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واکنش دو صنف سینمایی به توقف صدور پروانه ساخت
سریالهای خانگی
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پوریا پورسرخ:

اخبار
زیر سوال رفتن افتتاح
دوباره سینماهای جهان با
موج جدید کرونا

به نظر میرسد امسال سهام
شرکتهای غول صنعت سینما
نمیتوانند نفس راحت بکشند.
اول سال فیلمهای بسیاری
اکران ناامیدکننده داشتند و بعد
سینماها به خاطر پاندمی ویروس
کرونا بسته شدند که باعث شد
اکران فیلمها به تعویق بیفتد،
شرکتها نگرانی نقدینگی پیدا
کنند و بحثهای پیچیدهای شکل
بگیرد.
وقتی سالنهای سینمای
بزرگ هفته گذشته برنامههای
خود را برای افتتاح دوباره
سینماها در ماه جوالی منتشر
کردند ،به نظر میرسید اوضاع
خوب پیش میرود؛ اما حاال
تعداد موارد ابتال به کووید ۱۹-
در ایاالت متحده به شدت افزایش
پیدا کرده و مجموعهای از فیلمها
دوباره با تعویق تاریخ اکران مواجه
شدهاند .این موجب شده دوباره
سهام مالکان سالنهای سینما
تحت فشار قرار بگیرند.
پنجشنبه استودیوی برادران
وارنر اعالم کرد تاریخ اکران
جدیدترین ساخته کریستوفر
نوالن یعنی «تنت» را یک بار
دیگر عقب انداخته و حاال این
فیلم قرار است به جای سیویکم
جوالی در روز دوازدهم آگوست
پخش بشود .انتظار میرود
«موالن» دیزنی هم تاریخ اکران
فعلیاش را که بیستوچهارم
جوالی است ،رها کند.
اریک وولد تحلیلگر شرکت
بی .رایلی افبیآر در گزارش
روز جمعه خود نوشت« :موضع
قبلی ما مبنی بر اینکه وضعیت
فیلمهای نیمه دوم سال بسیار
متالطم خواهد بود و برای کل
گروه ریسک محسوب میشود
حاال دارد عملی میشود و این
باعث میشود گروه مالکان
سالنهای سینما عملکردی
پایینتر از حد انتظار داشته
باشند».

مگر وقتی مجریان بازیگر شدند کسی واکنش نشان داد؟

خانوادگی است و مرا باید به عنوان یک عضو
خودشان قبول کنند .من آدم اصوالً اهل
تحقیقی هستم و برای اجرا هم با فرزاد حسنی،
هیراد حاتمی و نیما کرمی در این مورد مشورت
کردهام.

محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه دو
در حاشیه بازدید از لوکیشن «ایرانیش» تاکید
کرد :انشاءاهلل این مسابقه بتواند ذائقه مخاطب
ایرانی را برای چشیدن طعم ایرانی در وجوه
مختلف زندگی شیرین و شیرین تر کند .حاال
که در آستانه برداشتن گام نهایی برنامه هستیم
آرزو میکنم این برنامه بتواند گام موثری بردارد.
بازیهای «ایرانیش» میان بری برای
تعمیق هویت ایرانی

جعفریجلوه تصریح کرد :باید به کوچه
پس کوچههای فرهنگ این سرزمین سر بزنیم
و بازیهای ایرانی یکی از این کوچهها است؛
بازیها مثل دیگر عرصهها برای پرورش اخالق،
شخصیت ،تعمیق هویت و فرهنگ آفرینی بوده
و اگر سراغ آنها برویم راه میانبری را برای بهتر
شناختن خودمان طی کردهایم.
در بخش دیگری از این مراسم حبیب
میدانچی مدیر طرح و برنامه و گروه اجتماعی
شبکه دو سیما اعالم کرد :به زودی ضبط
مجموعه را آغاز میکنیم« .ایرانیش» در ۶۵
قسمت که به صورت هفتهای دو بار روی آنتن
میرود ،تا پایان سال با ما خواهد بود .تابستان،
پاییز و زمستان را در پیش رو داریم و در ۳۹
هفته پیش رو پخش برنامه ادامه دارد و فصل
اول آن را مقارن با برنامههای تحویل سال آینده
به پایان خواهیم برد.
سپس احسان ارغوانی تهیهکننده
«ایرانیش» نیز در سخنانی درباره انتخاب
مجری توضیح داد :با خیلی از دوستان مذاکره
کردم .چند چیز برایم خیلی مهم بود .یکی از
مالکها چهره بودن هم بود اما صرفاً به دنبال
چهره نبودیم .این برایمان مهم بود که چهرهای
باشد که مقبول خانوادهها باشد .از کسانی باشد
که خانوادهها بتوانند با او ارتباط برقرار کنند.

