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 ویژه آب

و فاضالب بوشهر
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استاندار بوشهر :
نقش آفرینی شورای آب در تامین آب پایدار استان 
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همزمان با سرمایه گذاری 90 میلیارد تومانی در هفته دولت ؛
بیشتر بخوانید

گام های بلند در دولت 
دوازدهم   

اقدامات شاخص 
شرکت آب و فاضالب 

استان بوشهر

فعالیت شرکت های 
آب و فاضالب استان 

بوشهر به روایت تصویر

مدیر عامل آبفای استان:

باهدف تامین و توزیع 
 آب شرب؛

تالش با شوق خدمت ؛

 تامین آب پایدار در شهرها 
و روستاها

است  کشور  در  ویژه  مناطق  از  بوشهر  استان 
تامین  90 درصد منابع  واقع شدن  به دلیل  که 
معضالت  با  همواره  استان ها  دیگر  در  آن  آشامیدنی  آب 
و  جمعیت  افزایش  این  بر  افزون  روبه روست.  اساسی 
ایجاد  اصلی  حلقه  پایدار  منابع  نبود  کنار  در  هوا  گرمی 
مشکالت  که  هستند  پایدار  آب  تامین  در  مشکالت 
افزایش  شبکه ها  فرسودگی  با  اخیر  سال های  در  آبرسانی 

یافت.
تا 2 سال قبل وابستگی استان بوشهر به استان های دیگر 
ح ها به  در تامین آب آشامیدنی 90 درصد بود که با اجرای طر
79 درصد کاهش یافته و این در حالی است که پروژه های 

مهمی در حال اجرا و تکمیل است.
توجه  مورد  بوشهر  استان  کم آب  و  بحرانی  نقاط  امسال 
ویژه قرار گرفت و با نگاه ویژه استاندار به حوزه عمرانی از 
انجام  موثری  و  مهم  اقدامات  آبرسانی  ح های  طر در  جمله 
برنامه های  از  آب دریا  شد. اجرای پروژه های شیرین سازی 
و  شد  هدفگذاری  راستا  همین  در  که  بود  بلندمدت 
ح های  طر آشامیدنی،  آب  مترمکعب  هزار   ۱۵0 تولید  برای 

آب شیرین کن در استان بوشهر اجرایی شده است.
 

معاون امور عمرانی استاندار 
: بوشهر
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افتتاح  و آغاز عملیات اجرایی 11پروژه آب و فاضالب 

در گفتگو با مدیر عامل
 آبفای  بوشهر تشریح شد؛

آب و فاضالب
 روی خط برنامه 



در جلسه شورای اداری استان صورت گرفت؛
تجلیل از مدیرعامل آب و فاضالب استان بوشهر 

ارزنده  خدمات  از  بوشهر  استان  اداری  شورای  جلسه  در  استاندار 
مدیرعامل شرکت و فاضالب استان بوشهر قدردانی کرد و اظهار داشت: 
بوشهر  استان  روستاهای  و  شهرها  در  آب  تامین  وضعیت  امسال 
بهبود یافته که نتیجه عملکرد مطلوب شرکت آب و فاضالب در اجرای 

طرح های آبرسانی است.  به گزارش جام جم عبدالکریم گراوند با تاکید 
بر مدیریت مصرف آب و برق گفت: باید مدیران دستگاه های اجرایی 
و اقشار مختلف مردم در مدیریت مصرف آب توجه ویژه کنند. وی با 
اشاره به هفته دولت افزود: ۳ اولویت استان در ویژه برنامه های هفته 

دولت سالمت، معیشت و امنیت است و انتظار داریم بیان عملکرد و 
امیدآفرینی در دستور کار مدیران استان باشد. گراوند بیان کرد: دولت در 
بدترین شرایط مالی و تحریم ها اقدامات بزرگی انجام داده و همه تالش 
و همت خود را برای خدمت به مردم به کار برده است و خدمات آن مایه 

مباهات و افتخار است. در این جلسه استاندار بوشهر از مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر به سبب عملکرد مطلوب و اجرای 
طرح های آبرسانی در تامین آب پایدار شهرها و روستاهای استان بوشهر 

با اهداء لوح تقدیر تجلیل کرد.

سه شنبه  4 شهریور  1399   شماره 5740
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

انرژی

و  شهرها  در  پایدار  آب  تامین 
روستاها

استان بوشهر از مناطق ویژه در کشور است 
که به دلیل واقع شدن 90 درصد منابع تامین 
آب آشامیدنی آن در دیگر استان ها همواره با 

معضالت اساسی روبه روست. 
هوا  گرمی  و  جمعیت  افزایش  این  بر  افزون 
ایجاد  اصلی  حلقه  پایدار  منابع  نبود  کنار  در 
که  هستند  پایدار  آب  تامین  در  مشکالت 
با  اخیر  سال های  در  آبرسانی  مشکالت 

