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ایرانزمین
اخبار
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان :

اقدامات الزم برای عبور بدون
خاموشی از تابستان را انجام
داده ایم

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با
بیان اینکه شبکه برق تحت نظارت این شرکت
ظرفیت عبور از تابستان جاری را دارد ،گفت:
اقدامات الزم برای عبور بدون خاموشی از
تابستان  ۹۹انجام شده و تاکنون مشکلی در
این زمینه وجود نداشته است.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد :بعد از عبور
موفقیت آمیز از تابستان  ۹۸که مشترکین با
رعایت الگوی مصرف برق نقش بسزایی در آن
داشته اند رفع اشکال از شبکه و ظرفیت سازی
جدید متناسب با نقاط آسیبی که داشته ایم را
در دستور قرار داده ایم تا امروز نگرانی بابت
ایجاد خاموشی در شبکه نباشد.
وی تصریح کرد :بر همین اساس از مهرماه
سال گذشته تاکنون یکهزار و  ۵۱۲مگاولت آمپر
به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در
بخش پست های انتقال و فوق توزیع و ۱۵۹
کیلومتر مدار خط نیز در سال  ۹۸به بخش
خطوط اضافه شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
افزود :در چهار ماه از سال حداکثر بار شبکه
برق خوزستان ( خرداد تا شهریور) باالی هفت
هزار و  ۶۰۰مگاوات می رود که رقم قابل توجهی
بوده و ممکن است این حجم از بار و گرمای
شدید باعث آسیب به تجهیزات و خاموشی
های کوتاه مدت در شبکه شود که با آمادگی
نیروهای عملیاتی در کمترین زمان ممکن
برطرف می شود.
دشت بزرگ با بیان اینکه پیک سال جاری
در خردماه و مصرف هفت هزار و  ۸۹۶مگاوات
بوده است ،بیان کرد :با اقدامات مدیریت
مصرفی تاکنون از پیک مصرف سال  ۹۸که
هشت هزار و  ۸۳مگاوات بوده عبور نکرده ایم
و مشترکین همکاری خوبی در مصرف برق در
ساعت های اوج بار داشته اند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با
اشاره به بیماری کرونا و تاثیر آن در پروژه های
این شرکت ،گفت :خدمات رسانی در دو استان
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد مخاطرات و
سختی های خاص خودش را داشت و امروزه
نیز بیماری کرونا به آن افزوده شده و روند بهره
برداری از پروژه ها را با کندی رو به رو کرده
است ولی تمام تالش مجموعه برق بر این
است تا خللی در امر برق رسانی ایجاد نشود
و شهروندان از برق پایداری برخوردار باشند.

نشست اضطراری دکتر لهونی
نماینده مردم اورامانات و مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

کرمانشاه – کرمی – ابتکار  :به گزارش روابط
عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه  ،دکتر
آرش لهونی نماینده منتخب مردم پاوه و اورامانات
در مجلس شورای اسالمی ،ضمن مالقات با
درویشی مدیر عامل شرکت در خصوص طرح
های در دست اجراء در منطقه اورامانات به بحث
و گفتگو پرداخت .از موضوعات مهم و مطروحه
در این نشست می توان به طرح آبرسانی به
شهر پاوه  ،تامین آب میان مدت شهر جوانرود
و شهرک صنعتی این شهر  ،اتمام مطالعات فاز
 2سد ساروخان  ،تهیه طرح ضربتی آبرسانی
شهر تازه تاسیس بان وره و شاهو در شهرستان
روانسر از چشمه قالنی  ،بررسی علل و عوامل
خشک شدن برخی چشمه های شهرستان ثالث
و جوانرود  ،پیگیری تخصیص آب اورامانات و نیز
تامین آب شهر تازه آباد و آخرین وضعیت مخزن
شهر ثالث از چشمه میر هومر نام برد  .الزم به
توضیح است طرفین در این نشست به بررسی
کامل جزئیات موارد یاد شده و آخرین اقدامات
انجام شده پرداختند و ضمن بحث و تبادل نظر،
مدیر عامل شرکت گزارش جامعی از وضعیت
طرح های مطالعاتی و اجرائی بویژه طرح های
در دست اجراء ارائه نمود  .درویشی ،در پایان
ضمن اعالم برنامه های شرکت آب منطقه ای در
سالجاری برای تسریع در اتمام طرح های تامین
آب و برنامه زمان بندی شرکت برای بهره برداری
از طرح ها  ،به تشریح انتظارات متقابل وزارت
نیرو از نمایندگان پرداخت
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اخبار

