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اخبار
در فصل تابستان تامین آب شرب از
طریق یک سامانه آبرسانی امری
دشوار است

اصفهان – راعی  :مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان در جمع مدیران طرح
آبرسانی اصفهان بزرگ با اشاره به افزایش نیاز
آبی مردم در نیمه اول سال اعالم کرد:بدون
شک با افزایش دما میزان مصرف هم بیشتر
می شود این در حالیست که تنها سامانه
آبرسانی اصفهان ظرفیت محدودی در تامین
آب شرب دارد.
هاشم امینی اعالم کرد :نهایت ظرفیت تامین
آب شرب تصفیه خانه آب باباشیخعلی ۱۱.۵
متر مکعب در ثانیه هست در حالیکه نیاز آبی
در فصل تابستان حداقل  ۱۴.۵متر مکعب
است وی به کمبود  ۳الی  ۳.۵متر مکعبی در
ثانیه آب برای تامین آب شرب مردم پرداخت و
اظهار داشت :هم اکنون ذخیره آب سد زاینده
رود  ۷۵۰میلیون مترمکعب است و مردم شاهد
بارندگی های مناسب در فصل بارش بودند
براین اساس مردم نمی پذیرند که در فصل
تابستان در تامین آب شرب با چالش هایی
مواجه باشند.
مدیرعامل خطاب به مدیران طرح آبرسانی
اصفهان بزرگ اظهار کرد :در حال حاضر باید
آب شرب بیش از  ۴میلیون جمعیت استان
از طریق یک سامانه تامین شود پس با توجه
به محدمیت منابع ،تالش خود را معطوف به
توزیع عادالنه به روش های گوناگون کنید.
هاشم امینی به چگونگی توزیع عادالنه آب
پرداخت و بیان کرد :با بهره گیری سیستم تله
متری ،تله کنترل ،مدیریت فشار  ،مرئی سازی
والوها  ،ایجاد حوضچه های فشار شکن سعی
در توزیع عادالنه آب در سطح استان داشته
باشید .
وی عالوه بر تامین کمی آب مردم در فصل
تابستان بر کیفیت مطلوب هم تاکید کرد و
اعالم کرد:عالوه بر اینکه نهایت تالش ها در
جهت تامین آب شرب مردم در دستور کار قرار
گیرد باید کیفیت آب شرب مانند سنوات قبل
مطابق با استاندارد باشد.
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اخبار

استاندار آذربایجان شرقی :

شوراها مهمترین نمود و مصداق دموکراسی و مردمساالری هستند
محمدرضا پورمحمدی در نشستی با اعضای
شورای اسالمی استان ،با اشاره به بارشهای ابتدای
سال جاری و بهبود نسبی وضعیت دریاچه ارومیه،
اظهار کرد :برخی از اقدامات انجام شده مانند
الیروبی مسیر رودخانهها موجب شد که بارشها
تبدیل به رواناب شده و به بستر دریاچه هدایت
شود.
وی افزود :در سال  91نیز بارشهایی مشابه سال
 98در استان رخ داد؛ اما تراز آبی دریاچه با وجود
بارشها کاهش یافته بود که علت آن ،عدم الیروبی
رودخانهها و انجام ندادن اقدامات تخصصی برای
هدایت آبها به سمت دریاچه بود.
استاندار آذربایجان شرقی وجود شوراهای قوی
و متخصص در شهرها و روستاها را زمینهساز رفع
مشکالت و کاستیها دانست و ادامه داد :شوراهای
اسالمی شهر و روستا ،بهترین ابزار طرح مشخص
و جزیی مشکالت است و این شوراها باید تمامی
مسائل را به صورت ملموس و دقیق ،بررسی و
بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.وی ابراز کرد:
بر این باور هستیم که شوراها ،مهمترین نمود و
مصداق دموکراسی و مردمساالری هستند و باید
از ظرفیت این نهاد مردمی در تصمیمسازی و
تصمیمگیری بیش از پیش استفاده کرد.
پورمحمدی با اشاره به کاهش سهم جمعیتی و
همچنین کاهش نرخ بیکاری استان ،عنوان کرد:
دلیل این موضوع ،مهاجرت جوانان و جمعیت
فعال استان برای یافتن کار است.
وی با بیان اینکه همه با هم باید برای پیشرفت
استان ،دست در دست هم دهیم ،عنوان کرد:
تمام مدیران باید با همراهی مردم و بخصوص
بخش خصوصی ،سرعت عمل را برای حرکت
در مسیر توسعه ،بیشتر کرده و در این مسیر از
ظرفیت شوراها نیز استفاده کنند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر
استفاده از توان خیران در بخشهای مختلف مورد
نیاز مردم ،اضافه کرد :کار خیر ،فقط مدرسه و
مسجدسازی نیست و انتظار داریم خیران عزیز در
بخشهایی همچون راهسازی و پروژههای عمرانی
نیز کمک کار دولت باشند.
پورمحمدی در خصوص انتخابات مجلس
شورای اسالمی در اسفند ماه امسال نیز نسبت به
سوءاستفاده از امکانات دولتی به نفع اشخاص و
جریانها هشدار داد و از اعضای شوراهای اسالمی
خواست به هیچ عنوان اجازه بهرهبرداری از امکانات
دولتی و شهرداریها را در انتخابات ندهند.