مهدی آذرپندار درباره خبرهای جدید
از سریال هایی که قرار است امسال از شبکه
سه سیما به تولید و پخش برسند ،بیان کرد:
اکنون در پشت صحنه سریال «پای بست» به
کارگردانی احمد کاوری هستیم که برای پخش
امسال در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد :این سریال فضایی ملودرام
دارد و تیم خوب و چابکی در حال تولید سریال
هستند و برای ایام پاییز آماده خواهد شد.

دنبال چهرهای بودیم که تحصیالت عالیه داشته
باشد تا بتوانیم بگوییم که بچهها در هر صنفی
که میروند باید تحصیالتشان را ادامه بدهند.
پوریا این فاکتور را داشت .یکی دیگر از فاکتورها
متاهل بودن بود .پوریا هم تازه متاهل شده بود.
بازیها را بارها با حضور پوریا با هم بررسی
کردیم .مجری به نوعی حاکم و داور بازی
میشود و گاهی پوریا میگفت من در سفر با
خانواده ام این بازی را انجام میدهم ،در نتیجه
دیدیم او بهترین گزینه اجرا است.
وی بیان کرد :امیدوارم از  ۲۰تیرماه پخش
برنامه به صورت دو روز هفته آغاز بشود و
احتماالً دوشنبهها و سهشنبهها ساعت  ۲۳به
مدت  ۷۵تا  ۹۰دقیقه پخش خواهیم داشت.
بازیگر صرف ًا کارت دعوتی برای تماشای
برنامه است

پوریا پورسرخ بازیگر سینما و تلویزیون
درباره ورود بازیگران به عرصه اجرا گفت :بازیگر

میتواند صرفاً کارت دعوتی برای تماشای این
برنامه باشد .شاید برخی بخواهند به این خاطر
نیش بزنند ولی به عشق ایران تحمل میکنیم.
میخواهم در این برنامه یه قل دو قل ایرانی را
اجرا کنم تا در ذهن بچهها بماند.
وی درباره شیوه اجرای خود در مسابقه
تاکید کرد :شیوهای که در اجرا برای خودم در
نظر دارم همان شیوهای است که در زندگی
شخصی ام دارم .بنابراین بیشتر حواسم به
این است که محیط دوستانهای در این برنامه
فراهم کنم تا اینکه فن بیان اولویتم باشد .چون
اگر این برنامه به فن بیان یا مسائلی که جزو
ویژگیهای مجریان برتر است ،نیاز داشت قطعاً
آنقدر مجری خوب در کشور داریم که اص ً
ال به
من به عنوان گزینه اجرا فکر نمی شد.
پورسرخ اذعان کرد :به واسطه تجربه و
شناختی که مردم از من دارند تالش میکنم
این برنامه و بازیهایش دیده شود .این مسابقه

شبکه سه تا  ۱۴۰۰چه سریال هایی دارد؟
آذرپندار به سریال طنز شبکه اشاره و عنوان
کرد :خوشبختانه بعد از اینکه مسائل مربوط به
کرونا حل شد سریال های مختلفی در دستور
کار تولید قرار گرفتند و اکنون حدود  ۶سریال
در جریان هستند .یکی از این آثار سریال «صفر
بیست و یک» به کارگردانی مشترک جواد
رضویان و سیامک انصاری است که اثری طنز
است و در چند فاز تولید می شود .فاز اول این
سریال در  ۳۰قسمت ساخته می شود که در

