور  بوشهر  مناطق شمالی شهر 
بوشهر و هیات همراه آغاز گردید. در مراسم 
زیادی  نقش  که  مهم  پروژه  این  کار  به  آغاز 
در پایداری و توزیع مناسب آبشرب در مناطق 
استاندار  داشت،  خواهد  بوشهر  شهر  شمالی 
عامل  مدیر  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  بوشهر 
کلیه  و  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
دست اندرکاران این پروژه بر سرعت و تکمیل 

به موقع عملیات اجرایی آن تاکید نمود .
ادامه مراسم آغاز به کار این پروژه معاون  در 
امور عمرانی استاندار بوشهر با تأکید بر تسریع 
زمانی  داشت:  اظهار  آبرسانی  طرح های  اجرا 
اجرا طرح ها به کام مردم شیرین می شود که از 

آن بهره برداری کنند.
انتقال  خط  طرح  اجرا  رستمیان  محمدهادی 
آب مناطق شمالی شهر بوشهر را مورد اشاره 
قرار داد و اضافه کرد: تسریع در اجرا با کیفیت 
این پروژه در اولویت قرار دارد که تالش برای 
مورد  زمان بندی  برنامه  از  قبل  آن  راه  اندازی 

توجه ویژه قرار دارد.
وی با بیان اینکه مردم شهر بوشهر سال ها است 
از کمبود آب شرب رنج می برند تصریح کرد: 
تکمیل این طرح آبرسانی نقش مهمی در رفع 
مشکالت آبرسانی بوشهر و حذف جیره بندی 

آب دارد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر نیز با تشریح وضعیت آبرسانی در شهر 
بوشهر بیان کرد: این شهر به سبب توپوگرافی 
شبکه  های  فرسودگی  و  زمین  بودن  مسطح  و 
آبرسانی، مشکالتی در تأمین آب مشترکان آب 

ایجاد کرده است.
مشکالت  به  اشاره  با  حمزه پور  عبدالحمید 
از  افزود:  بوشهر  آبرسانی  شبکه  هیدرولیکی 
۶۰۰ کیلومتر شبکه آبرسانی شهر بوشهر بخش 
زیادی از آن فرسوده و یا دارای مشکالت است 
آبرسانی  نوسازی شبکه  تعویض و  به  نیاز  که 
است و عملیات خط انتقال آب مناطق شمالی 
شهر بوشهر در راستای حل مشکالت آبرسانی 

در نقاط مختلف شهر بوشهر اجرا شده است.
وی از تدوین طرح جامع آبرسانی و شناسایی 
آبرسانی شهر بوشهر خبر  نقاط بحرانی شبکه 
داد و تصریح کرد: با اجرایی شدن طرح جامع 
توزیع  و  تأمین  مشکالت  بوشهر  آبرسانی 

عادالنه آب در این شهر برطرف می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
در  آب شیرین کن  طرح های  اجرا  به  اشاره  با 

تأمین آب شرب شهروندان بوشهری خاطر 

و  هزار   ۲۲ شبانه روز  در  هم اکنون  کرد:  نشان 
دریا  آب  شیرین سازی  با  آب  مترمکعب   ۵۰۰
در شبکه آبرسانی بوشهر توزیع می شود که این 
میزان با تکمیل و بهره برداری از طرح های در 
دست اجرا تا سال آینده به ۸۰ هزار مترمکعب 

افزایش می یابد.
تاریخی  عقب ماندگی  اینکه  بیان  با  حمزه پور 
بوشهر در مشکالت آبرسانی برطرف می شود 
آبرسانی  شبکه  های  از  آب  رفت  هدر  افزود: 
اجرا طرح خط  با  که  است  باال  بسیار  بوشهر 
برطرف  شهر  این  دیرینه  مشکل  آب  انتقال 

می شود.
آب  انتقال  خط  اجرایی  عملیات  طول  وی 
کیلومتر   ۴ را  بوشهر  شهر  شمالی  مناطق 
با  طرح  این  کرد:  نشان  خاطر  و  دانست 
در  آب  توزیع  شبکه  فشار  تقویت  هدف 
میلیارد   ۴۲۰ با  بوشهر  شهر  شمالی  مناطق 

ریال اعتبار در مدت یکسال اجرا می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
هزار   ۶۰ را  طرح  این  پوشش  تحت  جمعیت 
شهروند بوشهری دانست و تصریح کرد: منبع 
تأمین آب این طرح تأسیسات آبرسانی شهید 

ماهینی بوشهر است.
حمزه پور با قدردانی از توجه استاندار بوشهر 
افزود:  استان  آبرسانی  مشکالت  حل  به 
پیگیری های استاندار بوشهر در تحقق مطالبات 
آبرسانی  طرح های  اجرا  در  تسریع  و  مردم 

ستودنی است.

استان  آبرسانی  در عرصه  مهم  تحول  از  وی 
تحول  امسال  کرد:  بیان  و  داد  خبر  بوشهر 
استان  آبرسانی  عرصه  در  مهمی  انقالب  و 
طرح های  تکمیل  با  بوشهر  شهر  به ویژه 
این  در  و  می شود  ایجاد  اجرا  دست  در 
بخش  این  به  توجهی  قابل  اعتبارات  راستا 

است. یافته  اختصاص 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
رفع مشکل جیره بندی آب در شهر بوشهر را 
با نوسازی  تأکید کرد:  اشاره قرار داد و  مورد 
شبکه های آبرسانی و تکمیل طرح ها از جمله 
مختلف  نقاط  در  جیره بندی  آب شیرین کن ها 
شبانه روز  در  و  می شود  برداشته  بوشهر  شهر 
آب در شبکه های آبرسانی همه نقاط و محالت 

برقرار می شود.
اجرا  در  انقالبی  و  جهادی  فعالیت  حمزه پور 
و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  آبرسانی  طرح های 
گفت: برای تسریع در اجرا این خط انتقال نیاز 
به همکاری همه دستگاه  های اجرایی است تا 
مشکل تاریخی شهر بوشهر در عرصه آبرسانی 

برطرف شود.
وی از اتمام پروژه فاضالب در بافت تاریخی 
کمک  با  کرد:  نشان  خاطر  و  داد  خبر  بوشهر 
در  فاضالب  طرح  اجرایی  دستگاه های  همه 
شهر بوشهر به سرانجام رسید و اکنون عملیات 
بافت  ساکنان  به  فاضالب  انشعاب  واگذاری 
قدیمی بوشهر آغاز و برخی از مشترکان نیز از 

این طرح بهره مند شده اند.