فرسودگی شبکه ها افزایش یافت.
به  بوشهر  استان  وابستگی  قبل  سال   2 تا 
آشامیدنی  آب  تامین  در  دیگر  استان های 
 79 به  ح ها  طر اجرای  با  که  بود  درصد   90
است  حالی  در  این  و  یافته  کاهش  درصد 
تکمیل  و  اجرا  حال  در  مهمی  پروژه های  که 

است.
بوشهر  استان  کم آب  و  بحرانی  نقاط  امسال 
ویژه  نگاه  با  و  گرفت  قرار  ویژه  توجه  مورد 
در  جمله  از  عمرانی  حوزه  به  استاندار 
موثری  و  مهم  اقدامات  آبرسانی  ح های  طر

انجام شد.
از  دریا  آب  شیرین سازی  پروژه های  اجرای 
همین  در  که  بود  بلندمدت  برنامه های 
 ۱۵0 تولید  برای  و  شد  هدفگذاری  راستا 
ح های  طر آشامیدنی،  آب  مترمکعب  هزار 
آب شیرین کن در استان بوشهر اجرایی شده 

است.
آب شیرین کن در کنگان و   در حال حاضر 2 
 ۳2 روزانه  و  دارد  قرار  تولید  مدار  در  بوشهر 
به  ح ها  طر این  از  آب  مکعب  متر   ۵00 و  هزار 

شبکه آبرسانی منتقل می شود. 
هزار   ۳۵ شیرین کن  آب  پروژه  که  این  ضمن 
شرکت  آن  مجری  که  بوشهر  مکعبی  متر 
تا  و  آن مطلوب است  اجرایی  روند  مپناست 
آینده تکمیل و افتتاح   قبل از تابستان سال 

می شود.
مراکز  دیگر  میان  در   ، بوشهر استان  مرکز 
توزیع  که  است  استانی  مرکز  تنها  استان ها 
آب آشامیدنی آن به صورت نوبت بندی است  
هزار   ۳۵ شیرین کن  آب  پروژه  افتتاح  با   اما 
مشکالت  آینده  سال  اوائل  تا  مترمکعبی 
برطرف بوشهر  آشامیدنی  آب  بندی   جیره 

کیلومتر   200  ، گذشته  سال   2 در  می شود.   
در  بوشهر  استان  شهرهای  فرسوده  شبکه 
اصالح  و  نوسازی  اقتصادی  سخت  شرایط 

شد.
آبرسانی  شبکه  از  کیلومتر   ۸00 همچنین 
روستاهای استان بوشهر نوسازی و اصالح شد 
 که ۵00 کیلومتر آن در دولت دوازدهم محقق 
شده است.  توفیقات و دستاوردهای اجرای 
پایدار شهرها  آب  تامین  و  آبرسانی  ح های  طر
از  بخشی  به  باال  سطور  در  که  روستاها  و 
راهبردهای  و  تدابیر  سایه  در  شد  اشاره  آن 
مدیریت ارشد استان و همچنین تالش ها و 
خدمات شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
مدیرعامل  تالش  تردید  بدون  و  شد  حاصل 
آب و فاضالب استان بوشهر در این  شرکت 

مسیر  برجسته و شایسته تقدیر است.

یادداشت

مهرداد ستوده

معاون امور عمرانی 
استاندار بوشهر

ر  د

، اسـتان بوشـهر بـا جمعیتـی بالـغ بـر9۴0 هـزار نفـر بـه طـور  دولـت تدبیـر و امیـد تمـام ۳۸شـهر
کیلومتـر  بـر۱00  بالـغ  ایـن  بـر  باشـند.افزون  مـی  برخـوردار  بهداشـتی  شـرب  آب  از  ۱00درصـد 
خـط انتقـال آب و بیـش از 220 کیلومتـر شـبکه توزیـع آب شـرب و همچنیـن بالـغ بـر 97 هـزار 
مترمکعـب مخـزن ذخیـره اجـرا و احـداث گردیـده اسـت همچنیـن در طـی ایـن دولت جهت 
،بهسـازی  افزایـش پایـداری و تامیـن آب شـرب در اسـتان بوشـهر بالـغ بـر ۱۳۱ حلقه چاه حفر
و تجهیز شـده اسـت.در حوزه آبرسـانی و تامین آب شـرب روسـتایی  از ۶2۴ روسـتای دارای 
سـکنه اسـتان کـه جمعیتـی بالـغ بر۳۱۱هـزار و 700 نفـر مـی باشـند بـه برکـت نظـام جمهـوری 
اسـالمی تاکنـون بالـغ بـر ۵0۶ روسـتا و جمعیتـی معـادل ۳0۶هـزار نفـر از نعمـت آب شـرب 