تابستان امیدواریم به کنداکتور برسد تا کام
مردم با آن شادمان شود.وی هچنین گفت :این
سریال بازیگران خوبی دارد و خود دو کارگردان
هم از بازیگران هستند و امیدواریم بتوانیم با
این سریال خاطره آثار طنز را زنده کنیم .در
این شرایط سخت یکی از وظایف خود می دانیم
که کار کمدی تولید کنیم.
مدیرگروه فیلم و سریال شبکه سه سیما در
ادامه توضیح داد :سریال «زمین گرم» اثری به

مگر مجریان بازیگر شدند کسی واکنش
داشت؟
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره
واکنشها نسبت به ورود بازیگران به عرصه اجرا
تاکید کرد :اگر این برنامه مجری محور بود شاید
ریسک حضور در آن را نمی پذیرفتم .چون شاید
من تجربه این را نداشته باشم که یک برنامه را
بچرخانم .اما مگر وقتی مجریها وارد بازیگری
شدند و حتی بهتر هم بودند کسی از بازیگران
واکنشی داشت؟ دوره این خط کشیها گذشته
است .من از همین االن میگویم نه از تشویقها
هیجانی میشوم و نه از انتقادها ۲۰ - ۱۵ .سال
است وسط این قصه هستم.
وی در پایان گفت :من فرمت زورخانه را
اجرا میکنم .سرم را پایین میاندازم و تعظیم
میکنم .اول گوشه میایستم و بعد وسط
میروم .سعی میکنم آداب را رعایت کنم .سعی
میکنم با احترام به دوستان به ویژه کسانی که
بزرگ تر هستند بگویم که بدانند من آمده ام تا
از آنها یاد بگیرم.
در این بازدید همچنین بازیهایی چون یه
قل دو قل ،گردو شکستن ،خروسجنگی (تن به
تن) و ادا بازی که جزو بخشهای برنامه هستند
برای مهمانان توضیح داده شدند.
سیدمحمود اسالمی مدیرکل مالی و اداری
معاونت سیما ،حمیدرضا دیبایی قائم مقام
شبکه دو و محسن آزادی سردبیر و نویسنده
برنامه از جمله حاضران در این مراسم بودند.

تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و به کارگردانی
سعید نعمت اهلل است که اولین بار است خودش
هم پشت دوربین ایستاده است و در مقام نویسنده
و کارگردان آن را می سازد .این سریال که درامی
گرم و خانوادگی با پس زمینه های مذهبی است
برای پخش در محرم و شهریورماه در نظر گرفته
شده است .آذرپندار در ادامه یادآور شد :هر سه این
سریال ها  ۳۰قسمتی هستند البته «صفر و بیست
و یک» برای چند فاز در نظر گرفته شده است.

کانون کارگردانان سینمای ایران در متن بیانیه ای که اخیرا ً تنظیم
کرده است به انتقاد از توقف صدور پروانه ساخت سریال ها در شبکه نمایش
خانگی پرداخته است .در متن این بیانیه ضمن تاکید بر «کانون کارگردانان
سینمای ایران هر گونه توقف در روند تولید و نمایش را شدیدا ً محکوم می
کند» آمده است« :متاسفانه در روزهایی که شیوع کرونا آسیب های جبران
ناپذیری به اقتصاد سینمای ایران زده و هنرمندان روزهای سختی را طی
می کنند ،سازمان سینمایی در اقدامی عجیب و تاسف بار و به بهانه افزایش
تولیدات اقدام به تعطیلی صدور پروانه ساخت سریالهای نمایش خانگی
نموده و از دادن مجوز سلب مسئولیت کرده است .هم اکنون محصوالت
و سریالهای نمایش خانگی فضای آنالین قشر وسیعی از مردم و حتی
مخاطبین خاموش را از شهرهای کوچک و روستاها تا هموطنان خارج
از کشور تحت پوشش قرار میدهد ،مخاطبینی خاموش که نه برنامه های
صداوسیما را می بینند و نه اهل رفتن به سینما هستند .ولی تصمیمات غیر
کارشناسی و آزمودن راه های محدودکننده قبلی نتیجه ای جز سوق دادن
این مخاطب انبوه به سمت فضای مجازی خارجی نخواهد داشت.توقف تولید
سریالهای نمایش خانگی توسط سازمان سینمایی مقدمه ای بر دخالت
سازمان های دیگر در محدود کردن هرچه بیشتر این تولیدات خواهد بود
که نتیجه آن نابودی پلتفرم های فضای آنالین ،از دست رفتن مخاطبین
میلیونی و بیکاری بسیاری از اهالی زحمتکش سینمای ایران خواهد بود که
در تولید این سریالها نقش دارند .کانون کارگردانان سینمای ایران ضمن
تقبیح این رفتار هرگونه عملی را که مانع کسب و کار ،محدود ساختن و
توقف فعالیت سینماگران شده شدیدا ً محکوم می کند و خواستار ادامه روند
تولید سریال های نمایش خانگی توسط سازمان سینمایی است».
هشدار کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران به توقف صدور مجوزها