با همت و پشتیبانی ویژه استاندار بوشهر
عملیات اجرایی خط انتقال آب مناطق شمالی شهر بوشهر آغاز شد
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قدردانی امام جمعه بندر ریگ از مدیرعامل آبفا بوشهر 
سید عنایت هاشمی منش در خطبه های نماز جمعه خدمات 
شرکت آبفا را قابل تحسین دانست و اظهار داشت: یکی از 
مشکالت مهم تامین آب در بندر ریگ شبکه آبرسانی است 
مسئوالن  سوی  از  برجسته ای  فعالیت های  راستا  این  در  که 

ابرسانی شده است.
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  پیگیری  از  تشکر  با  وی 
اسالمی و همکاری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
شهید  خیابان  آبرسانی  خطوط  جابجایی  گفت:در  بوشهر 
در  مردم  نماینده  پیگیری  از  ریگ  بندر  شهر  محالت  برخی  در  آبرسانی  شبکه  توسعه  و  مطهری 

مجلس و همکاری مدیرعامل آبفا استان و مسئوالن شهرستان گناوه قدردانی می شود.

استان  کل  بازرس  بازدید  در 
تالش  از  قدردانی  با  وی  بوشهر، 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
پروژه های  اجرا  در  بوشهر 
آب شیرین کن خاطر نشان کرد: از 
این پروژه ها و مجریان آن حمایت 
و  مشکالت  رفع  و  می شود  ویژه 

موانع در دستورکار قرار دارد.
اسحاق شهبازی با اظهار امیدواری 
سرمایه گذاران  مشکالت  رفع  در 
بوشهر  آب شیرین کن  پروژه 
رفع  با  است  امید  کرد:  تصریح 
مطالبات  تحقق  و  مشکالت 
مجریان این پروژه ها زمینه تسریع 
اجرا و بهره برداری از آنها بر اساس 

برنامه زمان بندی فراهم شود.
توان  تمام  با  اینکه  بیان  با  وی 
جمله  از  آبرسانی  طرح های  از 
حمایت  آب شیرین کن  پروژه های 
مشکالت  حل  افزود:  می شود 
آب شیرین کن  سرمایه گذاران 
قرارداد واگذاری  از جمله  بوشهر 
زمین و پرداخت تسهیالت بانکی 
استان  کل  بازرس  کار  دستور  در 

قرار دارد.
ضمن  بوشهر  استان  کل  بازرس 
در  جویی  صرفه  برمباحث  تاکید 
درخواست  مردم  از  آب  مصرف 
نمود در مصرف آب صرفه جویی 

نمایند.
بازدید  در  حمزه پور  عبدالحمید 
از  بوشهر  استان  کل  بازرس 

بوشهر  آب شیرین کن  پروژه های 
با  پروژه   ۲ اکنون  اینکه  بیان  با 
در  خصوصی  بخش  مشارکت 
اجرا  حال  در  بوشهر  ساحل 
است اظهار داشت: در مجموع به 
ظرفیت ۵۲ هزار مترمکعب پروژه 
آب شیرین کن در ساحل بوشهر در 
حال اجرا است و پروژه ۲۲ هزار 
شهر  در  دیگر  مترمکعب   ۵۰۰ و 

بوشهر در مدار تولید قرار دارد.
پروژه  اجرا  به  اشاره  با  وی 
 ۱۷ تولید  حجم  به  آب شیرین کن 
در  شبانه روز  در  مترمکعب  هزار 
کرد:  نشان  خاطر  بوشهر  ساحل 
به زودی  پروژه  این  نخست  فاز 

در  مترمکعب  هزار   ۵ ظرفیت  با 
آن  مابقی  و  مدار  وارد  شبانه روز 
افتتاح  و  تکمیل  آینده  سال  تا 

می شود.
و  آب  شرکت  مدیرعامل 
پروژه  بوشهر  استان  فاضالب 
در  دریا  آب  شیرین سازی  دیگر 
هزار   ۳۵ ظرفیت  به  بوشهر  شهر 
مترمکعب دانست و تصریح کرد: 
حجم  افزایش  قابلیت  پروژه  این 
مترمکعب  هزار   ۵۰ تا  آب  تولید 
از  بخشی  که  دارد  شبانه روز  در 
آینده  سال  مابقی  و  امسال  آن 

راه اندازی می شود. 
این  بر  عالوه  افزود:  حمزه پور 

مختلف  طرح های  پروژه،   ۲
و  شهرها  در  آب شیرین کن 
در  بوشهر  استان  روستاهای 
مجموع  در  که  است  اجرا  حال 
بخش  مشارکت  با  پروژه ها  این 
خصوصی و سرمایه گذاری افزون 
تومان  میلیارد  بر یک هزار و ۳۰۰ 

