
30 درصد خطا در سامانه الکترونیکی 
کنترل طرح ترافیک

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
شهر تهران گفت: از دوربین های قدیمی محدوده 
طرح ترافیک به درس����تی عم����ل نمی کنند و 
حتی تا ۳۰ درص����د خطا در خوانش پالک های 

خودروها را شاهد هستیم.
مهر- محمد علی کرونی ب����ا بیان آمارهایی 
ارایه ش����ده در خصوص کاهش ب����ار ترافیکی 
در محدوده طرح کنت����رل آلودگی هوا گفت: 
آمارهای معاونت حمل و نقل درخصوص کاهش 
ترافیک در محدوده زوج و فرد س����ابق نامعتبر 
اس����ت و جنبه تبلیغاتی دارد. همچنان تردد 
غیر مج����از در محدوده های ط����رح ترافیک و 
کاهش آلودگی هوا ادامه داش����ته و متاسفانه 
دوربین های خروجی محدوده زوج و فرد سابق 
نیز تکمیل نشده اس����ت کمااینکه تعدادی از 
دوربین های قدیمی  مح����دوده طرح ترافیک به 
درس����تی عمل نمی کنند و حتی تا ۳۰ درصد 
 خطا در خوانش پالک های خودروها را ش����اهد

 هستیم.
وی ادامه می دهد: کاهش ترافیک هرس����اله 
در تیرم����اه و باتوجه به تعطیلی دانش����گاه ها 
رخ می ده����د و بهت����ر اس����ت معاونت حمل 
و نقل به ج����ای عجله در موفق نش����ان دادن 
طرح ه����ای محدودیت تردد به فک����ر اقدامات 
 اساسی و توسعه زیرس����اخت های حمل و نقل 

عمومی باشد.
کرونی تاکید کرد: کارایی طرح جدید محدوده 
کاهش آلودگی هوا از مهرماه قابل سنجش است 
چنانچه سال پیش نیز با همین آمارها سعی در 
موفق نشان دادن طرح جدید ترافیک داشتند 
اما در نهایت دیدیم چه بالیی بر سر ذینفعان و 
ساکنین این محدوده آمد و بالغ بر سه میلیون 
و نیم تردد غیر مج����از در این محدوده به ثبت 
رسید. اینکه براس����اس تردد ثبت نام کنندگان 
در سامانه آماری مبنی بر کاهش ترافیک اعالم 
کنیم قطعاً خطاست چراکه متاسفانه مسافران 
مترو و اتوبوس در این محدوده ها کاهش داشته 
است و اگر شهروندان با خودرو تردد نکرده اند 

احتماالً با دوچرخه وارد محدوده شده اند.
براس����ا س����این گ����زارش معاون����ت حمل 
و نقل و ترافیک ش����هرداری ته����ران با صدور 
اطالعی����ه ای اعالم کرده ب����ود: در اولین هفته 
تابس����تان، ترافیک معابر داخل محدوده دوم 
طرح ترافیک ح����دود ۳۰ درص����د و ترافیک 
 معابر خارج از مح����دوده ۶ درصد کاهش یافته 

است. 

اختالل در سیستم جی پی اس کشور 
عمدی است

از اواخر هفته گذشته، اختالالتی در سیستم GPS پیش 
آمد که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب وکارها منجر شد، 
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این 

اختالل عمدی است.
ایرنا - حسین فالح جوش���قانی درباره اختاللی که چند 
روز است سیستم GPS را با مش���کل روبه رو کرده است، 
گفت: بر اس���اس گزارش های دریافتی و شکایات واصله و 
همچنین بررسی های میدانی به عمل آمده از روز پنجشنبه 
مجدداً اختالل عمدی در سیستم GPS موجب اختالل در 

سامانه های ناوبری هواییمایی شده است.
 TD وی افزود: از کار افتادن شبکه های اینترنت مبتنی بر
LTE و همچنین اختالل در کاربردهای مبنی بر GPS نیز از 

دیگر مشکالتی بود که به این واسطه رقم خورد.
جوش���قانی اضافه کرد: با توجه به اینکه این موضوع قباًل 
نیز بارها رخ داده، عالوه بر ایجاد خطر برای امنیت هواپیماها 
موجب نارضایتی شدید کاربران و کسب وکارهای اینترنتی 
نیز می شود. وی خاطرنشان کرد: با بررسی های به عمل آمده 
توسط سازمان تنظیم مقررات، منبع اختالل شناسایی و به 
مراجع مربوطه هم گزارش شده اما متاسفانه تاکنون اقدامی در 
جهت توقف این اختالالت صورت نگرفته است. رییس سازمان 
تنظیم مقررات در پایان گفت: اختالل عمدی در جی پی اس 
مسبوق به سابقه بوده و به طور مرتب نیز گزارش شده است 
که با وجود تاکید مراجع امنیتی از جمله شورای عالی امنیت 
ملی مبنی بر غیر قانونی بودن این اختالالت و دستور توقف 
آن، همچنان وجود دارد که سازمان این موضوع را به مراجع 

قضایی هم منعکس و پیگیری خواهد کرد.

