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«ابتکار» از روزهای سخت طبیعت ایران در آتشسوزیهای پیدرپی و فداکاری نیروهای مردمی گزارش میدهد

زاگرس در سوگ سیاوشان

طی  40روز گذشته در  11استان واقع شده در منطقه زاگرس 800
آتشسوزی رخ داده است؛ آتش ِ از پیش پیشبینی شدهای که بعضا روزها
طول کشیده تا متولیان اطفاء حریق جنگلها بتوانند از شدتش بکاهند و
آن را مهار کنند .اگرچه هنوز خسارات وارد شده به جنگلهای زاگرس از
آتش افتاده به جانش در طول بیش از یک ماه گذشته از سوی کارشناسان
و مسئوالن به طور دقیق اعالم نشده اما حسین کالنتری ،استاندار
کهگیلویه و بویراحمد گفته است :طبق بررسی کارشناسان ۱۰۰ ،هکتار از
جنگلهای منطقه حفاظت شده خائیز بر اثر آتشسوزی خسارت دیدهاند
که از این میزان  ۴۰هکتار دچار آسیب جدی شده است .خائیز اما تنها یکی
از مناطقی است که در مدت اخیر طعمه آتشی شده که در نبود امکانات
و بیتوجهی مسئوالن شدت بیشتری میگیرد .منطقه زاگرس حدود ۳۰
میلیون هکتار وسعت دارد که در این  ۳۰میلیون هکتار ۶ ،میلیون هکتار
را جنگل بلوط تشکیل میدهد .گونه مقاوم و خشکی پسندی که قدمتی
بیش از پنج هزار و  ۵۰۰سال دارد و  ۱۸۰گونه درختی و درختچه که در
کنار بلوطها زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است .منطقهای بکر و
ارزشمند که آتش خسارات قابل توجهی را به آن وارد کرده و همچنان این
آتش از این جنگل قربانی میستاند؛ قربانیانی از جنس درختان ،حیات
وحش و حتی انسانهایی که به کمک طبیعت شتافتهاند.
«مختارخندانی» از مؤسسین انجمن ژیوای شهرستان پاوه« ،یاسین
کریمی» عضو کمیته عملیاتی این انجمن و نیز «بالل امینی» از نیروهای
مردمی شهرستان پاوه ،اینها سه تن از جانباختگان راه طبیعت هستند.
افرادی که کوشیدند تا جان درختان بلوط را نجات دهند .خبرها اینگونه
لحظه مرگشان را توصیف کردهاند« :در غروب روز یکشنبه در جریان
اطفای حریق مراتع حفاظت شده محیط زیست در منطقه «بوزین
مرخیل» شهرستان پاوه در محاصره آتش گرفتار شدند و با ارزشترین
داشته خود یعنی جان را فدا کردند تا طبیعت پاوه و اورامانات زنده بماند».
همانهایی که تصاویر منتشر شده از لحظه ورود پیکرشان به شهر در
شبکههای اجتماعی نشان از سوگ مردم اورامانات در غم سیاوشانشان
دارد .تصاویر منتشر شده نشان میدهد که شب یکشنبه  8تیر ماه شماری
از مردم پاوه مرکز اورامانات در کرمانشاه ،به استقبال آمبوالنس حامل
جانباختگان رفته و با در دست داشتن عکس این سه فعال محیط زیست
شعار میدهند« :شهید نمیمیرد ».همزمان اما با انتشار خبر درگذشت
ی دیگری از
این سه فعال محیطزیست در آتش جنگلهای زاگرس ،خبرها 
دالیل مرگ آنها در شبکههای اجتماعی منتشر شد .خبرهایی که حکایت
از انفجار مین در این منطقه و به شهادت رسیدن آنها داشت .خبری
که ساعاتی پس از انتشار آن ،پرویز ایدهپور فرماندار پاوه اما این خبر
را تکذیب کرد و درباره جان باختن سه نفر از دوستداران محیط زیست
در پاوه گفت« :متأسفانه این سه شهروند عزیز در حین اطفاء حریق در
ارتفاعات منطقه حفاظت شده «بوزین و مرخیل» ،جان شریف خود را
از دست دادند ».وی افزود« :روز یکشنبه شخصا ً فرمانده عملیات اطفاء
حریق در این منطقه بودم ،موضوع مین در کار نبوده و شایعات دراینباره
کذب محض است ».فرماندار پاوه اظهار کرد« :روز یکشنبه ،حین خاموش

