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کاهش  به  توجه  با  گفت:  بوشهر  استاندار 
اقدام های  انجام  جاری،  درسال  بارش ها 
در  آبی  تنش  هرگونه  بروز  از  پیشگیری 
به  استان  این  اولویت های  از  آینده  تابستان 

شمار می رود.
آب  شورای  نشست  در  گراوند  عبدالکریم 
از  یکی  ارتباط  این  در  افزود:  بوشهر  استان 
پروژه های مهم این استان، احداث مخازن در 
نقاط مختلف است که تعیین تکلیف وضعیت 
و  آب  شرکت  سوی  از  پروژه ها  این  اجرای 
فاضالب و مدیران مسئول ضروری است و 
نباید اجازه داد پروژه های مخازن آب معطل 

بمانند.

وی بیان کرد: با توجه به کمبود بارش باران 
در استان بوشهر، باید ساز و کاری فراهم شود 
که تا قبل از شروع فصل گرما، مشکلی برای 

تامین آب در تابستان نداشته باشیم.
و  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  تاکید  گراوند 
حساسیت های موجود تاکنون اجازه نداده ایم 
این استان با بحران آب روبرو شود در همین 
در  مردم  که  است  این  ما  ارتباط همه تالش 
مواجه  آب  تامین  مشکالت  با  آینده  تابستان 

نشوند.
نیست  شایسته  شد:  یادآور  بوشهر  استاندار 
مشکل  با  کشور  انرژی  پایتخت  در  مردم 
کمبود آب دست و پنجه نرم کنند، برهمین 
اساس تامین آب مورد نیاز مردم 
این استان تکلیف مدیران 
نهایت  باید  و  است 
را  خود  همت 
مهم  این  برای 
بکار گیرند.

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آب  پروژه های  نخست  فاز  گفت:  بوشهر 
شیرین کن بوشهر و سیرافـ  جم و روستاهای 
مختلف قبل از تابستان سال آینده وارد مدار 
نقشی  پروژه ها  این  تحقق  که  می شود  تولید 
استان  آشامیدنی  آب  کمبود  جبران  در  مهم 

بوشهر دارد.
در  آب  کلرزنی  درباره  حمزه پور  عبدالحمید 
استان بوشهر اظهارداشت: در این ارتباط بیش 
تاسیسات  و  تجهیزات  تومان  میلیارد  پنج  از 
کلرزنی در مناطق روستایی که در گذشته از 
این امکانات بی بهره بودند نصب و راه اندازی 
شده و اکنون آب بهداشتی در اختیار مشترکان 

قرار می گیرد.
۶هزار  کن  آب شیرین   پروژه  به  اشاره  با  وی 
اضافه  دالکی   - وحدتیه  مترمکعبی   ۵۰۰ و 
به  تومان  میلیارد   ۱.۶ ارتباط  این  در  کرد: 
پیمانکار  به  تولیدی،  آب  خرید  پیش  عنوان 
ارتباط  این  در  و  شد  پرداخت  پروژه  این 
بزودی تسهیالت بانکی به پیمانکار این پروژه 

پرداخت می شود.
انجام  پیگیری های  با  کرد:  اظهار  پور  حمزه 
شده  مشکل تامین سیمان این پروژه برطرف 

شده است.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
پروژه  اجرای  مناقصه  اسناد  گفت:  بوشهر 
مترمکعبی   ۵۰۰ و  هزار   ۲ آب شیرین کن 
تنگستان تدوین و به شرکت مهندسی آب و 
آن  پیمانکار  بزودی  و  شده  ارسال  فاضالب 

انتخاب می شود.
وی ادامه داد:  از ۴۵۰ کیلومتر شبکه آبرسانی 
به  نیاز  آن  از  عمده ای  بخش  بوشهر  استان 
اصالح دارد که با تخصیص اعتبار الزم 
کیلومتر   ۱۱۰ تاکنون  امسال 
فرسوده  شبکه های  از 
و  شهرها  در  آب 
این  روستاهای  
نوسازی  استان 
یافته  توسعه  و 

است.