ساخته می شود.
وی با بیان اینکه اکنون در حدود 
استان  آب  از  مترمکعب  هزار   ۴۰
آب شیرین کن های  از  بوشهر 
موجود تأمین می شود خاطر نشان 
کرد: امیدوارم امسال با بهره برداری 
پروژه های  نخست  فاز  از 
بین  اجرا  دست  در  آب شیرین کن 
تولید  ظرفیت  به  هزار   ۳۰ تا   ۲۰

آب آشامیدنی افزوده شود.
ظرفیت  را  خلیج فارس  حمزه پور 
مهمی در تأمین آب شرب دانست 
و خاطر نشان کرد: شرکت آب و 
توجه  با  بوشهر  استان  فاضالب 
از  استفاده  و  جغرافیایی  موقعیت 
تأمین  اقدام  خلیج فارس  ظرفیت 
کرده  آب شیرین کن  طریق  از  آب 

است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
امیدواریم  بیان کرد:  بوشهر  استان 
با تکمیل پروژه های آب شیرین کن 
مشکالت  و  موانع  رفع  و 
به وضعیت  بتوانیم  سرمایه گذاران 
آب  منابع  تأمین  حوزه  در  پایدار 

در استان دست یابیم.

قدردانی بازرس کل استان بوشهر 
از خدمات شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
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در  بوشهری  صفایی  غالمعلی  آیت اهلل 
نشست با مسئوالن شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر با قدردانی از تالش مدیرعامل 
و کارکنان این شرکت در خدمات رسانی به 
جامعه هدف اظهار داشت: خدمات شرکت 
تابستان  در  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب 
قبل  سال  تابستان  با  مقایسه  در  امسال 
امسال  چراکه  است  سپاس  و  تقدیر  قابل 

مشکالت به حداقل رسید.
زندگی و  در  مهم آب  نقش  اشاره  با  وی 
حیات بشرگفت: آب یکی از اساسی ترین 
نیازهای حیاتی بشری هست که درصورت 
موجب  منطقه  یک  در  آن  وجود  عدم 
بیماری و مشکالت دیگری  مهاجرت ویا 
می شود وبه همین دلیل آب موضوعی مهم 

و استراتژیک می باشد.
با  بوشهر  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
استان  در  شرب  آب  بحران  اینکه  بیان 
عدم  کرد:  تصریح  است  تاریخی  بوشهر 
استان  شرب  آب  تأمین  در  برنامه ریزی 
برمی گردد  قبل  سال   ۹۰ تا   ۸۰ به  بوشهر 
استان  از  خارج  شرب  آب  تأمین  چراکه 
نشان از بحران است که سال های متمادی 

این استان با این مشکل مواجه است.
در  مهم  طرح های  به  بوشهر  جمعه  امام 
کرد:  بیان  و  پرداخت  شرب  آب  تأمین 
سدهای  ایجاد  و  آب شیرین کن  توسعه 
سطحی و تقویت آب های زیر سطحی باید 

مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
آبرسانی  از شبکه های  وی هدر رفت آب 
کرد:  تصریح  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را 
برخی از شبکه های آبرسانی از فرسودگی 
باالیی برخوردار است که نوسازی آنها در 

کوتاه ترین زمان ضروری است.
طرح های  اجرا  بوشهر  جمعه  امام 
اتمی  جدید  راکتورهای  در  آب شیرین کن 
تأکید  و  دانست  ضرورت  یک  را  بوشهر 
اجرا شدن طرح آب شیرین کن در  با  کرد: 
۲ راکتور اتمی در حال ساخت در بوشهر 
آب  مترمکعب  هزار   ۲۵۰ روزانه  می توان 
شرب تولید کرد که مشکالت استان بوشهر 

را برطرف می کند.
وی حل بحران کم آبی استان بوشهر را نیاز 
به حرکت جهادی و انقالبی دانست و بیان 

دارای  بوشهر  استان  در  آب  بحران  کرد: 
و  روحیه  با  باید  که  است  تاریخی  ریشه 

حرکت جهادی برطرف شود.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
انجام  فعالیت های  به  اشاره  با  هم  بوشهر 
از تکمیل طرح جمع آوری فاضالب  شده 
بافت تاریخی بوشهر خبر داد و بیان کرد: 
طول  به  فاضالب  شبکه گذاری  عملیات 
بوشهر  تاریخی  بافت  در  کیلومتر   ۴۰
۱۰۰ درصد به اتمام رسید و اکنون بخش 
عمده ای از ساکنان در بافت بوشهر از این 

پروژه استفاده می کنند.
طرح های  روند  به  حمزه پور  عبدالحمید 
اکنون  افزود:  و  پرداخت  آب شیرین کن 
از  آب  مترمکعب  هزار   ۴۰ روزانه 
تولید  استان  سطح  در  آب شیرین کن 
برابر   ۲ به  امسال  پایان  تا  که  می شود 

افزایش می یابد.
 ۱۷ آب شیرین کن  پروژه  اجرا  روند  وی 
مطلوب  را  مترمکعب  هزار   ۳۵ و  هزار 
دانست و تأکید کرد: بخشی از این پروژه ها 
آینده  سال  پروژه  کل  و  مدار  وارد  امسال 

تکمیل می شود.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر رفع مشکل جیره بندی آب در شهر 
بوشهر و نوسازی شبکه آبرسانی در شهرها 

و روستاها را در اولویت دانست و گفت: 
سخت  شرایط  وجود  با  امسال  تابستان 
با حداقل  مردم  همکاری  با  ولی  کرونایی 