. انـد  برخـوردار شـده 
سـد  شـامل  اسـتان  از  ج  خـار آبـی  منابـع  از  بوشـهر  اسـتان  مـردم  نیـاز  مـورد  آب  ۸0درصـد 
کوثـر در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد ،  چشـمه ساسـان کازرون تامیـن و بـه وسـیله ۸۱9 
کیلومتـر خطـوط انتقـال آب بـه مصـرف کننـده می رسـد ایـن در حالـی اسـت که  2 سـایت آب 
شـیرین کـن و  ۱۴۱ حلقـه چـاه داخلـی بـه ترتیـب تنها20درصـد نیازمنـدی اسـتان را  تامیـن 
می کننـد. بـا توجـه بـه چالش های اساسـی که آب و فاضالب اسـتان بـرای تامین آب از منابع 
ج از اسـتان بـا آن مواجـه اسـت برنامه هـای متنـوع و گسـترده ای بـرای  و سرشـاخه های خـار
عبـور از ایـن بحـران در دسـتور کار قـرار گرفت که مهم ترین آن ها احداث ۱۳ آب  شـیرین کن  
و اسـتفاده از آب دریـا بـر پایـه ظرفیـت ۱20 هـزار مترمکعـب بـا مشـارکت هزار میلیـارد تومانی 
منابـع  پایـداری  و  وابسـتگی  کاهـش  در  کلیـدی  نقـش  اسـت  توانسـته  خصوصـی  بخـش 

داخلـی آب اسـتان بوشـهر داشـته باشـد.
بـه  اشـاره  بـا  جـم  جـام  بـا  گفتگـو  در  بوشـهر  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
آب گفـت:  آب و نوسـازی شـبکه توزیـع  ایـن شـرکت در تامیـن  برنامه هـا و سیاسـت های 
ح هـا و برنامه هـای آب رسـانی  در سـال های اخیـر  990 میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای اجـرای طر
هزینـه شـده اسـت .  همچنیـن 200 میلیـارد تومـان اعتبـار جهـت خریـد تضمینـی آب از دو 

آب شـیرین کـن و تخصیـص آب بـه  شهرسـتان های بوشـهر و کنـگان صـرف شـده اسـت.
* اصالح و نوسازی شبکه فرسوده شهری و روستایی

عبدالحمید حمزه پور افزود: برای تامین آب روسـتاهای اسـتان بوشـهر تاکنون۱22میلیارد 
تومـان جهـت احـداث  ۱0 مجتمـع آبرسـانی شـامل 7۱۳ کیلومتـر خـط انتقـال، شـبکه توزیـع، 

20هـزار مترمکعـب مخـزن ذخیـره و پنـج ایسـتگاه پمپـاژ از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه 
ملـی هزینـه شـده اسـت. تکمیـل ایـن پروژه هـا نیازمنـد 2۵0 میلیـارد تومـان اعتبـار اسـت. 
افـزون بـر ایـن 7 پـروژه آبرسـانی در روسـتاها بـا اعتبـار ۱۶ میلیـارد و ۸00 میلیـون تومـان اجـرا 
شـده  اسـت.  وی بـا بیـان اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای نوسـازی ۵7کیلومتـر شـبکه توزیـع 
، برازجـان و جـم بـا اسـتفاده از تجربیـات همـکاران آب و فاضـالب  آب در شـهرهای بوشـهر
تومـان  ۳۶میلیـارد  بـا  تهـران  و  مشـهد  اصفهـان،  شـرقی،  آذربایجـان  فـارس،  اسـتان   ۵ در 
اعتبار اضافه کرد: در همین راسـتا بیش از ۵00کیلومتر شـبکه در روسـتاهای  نوار سـاحلی 

شهرسـتان تنگسـتان اصـالح و نوسـازی شـد.

* احداث آب شیرین کن؛ نسخه شفابخش 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشـهر با اشـاره به این که  2 سـایت آب شـیرین 
کـن در شـهرهای بوشـهر و کنـگان بـا ظرفیـت ۳2 هـزار مترمکعـب در شـبانه روز در مـدار 
۴00 میلیـارد  بـا  کـن ۳۵ هـزار مترمکعبـی بوشـهر  آب شـیرین  احـداث  گفـت:  تولیـد اسـت 
تومـان سـرمایه گذاری در منطقـه سـرتل و در کنـار سـواحل ایـن بنـدر بـا ۴0 درصـد پیشـرفت 

فیزیکـی در دسـت اجراسـت و انتظـار مـی رود سـال آینـده مـورد بهره بـرداری قـرار گیـرد. 
همچنیـن آب شـیرین کن سـیراف بـا 2۸ هـزار مترمکعـب بـا ۳0 درصـد پیشـرفت فیزیکـی بـا 
هـدف تامیـن آب شـهر جـم، روسـتاهای اطـراف، بخش مرکزی و شـهرک های پتروشـیمی در 

دسـت اجراسـت و تـا سـال آینـده بـه بهره بـرداری می رسـد.
نخسـتین  دشـتی  شهرسـتان  سـاحلی  روسـتای   ۶ مشـکل  رفـع  بـرای  کـرد:  بیـان  وی 
آب شـیرین کن روسـتایی بـا ظرفیـت ۶00 هـزار مترمکعـب و ۱0 میلیـارد تومـان اعتبـار احـداث 