در دیدار مدیران صنعت آب و برق با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اعالم شد

افزایش 37درصدی مصرف آب در دوماهه ابتدایی کرونا
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم پس از
استماع سخنان و گزارش مدیران عامل شرکت های
آب و برق استان ،طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی
از دیدار با مسئولین آب وبرق ،وزارت نیرو را یکی از
وزارتخانه های مهم قلمداد کرد که ارتباط مستقیم
با کل مردم جامعه داشته و خدماتش کامال ًحیاتی
و حساس است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین
با تاکید بر اینکه برنامه های مدیریت مصرف
باید عملیاتی و قابل اجرا باشد ،گفت :طرح و
برنامه های آب و برق نباید از طرح های اقتصاد
مقاومتی جدا باشد.وی خاطرنشان کرد :قطعی
آب و خاموشی ها ،مسائل زیست محیطی در اثر
فرسودگی شبکه توزیع و مصرف بی رویه آب به
علت کرونا از جمله چالش هایی است که در حوزه
آب و برق وجود دارد.
امام جمعه تبریز همچنین با تقدیر از تالش وزیر
نیرو ،تاکید کرد :وزارت نیرو وزارتخانه ای حیاتی
بوده و نقش ویژه ای را در توسعه کشور ایفا کرده
است که البته چالش های زیادی هم داشته که
امیدواریم دولت در فرصت باقی مانده نویدبخش
اقدامات جدید باشد.
وی یادآوری کرد :وزارت نیرو فعالیت های
چشمگیری در آبرسانی و برق رسانی به مناطق
روستایی و محروم داشته و در مهار و تامین آب
توسط ساخت سدها ،زهکشی ،کنترل سیالب،
محافظت از منابع آب و کاهش هدررفت آب،
افزایش ظرفیت تولید برق ،نیروگاه و تامین برق
پایدار طرح های بزرگی را اجرا کرده است.
امام جمعه تبریز ضمن دعوت از مردم و
شهروندان به صرفه جویی در مصرف آب ،اظهار
کرد :اگر بخواهیم شکر نعمت خداوند را در
خصوص آب به جای آوریم این همان صرفه جویی
است.وی افزود :با شیوع بیماری کرونا شیوه زندگی
مردم در خصوص مصرف آب تغییر پیدا کرده که
الزم است با مدیریت صحیح و استفاده از ابزارها
و تکنولوژی های بروز در زندگی مردم تغییرایجاد
شود تا در مصرف آب صرفه جویی گردد.
امام جمعه تبریز ضمن تاکید بر اصالح شبکه
آبرسانی برخی از محالت تبریز از مهندس ایمانلو
مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی و کسانی که در رابطه با
تامین آب فعالیت می کنند ،تشکر و قدردانی کرد .
پیش از سخنان حجت االسالم آل هاشم ،رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل شركت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی با اشاره به دستورالعمل
یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری
و روستایی ،گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام
یافته را برشمرد و اظهار کرد :شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی در  63شهر و  ۱۵۰۰روستا
برای چهار میلیون نفر جمعیت ،ارائه خدمات می
نماید.علیرضا ایمانلو افزود :آب شرب شهروندان
کالنشهر تبریز از سه منبع اصلی سد نهند ،زرینه
رود ،نهند و چاه های اطرف شهر تامین می شود.
وی همچنین گفت :برای تامین آب تبریز،

شهردار بهارستان اعالم کرد:

مهلت کرونایی پرداخت قبض آب
در استان بوشهر تمام شد

تبریز – فالح :نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز در دیداری که به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب با مدیران عامل
صنعت آب و برق استان انجام گرفت ،بر ضرورت صرفه جویی و مصرف بهینه آب و برق تاکید کرد.

