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کاریکاتور لطفا ما رو با كرونا تنها نذارين!

مازندران طبق چشم انداز ترسیم شده در سال 
۱۳۹۶ قرار بود تا سال ۱۴۰۰ به صادرات سه 
میلیارد دالری برسد، اما به استناد آمارها میزان 
صادرات این استان رشد چندانی نداشت و در 
چند سال  مانند  آستانه سال ۱۴۰۰ همچنان 
اخیر است.مازندران هر سال هفت میلیون تن 
تولید می کند که  انواع محصوالت کشاورزی 
بخش قابل توجهی از این محصوالت قابلیت 
صادر شدن به کشورهای همسایه را دارند. اما به 
دالیل مختلف طی سال های اخیر مازندران به 

سهم واقعی اش از صادرات نرسیده است.
صادرات سه میلیارد دالری چشم انداز اقتصادی 
ترسیم شده برای مازندران تا سال ۱۴۰۰ بود 
که از اواخر سال ۱۳۹۶ و در زمان استانداری 
و  تأکید  مورد  مازندران  در  اسالمی«  »محمد 
بود  قرار  گرفت.  قرار  استان  مسئوالن  توجه 
از  مازندران  صادراتی  درآمد  سال  سه  طی 
سه  به  سال ۱۳۹۶  دالر  میلیون  حدود ۵۰۰ 
این  متعدد  دالیل  به  اما  برسد.  دالر  میلیارد 
اتفاق نیفتاد و میزان صادرات مازندران از نظر 
ارزش اقتصادی در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۷۰ 
دالیل  یافت.کارشناسان  کاهش  دالر  میلیون 
برای  مازندران  ناکامی  بررسی  در  را  متعددی 
رسیدن به چشم انداز ترسیم شده تا سال ۱۴۰۰ 
بیان می کنند که مهم ترین آن مسائل مربوط 
به تحریم است. اما عده ای نیز بر این باورند 
که حتی در شرایط تحریم هم امکان صادرات 
برای مازندران وجود داشت. این دیدگاه را هم 
در بین فعاالن بخش خصوصی می توان یافت 

و هم مسئوالن بخش دولتی.

سایه سنگين تحریم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
معتقد است که تحریم ها شرایط را برای صادرات 
بسیار سخت کرده و وضعیت کنونی چندان دور 
از انتظار نبود.»حسینعلی قوانلو« اظهار می کند: 
صادرات  روند  کاهش  این  در  زیادی  عوامل 
دخیل هستند. مثال در شرایط تحریم ناچاریم 
که برای باقی ماندن در فرآیند رقابت، کاالهای 
خود را با قیمت کمتر بفروشیم و طبیعی است 
که درآمد کمتری نصیب ما می شود. از طرفی 
با اجرای سیاست های کنترل ارز و پیمان سپاری 
ارزی با وجود افزایش وزنی کاالهای صادر شده، 
شاهد کاهش ارزش اقتصادی آن ها هستیم.به 
سال  در  مازندران  مسئول صادرات  این  گفته 
۱۳۹۸ حدود ۲۷۰ میلیون دالر بود که از نظر 
ارزش اقتصادی نسبت به سال ۱۳۹۷ با وجود 
افزایش ۴۰ درصدی وزنی کاالهای صادر شده، 
حدود ۴۰ درصد کاهش داشت.رئیس سازمان 
صمت مازندران خاطرنشان می کند: اگر مبنای 
محاسبه برای پارسال را مانند سال ۱۳۹۷ در نظر 
می گرفتیم نه تنها کاهش نداشتیم، بلکه اندکی 
رشد هم داشتیم.قوانلو این وضعیت را مبتالبه 
تمام کشور می داند و می افزاید: البته امسال به 
دلیل تحریم و شیوع کرونا، هم از نظر وزنی 
و هم از نظر ارزی کاهش صادرات داشتیم. از 
ابتدای سال تا کنون کاهش ۳۰ درصدی ارزش 
مدت  به  نسبت  مازندران  صادرات  اقتصادی 

مشابه پارسال ثبت شده است.
چگونگی  از  مازندران  صمت  سازمان  رئیس 
تصمیم گیری برای تعیین چشم انداز سه میلیارد 