انجام بیش از  1200مورد آزمایش

آب در آزمایشگاه آبفا استان کرمان

تبریز – فالح :استاندار آذربایجان شرقی از اجرای موفق نهضت الیروبی رودخانهها در استان خبر داد و گفت :بارش رحمت الهی نقش مهمی
در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه دارد؛ اما نباید نقش اقدامات انجام شده توسط دستگاههای اجرایی بویژه الیروبی  330کیلومتر از بستر
رودخانههای حوضه آبریز دریاچه را نادیده گرفت.

شوراها باید
تمامیمسائل
را به صورت
ملموس و
دقیق ،بررسی
و بهترین
تصمیماترا
اتخاذکنند
استاندار آذربایجان شرقی با ابراز خرسندی
از رشد و توسعه بخش کشاورزی و تولید پایدار
محصوالت کشاورزی در استان ،اظهار کرد :البته
قانع به این مقدار نیستیم و برنامههای توسعهای
این بخش بویژه اصالح الگوهای کشت و آبیاری
و تولید محصوالت استراتژیک همچنان باید در
اولویت برنامهها باشد.
همچنین محمدرضا پورمحمدی در جمع فعاالن
بخش کشاورزی استان به مناسبت هفته جهاد
کشاورزی و سالگرد تأسیس جهاد سازندگی
به فرمان امام راحل ،تشکیل این نهاد انقالبی
را حاصل درایت امام و نگاه عمیق ایشان به
مسائل در روزهای اول انقالب دانست و گفت :با
تحریمهای اقتصادی اخیر ،اعتقاد به نقش اثرگذار
بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی دوباره زنده
شده و بسیاری از صنایع وابسته به این بخش
تقویت شده است.
وی خاطرنشان کرد :گزارشها نشان میدهد که

در بخش کشاورزی به یک ساماندهی مناسب و
تولید پایدار در استان رسیدهایم که از این بابت از
همه دستاندرکاران و فعاالن این بخش قدردانی
میکنم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه
متاسفانه در زیر پرچم توسعه ،آسیبهای زیادی
به بخش کشاورزی و مراتع و جنگلها وارد شده
است ،افزود :با وجود اتفاقات خوبی که در این
بخش افتاده ،اما هنوز هم بیشترین اتالف منابع
آب در بخش کشاورزی است که الزم است با
همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،برخی از
رویکردهای این حوزه تغییر یابد.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده نهادههای دامی
کشور وارداتی است ،افزود :تعریف راهبردهای
جدید متناسب با شرایط اقتصادی در بخش
کشاورزی ضروری است و امروز هم باید به سمت
تولید داخلی و تأمین پایدار نهادهها برویم.
پورمحمدی با بیان اینکه دشمن در جنگ

اقتصادی ،نیازهای اساسی مردم را هدف گرفته
است ،گفت :برخی از اقدامات اخیر در ساماندهی
بازار کاالهای اساسی ،نشان داد که بیشتر مشکالت
بازار ،ساختگی و روانی است و با تدبیر بهموقع
میتوان این مشکالت را حل کرد.
وی با تأکید بر اینکه باید از تولیدکنندگان واقعی
بخش کشاورزی حمایت شود ،افزود :یکی از
نگرانیهای کشاورزان و تولیدکنندگان محصوالت
باغی و دامی ،تفاوت فاحش قیمت محصوالت از
مبدأ تولید تا عرضه در بازار است که باید با حذف
واسطهها این تفاوت را کم کرد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر فراهم
کردن جاذبههای فعالیت در بخش کشاورزی تأکید
کرد و گفت :خوشبختانه استفاده از روشهای
نوین در بخش کشاورزی و ایجاد سود اقتصادی در
این بخش ،موجب مهاجرت معکوس در بسیاری
از روستاهای استان شده است که این روند باید
ادامه یابد.