همچنین شورای مرکزی کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران در
بیانیهای ضمن ابراز نگرانی درباره اخبار مرتبط با انحصارگرایی در عرصه
تولید سریال در شبکه نمایش خانگی ،اعالم آمادگی کرد تا به هر دو سازمان
درگیر در این ماجرا یعنی سازمان سینمایی و سازمان صدا و سیما نظرات
مشورتی الزم را ارائه دهد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«مدیر کل پروانه ساخت سازمان سینمایی اعالم کرده است که به
منظور جلوگیری از سریالسوزی تا اطالع ثانوی مجوزی برای ساخت هیچ
سریالی در شبکه نمایشخانگی صادر نمیشود .خبرها حاکی از آن است که
این اعالم توقف به خاطر اختالف میان سازمان سینمایی و سازمان صدا و
سیما در بحث صدور مجوز نظارت بر تولید محصوالت نمایشخانگی است.
با توجه به اینکه در چند سال گذشته بیشترین نظارت و ممیزی و
اعمال نظرات از سوی هر دو سازمان یعنی هم سازمان سینمایی و هم سازمان
صدا و سیما بر روی فیلمنامه اعمال شده است ،کانون فیلمنامهنویسان با
توجه به ارتباط ناگزیر شغلی اعضای خود با هر دو سازمان ،پیشنهادات و
انتقاداتی را به شرح زیر مطرح میکند:
 -۱میتوان پیشبینی کرد که انتقال صدور مجوز از سازمان سینمایی
به صدا و سیما به انحصار مطلق در این حوزه و یکسانسازی تولیدات دو
بخش متفاوت ،و کمرنگ شدن جذابیتهای تولیدات بازار کار منجر شود.
 -۲بارها از زبان مسئوالن فرهنگی شنیدهایم که مشکل سینما و آثار نمایشی
ما ضعف فیلمنامه است .به عقیده کانون فیلمنامهنویسان ،بزرگترین مشکل ،عدم
درک مسئوالن نظارتی از ماهیت پیچیده فیلمنامه و فیلمنامهنویسیست.
 -۳معتقدیم ارتقاء سطح فیلمنامهنویسی و ساخت آثار قابل قبول
در گرو ارتباط تنگاتنگ سازمانهای نظارتی و تولید با تنها نهاد و صنف
فیلمنامهنویسیست وگرنه منشأ بودجه تولید و دولتیبودن یا خصوصیبودن
آن ،هرگز مجوزی برای حاکمیت محض صاحبان احتمالی سرمایه برای تولید
آثار ضعیف نخواهد بود.
 -۴به سازمان سینمایی و سازمان صداوسیما پیشنهاد میکنیم بیش
از توجه به متولیگری ،نگران کارنامه خود در ساخت محصوالتی نمایشی
باشند که تنها در یک میدان بیرقیب شانس دیدهشدن دارند.
با درنظر گرفتن مراتب ذکرشده ،کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران
آمادگی خود را برای ارائه مشاوره مداوم و ساختاری به این دو سازمان ناظر
اعالم میکند».