بی اطالعی  اظهار  مازندران  صادرات  دالری 
می کند و می گوید: تا آن زمان بیشترین رقم 
صادرات مازندران ۴۵۰ میلیون دالر بود و این 
دالر  میلیارد  سه  رقم  این  اساسی  چه  بر  که 
طبق  مازندران  البته  نمی دانم.  را  شد  تعیین 
فرمول های اقتصادی روی کاغذ قابلیت رسیدن 
به صادرات حدود ۸ میلیارد دالری را هم دارد. 
اما با این شرایط نمی شود در کوتاه مدت به آن 
افزایش  که  است  معتقد  مسئول  برسیم.این 
ریسک های صادراتی ایران انگیزه صادرکنندگان 
را کاهش داده است. به گفته قوانلو مسائلی مانند 
محدودیت های انتقال ارز بر اثر تحریم وجود دارد 
که ریسک صادرات را باال می برد. اما در عین 
حال گزینه هایی در همین استان وجود دارند 
که با همین شرایط مشغول صادرات هستند و 
عده ای هم وجود دارند که معتقدند در صورت 
برنامه ریزی و حمایت بخش دولتی می توان در 

همین شرایط هم صادرات را افزایش داد.
بخشنامه های دست و پاگير

مدیرعامل مرکز تجارت بین المللی برنج مازندران 
یکی از همین فعاالن اقتصادی است که اعتقاد 
دارد به دلیل توجه نشدن به حلقه تجارت و 
بازرگانی در زنجیره ارزش، همواره در صادرات 
ضعیف عمل می شود و نقش بازرگانی جدی 

گرفته نشده است.
پایانه  می گوید:  یزدان پناه«  اسماعیل  »سید 
بخش های  برای  صادرات  الفبای  صادراتی 
مختلف است که ما در مازندران این زیرساخت 
را نداریم. از طرفی تغییر ناگهانی بخشنامه های 
اجازه  کشور  در  و صادرات  تجارت  به  مربوط 

رشد  برای  نمی دهد.  را  بلندمدت  برنامه ریزی 
صادرات باید همه سازمان های مرتبط هماهنگ 
باشند. ولی ما ناهماهنگی های زیادی می بینیم 
که ضد صادرات هستند. مهم ترین اولویت باید 
اصالح قوانین مرتبط با صادرات با محوریت اتاق 
بازرگانی باشد.این فعال اقتصادی و صادرکننده 
برنج اعتقاد دارد که صادرات از نظر نرم افزاری 
و سخت افزاری باید مانند ارسال کاال به سایر 
استان ها ساده باشد، اما جای خالی دیپلماسی 
و کشورهای  مازندران  بین  روابط  سبب شده 
خاطرنشان  باشد.یزدان پناه  ضعیف  همسایه 
را  صادرات  فرصت های  حالی  در  ما  می کند: 
ما  از دست می دهیم که کشورهای همسایه 
تشنه محصوالت تولیدی ما هستند. مشکل 
ناهماهنگی در بحث  و  دیپلماسی ضعیف  ما 
قوانین و آیین نامه های صادرات است. در حالی 
که در تجارت خارجی ثبات و به روز بودن قوانین 

مهم ترین عامل پیشرفت است.
امتيازهای ویژه مازندران

 نکته قابل توجه در مورد امتیازات مازندران برای 
رونق صادرات به ویژه به کشورهای همسایه 
با  استان  این  اقتصادی  نزدیک  ارتباط  خزر، 
زیرساخت های  وجود  همسایه،  کشورهای 
حمل ونقل، استقرار نمایندگی وزارت امور خارجه 
در مازندران، برپایی نمایشگاه دائمی محصوالت 
مازندران در ولگاگراد روسیه و مهم تر از همه 
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است 
که به گفته مسئوالن قرار بود از مهر پارسال 
فصلی جدید در فعالیت های صادراتی مازندران 
رقم بزند.رئیس اتاق بازرگانی مازندران بر این باور 
است که با وجود همه امتیازات، باید زیرساخت ها 
و امکانات تحقق صادرات سه میلیارد دالری در 
مازندران فراهم شود. »عبداهلل مهاجر« معتقد 
است که مازندران در همین شرایط هم می تواند 

بیش از سه میلیارد دالر صادرات داشته باشد، اما 
عواملی وجود دارند که مانع تحقق این هدف 
می شوند. او تحریم ها را عامل مهمی در این 
وضعیت می داند و در عین حال افزایش حقوق 
گمرکی دیگر کشورها را هم سبب کاهش سود 

