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اخبار
توسط مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان انجام شد:

تقدیر از سرعت عمل پرسنل در وارد
مدار کردن ترانس آسیب دیده
پست اهواز جنوبی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
از عوامل و دست اندرکاران انتقال و جابجایی
ترانس آسیب دیده پست اهواز جنوبی و وارد
مدار کردن ترانس جایگزین در کمترین زمان
ممکن درتابستان سال جاری ،تقدیر و تشکر
کرد.محمود دشت بزرگ در این آیین تقدیر
و تشکر گفت :حادثه رخ داده برای ترانس
 ۲۳۰کیلو ولت پست اهواز جنوبی با ظرفیت
 ۱۲۵مگاولت آمپر ،مهم ترین حادثه تابستان
شرکت برق منطقه ای خوزستان بوده که
با سرعت عمل و مسئولیت پذیری پرسنل
شرکت ،برطرف شد.وی بیان کرد :به دلیل
پرباری شبکه و فشاری که به دیگر تجهیزات
به دلیل از مدار خارج شدن ترانس پست اهواز
جنوبی وارد می شد با تالش های شبانه روزی
مجموعه برق منطقه ای خوزستان ( مدیریت
حراست ،امور حمل و نقل ،معاونت بهره
برداری و تعمیرات) ترانس جایگزین با وزن
 ۱۴۰تنی از آبادان به اهواز منتقل و بعد از
جابجایی آن با ترانس معیوب و دمونتاژ ،وارد
مدار شد.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان افزود :جابجایی و وارد مدار شدن
ترانس انتقال در حالت عادی حدود یک ماه
زمان می برد اما به دلیل پرباری شبکه و تالش
همکاران برای حفظ پایداری شبکه ،این کار در
مدت یک هفته به سرانجام رسید که یک رکورد
محسوب می شود.دشت بزرگ ادامه داد:
به پاس این اقدامات ارزشمند و بسیجی که
صورت گرفت از همه عوامل و دست اندرکارانی
که در وارد مدار شدن ترانس جدید پست
اهواز جنوبی نقش داشته اند تقدیر و تشکر
می شود.بر اساس این گزارش ،مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای خوزستان از چهار نفر
از عوامل اجرایی حادثه پست اهواز جنوبی به
نمایندگی از سایر همکاران تقدیر و تشکر کرد.
مرداد ماه سال جاری بود که به دلیل دمای باال
و پرباری شبکه ،ترانس  ۲۳۰کیلو ولت پست
اهواز جنوبی به ظرفیت  ۱۲۵مگاولت آمپر
دچار حادثه و از مدار خارج شد که بالفاصله با
حضور نیروهای بهره بردار و تعمیرات ،تصمیم
به انتقال یک ترانس رزرو از آبادان گرفته شد
و در مدت زمان یک هفته ترانس جایگزین به
اهواز جنوبی منتقل ،دمونتاژ و وارد مدار شد.

پروژههای تنش آبی استان بوشهر با
حضور معاون شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور بررسی شد
سید حمیدرضا کشفی در برگزاری جلسه
بررسی و تصویب پروژههای تنش آبی استان
بوشهر به صورت ویدئو کنفرانس ضمن تقدیر
و تشکر از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر در تأمین آب آشامیدنی ،همدلی
و انسجام مدیران کل آبی استان بوشهر را دارای
نقش اساسی در این عملکرد مطلوب دانست
و اظهار داشت :با همدلی مجموعه مدیریتی
آب استان بوشهر تابستان گذشته این استان
بدون بحران پشت سر گذاشت که خدمات
این مجموعه قابل تقدیر است.وی با تاکید بر
تسریع اجرای طرحهای آبرسانی در شهرها و
روستاها تصریح کرد :افزودهشدن ظرفیت منابع
آبی شرب از مهم ترین سیاستها و برنامههای
شرکت مهندسی آبفا در راستای اجرای طرحها
است.معاون شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور با اشاره به انعکاس مشکالت مردمی در
عرصه تامین آب شرب در حوزههای شهری و
روستایی در سالهای گذشته گفت :این مورد
سبب نگرانی مجموعه مدیران شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور و وزارت نیرو قرار گرفته بود
که با یکپارچه سازی شرکتهای آبفای شهری
و روستایی و مدیریت بهینه ،سبب کاهش
تنشها و بحرانهای آبی ،کاهش نارضایتیهای
مردمی در تابستان گذشته شد.وی با قدردانی
از مدیرعامل و مجموعه شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر در پیگیری و حل مشکالت مردم،
خواستار پیگیری جدی در اجراییشدن و پیشبرد
پروژههای مصوب استان بوشهر شد.کشفی،
اجرایی شدن پروژههای مصوب در مدیریت
کامل و حل تنشهای آبی در استان بوشهر را
مثمر ثمر دانست و تاکید کرد :تکمیل پروژههای
تأمین آب شرب در استان بوشهر در اولویت قرار
دارد و تا پایان امسال بخشی از این طرحها وارد
مدار بهرهبرداری قرار میگیرد .در این نشست
پروژههای پیشنهادی شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر برای مدیریت و بهبود شرایط تنش
آبی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
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با حضور سید رحیم صفوی برگزار شد