وزارت نیرو
وزارتخانه ای
حیاتی بوده و
نقش ویژه ای
را در توسعه
کشور ایفا
کرده است که
البته چالش
های زیادی
هم داشته
که امیدواریم
دولت در
فرصت
باقی مانده
نویدبخش
اقدامات
جدید باشد
آبرسانی از ارس به این کالنشهر الزم است تا با
استفاده از حقابه کشور مشکل کمبود آب تبریز
برطرف شود.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت آبفا آذربایجان شرقی ،ادامه داد :میزان
تولید و تامین و توزیع آب در پیک مصرف در سطح
استان حدودا  9مترمکعب در ثانیه و در تبریز
نیز در حدود  5مترمکعب در ثانیه می باشد که
با شیوع بیماری کرونا حدود  37درصد مصرف
آب شرب افزایش یافته و در بعضی از مناطق که
بیش از  400متر اختالف ارتفاع در آنها وجود دارد،
موجب افت فشار می شود .
ایمانلو با اشاره به نحوه استحصال و سختی های
فراروی در تامین و توزیع آب برای شهروندان گفت:
هم اینك آب مورد نیاز كالنشهر تبریز به صورت
فرااستانی و با صرف هزینه و انرژی زیاد تامین می
شود لذا الزم است مشتركین و همشهریان نهایت
صرفه جویی را در استفاده صحیح آب مدنظر
داشته باشند .
وی همچنین به برخی رفتارهای ناصحیح در زمینه
مصرف آب اشاره کرد و افزود :با توجه به كمبود
منابع آبی ،بروز خشکسالی ،افزایش جمعیت و

صنایع ،جا دارد با فرهنگ سازی و اطالع رسانی به
مردم در خصوص نحوه استفاده درست از آب ،از
هدرروی هرچه بیشتر آب جلوگیری شود .رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان اضافه
کرد :در  ۲ماه ابتدای دوران کرونا تا  ۳۷درصد و
اکنون  ۱۸.۵درصد افزایش مصرف داریم.
ایمانلو در ادامه به صرفه جویی  10درصدی در
مصرف آب توسط مشترکین و رعایت الگوی مصرف
اشاره کرد و از شهروندان در خواست کرد توصیه
های شرکت آب و فاضالب استان را جدی بگیرند
تا در خصوص آب مصرفی دچار مشکل نشویم.
مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان شرقی
با اشاره به اهمیت و ضرورت اجرای طرح شبکه
فاضالب در استان و دفع بهداشتی فاضالبهای
خانگی گفت :امروزه ایجاد شبكه فاضالب یكی از
ضروری ترین تاسیسات مورد نیاز جوامع بشری
جهت رعایت بهداشت عمومی محسوب می گردد
که در این راستا  65درصد از جمعیت شهری
استان و 80درصد شهروندان تبریزی از پوشش
تاسیسات جمع آوری و دفع فاضالب برخوردار می
باشد و امیدواریم با تالش همکاران بتوانیم این رقم

را به  100درصد برسانیم.
ایمانلو در خصوص اجرای مدول دوم تصفیه
خانه فاضالب تبریز نیز گفت :یکی از اهداف مهم
اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر
تبریز ،استفاده از پساب تولیدی بعنوان تامین
کننده بخشی از آب مورد نیاز احیای دریاچه
ارومیه است که ان شاء الله در صورت اختصاص
اعتبارات الزم و بموقع بتوانیم قسمت مایع آنرا که
تامین کننده بخشی از منابع آبی دریاچه ارومیه می
باشد ،به بهره برداری برسانیم .
ایمانلو در پایان با اشاره به انتقال آب ارس به
تبریز گفت :با توجه به نیاز روزافزون کالنشهر
تبریز ،تامین منابع جدید آبی برای این شهر
ضروری است و یکی از منابع پیشبینی شده انتقال
آب از طرح آبرسانی ارس به تبریز است که ضرورت
دارد در اجرای آن تسریع شود .
الزم به ذکر است در ادامه این دیدار ،هر یک
از مدیران عامل شرکت های صنعت آب و برق،
گزارشی از عملکرد و فعالیت های شرکت های
زیرمجموعه خود را بحضور نماینده ولی فقیه در
استان و امام جمعه محبوب تبریز ارئه کردند.