توضیحات پلیس فتا
 درباره صالحیت سایبری

موضوع صالحیت سایبری اخیراً مطرح شده و بدین معناست 
که شایس���تگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای 
مجازی بررسی خواهد شد تا ضمن تأمین امنیت شهروندان و 

کاربران در این فضا، خدمات مورد نیاز کاربران نیز ارایه شود.
فناوران - کاظمی رییس پلیس فتا تهران بزرگ به برنامه 
“صبح و گفتگو” گفت:  با بیان این که مسئوالن در حال تعریف 
صالحیت سایبری و بررسی مواد قانونی آن هستند افزود: ما 
صالحیت متقاضیان در فضای مجازی را برای ارائه خدمات 
بررسی می کنیم که در صورت برخورداری از صالحیت و احراز 
آن از سوی مراجع قانونی اجازه فعالیت به افراد داده خواهد شد. 
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اشراف کامل پلیس فتا 
بر آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی اظهار کرد: ما به دنبال 
احصای تهدیدات موجود و گزارش آن به مسووالن امر هستیم 
تا در صالحیت س���ایبری به اجماع حداکثری رسیده و این 

موضوع را اجرایی کنیم. 
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پنجره دریچه

براساس اعالم رگوالتوری 

خدمات اینترنت در صدر شکایات کاربران است

وزارت ارتباطات - در پی درخواست شرکت های اینترنتی برای افزایش تعرفه اینترنت، وزارت ارتباطات در یک نظرسنجی از کاربران خواست به افزایش هزینه اینترنت در قبال کیفیت بهتر 
سرویس رای دهند. هفته گذشته شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت ADSL در نامه ای به وزیر ارتباطات خواستار افزایش ۵۰ درصدی تعرفه اینترنت شده اند و دلیل آن را افزایش باالی هزینه ها 

و کاهش تعداد مشترکین به دلیل استفاده از اینترنت موبایل عنوان کرده اند که باعث کاهش درآمد این اپراتورها شده است. 

نظرسنجی وزارت ارتباطات
 برای افزایش قیمت اینترنت

آمار منتشره از وضعیت س���امانه ثبت و پاسخگویی به 
شکایات مش���ترکان خدمات ارتباطی نشان می دهد که 
کاربران اینترنت در کل کشور، اغلب از ارایه خدمات پشتیبانی 

نامطلوب اینترنت شکایت دارند.
فناوران - اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان 
معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری، 
گزارش سامانه ثبت و پاس���خگویی به شکایات مشترکان 
)۱۹۵( در خردادماه را بر اساس تعداد تیکت های ثبت شده 
در سامانه »سپاس« و مناطق ۹ گانه رگوالتوری در سراسر 
کشور شامل مناطق شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، 
آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب 
منتشر کرد. در این گزارش ش���کایات کاربران در ۷ حوزه 
اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، ارزش افزوده، دفاتر 
پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است که خدمات 

اینترنتی در صدر شکایات مشترکان قرار دارد.
رشد شکایت کاربران از خدمات اینترنت 

بررسی ها نشان می دهد که بیشترین شکایت مشترکان 
در منطقه شمال و کمترین تعداد شکایات مربوط به مناطق 
غرب و شمال غرب است. آمار کلی شکایات مطروحه نسبت 
به ماه گذشته رشد داشته و از ۷۸۵۸ مورد در اردیبهشت 

ماه به ۸۵۲۳ مورد در خرداد ماه سال جاری رسیده است.
برر سی ها حاکی از آن است که شرکت مخابرات ایران به 
تنهایی ۴۱.۳ در صد از کل ش���کایات را در بازه خرداد ماه 
در تمام مناطق به خود اختصاص داده است که در این بین 

مشکالت مربوط به اینترنت نقش پررنگی ایفا می کند.
 منطقه شمال

بر اساس بررسی انجام ش���ده روی داده های دریافتی، 

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، مربوط به اینترنت و کمترین 

تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.
تعداد کل شکایت های ثبت شده در بازه خرداد ماه نسبت 
به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۵.۲ درصد رشد داشته است.

بیشترین ش���کایت در بازه خردادماه مربوط به استان 
تهران )۸۵ درصد( و کمترین مربوط به استان سمنان )۱.۴ 
درصد( اس���ت. فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه 
اینترنت مربوط به ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب و کیفیت 

سرویس ها است.
 منطقه مرکزی

بر اساس بررسی انجام شده روی داده ها، بیشترین شکایت 
مشترکان در منطقه مرکزی مربوط به اینترنت و کمترین 
تعداد ش���کایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد کل 
شکایت های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت 
ماه سال جاری تغییر قابل مالحظه ای نداشته است. بیشترین 
ش���کایت در بازه خردادماه مربوط به استان اصفهان )۵۹ 
درصد( و کمترین مربوط به استان چهارمحال و بختیاری 
)۵.۳ درصد( است. فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه 
اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارایه خدمات 