صادرات عنوان می کند.
توليد مازندران به نام دیگران

نکته دیگری که مهاجر به آن اشاره می کند خارج 
مرزهای  از  مازندران  تولیدی  کاالهای  شدن 
کشور به نام استان های دیگر است. این مسئول 
از  ایرنا می گوید: بخشی  به  بخش خصوصی 
محصوالت تولیدی مازندران به دلیل ضعف این 
استان در حمل ونقل بین المللی به نام استان های 
دیگر صادر می شود. پارسال حدود ۲۱۰ میلیون 
از  مازندران  تولیدی  مرکبات  و  کیوی  دالر 
استان های دیگر صادر شد. در صنعت و لبنیات 
همه  اگر  داریم.  را  مشکل  این  هم  طیور  و 
ظرفیت های صادراتی ما توسط صادرکنندگان 
خود استان به بازار خارجی عرضه می شد تا االن 
در همین وضعیت هم می توانستیم به بیش از 

سه میلیارد دالر صادرات برسیم.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران خاطرنشان می کند: 
ظرفیت صادراتی مازندران بیشتر از این ارقامی 
است که عنوان می شود. در بخش شیالت و 
طیور با این که بزرگترین تولیدکننده هستیم 
سهم ما از سود صادراتی تقریبا صفر است. ما 
بگوییم کاال  استان  به صادرکننده  نمی توانیم 
در  شود.  قانونی حل  تا مشکالت  دار  نگه  را 
از  و محصول  می شوند  وارد  واسطه ها  نتیجه 
استان خارج می شود. ما فقط از پایانه صادراتی 
ماهیان خاویاری جویبار که در خاورمیانه نظیر 
دالر  میلیون  چندصد  ساالنه  می توانیم  ندارد 
صادرات داشته باشیم.البته بخشی از این کاالها 
نیز به دلیل تفاوت کرایه شرکت های حمل ونقل 

داخلی با کرایه کامیون های روسی که در مرز 
آستارا حضور می یابند از استان خارج می شود تا 
صادرکننده کرایه کمتری بپردازد و سود بیشتری 
کند. مهاجر می افزاید: وزیر راه وشهرسازی پیش 
از وزارت، استاندار مازندران بود و از نزدیک با 
کمبودهای حمل ونقلی ما آشناست. اما گامی 

برای حل این مشکل برداشته نشد.
تفاهمنامه های بی سرانجام

برای  پیگیری  مازندران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
بر  را  صادرات  اداری  مقدمات  کردن  فراهم 
با اشاره به سفری که  عهده دولت می داند و 
مدتی پیش در قالب یک هیأت اقتصادی به 
ازبکستان داشت می گوید: چند ماه پیش با وزیر 
سابق صمت سفری به ازبکستان داشتیم. یکی 
از مسئوالن ارشد این کشور درباره چرایِی حضور 
این کشور گفت آن ها  بازار  در  ترکیه  پررنگ 
پس از یک تفاهمنامه و قرارداد، یک نماینده را 
مأمور می کنند که تا زمان نهایی شدن صادرات 
پیگیر امور باشد. ولی مسئولی که وزیر سابق به 
ازبکستان  به  امور صادرات  او دستور پیگیری 

ایرانی به  از هیأت  را داد همان شب و زودتر 
کشور برگشت.با این حال برخی کارشناسان و 
فعاالن اقتصادی معتقدند که مازندران بیشتر از 
سایر استان ها زیرساخت حمل ونقل دارد و آنچه 
که در این استان وجود ندارد عزم جدی برای 
بهره برداری از فرصت موجود است. وجود سه 
بندر مهم، سه فرودگاه و خط آهن سراسری 
در این استان فرصت های مهم حمل و نقل 
هستند که در صادرات کمتر از آن ها استفاده 
می شود. بسیاری از کارشناسان حوزه بازرگانی 
معتقدند مازندران هنوز در بخش های مهمی 
مانند بازاریابی بین المللی، بسته بندی استاندارد، 
کشورهای  در  مصرف کنندگان  ذائقه شناسی 
همسایه و برندسازی برای محصوالت تولیدی 
به  و  است  مواجه  جدی  ضعف های  با  خود 
موجود  فرصت های  از  نتوانسته  دلیل  همین 
رونق صادرات بهره برداری کند و در این بین 
چشم اندازها و اهداف اقتصادی مرتبط با صادرات 
به  و  می خورند  خاک  مازندران  محصوالت 

سرانجام نمی رسند.