طی دو ماه نخست سال جاری 1258 ،مورد
آزمایش آب شامل آزمون میکروبی ( 1122مورد)
و آزمون شیمیایی ( 136مورد ) در آزمایشگاه
شرکت آبفا استان کرمان انجام شده است.
ابراهیم نژاد معاون بهره برداری شرکت آبفا
استان کرمان گفت :تامین ،تصفیه و توزیع
آب برای استان کرمان که پهناورترین استان
کشور است امری است بسیار پیچیده و
دشوار که با تالش شبانه روزی و بدون وقفه
در حال انجام است و عدم توجه به مقوله
کیفیت آب می تواند تمام زحمات فوق را با
شکست روبرو کند .از این رو کنترل و پایش
کیفی آب آشامیدنی شهرهای استان در کنار
سایر فعالیت های شرکت همواره با جدیت
انجام می پذیرد.
وی افزود :در همین راستا طی دو ماه نخست
سال جاری 1258 ،مورد آزمایش آب شامل
آزمون میکروبی ( 1122مورد ) از منابع ،شبکه
توزیع و مخازن و آزمون شیمیایی ( 136مورد)
از منابع تامین آب در آزمایشگاه شرکت آبفا
استان کرمان انجام شده است .
معاون بهره برداری شرکت آبفا استان ارائه
خدمات با کیفیت مطابق با استانداردهای روز
به شهروندان و حفظ کیفیت آب شرب را خط
قرمز آب و فاضالب استان عنوان کرد و گفت:
در آب و فاضالب استان مجهزترین و بروزترین
تجهیزات آزمایشگاهی برای پایش کیفیت آب و
فاضالب در سطح شهرهای استان وجود دارد و
به صورت مداوم کیفیت و بهداشت آب شرب
شهروندان را کنترل می شود.

با استقبال مردم از سوخت پاک ( )CNG
در دو ماه اول امسال ؛

صرفه جویی  ۴۸میلیون لیتری

بنزین در استان گیالن محقق شد

مشکالت آبرسانی بندرریگ با حضور
اعضای شورای این بندربررسی شد

غالمرضا مختاری با بیان اینکه سرانه مصرف
آب برای شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر جمعیت
 ۲۰۵لیتر برای هر نفر در شبانه روز تعیین شده
افزود :با این وجود در بندرریگ که جمعیت آن
زیر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت است همان سرانه در
نظر گرفته میشود.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر :وی ،با
بیان اینکه در شبانه روز افزون بر  ۱۶۰۰متر
مکعب آب وارد شبکه آبرسانی ریگ میشود
تصریح کرد :این بندر دارای  ۲۶۵۰مشترک آب
است که به سبب فشار کم ،برخی نقاط مرتفع
دچار مشکل آبگیری هستند.
مدیر آب و فاضالب شهرستان گناوه با تاکید
بر شناسایی مکانهایی که دچار مشکل کم آبی
هستند گفت :در این راستا بازسازی حوضچه
های تقسیم آب در محالت بندر ریگ مورد
توجه قرار گرفته است.
مختاری بیان کرد :تا حل شدن مشکل
آبرسانی نقاط مرتفع بندرریگ منازلی که در
آبگیری با مشکل مواجه هستند میتوانند با
تماس به آبفای ریگ با آبرسانی سیار به صورت
رایگان تامین آب شوند.