زهرا داستانی

Dastani2000@gmail.com

براساس گزارشهای منتشر شده از سوی مقامات شهر پاوه ،در طول یک هفته اخیر جنگلهای زاگرس در استان کرمانشاه  2بار طعمه حریق شدهاند .یک
بار پنجشنبه هفته گذشته ،که گویا در عصر روز شنبه یعنی  2روز بعد آتش به همت فعاالن محیطزیست و متولیان آن به طور کامل اطفاء شده است و
بار دیگر آتش در روز یکشنبه هفته جاری در نقطهای دیگر به نام بوزین مرخیل در دره ژاله به جان جنگلهای زاگرس افتاده است .آتشی که اگرچه به گفته
فرمانداری پاوه یک روز بعد به طور کامل اطفاء شده اما شعلههایش در دل خانوادههای  3فعال محیطزیست که هنگام خاموش کردن آتش در منطقه
حفاظتشده در محاصره آتش گرفتار شدند ،شعلهور خواهد ماند .همانهایی که در نیمههای شب به استقبال آمبوالنس حامل جسدهای این  3فعال
محیطزیست رفته و شعار «شهید نمیمیرد» سردادند.

زاگرس که
در طول 40
روز گذشته
طعمه 800
حریق شده ،در
آخرین آتشی
که به جانش
افتاده عزادار 3
سیاوشی است
که جانشان را
در راه نجات آن
فدا کردهاند
کردن آتش در ارتفاعات منطقه حفاظت شده «بوزین و مرخیل» وقتی
وزش باد ،سرعت گرفت ،این عزیزان ظرف مدت زمان کوتاهی گرفتار آتش
شدند و جان باختند ».ایدهپور تصریح کرد« :این منطقه جنگلی ،هفته
پیش نیز دچار آتشسوزی شده بود که با همت نیروهای سپاه و سایر
نیروهای امداد و نجات خاموش شد ،روز گذشته همین نیروها همراه این
سه عزیز که جان خود را از دست دادند با سه دستگاه دمنده مشغول
فعالیت در قسمت جنوبی بودند که بادی از غرب وزید و آنها در دود و
آتش زیاد گرفتار شدند».
وی در پایان عنوان کرد« :بنده نزدیکترین فرد به این جانباختگان در

حادثه آتشسوزی بودم اما وقتی اخبار مبنی بر کشته شدن آنها را با مین
شنیدم ،شوکه شدم».
شهرستان پاوه آنطور که پایگاه اطالعرسانی استانداری کرمانشاه ذکر
کرده است ،منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل باهدف حمایت از گونه
با ارزش شوکا و ارزشهای رویشگاهی با مساحت  ۲۳هزار و  ۷۲۴هکتار
در پاییز  ۱۳۷۴به عنوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع و در سال ۱۳۷۸
حفاظت شده اعالم شد .در  ۱۲۰کیلومتری شمال غربی کرمانشاه و در
منطقهای کوهستانی واقع شده است و بیش از  ۷۷هزار هکتار منابع ملی
شامل جنگل و مرتع دارد ،منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل حدود ۲۳