سرگردانی صادرات در مازندران

 روند افزایشی آمار بیماران کرونایی در مازندران طی یک هفته اخیر و قرارگیری در وضعیت 
هشدار سبب شده است تا بار دیگر اعمال محدویت ها برای کنترل این ویروس در استان آغاز 
شود.طبق گزارش دانشگاه های علوم پزشکی بابل و مازندران در یک هفته اخیر آمار بیماران 
بستری  در بیمارستان های زیر پوشش این دانشگاه ها  از ۴۴۰ نفر هفته گذشته به ۵۵۰ نفر 
در حال حاضر افزایش یافته است.مسئوالن بهداشتی مازندران هشدار داده اند که در صورت 
طی شدن روند کنونی که علت آن کاهش سطح رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم استفاده 
از ماسک بوده است ، بار دیگر تمامی ظرفیت های بیمارستانی استان باید به بستری بیماران 
کووید-۱۹ اختصاص یابد.ستاد مقابله با کرونای مازندران در پی روند افزایشی بستری بیماران 
کرونایی و نگرانی کادر درمانی ، تصویب کرده است که عالوه بر ماندگاری ۱۳ محدودیت گذشته 
شامل عدم بازگشایی تاالرهای پذیرایی ، پرهیز از تجمعات ، استفاده اجباری از ماسک در مراکز 
صنفی ، اداری ، چند محدودیت جدید را نیز به این بخش اضافه کند تا شاید بتواند از روند افزایشی 
این بیماری که می تواند مازندران را به سومین موج ناشی از کووید ۱۹ برساند، جلوگیری کند.

تعطیلی مراکز تفریحی و گردشگری و مدارس جانشین ستاد استانی مقابله با کرونا مازندران گفت 
: خیز آرام افزایشی آمار بیماران کرونایی  در یک هفته اخیر موجب شده تا بار دیگر این استان 
از لحاظ وضعیت کرونایی به مرز هشدار برسد و چنانچه پروتکل های بهداشتی به طور دقیق 
اجرا نشود، احتمال قرارگیری استان در زمره استان هایی با وضعیت قرمز نیز وجود دارد.حسن 
حسین نژاد افزود: براساس مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا ۱۳ محدودیت کرونایی پیشین 
که تعطیلی تاالرهای پذیرایی ،تجمعات ، استفاده اجباری از ماسک در مراکز اداری ، مدارس ، 
واحدهای صنفی بوده ، تعداد محدودیت های جدید را به آن افزوده شد.وی محدودیت های جدید 
را شامل تعطیلی مراکز تفریحی و گردشگری ، تعطیلی مدارس با سطح پایین رعایت پروتکل 
های بهداشتی ، از سر گیری ستاد روستایی مقابله با کرونا ، سخت تر شدن نظارت بر واحدهای 
صنفی ، برخورد شدید با متخلفان سالمت در واحدهای صنفی و اداری اعالم کرده است.معاون 
سیاسی ، اجتماعی و امنیتی استاندار مازندران گفت : با این رویکرد برای جلوگیری از قرارگیری 
استان در موج سوم کرونایی واحدهای گردشگری و تفریحی شامل پارکها و مراکز تفریحی تا 
پایان هفته آینده در سطح استان تعطیل شد و مدارسی که به دلیل مشکالتی نتوانند پروتکل 
های بهداشتی را در سطح مورد نظر دانشگاه علوم پزشکی رعایت کنند نیز هفته آینده تعطیل 
شدند.وی افزود : آمار مدارسی که نمی توانند پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، شناسایی شد 
و در اختیار آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.حسن نژاد اظهار داشت 
: عالوه بر این ، ضمن اجباری شدن استفاده از ماسک در واحدهای صنفی از جمله نانوایی ها ، 
این واحدها موظفند تا از خدمات دهی به مشتریان فاقد ماسک نیز خوداری کنند و اتحادیه ها 
و واحدهای صنفی نیز موظفند تا نظارتشان را تشدید کنند و دستگاه های باال دستی نیز باید 
عملکرد این واحدها را در امور نظارتی رصد نمایند و  چنانچه کم کاری صورت بگیرد از لحاظ 
قانونی با آنها برخورد می شود.وی یادآور شد : همچنین هر واحد صنفی که متصدی آن ماسک 
نداشته باشد، در صورتی که پیشتر تذکر در یافت کرده باشد، قطعا پلمپ می شود و به عنوان 
واحد صنفی متخلف به دستگاه های نظارتی برای برخورد معرفی می شود.وی خاطرنشان کرد : 
این محدودیت ها برای واحدهای نانوایی بیش از سایر واحدهاست و در این واحدها تمام کارگران 
باید از ماسک استفاده کنند و اگر تخلفی در این حوزه صورت گیرد، ابتدا تذکر و در صورت تکرار 

