ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر

اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد؛
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر

اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل درﮔﯿﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آب
و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۰۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر از آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر
آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﺳﺪ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺗﻤﺎم  ۱۳اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ،ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺣﺪود  ۰۰۰۴ﻗﺮارداد ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ آب ﺷﺮب ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ
ﻣﺨﺘﺼﺮی ﭘﯿﺎدهروی اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از  ۵۹درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎ آب ﺷﺮب ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ در ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﺷﺮب در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎز  ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ از آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ از آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ
و آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻣﺎه از ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه رﺳﻤﺎً

اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر در دو ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ دو
ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﺑﻔﺎ ،ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
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