نشست هماهنگی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سید یحیی(رحیم) صفوی که به عنوان رییس
انجمن ژئوپلیتیک ایران و دبیر همایش در این
جلسه حضور یافته بود ،با تقدیر از همکاری های
دبیرخانه مناطق آزاد ،سازمان منطقه آزاد انزلی،
مؤسسه آینده پژوهی جهان اسالم و انجمن
ژئوپلیتیک ایران در ایجاد زمینه های الزم جهت
برگزاری این همایش بین المللی گفت :ما می
خواهیم با برگزاری این رویداد بزرگ علمی ،این
پیام را به دشمنان بدهیم که راهبرد فشار حداکثری
و تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران شکست
خورده است و جمهوری اسالمی ایران با استفاده
از ظرفیت های اقتصادی و کریدورهای تجاری
کشورهای حوزه های ژئوپلیتیکی دریای خزر دو
مسیر راهبردی تعامل با چین را از طریق آسیای
مرکزی و تعامل با کشورهای اوراسیا فعال ساخته
است.
وی در تحلیل مسیر دوم ادامه داد:مسیر دوم
توسعه روابط سیاسی ،اقتصادی با اتحادیه اوراسیا
یعنی کشورهای روسیه ،قزاقستان ،بالروس،
قرقیزستان و ارمنستان است.
رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران با بیان اینکه
هدف از برگزاری این نشست انجام هماهنگی های
نهایی جهت برگزاری همایش بین المللی اتحادیه
اقتصادی اوراسیاست اظهار داشت :این همایش
بین المللی یک رویداد علمی و کاربردی است و
ما امیدواریم برگزاری آن منجر به تقویت روابط
اقتصادی میان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تعمیق فضای
همکاری و تعامل منطقه ای باشد.
رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران افزود :آمریکایی ها
و اروپایی ها معنا و مفهوم این روابط جدید و پیام
این همایش بین المللی را به خوبی درک می کنند.
صفوی در تشریح ظرفیت های باالی ایران جهت
نقش آفرینی مؤثر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا
تأکید کرد :ایران در حقیقت یک چهارراه ترانزیتی
است که محور شمال-جنوب ،شرق به غرب و غرب
به شرق را متصل می کند.
این استاد جغرافیای سیاسی با تأکید بر اهمیت
بنادر شمال کشور در توسعه روابط منطقه ای و
تقویت اقتصاد ملی تصریح کرد :یک زمان بنادر
جنوب از ماهشهر و بندرعباس تا چابهار بیش
از  ۷۰درصد واردات و صادرات ایران را عهده دار
بودند .اما پیشنهادات ارائه شده در مقاالت رسیده
به همایش آن است که حدأقل  ۵۰درصد از این
نقش را به حوزه ژئوپلیتیکی دریای خزر بدهیم.
وی این نگاه را یک جهت گیری راهبردی در حوزه
اقتصادی دانست و خاطرنشان ساخت:این جهت
گیری راهبردی می تواند در یک دوره  ۲۰ساله
برای جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عضو
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهایی که مایل
به پیوستن به آن هستند به شکوفایی اقتصادی
منجر خواهد شد.صفوی با بیان اینکه مسئولیت
کمیته تدوین مالحظات دفاعی ،امنیتی ،پدافند
غیرعامل و ژئوپلیتیک سند ملی آمایش سرزمین در
افق  ۱۴۲۴را عهده دار است ،تأکید کرد :در سند
ملی آمایش سرزمین در افق  ۱۴۲۴که در سازمان
برنامه و بودجه کشور در حال تدوین نهایی است
سهم و نقش ویژه ای به دریای خزر و بنادر شمال