مشکل سپری شد.
تمام  باالی  قیمت  توجه  با  داد  ادامه  وی 
شده آب در استان بخصوص آب تولیدی 
از طریق شرین سازی آب دریا ضرورت 
و  آب  بهینه  استفاده  و  مصرف  مدیریت 
بهداشتی  و  شرب  غیر  مصارف  از  پرهیز 
ضرورتی اجتناب ناپذیر هست ، حمزه پور 
مصارف  جهت  آبشرب  از  استفاده  افزود 
سبز  فضای   ، درختان  آبیاری   ، باغ  خانه 
می  شرکت  این  جدی  معضالت  از  نیز 
باشد ایشان عدم پرداخت به موقع هزینه 
مشکالت  از  یکی  نیز  مصرفی  آب  های 
اساسی در انجام خدمات مطلوب آبرسانی 
آبفا  عامل  مدیر  پایان  در   ، نمودند  عنوان 
و  رهنمودهای  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
بیانات حضرت آیت اهلل صفایی بوشهری 
خطبه  در  آب  مصرف  مدیریت  زمینه  در 
ائمه  نمودند  تقاضا   ، جمعه  نماز  های 
این  در  استان  شهرستانهای  تمام  جمعه 
تا  نمایند  همراهی  آبفا  شرکت  با  زمینه 
استان  شریف  مردم  همراهی  با  بتوانیم 
مطلوب تری  آبرسانی  خدمات  بوشهر 

ارائه نماییم.

امام جمعه بوشهر خدمات شرکت آب و فاضالب استان بوشهر را ستود
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
کمیته  جلسه  در  بوشهر  استان 
فعالیت های  بخشی  انسجام 
و  آب  شرکت های  فرهنگی 
فاضالب منطقه جنوب با خیرمقدم 
دینی  و  فرهنگی  امور  مسئول  به 
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
کشور و شرکت کنندگان از دیگر 
موضوع  داشت:  اظهار  استان ها 
آب  مصرف  حوزه  در  فرهنگی 
بسیار مهم است که باید مدیریت 
مصرف در این حوزه مورد توجه 

ویژه قرار بگیرد.
وضعیت  حمزه پور  عبدالحمید 
را  گذشته  سال   ۲ در  کرونایی 
گرفتن  قرار  تحت الشعاع  موجب 
اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه های 
دانست و افزود: یکی از مهمترین 
چالش ها در کشور حوزه تامین و 
که  است  آشامیدنی  آب  مصرف 
در  فرهنگی  برنامه های  به  توجه 

این عرصه بسیار مهم است.
وی آب را معضل بزرگ اجتماعی 
تاکید کرد: مصرف این  دانست و 

ماده حیانی در مقوله فریضه الهی 
امر به معروف و نهی از منکر باید 

گنجانده شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
انسجام  و  همدلی  بوشهر  استان 
قرار  اشاره  مورد  را  شرکت  در 
قوت  نقطه  مهم  این  گفت:  و  داد 

محسوب می شود.
دینی  و  فرهنگی  امور  مسئول 
از  قدردانی  ضمن  کشور  آبفای 
آب  شرکت  مدیرعامل  زحمات 
با اشاره  و فاضالب استان بوشهر 
در  فرهنگی  برنامه های  نقش  به 
خاطر  مصرف  مدیریت  عرصه 

نشان کرد: مسئولیت امور فرهنگی 
و دینی همواره یک موضوع مهم 
در  مهم  این  که  است  اساسی  و 

عرصه مصرف بسیار مهم است.
رضا  محمود  االسالم  حجت 
انجام  در  اینکه  بیان  با  مهاجری 
و  اخالص  باید  فرهنگی  کارهای 
عملکرد جهادی وجود داشته باشد 
برنامه های  به  توجه  کرد:  تصریح 
تحقق  در  مهمی  نقش  فرهنگی 
باید  که  دارد  نظر  مورد  اهداف 
توجه  فرهنگی  زیرساخت های  به 

شود.
با حضور حجت االسالم مهاجری، 
دینی  و  فرهنگی  امور  مسئول 
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
امور  دفاتر  مسئولین  و  کشور 
و  آب  شرکت  دینی  و  فرهنگی 
به  جنوب  استان های  فاضالب 
مدت ۲ روز کمیته انسجام بخشی 
شرکت های  فرهنگی  فعالیت های 
و  جنوب  منطقه  فاضالب  و  آب 
آبفای  شرکت های  فرهنگی  شورا 

منطقه جنوب برگزار می شود.

هفته  گرامیداشت  ضمن  پور  حمزه 
از  یکی  :آب  گفت  غیرعامل  پدافند 
مهم ترین نیازهای حیاتی بشر است 
به  وابسته  مستقیم  مردم  وسالمت 
طرفی  واز  است  سالم  آب  مصرف 
مهم  مراکز  جزء  آب  تامین  منابع 
آسیب  ودرصورت  بوده  وحساس 
وآسیب  بحران  بروز  موجب  دیدن 
دلیل  همین  وبه  شود  می  جدی 
نقش  پدافندی  های  طرح  اجرای 

مهمی در پیشگیری از بحران دارد.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر با بیان اینکه طرح های پدافند 
غیرعامل در شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر اجرا شده است گفت: 
هم اکنون در شرکت آب وفاضالب 

استان بوشهر طرح های مهمی در 

حوزه پدافند غیرعامل در دست اجرا 
و مطالعه است .

اجرا  از  هدف  حمزه پور  عبدالحمید 
طرح های پدافند غیرعامل در تأسیسات 
آب و فاضالب را افزایش پایداری و 
انسانی،  نیروی  آسیب پذیری  کاهش 
تجهیزات  و  تأسیسات  و  ساختمان  ها 

زیربنایی آبرسانی عنوان کرد.
مدیریت  حوزه  شاخص های  وی 
 ۴ در  را  غیرعامل  پدافند  و  بحران 
تامین و توزیع آب  محور، مطالعات 
مقاوم  طرح های  انجام  اضطراری، 
سازی تأسیسات مقابله با چالش های 
کم آبی در شرایط خشکسالی، پدافند 
برق  تامین  و  زیستی  و  سایبری 

اضطراری عنوان کرد.
یکی  شرب  آب  تامین  افزود:  وی 
استان  این  مهم  بسیار  موضوعات  از 
مشکل  رفع  میان  این  در  و  است 
اهمیت  از  بوشهر  استان  آب  بحران 

ویژه ای برخوردار است.