استاندار بوشهر:
پیشگیری از تنش آبی تابستانی در اولویت استان است 
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در  وتنگستان  دشتی  مردم  نماینده  با حضور 
آبرسانی  طرح های  اسالمی  شورای  مجلس 

این دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت
آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
وفاضالب استان بوشهر با حضور دکتر کرمی 
مجلس  در  وتنگستان  دشتی  مردم  نماینده 
معاون  کشفی  ،حمیدرضا  اسالمی  شورای 
شرکت  بهره برداری  بر  نظارت  و  راهبری 
پور  حمزه  کشورومهندس  آبفای  مهندسی 
استان  وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل 
شهرستان  در  آبرسانی  های  طرح  بوشهر 
ویدئو  صورت  به  وتنگستان  دشتی  های 
این  .در  گرفت  قرار  بررسی  مورد  کنفرانس 
مردم  نماینده  کرمی  غالمحسین  نشست 
دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی 
با مسئوالن شرکت آب و فاضالب کشور و 
مطالبات  از  یکی  اینکه  بیان  با  بوشهر  استان 
تامین آب  تنگستان  به حق مردم در دشتی و 
سال   ۲ در  داشت:  اظهار  است  آشامیدنی 
گذشته روستاهای نوار ساحلی این شهرستان 
قبل  سال  که  بودند  مواجه  کم آبی  بحران  با 
آب  شرکت  ازسوی  طرح هایی  اجرای  با 
تاحدودی  مشکالت  این  استان  وفاضالب 

کاهش یافت.
وی ضمن تقدیر وتشکر از اقدامات شرکت 
تالش های  از  بوشهر  استان  وفاضالب  آب 
انجام شده در تحقق مطالبات مردم در تامین 
آب  مشکالت  رفع  افزود:  آشامیدنی  آب 
دشتی  مردم  مطالبات  اساسی ترین  از  یکی 
اجرای  راستا  این  در  که  است  تنگستان  و 

طرح های آب باید تسریع یابد .
مجلس  در  تنگستان  و  دشتی  مردم  نماینده 
مشکالت  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
این  روستاهای  آشامیدنی  آب  تامین 
می یابد  افزایش  گرما  فصل  در  شهرستان ها 
طرح های  اجرای  به  توجه  با  کرد:  تاکید 
آبرسانی در تنگستان و دشتی امیدواریم این 
وارد  و  تکمیل  گرما  فصل  از  قبل  پروژه ها 

مدار بهره برداری شود.
برای  اعتبارات الزم  تامین  بر  تاکید  با  کرمی 
آبرسانی خاطر  این طرح های  اجرای  تسریع 
آبرسانی  پروژه های  اتمام  برای  کرد:  نشان 
ضمن  تنگستان  و  دشتی  شهرستان های 
تخصیص اعتبارات الزم باید تا پایان خرداد 

ماه ۱۴۰۰ این پروژه ها تکمیل شود.

مجلس  در  تنگستان  و  دشتی  مردم  نماینده 
شبکه  آبرسانی  نوسازی  اسالمی  شورای 
با  کرد:  تاکید  و  دانست  ضرورت  یک  را 
نوسازی  اعتبارات  شده  انجام  پیگیری های 
شبکه آبرسانی تامین شده که امید می رود در 
و  تنگستان  آبرسانی  مشکل   ۱۴۰۰ تابستان 

دشتی برطرف شود.
پروژه های  تکمیل  در  تسریع  کرمی 
ضرورت  یک  را  تنگستان  آب شیرین کن 
ذخیره  مخازن  تکمیل  کرد:  بیان  و  دانست 
آب در روستاهای تنگستان و دشتی باید در 

اولویت قرار بگیرد.
تنگستان  آب  سهمیه  افزایش  خواستار  وی، 
و دشتی از خط آبرسانی کوثر شد و افزود: 
مردم  تاریخی  و  دیرینه  مشکل  شود  تالش 
مهم  مطالبات  از  یکی  که  تنگستان  و  دشتی 

مردم است برطرف شود.
بهره برداری  بر  نظارت  و  راهبری  معاون 
شرکت مهندسی آبفای کشور هم با بیان اینکه 
حل مشکالت آبرسانی استان بوشهر یکی از 
خاطرنشان  است  شرکت  این  اولویت های 
آبرسانی  مشکالت  حل  راستای  در  کرد: 
در  متعددی  و  مهم  طرح های  بوشهر  استان 
نقاط مختلف این استان در قالب پروژه های 
شبکه،  توسعه  و  نوسازی  آب شیرین کن، 
تجهیز  و  حفر  آب،  ذخیره  مخازن  ساخت 
در  آب  انتقال  خطوط  و  آبرسانی  چاه های 

حال اجرا است.
پروژه های  اجرای  کشفی  حمیدرضا 
آب شیرین کن در نقاط مختلف استان بوشهر 
را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: برخی از 
پروژه های آب شیرین کن استان بوشهر قبل از 

فصل تابستان وارد مدار تولید می شود.

