ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد
ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب
اراﺋﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی آﺣﺎد ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﯿﺶ از  100ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮان ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون اداره ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  100درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪود  40درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای اﻫﻤﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺛﺮ ﭘﺮواﻧﻪای دارد ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
داﺷﺘﻪ اﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ آب در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن در ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻨﺎر
وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺨﺼﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﺮوﭘﻤﭗ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﯾﮑﺮد در
ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،ﺑﻬﺴﺎزی آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ذیاﻟﻨﻔﻌﺎن و ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﻏﯿﺮ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ،رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ارﺑﺎبرﺟﻮع ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺟﺬاب در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ...را از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮﺷﻤﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﺎوری اﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر و ﺑﺮونرﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﺎوری و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر در اداﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی آﻏﺎز ﺷﺪ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ وﻗﻔﻪ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دو ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ و ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻗﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.
ﻣﻌﺎون اداره ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺣﺎل ﺧﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
وی دﻗﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﻫﺪفﮔﺬاری را وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺪﻟﯽ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮهوری ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ذیاﻟﻨﻔﻌﺎن ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
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