پشتیبانی نامطلوب است.
شمال شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال شرق مربوط 
به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی 
است. تعداد کل ش���کایت های ثبت شده در بازه خردادماه 
نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۴ درصد کاهش داشته 
است. بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان 

خراس���ان رضوی )۷۹ درصد( و کمترین مربوط به استان 
خراسان جنوبی )۳.۷ درصد( است. فراوانی موضوع شکایات 
مطروحه در حوزه اینترنت مربوط ب���ه عدم جمع آوری 

سرویس و ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.
 منطقه جنوب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب مربوط به 
اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به دفاتر پیشخوان 

دولت است.
تعداد کل شکایت های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت 

به اردیبهشت ماه سال جاری ۱۳ درصد رشد داشته است.
بیشترین ش���کایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان 
فارس )۷۵.۳ درصد( و کمترین مربوط به استان کهکیلویه 
و بویراحمد )۵.۷ درصد( اس���ت. فراوانی موضوع شکایات 
مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس 

و ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.
 منطقه آذر

بیشترین شکایت مش���ترکان در منطقه آذر، مربوط به 
اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی 
است. تعداد کل ش���کایت های ثبت شده در بازه خردادماه 
نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۵.۵ درصد رشد داشته 
است. بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان 
آذربایجان شرقی )۴۵.۴ درصد( و کمترین مربوط به استان 
اردبیل )۲۲ درصد( است. فراوانی موضوع شکایات مطروحه 
در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارایه 

خدمات پشتیبانی نامطلوب است.
 منطقه جنوب غرب

وضعیت بررس���ی شکایت های ثبت ش���ده در منطقه 

جنوب غرب نشان می دهد که بیشترین شکایت مشترکان 
در منطقه جن���وب غرب مربوط ب���ه اینترنت و کمترین 
تعداد ش���کایات مربوط به خدمات پستی است. تعداد کل 
شکایت های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت 
ماه سال جاری ۲۷ درصد رشد داش���ته است. بیشترین 
شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان خوزستان )۷۰.۴ 
 درصد( و کمترین مربوط به استان لرستان )۱۱.۴ درصد(

 است.
فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط 
به عدم جمع آوری س���رویس و ارایه خدمات پشتیبانی 

نامطلوب است.
 منطقه جنوب شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب شرق مربوط 
به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی 
است. تعداد کل ش���کایت های ثبت شده در بازه خردادماه 
نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل مالحظه ای 
نداشته است. بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به 
اس���تان هرمزگان )۴۲ درصد( و کمترین مربوط به استان 
کرمان )۲۵.۵ درصد( است. فراوانی موضوع شکایات مطروحه 
در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارایه 

خدمات پشتیبانی نامطلوب است.
 منطقه غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه غرب مربوط به 
اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی 
است. تعداد کل ش���کایت های ثبت شده در بازه خردادماه 
نس���بت به اردیبهشت ماه س���ال جاری ۸ درصد کاهش 

داشته است. 
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اصفهان - بهمن توکلی فرد
مهندس هاشــم امینی  در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب اظهار کرد: 
در ســال 1397 واژه سازگاری با مصرف آب به خوبی در اســتان اصفهان فرهنگ سازی شد و آمار مسرت بخشی که در این 
خصوص وجود دارد نشــان دهنده میزان تأثیرگذاری فعالیت های شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان و رسانه ها در حوزه 

خانگی و غیر خانگی و همکاری خوب مردم با شرکت است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در سال 97 در بخش خانگی 6.8 درصد و در بخش غیر خانگی 
7.1 درصد نســبت به ســال قبل کاهش مصرف صورت گرفته و در حوزه شرب استان در مجموع 6.9 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل کاهش و مدیریت مصرف رخ داده است.
کلید حل کم آبی اصفهان با سامانه دوم آبرسانی

وی افزود: با اینکه امسال بارش رحمت الهی خوبی بود، سد زاینده رود نسبت به سال قبل شرایط بهتری دارد و حدود 
800 میلیون مترمکعب آب گیری شــده و کشــاورزان کشت مناســبی را در پیش گرفتند، اما هنوز در سطح شهر افت فشار 
داریم و در حوزه آب شــرب دچار مشکل هستیم، علت این بحث عدم اتمام سامانه دوم آبرسانی استان اصفهان است. امینی 
خاطرنشــان ساخت: در حالی که سامانه دوم در ســال 1386 باید به اتمام می رسید، به دالیل اداری و عدم دریافت مجوزها 
و موضوعاتی که نمایندگان اســتان بارها به آن اشاره داشتند به اتمام نرسید؛ شرکت آب و فاضالب به همین منظور در حال 
ایجاد تصفیه خانه اســت و تمام تالش این شــرکت و استاندار اصفهان معطوف به اتمام رسیدن این سامانه است تا مشکالت 