شـد. خواهـد 
*  برخورد با انشعابات غیر مجاز

حمـزه پـور بـا اشـاره بـه  وجـود پنـج تـا ۱0 هزار انشـعاب غیر مجاز آب در اسـتان بوشـهر ادامه 
مجـاز  غیـر  انشـعاب های  بـا  برخـورد  در  قضایـی  دسـتگاه  تامیـن،  شـورای  حمایـت  بـا  داد: 

تاکنـون 2هـزار انشـعاب غیـر مجـاز آب خانـه باغ هـا قطـع شده اسـت.
* اجرای فاضالب بافت قدیم بوشهر

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان بوشـهر گفـت: از آنجایـی کـه بافـت قدیـم بوشـهر  
فاقـد شـبکه فاضـالب بـود بـا تدبیر صورت گرفتـه بیش از ۳۵ کیلومتر شـبکه، خط انتقال و 

توزیـع و 2 ایسـتگاه پمپـاژ شـبکه بـا ۱۳0 میلیـارد تومـان اعتبار از محل اعتبارات سـفر رئیس 
بـا اجـرای فاضـالب بافـت قدیـم بوشـهر  جمهـور اجـرا و بـزودی بـه بهـره بـرداری می رسـد.  
بیـش از ۸۵ درصـد فاضـالب بوشـهر تکمیـل خواهـد شـد. همچنیـن مطالعـات قسـمت 

جنوبـی بوشـهر در دسـت انجـام اسـت.
در حـوزه انجـام فاضـالب شـهری نیـز کـه در راسـتای ارتقـاء  سـالمت و بهداشـت عمومـی 
و همچنیـن ارتقـاء مسـائل زیسـت محیطـی تاکنـون ۳ شـهر  بوشـهر ،گنـاوه و دیلـم دارای 
شـبکه و تاسیسـات فاضـالب بـوده بـه طـوری کـه از ابتـدای انقـالب شـکوهمند اسـالمی تـا 
سـال 92 جمعیـت تحـت پوشـش فاضـالب در ایـن ۳ شـهر ۱7۱هـزار نفـر مـی باشـد امـا ایـن 

جمعیـت بـه 2۸0هـزار نفـر معـادل ۶2 درصـد افزایـش پیـدا کـرده اسـت .
 از ابتـدای انقـالب تـا سـال 92 مجموعـا ۳90 کیلومتـر شـبکه لولـه گـذاری 9 بـاب ایسـتگاه 
پمپـاژ فاضـالب و ۳0 هـزار مترمکعـب تصفیـه خانـه فاضـالب اجـرا شـده اسـت و طـی سـال 
هـای 92 تاکنـون نیـز بیـش از ۱00 کیلومتـر شـبکه لولـه گذاری فاضالب ۳ باب ایسـتگاه پمپاژ 

فاضـالب و تصفیـه خانـه بـه ظرفیـت 2۸ هـزار متـر مکعـب انجـام شـده اسـت .

در گفتگو با مدیر عامل آبفای بوشهر تشریح شد؛

آب و فاضـالب، روی خط بـرنامه 

پروژه های آبفای بوشهر با سرمایه گذاری 900 میلیارد ریال در هفته دولت افتتاح و عملیات اجرایی 
آنها آغاز می شود.

دولت،  هفته  تبریک  با  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  جام جم  گزارش  به 
شهیدان رجایی و باهنر را نماد خدمتگزاری دانست و با اشاره به طرح های آب و فاضالب استان 
اظهار داشت: همزمان با هفته دولت، ۱۱ پروژه آب و فاضالب با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد ریال در 

نقاط مختلف استان بوشهر افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.
را  امسال  دولت  هفته  در  افتتاحی  پروژه های  شاخص ترین  از  یکی   ، حمزه پور  عبدالحمید 
آب شیرین کن نوار ساحلی دشتی به ظرفیت ۶00 متر مکعب در روستاهای دشتی دانست و بیان 
کرد: با افتتاح این پروژه مشکل دیرینه آب روستاهای ساحلی دشتی مرتفع خواهد شد. همچنین 

خط انتقال فاضالب بین ایستگاه شغاب به میدان آزادی )برج( در مناطق جنوبی شهر بوشهر به 
طول 7.۵ کیلومتر افتتاح خواهد شد.   مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره 
به آغاز بهره برداری خط انتقال آب روستای پوزگاه تا روستای گاو سفیدکوچک شهرستان گناوه 
خاطرنشان کرد: در این راستا خط انتقال آب از چاهای ۱ و 2 تنگ سدر تا مخزن روستای الور شرقی 
دشتی، شبکه توزیع آب روستای الور شرقی نیز به بهره برداری می رسد. وی با اشاره به این که 
فاز دوم شبکه توزیع آب روستای فاریاب دشتستان به بهره برداری می رسدخاطرنشان کرد: خط 
انتقال آب مجتمع دهنو – زردکی) تاسیسات شیف نوکار تا انشعاب دهنو شهرستان بوشهر 
( و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب عسلویه در هفته دولت به بهره برداری می رسند . حمزه پور 
با اشاره به اجرای پروژه ۳۵ هزار مترمکعبی آب شیرین کن بوشهر گفت: روند اجرای این طرح 