هزار و  ۷۲۴هکتار مساحت بوده و در منطقه صفر مرزی در بخش باینگان
قرار دارد .استان کرمانشاه  ۲میلیون و  ۴۹۹هزار هکتار مساحت دارد که
 ۷۰درصد آن را عرصههای منابع طبیعی با بیش از  ۵۲۷هزار هکتار جنگل
و یک میلیون و  ۱۹۲هزار هکتار مرتع تشکیل دادهاند.
اما چرا آتش دست از سر جنگلهای زاگرس بر نمیداد؟ کارشناسان
میگویند« :عمده آتشسوزیها در مراتع کم بازده و یا فاقد بهرهبرداری
و جنگلها کم ارزش اتفاق میافتد .احمد ولیپور رئیس مرکز پژوهش و
توسعه جنگل داری زاگرس شمالی ،دانشگاه کردستان در این باره گفته
است« :به شکل مشابهی در جنگل ها نیز در مناطقی که ارزش درخت
جنگلی کاهش یافته و خانوارها برای تامین معیشت خود وابسته به
درختان نیستند احتمال وقوع آتش بیشتر است .برای مثال در جنگلهای
بنه که ارزش اقتصادی زیادی برای روستاییان دارد آتشسوزی کمتر اتفاق
میافتد ».به گفته او« ،جنگلها و مراتعی که در فاصله نزدیک پدیدههایی
مانند جادهها ،مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی قرار دارند و یا واقع
در مناطق باشیب کمتر از  ۵۰درصد هستند ،بیشتر آتش میگیرند و با
افزایش فاصله از این پدیدهها احتمال وقوع آتشسوزی کاهش مییابد،
این واقعیت نشاندهنده نقش عامل انسانی و تا حد زیادی عمدی بودن
آتشسوزی با هدفهای گوناگون است ».فارغ از دالیلی که جرقه آغازین
حریق در جنگلها را روشن میکند ،نبود امکانات الزم برای اطفاء حریق
از جمله بالگرد ،دمنده و آتشکوب یا سوخت الزم برای حرکت بالگردهای
ارگانهای نظامی بیشتر از دستهایی که در روشن کردن آتش دخالت
دارند ،به ماندگاری آتش و ویرانی جنگلها کمک میکند .امکاناتی که
در نبود بودجه و بیتوجهی حفاظت از مراتع و جنگلهای کشور سبب
میشود تا فعاالن محیطزیست و طبیعت دوستان و مردمان محلی با
دست خالی به جنگ با آتش بشتابند و خطر مرگ را به مرگ بلوطها
ترجیح دهند.
گرچه به گفته جلیل باالیی ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری
کرمانشاه ،از جمله دالیلی که نتوانستهاند به مدد این فعاالن محیطزیست
بشتابند ،شرایط زمانی و جوی بوده که اجازه عملیات پرواز را از حیث فنی
به نیروهای کمکی و بالگردها نداده است .با این حال اما این سوال باز هم
پیش میآید که چرا پیش از افزایش وسعت آتش و تغییر شرایط جوی
بالگردها به مدد امدادرسانان طبیعت نشتافتهاند .حاال سازمان برنامه و
بودجه از اختصاص  ۲۹۸۴میلیارد ریال اعتبارات برای اقدامات پیشگیرانه
اطفاء حریق در عرصههای منابع طبیعی کشور خبر داده است چرا باز هم
باید جنگلها و حافظان طبیعت با هم بسوزند؟ آیا باز هم میتوان نبود
بودجه را دلیلی بر حریق افتاده به جان جنگلها دانست یا اینکه آتشی
که درخت و درختبان را با هم به طعمه میاندازد ،دلیلی جز بیتوجهی به
طبیعت ندارد؟
حاال آخرین پیام صوتی مختار خندانی در شبکههای مجازی دست به
دست میشود .پیامی به فرزندانش« :ممنونم کاک آمانج عزیز ،اگر احیانا
مشکلی برایم پیش آمد به فرزندانم بگویید که پدرتان شجاع بود تا به من
افتخار کنند».