وی، با اشاره به تسریع در پروژه های آبرسانی 
در شهرستان دشتی و تنگستان تاکید کرد: با 
تامین اعتبارات الزم تالش می شود پروژه های 
آبرسانی در این ۲ شهرستان به ویژه آبرسانی 
تا  شود  تکمیل  گرما  فصل  از  قبل  روستایی 
مردم در تابستان با کمبود آب مواجه نباشند.

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر با اشاره به اجرای طرح های آبرسانی 
در دشتی و تنگستان تصریح کرد: در این ۲ 
شهرستان به ویژه در نوار ساحلی طرح های 
شبکه،  توسعه  و  نوسازی  جمله  از  مختلف 
خطوط  آب شیرین کن،  آب،  ذخیره  مخازن 
دست  در  آب  سهمیه  افزایش  و  آب  انتقال 

اجرا است.
استاندار  اینکه  بیان  با  حمزه پور  عبدالحمید 
آبرسانی  طرح های  به  ویژه ای  توجه  بوشهر 
اجرای  گفت:  دارد  آن  اعتبارات  تامین  و 
طرح های آبرسانی در اولویت تامین اعتبار در 

استان بوشهر قرار دارد.
در  کیلومتری   ۲۵ انتقال  خط  اجرای  از  وی 
آب  انتقال  کرد: خط  بیان  و  داد  خبر  دشتی 
حال  در  سدر  تنگ  آب  چاه های  از  شیرین 
آب  پروژه  این  تکمیل  با  که  است  اجرا 

آشامیدنی این شهرستان پایدار می شود.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر اعتبار مورد نیاز اجرای این پروژه را 
۵۰ میلیارد تومان دانست و خاطر نشان کرد: 
که  شده  اجرا  پروژه  این  درصد   ۵۰ تاکنون 

تالش می شود تاماه آینده تکمیل شود.
در  آب  ذخیره  مخازن  اجرای  حمزه پور 
اشاره  مورد  را  تنگستان  و  دشتی  روستاهای 
پروژه ها  این  تکمیل  با  کرد:  بیان  و  داد  قرار 

آب در نوار ساحلی پایدار می شود.

بررسی طرح های آبرسانی دشتی و تنگستان با حضور نماینده مجلس 
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و  آب  شرکت  مدیرعامل 
فاضالب استان بوشهر از 
خانه  در  خواست  مردم 
را  آب  سال  پایان  تکانی 

صحیح مصرف کنند.
پور  حمزه  عبدالحمید 
و  آب  شرکت  مدیرعامل 
با  بوشهر  استان  فاضالب 
اشاره به ضرورت استفاده 
سنت  در  آب  از  بهینه 
درآستانه  تکانی  خانه 
بر صرفه جویی  نو،  سال 

درمصرف آب و حذف مصارف غیر ضروری 
تاکید کرد.

خانه  سنت  همزمانی  به  توجه  با  افزود:  او 
استفاده  و  کرونا  ویروس  شیوع  با  تکانی 
مکرر از آب برای شستشو، میزان مصرف آب 
دراستان افزایش یافته است و ضروری است 

مشترکان به مدیریت مصرف آب توجه کنند 
و از موکول کردن مصارف به روز های پایانی 
سال بپرهیزند تا برخی نقاط دچار مشکالت 

کم آبی و یا افت فشار آب شوند.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان  در  آب  تامین  منابع  کرد:  بیان  بوشهر 

محدود است و از استان های 
از  می شود،  تامین  همجوار 
سوی دیگر بارندگی در سال 
آبی کنونی نسبت به سال های 
است  داشته  کاهش  گذشته 
می خواهیم  مردم  از  بنابراین 
موارد  این  گرفتن  نظر  در  با 
در  را  جویی  صرفه  حداکثر 

مصرف آب رعایت کنند.
شستشو  گفت:  پور  حمزه 
از  استفاده  آب،  حداقل  با 
حداکثر  با  لباسشویی  ماشین 
با حداقل  پارکینگ  و  نظافت حیاط  ظرفیت، 
آب، استفاده از سطل آب در شستن خودرو 
از  استحمام  زمان  کردن  کوتاه  و  فرش ها  و 
جمله راهکار هایی است که می تواند استفاده 
از جریان مستمر آب را برای تمام مشترکین 

محقق سازد.