بوشهر گفت:  استان  فاضالب  و  مدیرعامل شرکت آب 
مطالبات این شرکت از بخش  های اداری و نظامی بیش 
از ۲۰۰ میلیارد تومان است که انتظار می رود در راستای 
برای  زمینه  ها  پروژه  اجرای  روند  به  بخشی  سرعت 

پرداخت آن فراهم شود.
عبدالحمید حمزه پور افزود: در شرایطی که پروژه  های 
باید  دارند  اعتبار  تامین  به  نیازمند  بوشهر  استان  آبی 
آبفا  شرکت  به  خود  مطالبات  پرداخت  در  دستگاهها 

اهتمام جدی  داشته باشند.
آبرسانی  مقطعی  در  بوشهر  استان  در  داد:  ادامه  وی 
با  که  می شد  انجام  تانکر  توسط  محالت  از  برخی  در 

مدیریت صورت گرفته این معضل برطرف شده است.
هزار   ۳۰ بوشهر  شهر  در  اکنون  کرد:  اظهار  پور  حمزه 
مترمکعب آب موردنیاز شهروندان از طریق دستگاه آب 
شیرین کن تامین می شود و اکنون نیز عملیات اجرایی 
تامین ۵۲ هزار مترمکعب آب از طریق دستگاه های آب 

شیرین کن در دست اجرا است.
یاد شده آب  از ۲ پروژه  برداری  بهره  با  ادامه داد:  وی 
استان  این  بندی در مرکز  نوبت  پایدار و  بوشهر  شرب 
برطرف می شود. حمزه پور اظهار داشت: در شهر بوشهر 
انشعاب  هزار  چهار  حدود  جنوبی  محالت  بویژه  و 
غیرمجاز وجود دارد که ساماندهی آن به وضعیت تامین 

آب پایدار کمک می کند.

به میزبانی بوشهر

تشکیل کمیته انسجام خبشی فعالیت های فرهنگی شرکت های آبفا جنوب 

اجرای طرح های پدافند غیرعامل 
در شرکت آب و فاضالب استان 

طلب ۲۰۰ میلیاردی آبفا بوشهر 
از ادارات
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شبکه  های فرسوده ۴۰ درصد 
آب بوشهر را هدر می دهند

شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
آب و فاضالب استان بوشهر گفت: در زمان 
استان  این  آبرسانی  شبکه  درصد   ۳۰ حاضر 
را  تولیدی  آب  درصد   ۴۰ که  است  فرسوده 

هدر می دهند.
محمد پوریوسفی در گفت و گو با ایرنا افزود:  
با توجه به این وضعیت، نوسازی شبکه توزیع 
آب شهری و روستایی این استان و نشت یابی 
در راستای پیشگیری از تلفات آب ضروری 

است.
در  آب  توزیع  شبکه  طول  کرد:  اضافه  وی 
استان بوشهر ۶هزار و ۴۰۰ کیلومتر است که 
مانع  و  حفظ  را  موجود  وضع  بخواهیم  اگر 
به  ساالنه  باید  شویم  آب  تلفات  افزایش  از 
شبکه  این  از  کیلومتر   ۱۶۰ میانگین  صورت 

نوسازی شود. 
شرکت  آب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
آب و فاضالب استان بوشهر بیان کرد: برای 
آبرسانی شهری  از شبکه  میزان  این  نوسازی 
و روستایی ساالنه ۸۰۰ میلیون تومان و برای 
تومان  میلیارد   ۱۲۸ نیز  شبکه  کل  نوسازی 

اعتبار نیاز است.
پوریوسفی اضافه کرد: این برآورد هزینه برای 
سرعت  برای  اما  است  موجود  شرایط  حفظ 
شبکه،  تلفات  کاهش  کار،  انجام  در  بخشی 
نیازمند حداقل نوسازی ۲ برابر این مقدار در 

سال هستیم.

در  که  است  درحالی  این  کرد:  اظهار  وی 
چند سال اخیر آمار بسیار کمی از این شبکه 
هدررفت  و  تلفات  افزایش  با  شده  نوسازی 

آب روبرو هستیم.
در  اخیر  در چند سال  داد:  ادامه  پوریوسفی 
تاسیسات  ایجاد  و  تولید  مدیریت  حوزه 
اعتبارات خوبی  مانند مخازن و موارد دیگر 
به طوریکه چند آب شیرین کن  جذب شد 
در دست احداث، راه اندازی و بهره برداری 

است. 
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
اینکه  برای  گفت:  بوشهر  استان  فاضالب  و 
بتوانیم آب؛ این کاالی گران بها را که با قیمت 
بسیار باال به وسیله آب شیرین کن ها و یا از 
مشترکان  دست  به  و  تولید  دست  دور  نقاط 
شبکه  نوسازی  و  نگهداری  نیازمند  برسد 
توزیع و انشعابات است تا بتوان از هدر رفت 

آب جلوگیری کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بوشهر گفت: تحت هر شرایطی باید حقابه 
این استان از سد کوثر و منابع آب کازرون حفظ شود و نباید این حقابه را 

به بهانه دریا و احداث آب شیرین کن  از دست بدهیم.
عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر عنوان 
کرد: هرچند تالش شده است با استفاده از ظرفیت دریا مشکل کمبود آب 
آشامیدنی در استان برطرف شود، اما تحت هر شرایطی باید حقابه استان 
بوشهر از سد کوثر و منابع آب کازرون حفظ شود و نباید این حقابه را به 

بهانه دریا و احداث آب شیرین کن ها از دست بدهیم.