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی نشست هماهنگی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و
نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای با حضور سید یحیی(رحیم) صفوی رییس انجمن ژئوپلیتیک ایران و روزبهان رییس
سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

آمریکایی ها
و اروپایی ها
معنا و مفهوم
این روابط
جدید و پیام
این همایش
بین المللی را
به خوبی درک
می کنند
کشور به ویژه بندر انزلی و کاسپین داده شده است
چون دریای خزر باعث پیوند ایران با سه حوزه
ژئوپلیتیکی مجاور می شود.
سید رحیم صفوی در تشریح نقش دریای خزر
در توسعه روابط منطقه ای میان جمهوری اسالمی
ایران و حوزه های ژئوپلیتیکی مجاور خاطرنشان
ساخت:دریای خزر موجب پیوند ایران با حوزه
ژئوپلیتیکی آسیای میانه می شود که ما از این مسیر
به چین متصل می شویم .همچنین از طریق حوزه
ژئوپلیتیکی اوراسیا و پنج کشور عضو این اتحادیه به
اروپا متصل می شویم.
وی افزود :حوزه ژئوپلیتیکی قفقاز-آناتولی سومین
حوزه است که از طریق دریای خزر ایران را به
آذربایجان ،ارمنستان ،گرجستان و ترکیه و اروپا
پیوند می دهد .همچنین ایران می تواند از طریق
دریای خزر ،آسیای میانه را از مسیر عراق ،سوریه
به مدیترانه و اروپا متصل کند.
صفوی با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
به عنوان فضای گشایش اقتصادی کشور برای
واردات و صادرات در دوره تحریم ها مطرح است
گفت :آمریکایی ها نمیتوانند راه صادرات چین را از
طریق زمینی و مسیر چین ،قزاقستان ،ایران ،ترکیه
و مدیترانه یا مسیر ایران ،عراق ،سوریه و مدیترانه
را کنترل کنند.
وی افزود :با اتصال راه آهن ایران به بصره و
سوریه کریدور غرب به شرق و شرق به غرب از
مسیر ایران فعال خواهد شد ،البته آمریکایی ها و
صهیونیست ها و برخی کشورهای عربی حاشیه
خلیج فارس در این موضوع کارشکنی می کنند و
لکن اشتباه می کنند.
وی با تأکید بر اهمیت و ضرورت همایش بین
المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک

مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای خاطرنشان
ساخت :این همایش یک رویداد کاربردی است و
پیش بینی شده با فعالیت اتاق بازرگانی ایران و
روسیه جمعی از بازرگانان و شرکت های خصوصی
و دولتی ایران و روسیه و سایر کشورهای عضو
در این همایش بین المللی حضور پیدا کنند و با
یکدیگر گفتگو و تعامل تجاری برقرار سازند.
وی افزود :این همایش کامال ًدر جهت منافع ملی
و مطرح شدن نقش ایران در اتحادیه اقتصادی
اوراسیا ،مطرح شدن بندر کاسپین ،بندر انزلی و
استان گیالن برگزار می شود و اینکه ما تصمیم
گرفتیم این همایش را در منطقه آزاد انزلی برگزار
کنیم به این دلیل است که این منطقه در روابط بین
ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و
برای منافع ملی ایران یک نقش اساسی عهده دار
است.صفوی ادامه داد :منافع مشترک کشورهای
اوراسیا یک اصل است که در این همایش به آن
پرداخته خواهد شد .اگرچه این همایش در استان
گیالن برگزار می شود اما در کشور و در روابط
اقتصاد بین الملل تأثیرگذار خواهد بود.
صفوی در ادامه با تاکید بر ارتباط بیشتر امور
کمیته های علمی ،اجرایی و بین الملل همایش طی
یک ماه آینده تصریح کرد :باید در زمان باقیمانده
کلیه ملزومات و هماهنگی های الزم در جهت
برگزاری این همایش ارزشمند انجام شود.
در ادامه این جلسه روزبهان مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اهمیت مناطق آزاد در
توسعه روابط منطقه ای گفت :تجربه نشان داده
که همواره دشمنان بر مبنای نقاط آسیب پذیری به
کشور ما فشار وارد می کنند ،آنها هیچ گاه با حمله
نظامی به دنبال تسلیم ملت ایران نیستند چون از
اقتدار نظامی و قدرت بازدارندگی مؤثر ایران مطلع