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

استان اصفهان در حوزه آب دچار بحران است
افزایش  18درصدی مصرف آب در اصفهان

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان گفــت :اســتان اصفهــان در حــوزه
آب شــرب دچــار تنــش آبــی نیســت ،بلکــه دچــار بحــران اســت.
هاشــم امینــی در جمــع اصحــاب رســانه به مناســبت هفتــه مدیریــت مصــرف آب و برق
در کشــور بیــان داشــت :اســتان اصفهــان در حــوزه آب شــرب دچــار تنــش نیســت ،بلکه
دچــار بحــران اســت کــه در ایــن راســتا اجــرای طــرح هــای آبرســانی و انتقــال آب بــه
اصفهــان یکــی از مطالبــات مــردم و مدیــران اســتان اصفهــان مــی باشــد.
وی گفــت :در اســتان اصفهــان مصــرف آب خانگــی در هــر مــاه  ۱۱مترمکعــب اســت،
کــه ایــن میــزان در کشــور  ۱۵مترمکعــب و متوســط مصــرف اســتاندارد آن نیــز ۲۰
مترمکعــب در مــاه مــی باشــد.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :ایــن موضــوع نشــان دهنــده وضعیــت بحرانــی اســتان
اصفهــان در تأمیــن و پایــداری آب شــرب و بهداشــت اســت در صورتیکــه برخــی مــی
گوینــد کــه اصفهــان مشــکلی بــرای آب نــدارد.
امینــی بــا اشــاره بــه یکپارچــه ســازی شــرکت آب و فاضــاب شــهری و روســتایی
در اســتان اصفهــان گفــت :یکــی از برنامــه هــای وزارت نیــرو یکپارچهســازی
بخــش تامیــن و توزیــع آب شــرب و بهداشــت و تامیــن آب روســتا بــود کــه بــا
یکپارچهســازی آن شــاهد ایجــاد جهــش در خدماترســانی بــه مــردم در مناطــق
مختلــف روســتایی هســتیم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان افــزود :یکــی از رویکردهــای
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در بودجــه  ۹۹روســتا محــور شــده اســت
تــا بتوانیــم بــا برنامــه جهــادی و منســجم ســطح خدماتــی روســتاها را بــه شــهرهای
همجــوار آن نزدیــک کنیــم.
وی اضافــه کــرد :همچنیــن بــا اجــرای پویــش الــف -ب -ایــران هــر هفتــه در اســتان
هــای مختلــف کشــور افتتــاح پــروژه داریــم کــه در راســتای افزایــش امیدبخشــی در
ســطح جامعــه اجــرای ایــن پویــش ادامــه خواهــد داشــت.
امینــی ادامــه داد :در اســفندماه ســال گذشــته بــا اجــرای پویــش الــف -ب -ایــران
 ۷پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۷۸۵میلیــارد تومــان بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس بــه
بهــره بــرداری رســید.
بازسازی شبکه فاضالب شهری در اصفهان
مدیرآبفــا اصفهــان بــا اشــاره بــه بازســازی شــبکه فاضــاب شــهری در اصفهــان گفــت:
بازســازی شــبکه فاضــاب شــهری بــا اعتبــارات فاینانــس خارجــی در خیابــان هــای
میــر ،مشــتاق ،آبشــار ،کمــال اســماعیل بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۷۰۰میلیــارد تومــان
انجــام شــد.
وی افــزود :همچنیــن احــداث شــبکه فاضــاب در محــات خیابانهــای امــام
خمینــی ،کاوه ،جــاده فــرودگاه ،حصــه انجــام شــد و شــبکه فاضــاب در ایــن مناطــق
بــه اتمــام رســید.
هاشــم امینــی گفت:امیدواریــم بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده شــبکه فاضــاب
در محــات جــی شــیر ،روشــن دشــت ،پینــارت و شــهید کشــوری نیــز اجــرا شــود.
امینــی بیــان داشــت :آبرســانی بــه شــهر باغشــاد و  ۸روســتای لنجــان در مجــاورت
تصفیــه خانــه باباشــیخعلی انجــام گردیــده و در مــاه هــای آینــده نیــز آبرســانی کامــل
بــه شــهر بــاغ بهــادران انجــام میشــود.