حقابه بوشهر از سد کوثر و منابع آب 
کازرون تحت هر شرایطی حفظ شود

اثر  در  حقابه ها  این  است  ممکن  افزود:  او 
کم بارشی کاهش یابد، اما باید به عنوان یک 
ضرورت برای پشتیبانی این استان حفظ شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بوشهر ادامه 
داد: برای حل مشکل کمبود آب آشامیدنی ۹۶ 
استان  این  هزار مترمکعب آب شیرین کن در 
در دست اجرا است و براساس برنامه ریزی 
انجام شده تالش می شود ۳۰هزار مترمکعب 
از این آب شیرین کن ها تا پایان امسال و بقیه 

نیز تا سال آینده وارد مدار تولید شوند.
حمزه پور عنوان کرد: با این برنامه ریزی انجام 
از طریق  بوشهر  استان  تامین آب  میزان  شده 
آب شیرین کن ها به ۴۰ تا ۴۵ درصد می رسد.

او گفت: با فعالیت ۲ واحد آب شیرین کن های 
شیرین  مترمکعب  ۴۰هزار  کنگان،  و  بوشهر 

سازی آب دریا در این استان انجام می شود.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
هزار  تا   ۲۰۰ و  هزار  از  بیش  افزود:  بوشهر 
آب  تاسیس  بخش  در  تومان  میلیارد   ۳۰۰ و 
شیرین کن ها از سوی بخش خصوصی در این 
استان در حال سرمایه گذاری است و افزون 
براین قرار است دولت نیز برای خرید این آب 
عظیمی  گذاری  سرمایه  تضمینی  صورت  به 
از  حاصل  تولیدی  آب  بنابراین  باشد  داشته 

شیرین سازی بسیار گران است.
حمزه پور بیان کرد: اگر قیمت آب سد و یا 

چاه ۲ تا سه هزار تومان باشد آب به دست 

آمده از آب شیرین کن ها ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان 
را  همت  این  دولت  وجود  این  با  اما  است، 
تامین  و  کردن مشکل  برطرف  برای  که  دارد 
نیاز اساسی مردم به آب آشامیدنی این هزینه 

را بکند.
او افزود: استان بوشهر جزو محدود استان های 
کشور است که در سرزمین مادری خود چیزی 
قابل  شیرین  آشامیدنی  آب  منابع  عنوان  به 
دسترسی در سطح و زیر زمین ندارد هر چند 
یکسری سد هایی در دست احداث است، اما 
به دلیل EC باالی آبی که از حوضه ها وارد 
سد ها می شود این آب ها هرگز قابل آشامیدن 

نیست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بوشهر ادامه 
داد: منابع آب های زیرزمینی چاه ها را به طور 
کامل از دست داده است و ۸۰ درصد از آب 
استان های  از  هم  استان  نیاز  مورد  آشامیدنی 
و  احمد  بویر  و  کهگیلویه  جمله  از  همجوار 

فارس تامین می شود.
استان  وابستگی  کاهش  گفت:  حمزه پور 
بوشهر از نظر منابع آب به استان های همجوار 
دریایی  مرز  کیلومتر   ۹۰۰ وجود  به  توجه  با 
با خلیج فارس از رویکرد های مهم استان در 

بخش تامین آب است.
آب  احداث  بخش  در  هرچند  کرد:  بیان  او 
شیرین کن ها دیر اقدام شده، اما خوب شروع 
در  جمهور  رئیس  نگاه  به  توجه  با  کرده ایم. 
زمینه تامین آب به عنوان نخستین مساله استان 
بوشهر این یک فرصت برای استان است که 
و  کند  استفاده  جمهوری  رئیس  نگاه  این  از 
یک بار برای همیشه مساله کمبود آب در این 

استان برطرف شود.
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و  آب  شرکت  مدیرعامل 
نشست  در  استان  فاضالب 
بیان  با  بوشهر  شهردار  با 
 ۳۰ شهر  این  در  اکنون  اینکه 
موردنیاز  آب  مترمکعب  هزار 
دستگاه  طریق  از  شهروندان 
شود  می  تامین  کن  شیرین  آب 
هزار   ۵۲ تامین  داشت:  اظهار 
از  شبانه روز  در  آب  مترمکعب 
شیرین  آب  های  دستگاه  طریق 

کن در دست اجرا است.
با  افزود:  حمزه پور  عبدلحمید 
بهره برداری از ۲ پروژه یاد شده 
آب شرب بوشهر پایدار و نوبت 
بندی در مرکز این استان برطرف 

می شود.
وی با بیان اینکه در شهر بوشهر 
جنوبی  محالت  در  به ویژه  و 
حدود ۴ هزار انشعاب غیرمجاز 
آب وجود دارد گفت: ساماندهی 
انشعابات به وضعیت تامین  این 

آب پایدار کمک می کند.
و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بیان  با  بوشهر  استان  فاضالب 
آب  مطالبات  پرداخت  اینکه 
ضرورت  یک  ادارات  مصرفی 
است گفت: مطالبات این شرکت 
نظامی  و  اداری  بخش  های  از 
 ۲۰۰ از  بیش  بوشهر  استان 

میلیارد تومان است که انتظار می 
رود در راستای سرعت بخشی به 
روند اجرای پروژه ها زمینه برای 

پرداخت آن فراهم شود.
شرایطی  در  پورافزود:  حمزه 
بوشهر  استان  آبی  پروژه  های  که 
نیازمند به تامین اعتبار دارند باید 
مطالبات  پرداخت  در  دستگاهها 
خود به شرکت آبفا اهتمام جدی  