مدیر عامل آبفا :طرح های آبرسانی و انتقال آب به اصفهان  -مطالبه مردم و مدیران استان

مصرف آب شرب اصفهان  4متر مکعب پایین تر از میانگین کشوری

بهادری  -به مناسبت هفته صرفه جویی مهندس هاشم امینی مدیر
عاملشرکتآبفااستاناصفهانطییکنشستخبریبههمراهرعایت
پروتکل های بهداشتیوفاصلهگذاریاجتماعیدرسالنشهیدنصراین
شرکت در خصوص برنامه ها  ،فعالیت ها و سیاست های جاری شرکت
جهت مصرف بهینه آب استان توضیحاتی را ارائه و همراه با معاونین و
کارشناسان این شرکت به سواالت خبرنگاران پاسخ گفتند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اینکه
استان اصفهان با توجه به پیک مصرف در تابستان در وضعیت تنش
و قرمز کم آبی قرار دارد اظهار داشت :مردم باید توجه داشته باشند
که صرفه جویی در شرایطی که اصفهان در دوران زرد کرونا قرار دارد
و نیاز به مسائل بهداشتی ضروری است امری مهم شمرده می شود.
وی در ادامه افزود :در استان اصفهان متوسط آب مصرفی برای هر
خانوار در ماه  ۱۱متر مکعب و استاندارد کشوری ۲۰متر مکعب است.
در واقع باید گفت  :استان اصفهان در حوزه آب شرب دچار تنش
نیست ،بلکه دچار بحران است که در این راستا اجرای طرح های
آبرسانی و انتقال آب به اصفهان یکی از مطالبات مردم و مدیران استان
اصفهان می باشد متاسفانه ما در دوران کرونا با افزایش  ۱۸درصدی
مصرف آب روبرو هستیم ،اما با توجه به فشارهایی که بر شرکت آبفا و
مردم وارد بوده است باعث شده که در استان اصفهان ما تنش نداشته
باشیم که این موضوع ،وابسته به فرهنگسازی و فرهنگ باالی مردم
استان اصفهان است.خشنودی ما این است که ۸۹درصد مشترکین
خانگی استان اصفهان ماهانه زیر  ۲۰متر مکعب آب مصرف کردند و
امیدواریم براساس سیاستهای وزارت نیرو که هفته اول تیرماه هفته
صرفه جویی در مصرف آب و برق نام گذاری شده است آحاد مردم به
صرفه جویی و اهمیت به مشکالت کمبود آب توجه ویژه ایی نمایند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد :شرکت
ابفا عالوه بر رسالت سازمانی خود ،در زمان همهگیری ویروس
کرونا در قالب مسئولیت های اجتماعی سازمان در ۲۲اسفند از راه
اندازی  ۹۸خط تولید مایع ضد عفونی کننده ژاول و تحویل آن به
شهرداری برای ضدعفونی بیمارستانها و مراکز درمانی خبر داد.
مهندس امینی در بحث های آموزشی شهروندی گفت این شرکت در
 ۳۶۵روز سال با توجه به آموزش صرفه جویی در مصرف آب توانسته
نقشارزندهاییدرتوسعهزیرساختهایخدماتشهریداشتهواستان
اصفهان را از دیگر از استانهای کشور متمایز کند و موفقیت های
نسبی را کسب نماید.
وی از دیگر اقدامات وزارت نیرو را پویش (الف.ب ایران) دانست و گفت:
اینپویشباهدفافتتاحپروژهدراستانهایمختلفشکلگرفتهاست.
امینی با بیان اینکه توجه به موضوع آب پایدار در روستا از جمله اقداماتی
استکهشرکتآبوفاضالبدرحالپیگیریمیباشد،تصریحکرد:در
برنامه امسال در قالب پویش (الف.ب ایران) آب رسانی به شهر دهاقان و
گلشن و ۱۳روستا اطراف را خواهیم داشت.