هستند ،آنها اقتصاد را نقطه حمله و هجمه علیه
ملت و دولت ایران قرارداده اند و ما باید این نقطه
اسیب پذیری را تبدیل به نقطه قوت کنیم و مناطق
آزاد در این موضوع نقش تعیین کننده ای عهده
دار هستند.
وی با تأکید بر ویژگی های منحصربفرد منطقه
آزاد انزلی نسبت به سایر مناطق آزاد شمال کشور
افزود :نزدیکی منطقه آزاد انزلی به پایتخت،
قرارگیری در کریدور شمال -جنوب و شرق به
غرب ،برخورداری از زیرساخت های توسعه ،وجود
منابع انسانی تواتمند و ضریب امنیت باال موقعیت
منحصربفردی را به منطقه ازاد انزلی بخشیده
است.وی با بیان اینکه روسیه و چین ار طریق
دریای خزر با ایران در ارتباط هستند خاطرنشان
ساخت :منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد دریایی
در شمال کشور است که از طریق دریای خزر و
بندر آکتائو قزاقستان ،چین را به ایران و به صورت
مستقیم روسیه را به ایران متصل می کند.وی
افزود :ما در منطقه آزاد انزلی برای بهره برداری از
این ظرفیت ها برنامه داریم ،در حال تقویت بنادر
خود هستیم ،زیرساخت های صنعتی را توسعه می
دهیم و اتصال ریل به منطقه را با سرعت بیشتری
پیگیری می کنیم و برگزاری این همایش بین المللی
را در همین جهت ارزیابی می کنیم.
در پایان این نشست مقرر شد همایش بین
المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک
مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای به صورت
یک روزه و با حفظ پروتکل های بهداشتی به صورت
محدود حضوری و ویدئوکنفرانسی در تاریخ سه
شنبه  ۲۷آبان ماه  ۱۳۹۹با حضور اساتید داخلی و
خارجی و مقامات ایرانی و خارجی در مرکز همایش
های بین المللی منطقه ازاد انزلی برگزار خواهد شد

مسائل و مشکالت مربوط به راهبری شهرکهای صنعتی واگذار شده به شرکت های خدماتی در استان فارس بررسی شد

در جلسه مشترک مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس
و انجمن صنفی کارفرمایی اداره کنندگان شهرکها و نواحی صنعتی
استان فارس با نماینده مردم شهرستان های نیریز استهبان و
بختگان در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس در خصوص مسائل و مشکالت مربوط به راهبری
شهرکهای صنعتی واگذار شده به شرکت های خدماتی ،بحث و
تبادل نظر شد.نماینده مردم شهرستانهای و بختگان در مجلس
شورای اسالمی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در
این جلسه با اشاره به ظرفیت ها توانمندی ها و استان فارس و
سوابق و پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی این استان گفت:
استان فارس در دهه های اخیر و با توسعه بخش كشاورزی به
عنوان تامین كننده اصلی محصوالت زراعی و باغی بویزه گندم
كشور مطرح بوده و این موضوع سبب شدظرفیت قابل توجهی

از آبهای زیرزمینی استان صرف این بخش شود اما در بخش
صنعت متناسب با سایر بخش ها پیشرفت مناسبی نداشته است
.فرهاد طهماسبی بیان اینکه استان فارس با قدمت و وسعت زیاد
در مقایسه با برخی استانهای كویری كه كه از مواهب خدادادی
استان نیز برخوردار نیستند گفت :توسعه صنعتی این استانها
نسبت به فارس بسیار بیشتر است و معتقدم در استان فارس
در بخش صنعت دچار عقب ماندگی هستیم .عضو ناظر مجلس
در شورای عالی معادن گفت :برای رساندن استان فارس به جایگاه
واقعی خود در بخش صنعت نیازمند افرادی دغدغه مند و دلسوز
هستیم كه موارد مطرح شده در این جلسه از دغدغه مندی و
دلسوزی فعاالن صنعتی بود .
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مسائل
مطرح شده مربوط به نحوه راهبری شرکت شهرکهای صنعتی