تقدیر مدیرعامل شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان از هنرمند مسجدسلیمانی

مدیرعامل و تعدادی از اعضایهیئت مدیره شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان با حضور در منزل شخصی هنرمند
نوجوان مسجدسلیمانی موفقیت وی در عرصه ی کشوری را به
وی تبریک گفتند .
قباد ناصری در این اقدام که در راستای حمایت از فرهنگ و
هنر بومی و ایلی صورت گرفت ضمن حضور در منزل آرمان امیدی
نوجوان هنرمند مسجدسلیمانی که با درخشش خیره کننده اش
در مسابقه عصرجدید موجب نگاه و توجه همگان به فرهنگ و هنر
غنی ایل بختیاری شد از وی تقدیر کرد.

ناصری در این دیدار صمیمانه اظهار داشت  :از اینکه یک
نوجوان از یک شهر محروم و دور از مرکز ،آستین همت باال میزند
و بدون داشتن استاد و راهنما می تواند در مسابقه ای سخت و
نفس گیر رقبایش را از پیش رو بردارد و آوازه هنر و موسیقی
ایل بختیاری را بار دیگر زنده کند برای بنده و بالطبع بسیاری از
هنردوستان یک افتخار ارزشمند است .
وی افزود  :قطعا ً این هنرمند در ابتدای راه قرار دارد و وظیفه
همه ما حمایت از « آرمان » شناخته شده و « آرمان» های
ناشناخته جامعه هنری است تا بتوانیم جایگاه موسیقی و هنر
اصیل بختیاری را بار دیگر زنده کنیم.
همچنین در اقدامی دیگر از این هنرمند نوجوان مسجدسلیمانی
جهت حضور در جمع مدیران و روسای شرکت بهره برداری نفت و
گاز مسجدسلیمان دعوت بعمل آمد و وی با حضور در این جلسه
مورد تشویق و تفقد اعضایهیئت مدیره و روسای بخش های
مختلف این شرکت قرار گرفت .
در این جلسه نیز مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان با اشاره به حرکت و مشی پهلوانانه ی آرمان امیدی
پس از اعالم رأی ناباورانه هیئت داوران و حذف وی از ادامه
مسابقات گفت  :لحظه ی وداع یکی از سخت ترین لحظات است
و در مرحله ای که همه ادامه ی مسیر تا پیروزی برای آرمان را
تصور می کردیم وی از ادامه ی رقابت باز ماند ولی او با سخنانی

حکیمانه که بسختی می توان باور کرد از ذهن یک نوجوان خلق
شده است به رقیب خود و در میان اشک هواداران و هم تبارانش
که سراسر کشور نظاره گر این صحنه بودند تبریک گفت و این
یعنی منش پهلوانی و روحیه بازیابی بعد از شکست در ذات و
ضمیر این شیربچه ی بختیاری نهفته است .
قباد ناصری خطاب به این هنرمند نوجوان گفت  :آرمان تو تا
چند روز پیش یک بچه ساده  ،ناشناخته و بی نام بودی ولی هنر
خدادادی و روحیه پهلوانی ات امروز تو را به یک مظهر و سمبل
برای جامعه هنری این شهر و منطقه و حتی ایل بختیاری مبدل
ساخته است و باید بیشتر از گذشته مواظب خود و هنرت باشی .
وی افزود  :ما هر حمایتی که الزم باشد و در اختیارمان باشد از
تو خواهیم داشت و از دیگر عزیزان نیز خواهش دارم که بدانند
آرمان از امروز نیاز به توجه و دستگیری دارد و باید از نظر مادی
و معنوی مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد چرا که باور داریم این
نوجوان می تواند زنده کننده و جانشین مناسبی برای استاد فقید
موسیقی بختیاری مرحوم بهمن عالء دین باشد .
در پایان این جلسه ناصری هزینه یک سفر زیارتی به مشهد
مقدس به همراه اعضای خانواده را برای وی متقبل شد  .همچنین
هدیه ی اعضایهیئت مدیره و کارکنان شرکت بهره برداری نفت و
گاز مسجدسلیمان به جهت حمایت و تشویق این نوجوان هنرمند
از سوی ناصری به ایشان اهدا شد .