آن واحد صنفی پلمپ خواهد شد.جانشین ستاد استانی مقابله با کرونای مازندران اظهار داشت : 
همچنین بر اساس مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا تمام فرمانداران ۲۲ شهرستان استان ناظر 
باالدستی بر عملکرد دستگاه ها محسوب می شوند و ارزش یابی عملکرد فرمانداران نیز متناسب 

با کارکردشان در مقابله با کرونا لحاظ می شود.
بازگشت ستاد کرونا  به بخش و  روستاها 

حسن نژاد افزود : ستاد مقابله با کرونا در سطح بخش با مسئولیت بخشداران و حضور دهیاران بار 
دیگر از سر گرفته می شود و آنها موظفند تا مصوبات ستاد استانی را برای اجرا به مناطق روستایی 
ابالغ کنند.معاون استاندار مازندران اضافه کرد : دهیاران نیز موظف شدند تا ستاد مشابه را در 
روستاها با حضور فرماندهان بسیج پایگاه ها، هیات امناء مساجد و شوراهای اسالمی روستاها 
برگزار کنند و ضمن تاکید بر استفاده از ماسک از سوی روستاییان ، برای خانوارهایی کم درآمدی 
که در تامین ماسک مشکل مالی دارند نیز این تجهیزات را خریداری و به صورت رایگان توزیع 
کنند.وی خاطرنشان کرد : در شرایط فعلی برای کاهش سطح خسارت های جانی و اقتصادی 
ناشی از ویروس کرونا در مازندران نیاز به هماهنگی و همکاری تمام دستگاه های دولتی و غیر 
دولتی و همراهی مردم داریم.رییس شورای اطالع رسانی استان مازندران گفت : رسانه های 
استان نیز همانند گذشته باید با افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به تبعات عدم رعایت پروتکل 
های بهداشتی ، سطح حساسیت ها را در بین مردم افزایش دهند تا بتوانیم این ویروس را کنترل 
کنیم.ویروس کرونا سی ام بهمن ماه سال گذشته با شناسایی دو بیمار در بابل از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی این شهرستان در مازندران شیوع یافت و این خطه شمال کشور تاکنون دو موج 
کرونایی را پشت سر گذاشت و در هفته جاری با روند افزایشی بیماران می رود در صورت عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی به موج سوم نیز برسد.اگرچه براساس گزارش رسمی وزارت 
بهداشت و درمان آمار تلفات انسانی ناشی از ویروس کرونا در موج دوم در استان مازندران حدود 
۱۰ درصد کمتر از موج اول بود، ولی به دلیل قرارگیری این استان در زمره استان های مسافر 
پذیر همچنان آمار بیماران در این خطه شمال کشور باالست به طوری که همچنان روزانه بیش 

از ۷۰ بیمار مبتال به کرونا در استان شناسایی می شوند.

برگشت محدودیت های کرونایی به مازندران

و  آب  های  شرکت  یکپارچه سازی  طرح  اجرای 
فاضالب شهری و روستایی که چندین سال درگیر 
نهادهای تصمیم گیری بود سرانجام امسال به نتیجه 
رسید. آنطور که مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
کشور اعالم کرده هدف از اجرای این طرح بهبود 
راندمان و رسیدگی بهتر به صنعت آب و فاضالب 
بخش شهری و روستایی است. در حال حاضر حدود 
نفر در روستاهای سراسر  7 میلیون و 200 هزار 
کشور از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند 
و قرار است که تا یک سال و نیم آینده به بیش از 
3 میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور آب شرب 
سالم و پایدار برسد و طبق برآوردهای صورت گرفته 
در پایان این دولت جمعیت روستایی بهره مند از 
آب شرب سالم و پایدار به بیش از 10 میلیون نفر 
خواهد رسید.هم اکنون در تمام 31 استان کشور، 
پروژه های آبرسانی روستایی در حال انجام است و 