قطعی و افت فشار آب و تابستان های سخت استان اصفهان از بین برود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تصریح کرد: در عین حال که سامانه دوم آبرسانی استان اصفهان نگاه 
پدافندغیرعامل دارد اما موضوع و تمرکز این سامانه حل مشکل آب جمعیت چهار میلیونی استان و این 14 شهرستان است.
وی یادآور شد: رفتار دائمی ما در حوزه مدیریت مصرف کمک می کند در اقلیم خشک و نیمه خشک زندگی پایداری داشته 
باشیم و به جهت اقداماتی که شرکت آب فاضالب استان اصفهان انجام داده است، در بحث رویداد سازگاری با خشکسالی و 
کم آبی توانسته است رتبه برتر این رویداد در بخش شرب شهری و روستایی در میان شرکت های آب و فاضالب را کسب کند.
امینی تأکید کرد: پویش ســازگاری با کم آبی از اصفهان شــروع شده اســت و در حالی که مردم اصفهان در یک اقلیم 

خشکسالی از کم آبی می سوزند بعضی فکر می کنند اصفهانی ها  ادعا می کنند که آب ندارند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان مطرح کرد: افق سامانه اول آبرسانی اصفهان سال 86 تمام شد و از 
آن سال باید سامانه دوم وارد مدار می شد که نشد و تاکنون فقط با مدیریت مصرف و همکاری مردم است که شرایط به این 
منوال پیش رفته اســت.وی ادامه داد: اقداماتی در جهت فرهنگســازی با کم آبی و مدیریت مصرف و سازگاری در بخش های 
فنی و فرهنگی و قانونی صورت گرفت که توانســت در ســال 97 نسبت به سال 96 میزان 6.9 درصد مصرف را کاهش دهد 

و 23 میلیون مترمکعب آب ذخیره شود.
اقدامات فنی سازگاری وکاهش مصرف آب

امینی عنوان کرد: اقدامات فنی شامل بخش بندی شهرهای مصرف آب شرب اصفهان، هوشمندی سازی شبکه شهری 
تلهمتری، ایجاد ایســتگاه آنالین مدیریت شــهر در نقاط مختلف، بازچرخانی آب خاکســتری، استانی شدن سامانه 122 و... 
اســت. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تأکید بر اینکه خط قرمز در حوزه استفاده از آب زیرزمینی کیفیت 
اســت، بیان کرد: امروز حدود یک هزار لیتر بر ثانیه آب اصفهان از چاه های حفر شــده تأمین می شود؛ در عین حال که آب 
توزیع شده از طریق چاه ها چه در شهرها و روستاها مورد تأیید مرکز بهداشت استان قرار دارد، این رقم در برابر منابع دیگر 

تأمین آب رقم ناچیزی است.
وی گفت: با اقدامات صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضالب استان اصفهان میزان آب بدون درآمد استان اصفهان 
که میزان شــامل انشعاب غیرمجاز، پرت شبکه و... اســت امروز به حداقل رقم خود در کشور و به حدود 16.1 رسیده است. 
امینی آمار داد: بر اساس نشت یابی های متعدد در سطح شبکه آب شرب استان 85 کیلومتر اصالح شبکه آب، 6 هزار و 337 
انشعبات در شبکه آب و با پایش 13 هزار و 337 انشعاب نشتی های موجود برطرف شد، باتوجه به اینکه در 10 سال گذشته 
700 لیتر بر ثانیه آب مجدد به چرخه توزیع آب برگردانده شــده اســت، موضوع بازچرخانی آب خاکستری طی قراردادی با 

حوزه نظام مهندسی استان در منازل عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اضافه کرد: یکی از گالیه های استان های هم جوار و در حوزه ملی از 
استان اصفهان استفاده صنایع فوالد استان از آب رودخانه زاینده رود است، امسال قراردادی با شرکت فوالد مبارکه به منظور 
استفاده از شبکه فاضالب با ظرفیت منابع فوالد انجام گرفت و واگذاری پساب فاضالب 9 شهر برای استفاده کمتر از رودخانه 

برای تولید فوالد به این شرکت انجام شد.
وی اظهار داشــت: همچنین در سال گذشته طی قراردادی با شــرکت ذوب آهن فاضالب شهر فوالدشهر و ایمان شهر 

برای استفاده کمتر از آب رودخانه به این شرکت واگذار شد.
امینی توضیح داد: استانی شدن سامانه 122 باعث شد همکاران در شرکت آب و فاضالب اصفهان در حوزه تعمیرات و 

حوادث سریع تر به محل حادثه برسند و در نتیجه تعمیرات و رسیدگی به حوادث سریع تر انجام شود.
اقدامات فرهنگی مدیریت مصرف آب

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان کرد: بخشــی از اقدامات فرهنگی در بخش سازگاری با کم آبی، 
ارتباط بیشتر و به کارگیری از شرکت های مردم نهاد، برگزاری جلساتی با استانداری به منظور تغییر ساعات اداری و...، حضور 

در برنامه های صدا و سیما و استفاده از ظرفیت رسانه های استان و... بوده است.
وی افزود: تغییرات از ســال 87 در استان نشــان می دهد در بخش الگوی مصرف بین 0 تا 20 میزان 66 درصد مردم 
بر طبق این الگو بودند که در ســال 1397 میزان 90 درصد مردم اســتان در این الگو قرار گرفته اند، مردم اصفهان بر اساس 