مدیرآبفــا اســتان اصفهــان گفــت :درپــی شــیوع ویــروس کرونــا مصــرف آب در اســتان
 ۱۸درصــد افزایــش داشــت و در حــال حاضــر شــاهد افزایــش  ۳۰تــا  ۴۰درصــدی
مصــرف آب در اصفهــان بــا توجــه بــه پیــک مصــرف تابســتان هســتیم کــه از مــردم
درخواســت داریــم بــا توجــه بــه محدودیــت هایــی کــه در زمینــه آب وجــود در زمینــه
مصــرف آب مدیریــت داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه پــروژه هــای آبفــا در ســال  ۹۹بیــان کــرد :اصــاح و بازســازی ۲۴۰
کیلومتــر شــبکه آب اســتان کــه در ســال گذشــته ۲۳۷ ،کیلومتــر بــود تکمیــل شــده اســت.
هاشــم امینــی افــزود :همچنیــن مطالعــات آبرســانی بــه شهرســتان فریدونشــهر،
مطالعــات تامیــن آب بخشــی از مجتمــع هــای روســتایی اردســتان و مطالعــات
آبرســانی بــه بخــش مرکــزی و تامیــن آب بافــت مرکــزی اصفهــان از جملــه دیگــر
اقدامــات آبفــا در ســال  ۹۹اســت.
ایــن مقــام مســئول اضافــه کــرد :همچنیــن بــا توجــه بــه افــت فشــار آب در محــات
قائمیــه و بلــوار شــفق اصفهــان مخــزن  ۱۰هــزار متــر مکعبــی بــا اعتبــار بالــغ بــر ۱۲
میلیــارد تومــان در ایــن محــات احــداث خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه پیشــرو بــودن اصفهــان در زمینــه هوشمندســازی شــبکه هــای آب و
فاضــاب اظهــار داشــت :از دیگراقدامــات آبفــا اصفهــان حفــر و تجهیــر چاههــا در بخــش
هــای روســتایی اســت کــه حفــر و تجهیــز  ۱۷حلقــه چــاه در روســتاها و اجــرای ۳۱۰
کیلومتــر لولــه آب در شــهر ،روســتاهای اســتان از جملــه ایــن اقدامــات اســت.
کاهش یافتن آب بدون درآمد در اصفهان
مدیرعامــل آبفــا اســتان اصفهــان ادامــه داد :در حــوزه شــهری اصفهــان آب بــدون
درآمــد و پــرت آب  ۱۶.۱درصــد اســت کــه ایــن میــزان پــرت در روســتاها  ۳۵درصــد
اســت ودر ایــن زمینــه اصفهــان ســرآمد کشــور در کاهــش آب بــدون درآمــد اســت.
امینــی تصریــح کــرد :در ســال جــاری توســعه  ۲۲۰کیلومتــری شــبکه فاضــاب در
اســتان در دســتور کار اســت کــه ایــن میــزان در ســال گدشــته  ۲۰۵کیلومتــر بــود.
ارائه  ۲۳خدمت غیرحضوری به مشترکین آبفا در استان اصفهان
وی همچنیــن از ارائــه  ۲۳خدمــت غیرحضــوری بــه مشــترکین آبفــا در اســتان
اصفهــان خبــر داد و گفــت :آبفــا اصفهــان بــا داشــتن چهــار مدیریــت تحــت عنــوان
خدمــات مشــترکین ،پیــاده ســازی و اجــرای تعرفــه هــا ،وصــول و درآمــد و مشــترکین
خــاص در تــاش اســت در ســطح اســتان خدمــات شــرکت را بــه بهتریــن نحــو در
اختیــار مشــترکین قــرار دهــد.
مدیرعامــل آبفــا اســتان اصفهــان افــزود :ســامانه  ۱۵۲۲بــرای ارائــه خدمــات  ۲۳گانــه
در  ۲۴ســاعت شــبانه روز در خدمــت شــهروندان اســت و مشــترکین بــرای انجــام امــور
خــود نیــازی بــه حضــور در شــرکت آبفــا ندارنــد.
هاشــم امینــی همچنیــن بیــان داشــت:یکی دیگــر از اقدامــات شــرکت آبفــا اصفهــان
حــذف قبــوض کاغــذی بــود کــه در ســال گذشــته بــا حــذف قبــوض کاغــذی و ایجــاد
ســامانه پیامکــی اعــام قبــوض در جهــت حفــظ محیــط زیســت و توســعه دولــت
الکترونیــک کوشــیدیم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه پیشــرفت ۳۰