مطلوب است که بر اساس قول مدیرعامل گروه مپنا به عنوان سرمایه گذار طرح آب 
شیرین کن ۳۵ هزار متر مکعبی بوشهر تا قبل از عید نوروز فاز نخست آن وارد مدارد 

بهره برداری می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با تاکید بر 
اجرای طرح های نوسازی شبکه آبرسانی تصریح کرد: عالوه بر اجرای طرح های 

قرار  کار  دستور  در  روستاها  و  شهرها  در  آبرسانی  شبکه  نوسازی  آبرسانی 
گرفته که نقش مهمی در توزیع مناسب و عادالنه آب دارد.  وی توسعه 

توسعه  کرد:  تاکید  و  دانست  پروژه ها  دیگر  از  را  آب  ذخیره  مخازن 
پروژه های اجرای طرح مخازن ذخیره آب در شهرها و روستاها در 

دستور کار قرار گرفته که امسال بخشی از آنها تکمیل می شود.

همزمان با سرمایه گذاری 90 میلیارد تومانی در هفته دولت؛

افتتاح  و آغاز عملیات اجرایی 11پروژه آب و فاضالب

خط انتقال آب الور شرقی به شهر خورموج

ایستگاه پمپاژ فاضالب شهر بوشهر

آب شیرین کن 22 هزار متر مکعبی بوشهر

اصالح و نوسازی شبکه آبرسانی فرسوده

آب  در   به دنبال بروز مشکالتی در روند تامین 
بین  عمومی   نارضایتی  تشدید  و   ۱۳97 سال 
تا  گرفت   صورت  تدبیری   ، برازجان  شهروندان 
ضمن تشکیل شورای آب به صورت هر 2هفته 
موثر   حضور  با  که  مستمر  صورت  به  و  یکبار 
مدیران و تصمیم سازان  در حل مشکالت آبی 
استان بوشهر،چالش ها و مشکالت پیش روی 
آب آشامیدنی چه در شهرها و  چه در روستاهای 
باالترین  در  مستمر  صورت  به  بوشهر  استان 
آن تصمیمات  برای حل  و  سطح مدیریتی رصد 
راهبردی گرفته شود.در همین راستا تصمیمات 
طرح های  اجرای  برای   مهمی  تالش های  و 
آبرسانی گرفته  شد که با وجود همه کمبودها و 

محدودیت ها نقش مهمی در تامین آب شهرها 
و روستاها داشت.

هرچند ممکن است در برخی نقاط کمبودهایی 
در تامین آب آشامیدنی وجود داشته باشد ولی 
نشده  گزارش  تابستان  در  آب  حوزه  در  تنش 
آن این نیست که در برخی از  است البته معنی 
مناطق کمبود آب نبوده ولی این اقدامات باعث 
شده که تا امروز شاهد مشکالت کمتری در حوزه 
مرکز  در  مثال  طور  به  باشیم.  شرب  آب  تامین 
استان بویژه جنوب شهر بوشهر دارای مشکالت 
آبرسانی بود و برخی نقاط با تانکر آبرسانی می  شد 
نشست های  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  با  که 
آب و  از  آب استان و کمک های دریافتی  شورای 

فاضالب کشور، اکنون مشکل آبرسانی در نقاط 
جنوبی شهر بوشهر برطرف شده است.

در  پایداری  منظور  به  آبرسانی  طرح های  تکمیل 
تامین آب شرب در شهرها و روستاهای استان 
بوشهر از برنامه های در دست اقدام شورای آب 
استان است که به دنبال تحقق این مطالبه مردم 
برای  منظور  همین  به  که  هستیم  استان  عزیز 
تسریع در اجرای طرح های آبرسانی استان بوشهر 
است  یافته  تخصیص  ریالی  ۶۶میلیارد  اعتبار 
بنابراین انتظار می رود با تزریق این اعتبار شاهد 
تسریع در تکمیل اجرای طرح های آب شیرین کن 
جم  سیراف-  آب  انتقال  خط  عسلویه،  بوشهر، 
برای اجرای طرح فاضالب  این  بر  افزون  باشیم. 