طبقات مصرف ماهانه یک رکورد خوب را در میزان مدیریت مصرف آب ثبت کردند.
امینی با اشاره به پروژه های در حال انجام ابراز داشت: در حال حاضر پروژه آبرسانی به باغ بهاداران در حال انجام است 
و تا دو ماه آینده به بهره برداری می رســد، پروژه بعدی آبرســانی به گلشهر و روســتاها است که هفته گذشته به بهره برداری 

رسید و پروژه بعدی آبرسانی به شهرستان های دهاقان گلشن و روستاها است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ادامه گفت: پروژه های بعدی موضوع سه تصفیه خانه در راستای 
سیاســت های دولت در حوزه مباحث بهداشــتی و زیست محیطی در حال احداث اســت که یک مورد آن در خوانسار هفته 

گذشــته به بهره برداری رســید، مورد دوم در چادگان و با بیش از 60 درصد پیشــرفت فیزیکی و مورد سوم در اژیه است که 90 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: در طول اســتان 295 کیلومتر لوله گذاری آب و 331 کیلومتر لوله گذاری فاضالب صورت گرفته، همچنین 
12 هزار مترمکعب مخزن در اصفهان به بهره برداری رســید و 7 هزار مخزن دیگر در ســال 98 به بهره برداری می رسد، در سال 

گذشته در سال 18 هزار و 240 انشعاب آب و 21 هزار و 600 فقره انشعاب فاضالب واگذارشده است.
953 روستا تحتپوشش آب شرب بهداشتی و سالم

امینی در خصوص نحوه تأمین آب شــرب روستایی در کل اســتان تصریح کرد: در میان یک هزار و 286 روستای استان 
اصفهان 953 روســتا تحت پوشش آب شرب بهداشتی و ســالم و پایدار قرار دارند، از اقدامات دیگر در حوزه روستایی به منظور 
تأمین پایدار و ســالم ایجاد مجتمع های آب رســانی روســتایی است و اکنون 41 مجتمع روســتایی در سطح استان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اضافه کرد: از 41 مجتمع روستایی در سطح استان 14 مجتمع و در قالب 217 
روســتا به بهره برداری رسیده و 27 مجتمع که شــامل 257 روستا می شود در حال احداث است که تاکنون 48 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است. وی عنوان کرد: میزان 130 میلیارد از اعتبارت صندوق توسعه ملی و 85 میلیارد تومان از اعتبارت استانی 
در ساخت این مجتمع هزینه شده و 500 میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است و اعداد خوبی برای تکمیل این مجتمع ها از کشور 
تخصیص داده شــده است.امینی اظهار کرد: در سال 1397 از روســتاهایی که تحت پوشش استان بودند 179 روستا آب رسانی 
سیار انجام می شد که این تعداد به 125 روستا تقلیل پیدا کرده و 126 روستای تحت پوشش غیر شرکت آب و فاضالب اصفهان 

در سال 98 به 120 تقلیل پیدا کرده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در خصوص برنامه فاضالب شهر اصفهان تصریح کرد: پروژه مهم شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان پروژه بازســازی فاضالب شهر اصفهان است که به سختی و با استفاده از ظرفیت فاینانس چین در 
حال انجام است.وی افزود: بر اساس ارز آزاد این پروژه با اعتبار 46 میلیون یورو انجام می شود که معادل 736 میلیارد تومان است 

و در بافت سخت و بخشی میراثی شهر صورت می گیرد.
سه اقدام در راستای دولت الکترونیک 

امینی با بیان اینکه ســه اقدام خوب در راســتای دولت الکترونیک در حال انجام است؛ گفت: دولت الکترونیک اقدامی در 
جهت منافع زیست محیطی و خدمت به مردم است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اذعان داشت: به همین منظور 
اســتارت حذف کامل قبض کاغذی در ســه محله شهر اصفهان زده شده، ســاالنه 8 میلیون برگه کاغذی قبض در سطح استان 

توزیع می شــود که به واســطه حذف قبوض کاغذی به حفظ منابع طبیعی استان کمک می شود، با کاهش مراجعات مأمورین از 
سوءاستفاده از این مراجعات جلوگیری و خطاهایی که در توزیع قبض انجام می گیرد حذف می شود.

وی در ادامــه خدمــات دولت الکترونیک تأکید کرد: همچنین با معرفی درگاه جدید USSD شــهروندان با ارســال کد 
می توانند قبض آب خود را دریافت کنند که باعث کاهش میزان مراجعه مردم به ادارات می شــود، مردم از طریق ســامانه 1522 
نیز صد در صد خدمات 23 گانه را دریافت می کنند. امینی خاطرنشان کرد: بازسازی شبکه آب فاضالب اصفهان باید در اصفهان 
ادامه دار باشد و شبکه های فرسوده ها مداوم بررسی و اصالح شود، بعد از 10 سال مطالبه گری بخش عمده ای از این پروژه انجام 