در دو ماهه ابتدای امسال با جایگزینی CNG
به عنوان سوخت پاک و ارزان به جای بنزین و
استقبال مردم صرفه جوئی  ۴۸میلیون لیتری
بنزین در گیالن محقق شد .
در دو ماهه فروردین و اردیبهشت امسال ،
 ۴۸میلیون و  ۱۳۱هزار و ۲۹۶متر مکعب CNG
در استان مصرف شد .همچنین متوسط مصرف
روزانه CNGدر این مدت  ۸۰۰هزار متر مکعب
بوده که از طریق  ۱۰۰باب جایگاه  CNGفعال (
 ۳۵باب دومنظوره و  ۶۵باب تک منظوره) در
سطح استان توزیع شد .
از سیاست های کالن وزارت نفت و شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ؛ جایگزینی
سوخت پاک  CNGبه جای بنزین برای صرفه
اقتصادی و کاهش آالینده های زیست محیطی
است که این مهم در گیالن نیز در حال تحقق
و توسعه است .
گفتنی است در حال حاضر  ۲۴۶۱باب جایگاه
 CNGدر سطح کشور فعال است و گیالن با
دارا بودن  ۱۰۰باب جایگاه در رتبه ششم از نظر
تعداد قرار دارد .

اجرای  12پروژه آبرسانی در همدان با مشارکت های مردمی تا پایان سال 98
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان با اشاره به اینکه در
سال  82 ،97پروژه آبرسانی ،به مبلغ  1میلیارد و  400میلیون تومان اجرایی شده
است ،گفت :پیش بینی می شود در سال  12 ،98پروژه بزرگ به مبلغ  7میلیارد
تومان با مشارکتهای مردمی عملیاتی شود.به گزارش «ابتکار» از همدان ،سید
مصطفی هاشمی ،مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان،
دوشنبه 27 ،خرداد ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:علیرغم بازندگیهای خوب
سال جاری ،همچنان نیازمند صرفه جویی در بخشهای مختلف مصرف آب
هستیم.وی با بیان اینکه مردم همچنان با فرهنگ درست مصرف آب آشنا نیستند
افزود :متأسفانه در روستاها ،همزمان با فصل تابستان و ماه آخر فصل بهار،
مصرف آب در بخشهای غیرخانگی و غیر شرب افزایش مییابد.هاشمی اضافه
کرد :در این راستا در جهت تأمین آبهای مورد نیاز روستاییان ،نیازمند فعالیت
مستمر چاهها هستیم که این خود عاملی در افزایش برداشت آب از مخازن،
استهالک تأسیسات و بحران آب در سطح وسیع خواهد بود لذا مصرف بهینه آب
باید سرلوحه کار همگان باشد .وی با اشاره به اینکه همدان یکی از استانهای
روستا نشین است ادامه دادجمعیت روستا نشینان به شهر نشینان در کشور 26
درصد است که این نسبت در استان 36 ،درصد است بنابراین باید تالشها در
سطح کشور و استان در جهت تأمین منابع آب مضاعف شود.مدیر عامل شرکت
آب و فاضالب روستایی همدان با اشاره به اینکه در استان بیش از هزار روستا

وجود دارد ابراز کرد :منابع تأمین آب در روستاها ،آبهای زیر زمینی است که آن
نیز به دالیل مختلفی ،از دسترس خارج شده است.وی ابراز کرد :در استان 880
حلقه چاه 229 ،دهنه چشمه و  62رشته قنات با مجموع ظرفیت  38میلیون متر
مکعب و  2هزار و  150کیلومتر خطوط انتقال آب و  4هزار و  500کیلومتر شبکه
توزیع آب وجود دارد.هاشمی با اشاره به اینکه تأسیسات آب استان متعلق به 40
سال پیش و به تبع مستهلک هستند گفت :درسطح استان  121متر مکعب مخزن
آب 46 ،ایستگاه پمپاژ آب با ظرفیت  28هزار متر مکعب در روز است ،در این
راستا ،در جهت دست یابی به خدمات پایدار استفاده از مجتمعهای آبرسان در
سطح روستاها در دستور کار مجموعه قرار دارد.وی با اشاره به اینکه انتقال آب از
مناطق آب خیز به مناطق کم آب ،کار اصلی مجتمعهای آبرسان است بیان کرد:
 64مجتمع آبرسان نیازمند استان است که از این تعداد  28مجتمع آبرسان به
بهره برداری رسیده و  19مجتمع دیگر در دست مطالعه است.هاشمی اشارهای به
اعتبارات ملی و استانی در راستای اصالح ،بازسازی و راهبردی تأسیسات در سال
 97داشت و ابراز کرد :از محل اعتبارات استانی سال گذشته  20میلیارد و 500
میلیون تومان مصوبه در بخش بازسازی ،تعمیر و نگهداری تأسیسات و بهداشت
آب هزینه شده است از محل اعتبارات ملی نیز  27میلیارد تومان مصوبه در
جهت اجرای پروژههای مختلف آبرسانی هزینه شده استُ.مدیر عامل شرکت آب
روستایی استان ادامه داد:در سال گذشته 40 ،حلقه چاه با عمق و طول  3هزار