درصــدی ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان بــزرگ گفــت :لولــه گــذاری و تامیــن
تجهیــزات ایــن طــرح در حــال پیگیــری اســت و مدیریــت اســتان در نظــر دارد
بخشــی از ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان بــزرگ را از ســال آینــده وارد مــدار کنــد.
لزوم استفاده از منابع محلی برای تأمین آب با کیفیت

 .ناصــر اکبــری معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب و فاضــاب اســتان اصفهــان،
درادامــه نشســت خبــری کــه بــه مناســبت هفتــه صرفــه جویــی در مصــرف آب
برگــزار شــده بــود ،گفــت :در نــه مــاه از ســال،آب شــربی کــه در اختیــار شــهروندان
قــرار مــی گیــرد بــه طــور کامــل از منابــع طبیعــی تأمیــن مــی شــود ولــی در مــاه
هــای دیگــر کــه از اواخــر خــرداد تــا شــهریور را شــامل میشــود ،بــرای تأمیــن آب
باکیفیــت ناچاریــم کــه از منابــع محلــی اســتفاده کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در طــی ســالهای گذشــته بــرای عبــور از بحــران خشکســالی
از چــاه هایــی در ســطح شــهر بهــره بــرداری شــده اســت ،افــزود :ایــن چــاه هــا مــورد
آزمایــش شــیمیایی و میکروبــی قــرار گرفتــه و بــه تأییــد وزارت بهداشــت رســیده بودند.
اکبــری بــا بیــان اینکــه کیفیــت بــاالی آب شــرب شــرط اول مــا اســت ،اظهــار کــرد:
در مناطــق مختلــف اصفهــان بــه دلیــل فقیــر و غنــی بــودن چــاه هــای زیرزمینــی،
کیفیــت آب متغیــر بــوده ولــی در اکثــر مناطــق ایــن اســتان کیفیــت آب تفــاوت
چندانــی نــدارد.
وی همچنیــن ادامــه داد :در شــرایط خــاص تنهــا ده درصــد از منابــع آب از چــاه
تأمیــن مــی شــود؛ بنابرایــن مــردم میتواننــد از ســامت آب شــربی کــه در اختیارشــان
قــرار میگیــرد اطمینــان کامــل داشــته باشــند.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آبفــا اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه ســال  ۸۹اولیــن
ســال اجرایــی شــدن زیرســاخت ســامانه هــای کنتــرل هوشــمند در خطــوط انتقــال
آب اســتان بــود ،اذعــان داشــت :قبــل از آن شــرکت هــای داخلــی قــادر بــه انجــام
ایــن کار نبودنــد ولــی پــس از ســال  ،۹۰تنهــا شــرکت هــای داخلــی ایــن زیرســاخت
هــا را اجــرا مــی کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت آبفــا اصفهــان زیــر بــار جیــره بنــدی آب در ســطح
اســتان نخواهــد رفــت ،افــزود :در صددیــم کــه بــا کنتــرل و درایــت ،عدالــت را در
توزیــع و کیفیــت آب اجــرا کنیــم.
افزایش هفت درصدی بهای قبوض