ایجاد  ۲۱۰فرصت شغلی با اجرای طرح ها در شهرداری بهارستان

اصفهان –بهمن راعی  :شهردار بهارستان گفت :با اجرای پروژه های
شهرداری بهارستان در سال گذشته و امسال ۲۱۰ ،فرصت شغلی در
بهارستان ایجاد شده و اجرای این پروژه ها به نوعی درآمد پایدار برای
شهر است.
داود بحیرایی در نشست مطبوعاتی باخبرنگاران اظهار کرد :حدود
 ۲۳پروژه عمرانی در شهر بهارستان داریم که شاخص ترین آن باغ
بانوان است که تا امروز  ۸۰درصد پیشرفت دارد.
وی افزود :از دیگر پروژه های عمرانی شهرداری بهارستان می توان
به اجرای فاز یک فرهنگسرای خیابان ایثار اشاره کرد که در حال
تکمیل است ،همچنین عملیات روکش آسفالت خیابان ولیعصر و
لکه گیری های سطح شهر در فاز یک که جزو تعهدات شهرداری
است انجام شد و فاز دو و سه نیز به درخواست شورای شهر و
شهروندان را شروع کردیم.
شهردار بهارستان به احداث پارکینگ در دو نقطه شلوغ خیابان
ولیعصر و الفت با  ۱۱۰واحد پارکینگ اشاره کرد و گفت :پیاده رو
سازی و فضای سبز مناسب شهری در حال اجراست و تاالر نور نیز
تا دو ماه آینده تکمیل و بهره برداری می شود.
وی از بازسازی کامل ساختمان شورای شهر بهارستان خبر داد
و خاطرنشان کرد :درصدد بهره برداری از سومین ساختمان آتش
نشانی در بهارستان هستیم.

بحیرایی بیان کرد :در حوزه شهرسازی امسال تا ابتدای تیر ۹۲
پروانه ساختمانی تایید شد ،درحالی که صدور پروانه در مدت مشابه
سال قبل  ۶۵پروانه بوده است.
وی با بیان اینکه در مورد پرونده های کمیسیون ماده صد ،جلسات
به صورت مرتب برگزار می شد ،اما به خاطر شیوع کرونا جلسات
برگزار نشد و یا کمتر برگزار شد ،ادامه داد :مکاتبه با شرکت عمران
بهارستان داشتیم تا زمین های مناسب جهت احداث پارکینگ را
معرفی کند.
شهردار بهارستان به اجرای  ۲۳پروژه نورپردازی شهر اشاره کرد و
افزود :اجرای دیوار نگاره ها در شهر بهارستان که کمتر کار شده بود،
بهسازی دیواره های قدیمی ،خرید و نصب مبلمان شهری ،نصب آب
نما ،نصب المان ها و نورپردازی ،نصب تابلوهای ترافیکی و چراغ های
راهنمایی و رانندگی که آسیب دیده بود از دیگر اقدامات شهرداری
بهارستان است.
وی از اضافه شدن  ۱۲هکتار فضای سبز به فضای سبز بهارستان
خبر داد و گفت :از شهروندان درخواست می کنیم در منازل خود هم
درخت بکارند چون این کار بهترین کمک برای توسعه سرانه فضای
سبز شهر است.
بحیرایی در مورد سگ های ولگرد در شهر بهارستان نیز اعالم کرد:
برای مقابله با معضل سگ های ولگرد ،پیمانکاری داریم که این سگ

