ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺳﻘﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﯾﻤﻪ اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع(

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون آﺑﻔﺎی ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛
ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺳﻘﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﯾﻤﻪ اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع(
آﯾﯿﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ "رﺿﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ" ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر در آﯾﯿﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺮﯾﻢ از
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﺣﺪود  62ﻫﺰار ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی و ﺑﯿﺶ از  21ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ از آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دوﻟﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر از آب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺑﺮاز داﺷﺖ :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  30روﺳﺘﺎ وارد ﻣﺪار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل  270ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دو ﻫﺰار آﺣﺎد اﺷﺘﺮاک در ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ ،ورودیﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ روﯾﻪ اداﻣﻪ دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻢ آﻏﺎز ﮐﺮد ،اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﺎ آﻣﺪن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﻬﺮه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﯽ از ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ را در ﺣﺎل اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت دارﯾﻢ.
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ،اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را رﻫﺎورد آن داﻧﺴﺖ و اﺑﺮاز داﺷﺖ :در ﺳﺎل  97ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﮑﺎران اﺧﺬ ﺷﺪه  169ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم و ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﻣﺮوز ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺪﯾﻮن ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻪ
اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آنﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن آﺑﻔﺎ را در ﺑﺪو ورود ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  270ﻧﻔﺮ از ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن درآﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ روز ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺷﺪه و ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ "ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر" ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ ارج
ﻧﻬﯿﻢ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺮاﺛﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ.
وی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن از آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺴﺖ و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﺟﺮای ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار
 400ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺷﻬﺮ ،اﺣﺪاث ﻫﺸﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ،راهاﻧﺪازی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﺣﺪاث ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور و
ﺗﻠﻪﻣﺘﺮی و راهاﻧﺪازی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی و آﺑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ.
ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮔﻔﺖ :آﺛﺎر ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻼشﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ را از ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ روﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ﭘﯿﺸﺘﺎز در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﺟﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
اﺳﺘﺎن ﻗﻢ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ،اﺣﺘﺮام و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮔﻔﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  60ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮو ،ﭘﯿﺸﺘﺎز و ﻣﻤﺘﺎز در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد ،دورهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺼﺪاق ﻧﺪارد ،اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻮﺟﯿﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ،ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﺮﺣﻮم و ...از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد.
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