بازدید مدیرکل حراست شرکت مهندسی آبفا از آب  شیرین کن های استان 

و  آب  مهندسی  شرکت  حراست  مدیرکل 
فاضالب استان بوشهر به همراه معاون حفاظت 

فیزیکی وزارت نیرو با حضور در 

امنیتی  مسائل  بوشهر  شهر  آبشیرین کن های 
حفاظتی این مجموعه ها را مورد بررسی قرار 

دادند.
آبفای  مهندسی  شرکت  حراست  کل  مدیر 
کشور در بررسی آبشیرین کن ۲۲ هزار و ۵۰۰ 

متر مکعبی همچنین روند اجرای پروژه 

شهر  در  مترمکعبی  هزار   ۱۷ آب شیرین کن 
و  آب  اصلی شرکت  کرد: هدف  بیان  بوشهر 
باشد  می  مردم  به  رسانی  خدمت  فاضالب 
گوارا  آشامیدنی  آب  توزیع  و  تهیه  جمله  از 
این  از  مراقبت  حراست  وظیفه  و  سالم  و 

دستاوردها و سرمایه است.
تحقق  راستای  در  افزود:  نژاد  عرب  جعفر 
بخشیدن به این مهم حراست با نگاه امنیتی و 
حفاظتی که وظیفه ذاتی آن می باشد با بررسی 
احتمالی  رفع  جهت  آبرسانی  مهم  اماکن 
مشکالت امنیتی و حفاظتی و پیشگیری نمودن 

آنها اقدام می کند.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تثبیت وضعیت  راستای  در  گفت:  نیز  بوشهر 
اب  پروژه های  اجرا  استان  شرب  آب  تأمین 
شیرین کن در اولویت این شرکت قرار گرفته 

است.
عبدالحمید حمزه پور ادامه داد: در این راستا 
بوشهر  استان  سطح  در  متعددی  پروژه های 
اجرایی شده که شاخص ترین آن، پروژه های 

آب شیرین کن ۳۵ هزار شهر بوشهر است.
وی افزود: کاهش هدرفت آب در شبکه توزیع 
از دیگر اولویت های شرکت آبفا استان بوشهر 
پروژه های  مهم  این  تحقق  هدف  با  که  است 

متعددی اجرایی شده است.
با ساماندهی  ارتباط  حمزه پور عنوان کرد: در 
دیرینه  مطالبه  عنوان  به  فاضالب  شبکه 
بوشهری ها نیز در چندین محله از مرکز استان 

پروژه هایی در حال اجرا است .

در خانه تکانی ها، آب را درست مصرف کنید
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بودجه  و   ۹۸ سال  مالی  صورتهای 
آب  ۱۴۰۰شرکت  سال  پیشنهادی 
و فاضالب استان بوشهر در جلسه 
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 

تصویب شد
جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان 
سهام شرکت آب و فاضالب استان 
کنفرانسی  ویدئو  به  صورت  بوشهر 
کشفی  مهندس  ریاست  باحضور 
بهره  بر  ونظارت  راهبری  معاون 
و  آب  مهندسی  شرکت  برداری 
مهندس  با حضور  کشور  فاضالب 
و  مدیره  هیئت  رئیس  حمزه پور 
مدیره،  هیأت  اعضا  عامل،  مدیر 
معاونین، صاحبان سهام  مقام،  قائم 
و  آب  شرکت  مدیران  و  شرکت 

فاضالب استان بوشهر برگزار شد.
عبدالحمید  مهندس  جلسه  این  در 
و  مدیره  هیئت  رئیس  حمزه پور 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
صورتهای  بیان  با  بوشهر،  استان 
هدف  تشریح  با  و   ۹۸ سال  مالی 
 ،۱۴۰۰ سال  در  شرکت  گذاری 
سال  های  فعالیت  از  گزارشی 
راهبردهای  شامل  شرکت   ۹۹
درآمدها  فاضالب،  و  آب  بخش 
مصرف،  و  منابع  هزینه های  و 
تاسیسات  برداری  بهره  اطالعات 
توسعه  مهندسی،  فاضالب،  و  آب 
و بهسازی تاسیسات، منابع انسانی 
تحقیقات،  وری  بهره  بهبود  و 
اهم  و  مدیریت  و  تکالیف  انجام 
را  راهکارها  و  موجود  چالش های 

ارائه کرد.
این  های  چالش  ترین  مهم  وی 
آب  تامین  منابع  کمبود  را  شرکت 
شرب در استان بوشهر عنوان نمود 
منابع  درصد   ۸۰ ۷۰تا  بین  وگفت: 
خارج  از  بوشهر  استان  آب  تامین 
این  که  شود  می  تامین  استان  از 
های  چالش  ترین  مهم  از  موضوع 
منابع  تامین  جهت  شرکت  این 
می  مشترکین  برای  آب  مطمئن 
 ۴ اندازی  وراه  نصب  با  که  باشد 
آبشیرین کن و نیز افزایش ظرفیت 
ونیز  موجود  های  کن  آبشیرین 
طراحی و ساخت چند آبشیرین کن 
در حال احداث تالش می شود این 

وابستگی کمتر شود.