توسط شرکت های خدماتی و مشکالت و مسائل آنها گفت :این
که متولیان بخش خصوصی دغدغه پیشرفت و توسعه صنعت
در استان را دارند جای خوشحالی است و اگر در گذشته نیز این
دلسوزی ها وجود داشت قطعا ً استان فارس در بخش صنعت
جایگاه بهتری داشت.طهماسبی افزود :فعاالن بخش صنعت
دارای نگاه کارشناسانه در این بخش هستند و نظرات و دیدگاه
های آنها می تواند راهگشای حل مشکالت باشد.نماینده مردم
شهرستانهای و بختگان در مجلس شورای اسالمی بر لزوم
انسجام بخشی و جدیت درراهبری شهرکهای صنعتی و ارائه
خدمات مطلوب به صنعتگران توسط شرکتهای خدماتی تاكید
كرد و گفتك اهتمام به منظور رفع مشکالت بخش صنعت،
نویدبخش و بیانگر حرکت در مسیر توسعه صنعتی استان است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
خواستار تشکیل کارگروه مشترک بین شرکت شهرکهای صنعتی
فارس و شرکت های خدماتی به منظور احصای مشکالت و ارائه
پیشنهادات در راستای رفع آنها شد و گفت :این پیشنهادات در
سطوح ملی بررسی خواهد شد.طهماسبی افزود :در آینده نزدیك
جلسه با حضور مسئوالن ارشد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران و در صورت لزوم وزارت صمت در خصوص رفع
مشكالت برگزارمی شود.وی همچنین از اهتمام ویژه مجمع
نمایندگان فارس در مجلس شورای اسالمی برای رفع مسائل و
مشکالت بخش صنعت خبر داد و گفت :در جلسات آینده این
مجمع نیز از فعاالن بخش صنعتی جهت ارائه مسائل و مشکالت
و پیشنهاد جهت رفع آنها دعوت می شود.عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس گفت :بخشی از مشکالت که در حیطه اختیار
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی یا وزارت صمت است
را مطرح و پیگیر رفع آن خواهیم بود و مسائلی که ضرورت اصالح
در قوانین و مقررات و یا الحاق قانون جدید دارد نیزدر دستور کار
مجلس قرار می دهیم.وی افزود :نگاه ما برای ایجاد اشتغال و
جذب سرمایه گذار تمركز آنها در شهرک های صنعتی و توجه و
حمایت از صنایع کوچک است و از این رو رفع مشکالت شهرک
های صنعتی در اولویت نمایندگان قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
مازندران -ساری ،خبر داد:

شناسایی و آماده سازی عرصه ها
برای زراعت چوب
دومین جلسه شورای معاونین سازمان
جهاد کشاورزی استان به میزبانی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری
و در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار
شد.در این جلسه شهیدی فر رئیس سازمان،
حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقا
فالح مسئول محترم دفتر نمایندگی ولی فقیه
سازمان جهاد کشاورزی استان ،کلیه معاونین
و مدیران عضو شورای معاونین سازمان جهاد
کشاورزی استان حضور داشتند .عطایی در
ادامه اظهار کرد :در گذشته مدیریت عرصه
های جنگلی در قالب طرح های جنگلداری بود
که مجریان می بایست بر اساس مفاد مندرج
در کتابچه طرح ها به تعهدات عمل می کردند.
پس از دستور توقف بهره برداری از جنگل های
شمال توسط وزیر محترم و همچنین تصویب
طرح جایگزین تا اجرایی شدن طرح مذکور ،در
حال حاضر حفاظت جنگل ها از طریق آگهی
مزایده توسط مجریان طرح حفاظتی در حال
انجام می باشد که به محض نهایی شدن طرح
جایگزین مدل کار با گذشته تفاوت خواهد
داشت .سرپرست اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری مازندران -ساری ،در جلسه شورای
معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان به
اقدامات خوب این اداره کل اعم از آبخیزداری،
آبخوانداری ،ایجاد کمربند حفاظتی ،اخذ اسناد
اراضی ،رفع تداخالت ،زراعت چوب و برخورد
با متصرفان ،متجاوزان و قاچاقچیان چوب
اشاره کرد و گفت :ما مخالف توسعه نیستیم
اما باید از عرصه ها نیز حفاظت کنیم و در
این راستا تا حد توان و برابر مقررات با دستگاه
های اجرایی استان همچون گاز ،آب ،برق ،راه
و شهرسازی و  ...همکاری های الزم به منظور
توسعه و خدمات دهی شهری و روستایی را
داریم و درخواست و انتظاری از دستگاه های
مذکور نداریم اما بعضا ً از سوی سازمان و
دستگاه های نظارتی ذیربط مورد سوال قرار می
گیریم که چرا این دستگاه ها در برخی موارد
در صورت خسارت های احتمالی به عرصه
های منابع طبیعی و ملی ،اقدام به پرداخت
خسارت ،برابر قانون نمی کنند ،فلذا از کلیه
دستگاه های مربوطه انتظار همکاری های
دوجانبه داریم.اسحاق عطایی تصریح کرد:
بحث زراعت چوب یکی از مباحث مهمی است
که در دستور سازمانی ما قرار دارد و این اداره
کل با توجه به تعهداتی که در این خصوص
داشته ،توانسته عرصه های مورد نظر برای امر
زراعت چوب را شناسایی و بستر مناسب برای
اقدام را فراهم نماید تا ان شاا ...در بحث تولید
چوب ،اشتغال و اقتصاد مقاومتی کمک حال
خوبی برای استان و کشور باشد.

در نیمه اول سال جاری صورت گرفت؛

آبرسانی پایدار به  9روستا در بخش
کوهپایه اصفهان
اصفهان-آرزوخدایی در نیمه نخست سال
جاری همزمان با یکپارچه سازی شرکتهای آبفا
شهری و روستایی در استان اصفهان 9 ،روستا
در منطقه کوهپایه تحت پوشش طرح آبرسانی
اصفهان بزرگ قرارگرفتند و از آب شرب سالم
و بهداشتی برخوردار شدند.مدیر آبفا کوهپایه
افزود :کوهپایه در شرق اصفهان و در منطقه
کویری قرار دارد و منابع آبی دراین منطقه
بسیار محدوداست ،بطوریکه آب شرب بیش
از  84درصد جمعیت از طریق طرح آبرسانی
اصفهان بزرگ تامین می شودو تنها  16درصد
نیاز آبی با بهره گیری از منابع داخلی رفع
می گردد.عباس رحیمی با بیان اینکه منطقه
کوهپایه دارای  68روستا و سکونتگاه می باشد
عنوان کرد :هم اکنون  38روستا تحت پوشش
شرکت آبفا کوهپایه قرار داردکه  29روستای آن
باالی  20خانوار می باشد.
وی طول شبکه توزیع آب روستایی را 205
کیلومتر برآورد کرد و اظهارداشت:در حال
حاضر طول خطوط انتقال آب روستایی 106
کیلومتر می باشد ،همچنین  31مخزن با حجم
 7هزارو  240متر مکعب در روستاهای کوهپایه
در مدار بهره برداری قرار دارد.
مدیر آبفا کوهپایه جمعیت روستایی را بیش
از  7هزار و  720نفر اعالم کرد و تصریح نمود5 :
هزارو  400انشعاب آب به روستاییان در منطقه
کوهپایه واگذار شده است.وی با بیان اینکهبا
یکپارچه سازی آبفا شهری و روستایی بسیاری
از موازی کاریها حذف گردیده است ،بیان
کرد :سرعت خدمات رسانی به مشترکین در
روستاها بهتر و بیشتر شده است به گونه ای
که با در مدار قرار دادن  20کیلومتر خط انتقال
و حذف یک باب ایستگاه پمپاژ ،توانستیم 9
روستا در منطقه کوهپایه را تحت پوشش طرح
آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دهیم.رحیمی
اعالم کرد :پیش بینی می شود در 6ماهه دوم
سال جاری  8روستای دیگر در این منطقه از
آب شرب سالم و پایدار برخوردار شوند.