بوشهر ۳0 میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر 
بزودی  که  رئیس جمهور مصوب شده  استانی 
ابالغ می شود و مطالبات پیمانکاران پرداخت و 
باقیمانده این طرح تکمیل می شود. همچنین 
روستاها  در  آبرسانی  طرح های  تکمیل  و  اجرا 
شورای  مصوبات  دیگر  از  که  شهرها  از  برخی  و 
استان  آب  کمبود  رفع  ضمن  است،  استان  آب 
مشکالت فصل تابستانی که در حال گذر است 

برطرف می شود.
اجرای سد کلمه  در دشتستان در راستای تامین 
آب آشامیدنی مردم منطقه اجرا شده  و  پیش 
بینی می شود با آبگیری این سد و تکمیل طرح 
در  آن  آب  امسال   ، ذخیره  مخزن  و  انتقال  خط 

اختیار مردم برای آشامیدنی قرار بگیرد. از سوی 
آن  موجب  به  که  نکاشت  طرح  اجرای   ، دیگر 
کازرون  شهرستان  کشاورزان  اختیار  در  مبالغی 
برای انتقال آب کشاورزی به خط آبرسانی بوشهر 
پرداخت می شد از سال آینده متوقف می شود. 
معیشتی،  مشکالت  حل  برای  تصمیم   این 
بهینه  استفاده  و  کازرون  کشاورزان  تولیدی 
آب  طرح های  اجرای  جمله  از  داخلی  منابع  از 
از  و  شده  بوشهرگرفته  استان  شیرین کن های 

تابستان آینده عملی می شود. 
استان  سهم  و  آبه  نکاشت،حق  طرح  توقف  با 
محفوظ  کازرون  شاهپور  رودخانه  از  بوشهر 

خواهد ماند و نگرانی در این مورد وجود ندارد.

نقش آفرینی شورای آب در تامین آب پایدار استان 

عبدالکریم گراوند

 استاندار بوشهر 

یادداشت

تجلیل استاندار از مدیر عامل آبفا

اجرای فاضالب بافت تاریخی بوشهر

مدیر عامل آبفا



3ضمیمه رایگان ویژه آب  و فاضالب استان بوشهر

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر که مسئولیت تامین و توزیع آب شرب 
بهداشتی شهرهای استان را عهده دار می باشد، در حال حاضر 38 شهر با 
جمعیتی معادل  939558  نفر را و همچنین 624 روستا با جمعیتی معادل با 

311733 نفر را تحت پوشش خدمات آبرسانی دارد.
، گناوه و دیلم با تعداد جمعیتی   به گزارش جام جم 3 شهر شامل )بوشهر
برابر با 350103 هزار نفر  و تعداد 74000 اشتراک  تحت پوشش شبکه فاضالب 
اصلی  منبع  چهار  طریق  از  استان  شهرهای  شرب  آب  تامین  می باشد. 
مشتمل بر خط کوثر)سد کوثر در استان کهگیلویه و بویر احمد (  )%53 ( 
خط کازرون )استان فارس( )26%(  ، 2 سایت آب شیرین کن )32هزار و 500 

( )8%( ، چاه)141 حلقه( )13%(  تامین می گردد. مترمکعب در شبانه روز
ج از  به طور کلی 79 درصد از منابع آبی استان از خط کازرون و کوثر که در خار
استان می باشد تامین می گردد، همچنین جهت تامین آب شرب هم اکنون 
819 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع 3076 کیلومتر و 277850 مترمکعب 
مخزن ذخیره و 30  ایستگاه پمپاژ آبرسانی به شهرهای استان انجام می شود.
و  شرب  آب  توزیع  و  تامین  ارتقاء  جهت  اجرا  دست  در  شاخص  اقدامات 

فاضالب استان:
آب های  سازی  شیرین  طریق  از  شرب  آب  پایداری  تامین  راستای  در   -۱
غیرمتعارف )آب شور دریا( در مجموع ۱۵ پروژه آب شیرین کن که 9پروژه در 
حوزه شهری و ۶ پروژه در حوزه روستایی با سرمایه گذاری بالغ بر ۶۳۶ میلیارد 
تومان در حال بهره برداری، احداث یا برگزاری مناقصه است و با تکمیل این 

ح ها ظرفیت آب شیرین کن ها به ۱۵۵ هزار مترمکعب می رسد. طر
2- اجرای شبکه خطوط انتقال فاضالب بافت تاریخی شهر بوشهر به طول 
با  فاضالب  خانه  تصفیه  ارتقای  و  پمپاژ  ایستگاه  دو  احداث  و  کیلومتر   35

هزینه ای بالغ بر 1300 میلیارد ریال.

دواس،  محالت  در  آب  بندی  نوبت  و  بندی  جیره  بار  نخستین  برای   -3  
ح های  طر اجرای  با  بوشهر  شهر  میرعلمدار  و  مخبلند  خواجه ها،  بهمنی، 
بهمنی،  محالت  در  آب  نوبت بندی  و  جیره بندی  شد.  برداشته  آبرسانی 
ج شد و ۳۶  ح های آبرسانی خار دواس و مخبلند در شهر بوشهر با اجرای طر

هزار نفر از آب پایدار به صورت شبانه روزی بهره مند شدند.
تنگک های  محالت  آشامیدنی  آب  مناطق  این  بعداز  بی سابقه  اقدامی  با 

ج و توزیع آن شبانه روزی شد. بوشهر از جیره بندی خار
اتمام رسید و مورد بهره برداری قرار  ریال به  اعتبار 7۴ میلیارد  با  ح   این طر
گرفت. طول اجرای این عملیات که شامل اجرای ۵ هزار و 2۴0 متر خطوط 
کنترلی،  حوضچه های  شامل  و  است  میلیمتر   ۳00 تا   ۱۱0 اقطار  در  انتقال 
فشارشکن ها و عملیات تله متری و تله کنترلی هوشمند می باشد. با اجرای 
تقویت فشار و رفع گره های هیدرولیکی در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب 