حدود 4000 قرارداد تاکنون در این رابطه با بخش 
خصوصی منعقد شده و این در حالی است که طبق 
شاخص های جهانی بهداشت که مبتنی بر دسترسی 
مردم به آب شرب باکیفیت با مختصری پیاده روی 
است، بیش از 95 درصد جمعیت روستایی ایران 
بهره مند محسوب می شوند.با این وجود  برنامه دولت 
این است که روستاها همچون شهرها آب شرب 
باکیفیت به صورت لوله کشی در منازل خود دریافت 
کنند و کیفیت آب شرب در روستاها برابر با کیفیت 
آب شرب در شهرها باشد. در همین راستا نیز طرح 
یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و 

روستایی کلید خورده است.
محمد رضا جانباز ، مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور در این راستا گفت: تمام تالش ما 
این است که تأمین آب شهرها و روستاها از آب های 
سطحی افزایش پیدا کند، بنابراین به این سمت 

رفته ایم که تأمین آب شهرها و روستاها از آب های 
زیرزمینی کاهش و آب های سطحی افزایش پیدا 
کند.وی با اشاره به اینکه یکپارچه سازی شرکت های 
آب و فاضالب 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 
باال ببریم.مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
وضعیت  بهبود  ما  اینکه هدف  بر  تاکید  با  کشور 
صنعت آب و فاضالب 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 فاضالب روستایی پس 
از تکمیل پروژه های آبرسانی روستایی هدفگذاری 
بعدی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور است، 

گفت: تالش می کنیم با بهره مندی از منابع داخلی 
را  روستایی  فاضالب  پروژه های  آبفا،  شرکت های 
اجرایی کنیم.خوشبختانه این طرح با نگاه مثبت 
برخی نمایندگان مجلس نیز روبرو شده است. طبق 
کمیسیون  عضو  بنابی،  باقری  محمد  های  گفته 
اقتصادی مجلس، رفع مشکالت آب شرب روستاها، 
هدف اصلی طرح یکپارچه سازی شرکتهای آب و 
بر  تاکید  با  است.وی  روستایی  و  فاضالب شهری 
اینکه تامین آب شرب مردم، مهمتر از منافع فردی 
است، اظهار کرد: قطعاَ کار یکپارچه سازی شرکتهای 
به جایی  و  آبفای شهری و روستایی، کار درست 
بوده است و ارزیابی ها هم نشان می دهد که در 
همین فاصله زمانی کوتاه از شروع فرایند یکپارچه 
سازی و درحالیکه به تعبیری این پروژه یکپارچه 
سازی در دوره گذار قرار دارد، نتایج آن در تسریع 
و بهبود خدمات رسانی بخصوص در حوزه آب شرب 

کمیسیون  عضو  گفته  است.به  مشهود  روستایی 
اقتصادی مجلس بر اساس گزارش متولیان امر، در 
همین مدت کوتاه در مناطق مختلفی از کشور به 
واسطه تجمیع این دو شرکت، بدون ایجاد تاسیسات 
جدید و صرفاً از محل بهره گیری وبه اشتراک گذاری 
امکانات موجود این دو شرکت، به روستاهای زیادی 
خدمات آب شرب داده شده است.باقری با بیان اینکه 
سرعت دادن به کار به ویژه در حوزه نقل و انتقال 
اموال و همینطور رفع و حل و فصل برخی مسایل 
پرسنلی، ضرورتی است که نیاز است توسط مدیران 
ارشد وزارت نیرو مورد توجه جدی قرار گیرد، افزود: 
به هرحال این کار، کار بزرگی است و طبعاً در کنار 
مزایا و فواید قابل توجه آن، چالش های خودش را 
هم دارد که بایست به سرعت مورد توجه و رسیدگی 
موجب  که  کاری  طبیعتاً  وی  گفته  گیرد.به  قرار 
تغییرات ساختاری و برخی جابجایی ها در سطوح 

مدیریتی شرکتها بشود، بعضاَ معارضان و مخالفانی 
هم خواهد داشت، اما آنچه که مهم است و ارجحیت 
دارد، پاسخگویی به مطالبات به حق مردم در زمینه 
دسترسی به آب پایدار و با کیفیت و منافع کالن 
کشور است که قاعدتاَ تحت تاثیر منافع فردی و 
پاره ای مالحظات و رقابت های درون سازمانی قرار 

نخواهد گرفت.

دلیل تجمیع شركتهای آب و فاضالب شهری و روستايی