شده و بخشی دیگر با استفاده از تکنولوژی روز و بدون حفاری شناسایی و اصالح می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مطرح کرد: در جمهوری اسالمی توزیع آب عادالنه است اما ما باید مسائل 
فنی را در توزیع آب در نظر بگیریم، در بخش توزیع آب توپوگرافی های جغرافیایی در افت فشار و قطعی آب تأثیرگذار است، به 
عنوان مثال اگر در بخشی از شهر که حالت جغرافیایی شیب داری دارد افت فشار داشته باشیم به مدت دو هفته آبگیری صورت 
نمی گیرد و مشکل ســاز خواهد شــد.وی یادآور شد: در شرایط پیک مصرف تابســتان تا زمانی که سامانه دوم در مدار بیاید 2.5 
مترمکعب در ثانیه کمبود آب داریم و این کمبود باید در قالب افت فشــار و قطع آب به مردم تحمیل شــود و به همین دلیل از 

مردم خواهش می کنیم با ما همراهی کنند.
امینی ادامه داد: البته بخشی از این آب از طریق 
چاه های حفر شــده در سطح شــهر تأمین می شود این 
ســامانه 56 شهر و 300 روســتا دارد، پیک مصرف هم 
از هفته آخر خرداد شــروع و تا هفته سوم مرداد ادامه 
دارد، اگر ســامانه دوم وارد شود این مسائل حل خواهد 
شــد.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ابراز داشــت: نقطه هدف برای این مصرف درســت از 
دســتگاه های اداری توسط دستور اســتانداری شروع 
شــده و باید دستگاه های اداری پیش قدم مباحث انرژی 
شوند، دســتگاه های آب و برق مکلف شدند اگر میزان 
مصرف آب و برق هر دســتگاهی بعد از تغییر ســاعات 
اداری کم نشــد آب و برق آن دســتگاه قطع شود. وی 
خاطرنشــان کرد: امســال با مدیریت مصــرف و توزیع 
مناسب در سطح شــهر جیره بندی نخواهیم داشت. دو 
خط قرمــز جیره بندی و کاهش کیفیــت آب را داریم 
و وجــود این دو مورد به هیچ وجه قابل قبول نیســت.
امیرحســین حکمتیان  هم در جمع اصحاب رسانه به 
مناسبت هفته مدیریت مصرف آب اظهار کرد: به منظور 
تأثیراتی که بحث استفاده از کاهش بارگذاری صنایع بر 
روی آب رودخانه دارد پروژه فاضالب شهرستان مبارکه 
که با اعتبارات عمرانی در ســال 1373 شروع شده بود 
پیگیری شــده و از زمان منعقد شدن قرار داد با شرکت 
آب و فاضالب بــا افزایش 16 برابری در انجام پروژه در 

بازه زمانی دو ساله این کار به اهداف خود نزدیک تر شده است.
معاون مهندســی و توســعه آب و فاضالب شــهری استان 
اصفهــان در ادامه گفت: اگــر قرار بود پروژه فاضالب شهرســتان 
مبارکه بــا اعتبارات دولتی صورت بگیرد این کار 85 ســال طول 
می کشــید، اما بــا اعتباراتی که طی قراردادی بین شــرکت آبفا و 
صنعــت فوالد مبارکه منعقد شــد این باره زمانی به ســه ســال 
کاهــش پیدا کرد که خود گویای ســرعت انجام عملیاتی اســت.
وی افزود: هدف شــرکت آب و فاضالب اســتان به اتمام رســیدن 
پروژه شبکه گذاری فاضالب در مبارکه تا پایان امسال است، همین 
موضوع در بخش هایی از شهرستان لنجان هم هست که با پیشرفت 

فیزیکی 93 درصدی مواجه است.
حکمتیان در خصوص سیستم فاضالب مناطق شرق اصفهان 
عنوان کرد: فاضالب مناطق شــهری شــامل محله های زاینده رود، 
جی شــیر و روشــن شــهر در شــرق اصفهان با توجه به توسعه 
ساخت و سازی وســیع در این بخش، نیاز به حدود 120 کیلومتر 
شــبکه گذاری فاضالب اســت که تاکنون 15 میلیارد تومان بری 
احداث زیرســاخت های فاضالب، تکمیل ایســتگاه پمپاژ و خطوط 

انتقال اصلی هزینه شده است.
معاون مهندســی و توســعه آب و فاضالب شــهری استان 
اصفهان تأکیــد کرد: شــبکه گذاری خطوط انتقــال اصلی باالی 
80 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و هدف بعــدی تعریف یک 
زمان بندی برای آغاز لوله گذاری فرعی محالت از نیمه دوم ســال 
و تحت پوشــش قرار گرفتن 100 درصدی کل مناطق در شــبکه 