منطقه تنگک ها عملیات پایدارسازی آب در این منطقه به  اتمام رسید. 
آب در محله تنگک های بوشهر 2۵ هزار  در اجرای حذف جیره بندی توزیع 
نفر جمعیت این محالت که با مشکالت تامین آب مواجه بودند اکنون به 
ح یاد  صورت پایدار و شبانه روزی از آبرسانی برخوردار شده اند.  در راستای طر
شده، ۱۵ عدد شیرآالت کنترلی، شامل شیرآالت قطع و وصل ۱00 تا ۳00، یک 
عدد فشار شکن، ساختمان تله متری و پایش تاسیسات نشت یابی و رفع 
نشت های نامرئی، تجهیزات کنترل هوشمند فشار و فشارسنج های آنالین 

نصب شده است.
آشامیدنی،  آب  4- با توجه به شرایط خاص استان بوشهر در عرصه تامین 
و  آب  شرکت   5 جم  و  برازجان   ، بوشهر شهرهای  در  مشکل  این  رفع  برای 
برای  بوشهر  استان  معین  عنوان  به  کشور  مختلف  استان های  فاضالب 
و  آب  اند  شده  تعیین  آبرسانی  خطوط  اجرای  و  شبکه  توسعه  و  نوسازی 

، آذربایجان شرقی، اصفهان ، مشهد و تهران برای  فاضالب های مراکز شیراز
نوسازی شبکه و خط انشعاب آب استان بوشهر همکاری کردند. 

شهرهای  انتقال  خطوط  و  آبرسانی  شبکه  کیلومتر   ۳7 شرکت ها  این   
، و جم را نوسازی کردند.  برازجان، بوشهر

جنس  با  لوله  از  استفاده  با  آبرسانی  شبکه  توسعه  و  نوسازی  ح  طر اجرای 
چدن داکتیل می باشد .

آبرسانی  خط  کیلومتر   ۱7 برازجان،  آبرسانی  شبکه  کیلومتر   ۱0.۶ از  بیش 
بوشهر و ۱0 کیلومتر خط انتقال جم توسط شرکت های آب و فاضالب معین 

نوسازی و توسعه داده شده است.
ح نوسازی شبکه آبرسانی این شهرها بیش از ۳۶0 میلیارد ریال اختصاص  طر

داده شده است.
با  جم  و  برازجان   ، بوشهر آبرسانی  شبکه  اصالح  و  توسعه  اجرایی  عملیات 
آذربایجان  و  شیراز  اصفهان،  تهران،  مشهد،  آبفای  شرکت های  مشارکت 

شرقی از اردیبهشت امسال آغاز شده است.
5- تصفیه خانه فاضالب موجود در بوشهر حداکثر توان تصفیه فاضالب ۱۸0 
هزار نفر جمعیت شهر بوشهر با ظرفیت ۴0 هزار متر مکعب در شبانه  روز 
را دارد و اکنون دبی ورودی به تصفیه خانه فاضالب بوشهر روزانه معادل ۳۸ 

هزار مترمکعب با جمعیت ۱77 هزار نفر است. 
به  قادر  شهر  این  فاضالب  تصفیه خانه  ارتقاء  صورت  در  اساس  این  بر 
پیش  بینی  به  توجه  با  و  بود  خواهد  دیگر  جمعیت  نفر  هزار   ۵۳ پذیرش 
جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه حدود ۴۸2 هزار نفر در افق سال ۱۴20 
بوشهر  خانه  تصفیه  توسعه  به  نیاز  دیگر  نفر  هزار   ۳00 حدود  تصفیه  برای 

است. 
و  امسال  مرداد  اوایل  از  بوشهر  شهر  فاضالب  خانه  تصفیه  ارتقاء  پروژه 

و  کف  پروژه  اکنون  که  است  شده  اجرایی  ریال  میلیارد   ۱00 اولیه  اعتبار  با 
جداره سازی الگون های تصفیه خانه آن در حال اجراست.