داشته باشند.
تشکر  ضمن  بوشهر  شهردار 
ضروری  و  حیاتی  خدمات  از 

و  همکاری  بر  آبفا  شرکت 
در  شرکت  این  با  الزم  تعامل 
آب  های  پروژه  اجرای  راستای 
و فاضالب در سطح شهر بوشهر 

تأکید نمودند.
گفت:  بوشهر  بندر  شهردار 
وضعیت  ساماندهی  هدف  با 
تشکیل  بوشهر  در  حفاری ها 
حضور  با  حفاری  کارگروه 
و  بوشهر  بندر  شهرداری 
حفاری  کار  دارای  دستگاه  های 
مانند آب، برق، گاز و مخابرات 

ضرورت دارد.
در  کرد:  اظهار  حیدری  حسین 
بدون  ها  دستگاه  موارد  بسیاری 
حفاری  کمیته  نشست  تشکیل 
این  و  می کنند  حفاری  به  اقدام 
برگزاری  با  که  است  حالی  در 
حفاری ها  هماهنگی  نشست 
انجام  تری  مطلوب  نحو  به  نیز 

می  گیرد.
هایی  حفاری  در  کرد:  بیان  وی 
زمان  باید  می گیرد  صورت  که 
انجام  با  و  مدیریت  بخوبی 
زمانی  موعد  در  ها  حفاری 
شهروندان  نارضایتی  از  مناسب 

جلوگیری شود.
نمونه  برای  داد:  ادامه  حیدری 
اگر دستگاهی نیاز به پنج کیلومتر 
در  پروژه  این  باید  دارد  حفاری 
کوتاه  و  شده  تقسیم  های  قطعه 
رویکرد  این  زیرا  گیرد  انجام 
نیز  خیابان  طول  همه  انسداد  از 

جلوگیری می کند.
وی افزود: در حفاری های شهر 
و  ترمیم  کار  در  تاخیر  بوشهر 
همواره  کیفیت  بی  کار  انجام 
شهروندان  نارضایتی  به  منجر 
است که باید دستگاه های حفار 
جلوگیری  رویه  این  تکرار  از 

کنند. 

با حکم وزیر نیرو، محمد جوانبخت 
امور  در  نیرو  وزیر  معاون  عنوان  به 
شرکت  مدیرعامل  و  آبفا  و  آب 
منصوب  ایران  آب  منابع  مدیریت 

شد.
نیرو، محمد  وزیر  محرابیان،  علی اکبر 
جوانبخت را به عنوان معاونت آب و 
آبفای وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت 

مدیریت منابع آب انتخاب کرد.

به  فعالیت  سابقه  جوانبخت،  محمد 
قرب  )قرارگاه  سابق  فرمانده  عنوان 
همچنین  و  )ع(  نوح  بازسازی( 
سازندگی  قرارگاه  حرا  موسسه 
خاتم االنبیاء )ص( را در کارنامه دارد.
پیش از این قاسم تقی زاده خامسی به 
عنوان معاون وزیر نیرو در امور آب 
آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت  و 

منابع آب ایران فعالیت می کرد.

انتصـاب مدیرعـامـل شـرکت 
مدیـریت منـابع آب ایـران

با حضور مدیرعامل  آبرسانی  بررسی طرح های 
شرکت آب و فاضالب استان و شهردار بوشهر
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به  مراجعه  هنگام  باشد  یادمان 
»صبر«  کمی  همیشه  ادارات 
اضافه با خودمان ببریم و با این 
است  الزم  که  برویم  آمادگی 

کمی صبورتر باشیم.
به نکاتی  یادداشت کوتاه  در دو 
رجوع ها  ارباب  و  کارمند ها  که 
الزم است آن ها را رعایت کنند 
اشاره می کنیم. درست است  که 
برخورد های  کارمند ها  از  بعضی 
بی ادبانه ای دارند و در انجام کار 
به  را  »همه«  اما  می کنند،  سستی 

یک چوب نرانیم.
هر  که  نکته ای   ۱۰ ادامه  در 
افتادن  راه  برای  رجوع  ارباب 
کارش خوب است بداند شروع 

می کنیم.
بد است و  اگر حال مان  ۱ حتی 
مانده ایم،  در صف  زیادی  مدت 
و  لبخند  با  است  بهتر  باز 
آن  که  کارمندی  با  خوش رویی 
کنیم.  برخورد  نشسته  میز  طرف 
قوت«  »خدا  و  نباشید«  »خسته 
و  خوشایند  کلمات  بگوییم. 
خیلی  را  خستگی  مهربانانه 
و  می کند  پاک  تن  از  وقت ها 
باشد  یادمان  هستند.  گره گشا 
مالیات  از  چه  گر  کارمند،  که 
ما  نوکر  اما  می گیرد،  حقوق  ما 
عنوانی  هیچ  تحت  نباید  نیست. 
به  باال  از  و  تحقیرآمیز  برخورد 

پایین داشته باشیم.
مسئول  کارمند ها  عموم   ۲
نیستند.  کشور  فعلی  وضعیت 
وضع  را  باالدستی  قوانین  آن ها 
در  وقتی  مجری اند.  نمی کند. 
بانک مثاًل ایراد می گیرند که برای 
شناسنامه  اصل  حساب  افتتاح 
الزم است، نگوییم: »آقا تو بانکا 
میلیارد اختالس میشه شما  هزار 
دادی؟«  گیر  من  شناسنامه  به 
کارمندی که روبه روی شماست، 
اختالس نکرده، اما این حرف جز 
بدکردن حال او و احتماالً تشدید 

سخت گیری فایده ای ندارد.