ها را زنده گیری و در محلی نگهداری و عقیم و سپس پالک گذاری
می کند و دوباره رها می کند.
شهردار بهارستان با اشاره به برگزاری جلسات مختلف برای پروژه
های مشارکتی و سرمایه گذاری شهر ،گفت :هم اکنون  ۷پروژه
شاخص داریم و سال قبل دو پروژه به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه بازار روز فدک در مرحله صدور پروانه است و
در صورت اجرا مشابه بازارهای کوثر در اصفهان خواهد بود ،افزود:
تسویه پساب برای فضای سبز شهر بهارستان نیز در حال بررسی
است و با انتخاب پیمانکار اجرایی می شود.
وی رقم بودجه سال گذشته شهرداری بهارستان را  ۶۲میلیارد تومان
اعالم کرد و افزود :بودجه امسال شهرداری بهارستان  ۹۶میلیارد و
 ۴۰۰میلون تومان است که  ۶۰درصد رشد نسبت به سال گذشته برای
آن پیش بینی شده است.
شهردار بهارستان با اشاره به اینکه در حوزه نیروی انسانی  ۲۵نفر
از سیستم شهرداری بهارستان به دلیل بازنشستگی ،پایان ماموریت
و یا دالیل دیگر رفته اند ،گفت :توانسته ایم  ۶نفر مامور به خدمت
بگیریم ولی همچنان  ۱۹نفر کمتر از تعدادی است که از سیستم
خارج شده اند.
وی با تاکید براینکه نیروی مازاد در شهرداری بهارستان نداریم،
تصریح کرد :تعداد نیروها حدود نصف چارت سازمانی است.
وی همچنین از برطرف شدن مشکالت برای احداث سینمای شهر
بهارستان خبر داد و گفت :گرچه ادعاهایی مطرح شده ولی تاکنون
هیچ شهروندی به ما اعالم نکرده که اجاره ای به اداره کل اوقاف و امور
خیریه به خاطر وقفی بودن ملک اش می دهد.
در ادامه عضو شورای اسالمی شهر بهارستان درخصوص نبود
بیمارستان در شهر بهارستان گفت :احداث بیمارستان نیاز به ملک
دارد که شرکت عمران بهارستان بارها گفته تحویل می دهد ،برای
پروانه هم همه اعضای شورای شهر موافق اند که به صورت رایگان
صادر شود ،اما برای احداث و تجهیز بیمارستان وزارت بهداشت
مکلف است وارد شود.
محمد ابراهیمی  ،یکی از مهمترین نیازهای شهر بهارستان را
آرامستان عنوان کرد و افزود :در طرح جامع شهر یک قطعه زمین
برای ایجاد ارامستان پیش بینی شده بود؛ این درحالی است که
احداث آرامستان اصول و ضوابطی دارد که باید درنظر گرفته شود.

در پی شیوع گسترده بیماری کرونا از ابتدای
اسفندماه پارسال بسیاری از کسب و کارها را با
مشکالت جدی مواجه کرد و بر همین اساس مقرر
شد مهلت سه ماههای برای پرداخت قبضهای
آب و برق برای مردم در نظر گرفته شود.اکنون
ض آب به
مهلت سه ماهه تعویق پرداخت قب 
سبب بیماری کرونا پایان یافت و مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از مشترکان
در خواست کرد نسبت به پرداخت قبض آب اقدام
کنند تا میزان بدهی آنان افزایش نیابد.عبدالحمید
حمزهپور با بیان اینکه با شیوع بیماری کرونا ،میزان
بدهی آب مصرفی در بخشهای خانگی و تجاری
استان بوشهر افزایش قابل مالحظهای داشته
است اظهار داشت :پرداخت بهموقع قبوض آب
توسط مشترکان کمک شایانی به استمرار خدمات
رسانی مطلوب و اجرای طرحهای متعدد آبرسانی
دارد.وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب از
بودجه دولتی بهرهمند نیست و متکی به پرداخت
آب بهای مصرفی شهروندان است گفت :پرداخت
به موقع قبوض آب روند ارائه خدمات به مردم
را افزایش میدهد و از آن طرف در جلوگیری از
انباشته شدن بدهیهای آب مصرفی مشترکین
نقش مهمی دارد.مدیر عامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر با اشاره به پایان یافتن
مهلت سه ماهه تعویق پرداخت قبوض آب از
مشترکان استان بوشهر خواست با توجه به شروع
فصل گرما همراهی الزم نسبت به پرداخت قبوض
آب مصرفی خود شامل بدهیهای قبلی در مهلت
تعیین شده اقدام کنند.حمزهپور از افزایش مصرف
آب در فصل گرما خبر داد و گفت :بدون شک
در فصل گرما مصرف آب افزایش مییابد و در
این راستا هم استانیها هرچه قدر در مصرف
آب صرفه جویی و این مصرف را مدیریت کنند
میتوان با اطمینان بیشتری فصل گرم امسال را
همانند سال قبل پشت سر گذاشت.