متر حفاری شده است که با این وجود  340لیتر بر ثانیه بر حجم آب روستاهای
استان اضافه شده است ،همچنین  11حلقه چاه الیروبی و  23حلقه چاه نیز در
سال اخیر تجهیز شده است.وی ابراز کرد :در سال  246 ،97کیلومتر شبکه توزیع
و خط انتقال جدید و  12باب مخزن با  3هزار و  900متر مکعب آب ساخته و
احداث شد ،همچنین  8هزار و  368حادثه نشتی آب رفع و  280شناور آب به
همراه هزار و  800تجهیزات برقی تعمیر شد.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
روستایی استان با اشاره به اینکه خط قرمز وزارت نیرو ،بهداشت آب است ابراز
کرد :در این راستا 8 ،باب آزمایشگاه فیزیک  -شیمی در جهت سنجش کیفیت
آب 9 ،دستگاه آب شرین کن در جهت جداسازی فلزات سنگین 18 ،دستگاه
الکترولیز و  291دستگاه کلر زن مایع در استان تجهیز شد.وی ادامه داد :در سال
گذشته 5 ،هزار و  500نمونه از آب روستاها جهت آزمایش به آزمایشگاه فرستاده
شد که در این میان ،سالمت  96.7درصد از نمونههای تهیه شده ،مورد تأیید
مرکز بهداشت همدان قرار گرفت.هاشمی ابراز کرد :در سال  ،97تفاهم نامهای
ما بین شرکت آب و فاضالب روستایی و دانشگاه علوم پزشکی استان منعقد شد
که بر آن اساس نقشه بهداشت آب تمام روستاهای استان از نظر آالیندهها انجام
و تهیه شود که این مهم در دستور کار است .وی با اشاره به اینکه همزمان با
زلزله اخیر کرمانشاه و سیل استانهای کشور تانکرهای آب سیار به مناطق اعزام
شدند گفت :همزمان با سیل اخیر 10 ،تیم واکنش در جهت سنجش کیفیت

آب به منطقه اعزام شدند ،همچنین در  50روستا کلرزنی آب انجام و تأسیسات
آب تعمیر و راه اندازی شد ،در پیاده روی اربعین حسینی سال گذشته نیز 3 -2
دستگاه تانکر آب به مناطق مرزی اعزام شدند.هاشمی وی با اشاره به اینکه 795
روستا تحت پوشش خدمات مستقیم این مجموعه قرار دارد اظهار کرد :در این
راستا برای  153هزار مشترک در این روستاها به صورت مستقیم قبض صادر و
در لحظه هزینه قبض از طریق دستگاه کارتخوان دریافت میشود.مدیر عامل
شرکت آب و فاضالب روستایی استان با اشاره به اینکه  12هزار کنتور خراب در
استان وجود دارد عنوان کرد :در سال گذشته ،هزار و  443انشعباب غیر مجاز
شناسایی و  4هزار و  200کنتور خراب تعویض شد.وی اشارهای به پروژههای
اقتصاد مقاومتی داشت و عنوان کرد :این مجموعه با هدف گذاری پروژههای
اقتصاد مقاومتی در  21ایتم ،با  146درصد پیشرفت جزو دستگاههای صدر جدول
بوده است که از این میان میتوان به بهبود سطح کیفیت خدمات با واگذاری امور
به بخش خصوصی اشاره کرد.هاشمی با اشاره به اینکه در سال  ،97از استانهای
پیشرو در سیستم قرائت کنتورهای آب بوده است گفت :یکی از اقدامات مهم این
مجموعه در سال گذشته ،حذف کاغذ جهت توزیع قبوض در  795روستا تحت
پوشش مستقیم این مجموعه بوده است که در این راستا هزینه آب مصرفی در
درب منزل و از طریق کارت خوان پرداخت میگردید که این خود یکی از نمودهای
اقتصاد مقاومتی است.