از  ۳ هر چقدر عصبانی هستیم 
فرم  چک،  پرونده،  پرت کردن 
کنیم.  خودداری  میز  روی   ... و 
چیزی  هر  از  قبل  اداره  کارمند 
یک انسان است و برخورد هایی 
از این دست جز ایجاد عصبانیت 
سودی  هیچ  متقابل  پرخاش  و 
را  دلیلش  ناراحتیم،  اگر  ندارد. 
مقابل  در  بگوییم.  او  به  شمرده 
حق  تند  یا  قانونی  غیر  برخورد 
شکایت  باالتر  مقام  به  داریم 

ببریم.
در  کارمند  یک  باشد  یادمان   ۴
برخورد  نفر  ده ها  با  روز  طول 
آن ها  همه  لزومًا  که  می کند 
مؤدبانه و معقول رفتار نمی کنند. 
ما  از  قبل  ارباب رجوع  چه بسا 
و  داشته  توهین آمیز  رفتاری 
کارمندی که کار ما به او افتاده را 
او موظف  آزرده است.  به شدت 
اما  کند،  برخورد  محترم  است 
مثل هر انسانی ممکن است توان 
باشد.  رفته  تحلیل  روحی اش 
جای  را  خودمان  کمی  همیشه 
فکر  و  بگذاریم  مقابل  طرف 

نکنیم همه با ما دشمنی دارند.
یک  به  مراجعه  قصد  وقتی   ۵
است  خوب  داریم،  را  اداره 
کمی  کارمان  مورد  در  قبل  از 
با  تقریبًا  االن  کنیم.  پرس وجو 
هر  مورد  در  ساده  گوگل  یک 
تا  گاز  و  برق  و  آب  از  اداره ای 
پرورش  و  آموزش  و  شهرداری 

مدارکی  هست.  اطالعات   ... و 
یا  باشیم  داشته  همراه  باید  که 
که  کنیم  چک  خوب  را  اسناد 
هنگام مراجعه، کارمند آن بخش 
الزم نباشد همه چیز را از صفر 
وقت  و  بدهد  توضیح  برایمان 
تلف  را  دیگران  و  او  خودمان، 

کنیم.
قال  و  »داد  که  می دانم   ۶
تکنیک ها  از  یکی  راه انداختن« 
اما  است،  کار  راه انداختن  برای 
هرگز این رفتار را انجام ندهیم. 
دون شان ماست و اگر کارمندی 
برای  می اندازد  راه  را  ما  کار 
راحت  ما  شر  »از  که  است  این 
شود!« شر نباشیم! از سوی دیگر 
صمیمی  زود  خیلی  کارمند ها  با 
نشویم؛ به ویژه اگر کارمند خانم 

است.
ادارات  به  مراجعه  هنگام   ۷
با  اضافه  »صبر«  کمی  همیشه 
آمادگی  این  با  ببریم!  خودمان 
برویم که الزم است کمی صبورتر 
اعصاب  کمتر  طور  این  باشیم. 
خودمان خراشیده می شود. چرا؟ 
اداری  سیستم  هنوز  واقعًا  چون 
اینترنت،  لنگ سرعت  در کشور 
بروکراسی  سامانه،  قطع شدن 
 ... و  متعدد  امضا های  ُکشنده، 
مسئولیت  که  چیز هایی  است. 
کارمند  عهده  بر  لزومًا  آن ها 

نیست.
۸ پیشنهاد رشوه و پول چای و 

شیرینی ندهیم. گرچه یک کارمند 
درخواستی  چنین  هرگز  نباید 
ارتشا کند )رشوه  باشد و  داشته 
بگیرد(، ولی نقش کسی که رشا 
هم  می دهد(  )رشوه  می کند 
بسیار پررنگ است. می فهمم که 
یک  موضوع  این  که  می گویید 
وقت ها  خیلی  و  است  واقعیت 
وجود دارد، اما این کار را نکنیم. 
پول  همین  با  فساد ها  بزرگترین 
پیش  ظاهر  به  دادن های  چای 

پاافتاده شروع شده است.
۹ وقتی کارمندی در حال انجام 
دیگر  رجوع  ارباب  یک  کار 
است باالی سر او نایستیم، سوال 
به  را  او  تمرکز  و  نپرسیم  مکرر 
هم  داریم  سوال  اگر  نزنیم.  هم 
بهتر است مودبانه اجازه بگیریم: 
سرتون  میدونم  میخوام  »عذر 
من  ممکنه  ولی  هست،  شلوغ 
بعید  کنید...«  راهنمایی  رو 
این  به  پاسخ  در  کارمندی  است 
نه!  بگوید:  مودبانه  درخواست 

راهنمایی نمی کنم!
۱۰- اگر کارمندی خوش برخورد 
این  حتمًا  راه انداز،  کار  و  است 
تشکر  و  بگوییم  او  به  را  نکته 
پیش  است  بهتر  حتی  کنیم. 
مافوق او برویم و همین موضوع 
باعث  تحسین  این  بگوییم.  را 
می شود در برخورد های بعدی با 
و  رعایت  را  نکات  این  دیگران 

تقویت کند.«

۱۰ نکته کوتاه که هر ارباب  رجوع الزم است بداند
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نماینده ولی فقیه در استان: نیروگاه اتمی
در تأمین آب مشارکت کند

خبرگزاری ایسنا- 17 آبان 1400

نسیم خدمت در مناطق شمالی شهر بوشهر 
با اجرای طرح مهم آبفا

خبرگزاری مهر- 20 آبان 1400

نشست مدیرعامل آب و فاضالب استان و شهردار 
بندر بوشهر برای تسریع در پروژه های آبرسانی

خبرگزاری ایرنا- 15 آبان 1400

تقدیر نماینده بوشهر در مجلس از اقدامات 
جهادی شرکت آب و فاضالب استان
باشگاه خبرنگاران- 28 آبان 1400

توسعه آب شیرین کن 
تنها راه امنیت آب استان 

خبرگزاری صداوسیما- 7 آبان 1400
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