بیش از یک هزار و  ۹۰۰کیلوگرم
مواد مخدر در یزد کشف شد
فرمانده انتظامی استان یزد از کشف یک هزار
و  ۹۶۶کیلوگرم انواع موادمخدر در  ۲عملیات
جداگانه طی  ۲۴ساعت گذشته در استان خبر
داد.سرتیپ عباسعلی بهدانیفرد افزود :در این
ارتباط  ۱۶متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل
مقام قضایی شدند.وی ادامه داد :متهمان قصد
انتقال این مواد را با چندین دستگاه خودرو از شرق
و جنوب کشور به استانهای مرکزی داشتند .از
ابتدای امسال تاکنون افزون بر  ۱۳تن انواع مواد
مخدر در یزد کشف شده است.سال گذشته در
مجموع  ۴۰تن انواع مواد افیونی در بازرسی از
خودروهای عبوری در جادههای استان به دست
آمد.جادههای یزد نقش مؤثری در برقراری ارتباط
استانهای جنوبی و شرقی ایران به مرکز کشور
دارد و با توجه به موقعیت آن در مسیر کریدور
شمال  -جنوب و شرق و غرب و بالعکس ،در
برخی مواقع راههای آن برای انتقال کاالی قاچاق
و موادمخدر نیز مورد سوء استفاده قرار میگیرد.
روزانه حدود  ۴۰۰هزار دستگاه انواع خودرو سبک
و سنگین در جادههای استان تردد میکنند.

 ۸۲مجتمع آبرسانی روستایی در
کردستان در مدار بهره برداری است
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا
کردستان گفت :در حال حاضر  ۸۲مجتمع
آبرسانی روستایی در  ۱۰شهرستان استان کار
تأمین آب  ۴۴۸روستا را انجام می دهد.به گزارش
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
کردستان محمد فرهاد اظهار کرد :یکی از راه
های تأمین آب روستاها ایجاد و بهره برداری از
مجتمع های آبرسانی است که در همین راستا
 ۸۲مجتمع آبرسانی به  ۴۶هزار و  ۷۴۵خانوار
روستایی خدمات ارائه می دهد.وی افزود:
بیشترین مجتمع های آبرسانی روستایی در
شهرستان سقز به تعداد  ۱۳و بیجار و دهگالن
و کامیاران هر کدام به تعداد  ۱۲روستا می باشد؛
ضمن آنکه  ۱۱مجتمع در شهرستان دیواندره و
 ۹مجتمع در شهرستان قروه وجود دارد.فرهاد
خاطرنشان کرد :در شهرستان مریوان  ۷مجتمع،
در سروآباد  ۳مجتمع ،در شهرستان های سنندج
 ۲و در شهرستان بانه نیز یک مجتمع آبرسانی
روستایی کار تأمین آب را انجام می دهند.به گفته
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفا کردستان
در شهرستان بانه  ۲۱روستا ،در بیجار  ،۱۰۴در
دیواندره  ،۵۲در دهگالن  ،۴۱در سروآباد  ،۱۱در
سقز  ،۶۹در سنندج  ،۹در قروه  ،۷۵در کامیاران
 ۳۲و در مریوان  ۳۴روستا زیر پوشش مجتمع
های آبرسانی روستایی هستند.