رضــا رضایــی ،معــاون خدمــات مشــترکین شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان نیــز در ادامــه
ایــن جلســه ضمــن اشــاره بــه شناســایی  ۵۶۰انشــعاب غیــر مجــاز گفــت :در ســال
 ۹۹افزایــش قیمــت انجــام شــده و بهــای قبــوض تمــام مشــترکین مســکونی و غیــر
مســکونی ،هفــت درصــد افزایــش یافتــه اســت واگــر همیــن مشــترکین از الگــوی
مصــرف ( ۱۴مترمکعــب بــه ازای هــر واحــد) تجــاوز کننــد بــه غیــر از  ۷درصــد
مشــمول  ۱۶درصــد جریمــه خواهنــد شــد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا ،دســتگاه هــای
دریافــت پــول شــهرداری بــه شــرکت آب و فاضــاب منتقــل شــد افــزود :بــرای
ســهولت کار و کاهــش ترددهــا در شــهر ،هزینــه حفــاری و آســفالت توســط ایــن
شــرکت دریافــت شــد.
رضایــی بــا اشــاره بــه اســتقبال شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان بــرای واگــذاری انشــعاب
هــای جداگانــه بــه مجموعــه اعــام کــرد :بــرای انجــام ایــن امــر ،مجموعــه هــا بایــد
دارای شــرایطی از جملــه امکانــات فنــی الزم باشــند.
وی ادامــه داد :ایــن امکانــات فنــی ،شــامل جــدا بــودن لولــه هــای آب ســرد و گــرم و
همچنیــن بــدون مشــکل بــودن ایــن لولــه هــا مــی باشــد.
وی گفت:شــرکت آبفــا در سراســر اســتان و هــر منطقــه موظــف بــه گشــت زنــی و
شناســایی انشــعابات غیرمجــاز آب و فاضــاب اســت.
وی در خصــوص مشــترکین کــم مصــرف نیــز ،توضیــح داد :اگــر مشــترکین از ۱۴
مترمکعــب مصــرف کمتــری داشــته باشــند بــه آنهــا پــاداش تعلــق مــی گیــرد.
بــه گفتــه معــاون خدمــات مشــترکین شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان ،در
ســال گذشــته  ۴۷۶هــزار مشــترک شــرکت آبفــا مشــمول جایــزه شــدند
موفقیت شرکت آبفا در کنترل سطح منابع آب

همچنیــن در بخشــی از ایــن نشســت ،ســید اکبــر بنــی طبــا ،مدیــر روابــط عمومــی
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــه ایــراد ســخنانی پرداخــت و بیــان کــرد:
شــرکت آبفــا در تابســتان دارای شــرایط متفاوتــی بــوده و فشــار زیــاد بــر بدنــه آن
وارد مــی شــود.
بنــی طبــاء بــا بیــان اینکــه دغدغــه ایــن شــرکت ارائــه آب باکیفیــت در اختیــار عمــوم
مــردم اســت ،افــزود :شــرکت آبفــا در تــاش اســت کــه حتــی االمــکان از آب چــاه
اســتفاده نکنــد و در صــورت اســتفاده ،آب ایــن چــاه هــا تمامــی شــاخص هــای الزم
را داشــته باشــد.
وی عنــوان کــرد :ایــن شــرکت علــی رغــم کمبــود آب توانســته مصــرف آب را بــه
خوبــی مدیریــت کــرده بــه گونــه ای کــه در طــی ایــن ســال هــا ،در حــوزه آب شــرب
مشــکلی بــه وجــود نیامــده اســت.
بنــی طبــاء در نهایــت ضمــن قدردانــی از همــکاری مــردم بــرای صرفــه جویــی در
مصــرف آب اظهــار کــرد :عوامــل شــرکت آبفــا اســتان بــا تــاش فــراوان توانســتند
ســطح منابــع آب را کنتــرل کننــد ،هــر چنــد بــرای تحقــق ایــن امــر و همچنیــن
توزیــع عادالنــه آب مجبــور بــه اعمــال فشــار حداقلــی شــده انــد.