فاضالب است.
شهروندان اصفهانی مشترکان خوش مصرف برتر کشور

رضا رضایی، معاون خدمات مشترکین و درآمد آب و فاضالب شهری استان اصفهان در ادامه مطرح کرد: حدود 74 درصد 
مصارف آب در اماکن مسکونی و رقم قابل توجهی است که نیازمند سرمایه گذاری بیشتری بر روی بخش مسکونی است، به همین 
منظور با اســتفاده از ظرفیت رسانه ها و آموزش های حضوری در الگوی سال گذشته 90 درصد مشترکین در الگوی 0 تا 20 متر 
قرار گرفتند و متوسط مصرف در سال 96 به میزان 10.2 و در سال 97 به 9.6 مترمکعب به ازای هر واحد رسید. معاون خدمات 
مشترکین و درآمد آب و فاضالب شهری استان اصفهان بیان کرد: باید به جایی برسیم که هر نفر در شبانه روزی مصرف آب خود 
را روزانه کنترل کند، در ســال 98 به الگوی مصرف 14 مترمکعب رســیده ایم و اگر مردم امسال هم رعایت کنند و مصرف از 14 
کمتر شــود بسته های تشویقی مشترکین خوش مصرف در قبوض اعمال خواهد شد. وی افزود: همچنین مشترکین پرمصرف که 
مصرف 40 به باال را شامل می شود، نسبت به میزان استفاده بیشتر آن ها از آب مورد جریمه قرار خواهند گرفت، آمار مشترکین 
پرمصرف اصفهان د ســال گذشته کمتر از یک درصد است.رضایی یادآور ســد: امسال هم با شناسایی مشترکین پرمصرف اقدام 
به برگزاری کالش های آموزشــی برای آن ها می کنیم، شرکت آبفای استان این آمادگی را دارد بنا به درخواست در سراسر استان 
در 34 منطقه و 92 شــهر کالس آموزشــی برگزار کند.معاون خدمات مشــترکین و درآمد آب و فاضالب شهری استان اصفهان 

اذعان داشــت: در سال 98 اقدام به حذف قبض کاغذی و به راه اندازی درگاه USSD کردیم که مشترکان با گرفتن شماره 
*6655*151522# می توانند از میزان بدهکاری، شماره کنتور و...مطلع شوند.

وی تصریح کرد: بحث پرداخت قبوض از طریق ســامانه 1522 صورت می گیرد، به زودی همراه آبفا به عنوان درگاه 
دیگر راه اندازی می شود و مردم می توانند همه 23 خدمت شرکت را دریافت کنند، این طرح طی دو هفته آینده اطالع رسانی 

کامل خواهد شد، همچنین 100 درصد خدمات از طریق سامانه 1522 نیز قابل ارائه است،
تا سامانه دوم نیست، قطعی و افت فشار هست

در ادامه ناصر اکبری، معاون بهره برداری آب و فاضالب شــهری استان اصفهان اظهار کرد: فصول گرم سال که از 15 
خرداد تا 15 شــهریور شــروع می شود و متغیر هم اســت، هرچقدر درجه دما از 33 درجه باالتر برود میزان مصرف آب هم 
5 درصد افزایش می یابد. معاون بهره برداری آب و فاضالب شــهری استان اصفهان افزود: در شرایط پیک مصرف تابستان تا 
زمانی که ســامانه دوم در مدار بیاید 2.5 مترمکعب در ثانیه کمبود آب داریم و این کمبود در قالب افت فشــار و قطع آب 
نمایان می شــودوی بیان کرد: اگر در گذر از وضعیت کم آبی در مقاطع مختلف بحث پایش وضعیت فشــار و سامانه کنترلی 
نبود تا این حجم آب در بازه شرق تا غرب استان توزیع شود، با شرایط پیچیده ای در توزیع آب روبرو می شدیم. اکبری اذعان 
داشت: سرانه مصرف اصفهان کمترین سرانه کشور و 149 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز است درحالی که سرانه کشوری 

157 است، این آمار نشان می دهد مردم اصفهان مدیریت مصرف؛ همراهی و همدلی خوبی داشتند.
کاهش آب پرت روستایی تا 2 درصد

مجید حبیبیان معاون مهندسی و توسعه آب و فاضالب روستایی استان اصفهان ادامه داد: از سال 1394 با تخصیص 
اعتبارت از محل صندوق توســعه ملی به تأسیســات روستایی کشور ســرعت تکمیل و بهره برداری از تأسیسات آب رسانی 
روســتایی افزایش چشمگیری داشت و تاکنون 14 مجتمع ابرسانی به بهره برداری رسیده و حدود 152 هزار نفر از جمیعت 

روستایی از منابع پایدار آب بهره مند شدند.
معاون مهندسی و توسعه آب و فاضالب روستایی استان اصفهان توضیح داد: با تخصیص اعتبارات حدود 270 کیلومتر 

شبکه توزیع روستاها اصالح و 80 کیلومتر خطوط انتقال از مجتمع های ابرسانی اجرا شد.
وی تصریح کرد: با توجه به انجام این نوع عملیات تأثیرگذاری در کاهش هدر رفت آب صورت گرفت و دو درصد پرت 

آب شبکه روستایی کاهش پیدا کرد، همچنین حجم مخازن سال گذشته بیش از 5 هزار مترمکعب بود.
هیچ فاضالب خامی وارد زاینده رود نمی شود