این  های  هزینه  درخصوص  وی 
رسیدن  :جهت  گفت  نیز  شرکت 
به اهداف شرکت باید بین درآمدها 
توازن  شرکت  جاری  های  وهزینه 
ایجاد گردد تا بتوانیم با برنامه ریزی 
شرکت  اهداف  به  دقیق  و  اصولی 

دست یابیم .
مهندس  جلسه،  این  پایان  در 
ونظارت  راهبری  معاون  کشفی 
مهندسی  شرکت  برداری  بهره  بر 
اقدامات  از  کشور  فاضالب  و  آب 
و  مدیریت  توسط  گرفته  صورت 
فاضالب  و  آب  شرکت  کارکنان 
استان بوشهر در خصوص عملکرد 
خدمات  ونیز  و  شرکت  مطلوب 
بوشهر  استان  مردم  به  آبرسانی 

تقدیر وتشکر نمود.

تکمیل آب شیرین کن، کمبود آب 
ساحل تنگستان را برطرف می کند 

گفت:  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
امیدواریم با افتتاح آب شیرین کن نوار ساحلی تنگستان با 
به  منطقه  این  آب  کمبود  مشکل  مترمکعب،  ظرفیت۷۵۰۰ 

طور کامل برطرف شود.
فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر  حمزه پور  عبدالحمید 
استان  محاسبات  دیوان  کل  مدیر  بازدید  در  بوشهر  استان 
از روند اجرای طر ح های آبرسانی شهرستان های بوشهر و 
تنگستان بیان کرد: برای تامین مطمئن آب آشامیدنی مورد 
ظرفیت  با  دریا  آب  سازی  شیرین  طرح  اکنون  مردم  نیاز 
تولید ۱۰۰ هزار مترمکعب، در برنامه کاری شرکت آب و 

فاضالب استان بوشهر قرار دارد.
او به روند اجرای آب شیرین کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر 
اشاره کرد و افزود: این طرح با همکاری و مشارکت گروه 
ای  آینده  در  که  است  اجرا  حال  در  مپنا  سرمایه گذاری 

نزدیک بخش اول آن به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به 
تنگستان،  ساحلی  نوار  در  آشامیدنی  آب  تامین  مشکالت 
ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته و اجرای طرح های 
مختلف، در تابستان گذشته مشکالت نوار ساحلی تنگستان 

کاهش چشمگیری داشت.
اجرای  را  این شرکت  اقدام های  از  دیگر  یکی  پور  حمزه 
طرح آب شیرین کن نوارساحلی تنگستان برشمرد و گفت: 
امیدواریم با افتتاح این طرح با ظرفیت تولید ۷۵۰۰مترمکعب 
آب در شبانه روز، مشکل آب نوار ساحلی تنگستان به طور 
مخزن  ساخت  در خصوص  همچنین  او  شود.  حل  کامل 
ذخیره آب شهر دلوار بیان کرد: این مخزن با حجم ۵ هزار 

مترمکعب سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر عنوان کرد: 
برای تسریع در اجرای طرح های عمرانی نیازمند همکاری 
و همیاری دیوان محاسبات هستیم و امیدواریم با تخصیص 
به موقع اعتبارات استانی و ملی، طرح های آب و فاضالب 

شتاب گیرد.
ابراهیم مرادیان مدیر کل دیوان محاسبات استان بوشهر نیز 
در این بازدید گفت: آمادگی کامل داریم که در چارچوب 
قوانین و مقررات برای حل مشکالت و تسریع در اجرای 

طرح های آبرسانی استان بوشهر    
          تالش کنیم.

صورت های مالی سال ۹۸ و بودجه 
پیشنهادی شرکت آب وفاضالب استان 

بوشهر درسال ۱۴۰۰به تصویب رسید
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تکمیل آبشیرین کن، کمبود آب 
ساحل تنگستان را برطرف می کند

باشگاه خبرنگاران - 12 اسفند

با اجرای طرح فاضالب، بافت 
تاریخی بوشهر در مسیر احیا قرار 

گرفت
مهر - 17 اسفند

استاندار بوشهر: پیشگیری از تنش آبی 
تابستان در اولویت استان است

ایرنا - 3 اسفند

هدررفت 3۰ درصدی آب در استان بوشهر/ 
خطوط آبرسانی نوسازی می شود

ایسنا - 10 اسفند

مردم در آیین خانه تکانی، مصرف 
بهینه آب را مورد توجه قرار دهند

خبرگزاری صدا و سیما -15 اسفند
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