6-  حفر، تجهیر 11 حلقه چاه و انتقال آب از چاه های محلی  به مخزن 15 هزار 
بر165 میلیارد  بالغ  اعتبار  و  کیلومتر  به طول5/5  برازجان  متر مکعبی شهر 

ریال.
ح بهسازی بستر و احداث مخزن ۱0 هزار متر مکعبی شبانکاره با اعتبار  7- طر

۱70 میلیارد ریال.
8- اجرای خط انتقال آب مخزن روستای قلعه سفید به طول 4/5 کیلومتر 

اعتباری بالغ بر 62 میلیارد ریال .
با  کیلومتر   20 طول  به  دالکی  شهر  فرسوده  شبکه  توسعه  و  نوسازی   -9

اعتباری بالغ بر 63 میلیارد ریال.
آب شیرین کن  انتقال  خط  کیلومتر   1/9 اجرای  و  پمپاژ  ایستگاه  احداث   -10

عسلویه  با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد ریال .
11- احداث مخزن 2 هزار متر مکعبی شهر ریز  با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد 

ریال.
12-افتتاح 7 پروژه آبرسانی در روستا های استان بوشهر با اعتباری بالغ بر 168 

هزار میلیون ریال.
تحت  نفر   106742 روستا   216 تعداد  با  روستایی  آبرسانی  مجتمع    10    -13
توسعه  صندوق  اعتبارات  محل  از  استان  روستا های  سطح  در  پوشش 
جهت  ریال  میلیارد   1227 بر  بالغ  تاکنون  که  می باشد  اجرا  دست  در  ملی 
این پروژه ها اعتبار هزینه شده و جهت تکمیل این مجتمع ها 2500 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز می باشد که با این اعتبارات تاکنون بالغ بر 713 کیلومتر خط 
باب  20000 متر مکعب مخزن ذخیره و 5  توزیع و همچنین  انتقال و شبکه 

ایستگاه پمپاژ اجرا و احداث گردیده است . 

اقدامات شاخص شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

پروژه احداث آب شیرین کن آبپخش

نوسازی شبکه آبرسانی شهر برازجان

نوسازی شبکه آبرسانی شهر جم تصفیه خانه فاضالب بوشهر احداث مخزن 10 هزار متر مکعبی شبانکاره

آیین تجهیز 11 حلقه چاه و انتقال آب اجرای شبکه خطوط انتقال فاضالب بافت تاریخی بوشهر

تامین آب پایدار محله های بوشهر و برطرف کردن جیره بندی

خط انتقال آب شیرین کن 35 هزار متر مکعبی بوشهر
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ح زیر صادر کرد: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر به مناسبت هفته دولت پیامی به شر
هفته اول شهریور مصادف با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت نامگذاری شده است، تاریخ شکوهمند انقالب اسالمی یادآور ماندگاری بزرگمردانی است که 
خدمتگزاری بی ادعا؛ سیره، منش و روش آنان بود. شهیدان رجایی و باهنر نیز تجلی راستینی از روحیه خدمتگزاری به مردم اند، بی شک ترسیم نمایی دقیق از زندگی و دولت این 

، می تواند الگوی خدمتگزاران مردم باشد تا در زندگی فردی و سیاسی خود به آنان، تأسی نمایند. دو شهید بزرگوار
هفته دولت فرصتی است تا نیروهای خدوم دولت در تجدید پیمان با شهیدان رجایی و باهنر افق های تازه ای از پیشرفت و توسعه را طراحی، همدلی و همزبانی را به منصه ظهور 

، در حیطه های مختلف بویژه در زمینه گسترده شدن روحیه امید در دل تمامی ایرانیان را فراهم آورند. رسانده و با تدبیر زمینه های رشد و پیشرفت روزافزون کشور
شرکت آبفای بوشهر در راستای سیاست ها و برنامه های کالن دولت و وزارت نیرو در جهت ارتقاء تامین و توزیع آب شرب و دفع بهداشتی فاضالب در شهرها و روستاهای استان 

گام های بلندی را در طول فعالیت دولت دوازدهم برداشته است.
اینجانب هفته دولت را به همه دولتمردان و کارمندان خدوم و متعهد و به ویژه کارمندان و کارگزاران آبفای بوشهر تبریک عرض نموده و موفقیت دولت تدبیر و امید را در راستای 

تحقق آرمان های بلند حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.
- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر عبدالحمید حمزه پور

گام های بلند در دولت دوازدهم   



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه در  استان بوشهر

  صاحب امتیاز :           
  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            02۱-۴۴2۳۳۵۱۱

  سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی
 دفتر سرپرستی استان بوشهر :077-۳۴2۳2۵29          

 دورنگار :۳۴2۳07۳0- 077      
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اال یــــا ایها الســـــــــاقی! برون بر حسرت دل ها   
   کــه جامت حل نماید یکسره اسرار مشــکل ها

بــــــه مــــی بـــــــر بند راه عقل را از خانقاه دل  
امام خمینی - ره   کــــه این دارالجنون هرگز نباشد جــاى عاقل ها

تالش با شوق خدمت؛
فعالیت شرکت های آب و فاضالب استان بوشهر به روایت تصویر

ح های آب و فاضالب با حضور وزیر نیرودیدار با نماینده ولی فقیه در استان بوشهر نشست کارشناسی با حضور معاون  آب ، آبفا و وزارت نیرومدیر برگزیده جشنواره شهید رجاییافتتاح طر

ح های آب و فاضالب استان بوشهراحداث آب شیرین کن های استان بوشهر دیدار عام با کارکنان آبفاتجهیز آبفا به ماشین آالت و تجهیزات پدافند غیر عاملبازدید وزیر نیرو از طر