کاظم جعفری معاون بهره برداری آب و فاضالب روســتایی اســتان اصفهان عنوان کرد: تا زمان احداث زیرســاخت 
تأسیســات از طریق ابرسانی ســیار مشکل آب شرب تأمین می شود؛ سال گذشته 179 روستای تحت پوشش ابرسانی سیار 
می شــدند که جمعیتی بالغ بر 50 هزار نفر را تشــکیل می داد اما به لطف بارش رحمت الهی و پروژه هایی که سال گذشته 
ایجاد شــد و به بهره برداری رســید این آمار به 125 روستا کاهش پیدا کرده است، البته با توجه افزایش دمای هوا احتمال 

افزایش این آمار در سه ماهه دوم وجود دارد.
معاون بهره برداری آب و فاضالب روســتایی اســتان اصفهان یادآور شد: تعداد 110 روستای زیر 20 خانوار غیرتحت 

پوشش شرکت آبفای استان نیز توسط 33 دستگاه کامیون تأمین آب می شود.
وی بیان کرد: یکی از معضالت و نگرانی ها همیشگی بحث چادگان فاضالب بود که امروز یکی از پیشرفته ترین تصفیه 
خانه های کشور در این شهر در حال احداث است و حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فقط بخش الکترومکانیکال 
آن مانده اســت. جعفری تأکید کرد: در مسیر زاینده رود هیچ فاضالب خامی در رودخانه رها نمی شود، شاید در برخی نقاط 
آب های ســطحی ناشــی از ظرفشــویی و روان آب حالت لجنی پیدا کند و یا وارد رودخانه شود اما هیچ فاضالب خامی در 

طول مسیر در رودخانه رها نمی شود.

مهندس هاشم امینی  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

رفتار دائمی ما در حوزه مدیریت مصرف کمک می کند در اقلیم خشک و نیمه خشک زندگی پایداری داشته باشیم

عضو هیات مدیره شرکت پست:
دنبال رقابت با پیام رسان های داخلی نیستیم

دیدگاه

شرکت پست اعالم کرد نگاه ما تکمیل سرویس 
در سکوی تجارت الکترونیکی است و قصد رقابت با 

پیام رسان های داخلی را نداریم.
روابط عمومی پست-  محمدرضا قادری گفت:  
شرکت پست قصد رقابت با پیام رسان های داخلی را 
ندارد و هدف این نیس���ت که پیام رسان اختصاصی 
برای این شرکت راه اندازی کنیم. فقط می خواهیم با 
مشارکت و همکاری پیام رسان های موجود، ارتباط با 
مشتریان را متحول کنیم. عضو هیات مدیره  پست 
افزود: نگاه ما تکمیل س���رویس در سکوی تجارت 

الکترونیکی شرکت پست اس���ت. قصد نداریم وارد 
حوزه کسب وکار پیام رسان ها شویم، چون در کل مدل 
کسب وکار شرکت پست با پیام رسان هایی، چون گپ، 

سروش و بله متفاوت است.
وی با بیان انتشار فراخوان در این زمینه گفت: هدف 
ما از انتشار فراخوان برقراری عدالت و ایجاد یک فضای 
برابر برای تمامی پیام رسان های فعال در این حوزه بود.

قادری در خصوص نحوه استفاده از پیام رسان های 
س���ازمانی اعالم کرد: به عنوان مثال مشتری پست 
می خواهد کسب وکار سنتی خود را تغییر دهد و از 

سکوی تجارت الکترونیکی پست یک سرویس ساده 
بگیرد. او برای ایجاد تغییرات در این کسب وکار نیاز به 
همراهی کارمندان خود دارد. برای تعامل با کارمندان 
استفاده از پیام رسان های سازمانی بهترین راه حل است. 
پیام رسان سازمانی مختص خود سازمان ها است. افراد با 
حساب های واقعی در این نوع پیام رسان ها حضور دارند 
و اطالعات در آن ها محفوظ می ماند، چون اطالعات 
سازمان ها محرمانه است و مانند پیام رسان های عمومی 

نباید با دیگران به اشتراک گذاشته شود.
قادری اعالم کرد به زودی فراخوانی برای همکاری 
با پیام رسان های عمومی نیز از سوی شرکت پست 

منتشر خواهد شد.
وی در خصوص انتش���ار این فراخ���وان گفت: 

»سرویس های بسیاری داریم که برای آن ها باید با 
مشتریان در ارتباط باشیم به عنوان مثال پست به افراد 

اطالع می دهد که بسته آن ها ارسال می شود.
عضو هیات مدیره شرکت پس���ت با بیان اینکه 
مشترک شرکت پست با عضویت در پیام رسان عمومی 
می تواند از خدمات آن بهره مند شود، در مورد یکی 
دیگر از فواید اس���تفاده از پیام رسان عمومی گفت: 
»خریدار و فروشنده عضو شرکت پست می خواهند 
در مورد خرید و فروش اجناس خود با هم مذاکره 
کنند، چون هم اکنون بیش���تر خرید و فروش ها در 
فضای مجازی رخ می دهد؛ بنابراین مجبور هستیم 
که پیام رسان عمومی داشته باشیم و آن ها را به هم 

متصل کنیم.« 

PB