وی با اشاره به نام گذاری سال ۹۹به سال جهش تولید بیان کرد :زیر
ساخت آب و برق زیرساختهای اساسی تولید و اشتغال است و در این
راستا برنامههایی داریم که در آینده نزدیک اطالع رسانی می کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان یکی از برنامه هایی
کهباعثصرفهجوییدرمصرفآبشدهاسترایکپارچهسازیشرکت
آب و فاضالب استان اصفهان و آب و فاضالب روستایی استان ،دانست و
گفت :به همین دلیل شرکتی تحت عنوان شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان شکل گرفت و یکپارچه سازی این دو شرکت ،باعث کاهش
هزینه های دولت و سطح کیفیت خدمات در روستاها را افزایش داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به پروژههای
افتتاح شده در اواخر سال  ۹۸ادامه داد ۷ :پروژه با اعتبار ۷۸۷میلیارد
تومان در اواخر اسفند ماه به بهره برداری رسید که به دلیل جلوگیری از
شیوع ویروس کرونا بهره برداری و افتتاح این پروژهها به صورت آنالین
انجام شد .یکی از این پروژهها بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان بود
که با اعتبار فاینانس چین فاز اول پروژه به بهره برداری رسید.
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان در خصوص احداث شبکه
فاضالب محالت پیرامونی شهر اصفهان گفت این حرکت از جمله
برنامه های بود که در محالتی در خیابانهای امام خمینی ،کاوه،
جاده فرودگاه ،حصه انجام و شبکه فاضالب این مناطق به اتمام رسید.
همچنین آب رسانی به شهر باغشاد و هشت روستای لنجان از جمله
اقدامات شرکت آبفا استان اصفهان بود .همچنین این وعده را به مردم
باغ بهادران میدهیم که فاضالب باغ بهادران را به زودی به تصفیه خانه
بابا شیخ علی متصل کنیم.
وی افزود :دیگر اقدامات شرکت در سال جدید اصالح و بازسازی
۲۴۰کیلومترشبکهآباصفهاناستکهدرسال۹۸حدود ۲۳۷کیلومتر
از این شبکه تکمیل شده همچنین با توجه به یکی از مطالبات جدی
مردم در محالت قائمیه ،بلوار شفق و گلزار در خصوص افت فشار آب
مخزن  ۱۰هزار متر مکعبی با اعتبار بالغ بر  ۱۲میلیارد تومان احداث
که این افت فشار رفع خواهد شد .از دیگر اقدامات جدی شرکت آبفا
هوشمندسازی شبکههای آب و فاضالب داد .حفر و تجهیز چاهها در
بخش های روستایی با ۱۷حلقه چاه در برنامه راهبری سال ۹۹و اجرای
 ۳۱۰کیلومتر لولهی آب در شهر ها و روستاهای استان خواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد :در بحث
آب بدون درآمد و پرت شبکهدر شهرها را برنامههایی را خواهیم داشت
که هم اکنون در حوزه شهری با  ۱۶/۱کمترین استان در کاهش آب
بدون درآمد و پرت شبکه هستیم .با توجه به فرسودگی شبکههای
روستایی ،روستاهایی که باالی ۳۵درصد پرت دارند را در برنامه اصالح
شبکه قرار خواهیم داد.
همچنین وی به توسعه بخش فاضالب در سال  ،۹۹برنامه با ۲۲۰
کیلومتر شبکههای شهرها و روستاهای استان اشاره نمود و گفت :در
راستای استفاده از فناوری های روز دنیا در حوزه فاضالب ۳۶۷،کیلومتر

شبکههایفاضالبراویدیومتریخواهیمکرد.تصفیهخانههایفاضالبی
که دچار مشکل شده و بوی این تصفیه خانهها باعث آزار مردم شده از
جمله تصفیه خانه شهرستانهای سمیرم ،ورزنه ،قهدریجان و شمال و
جنوب اصفهان را بازسازی خواهیم نمود.
وی با اشاره به خدمات ویژه مشترکین گفت :سامانه ۱۵۲۲برای ارائه
خدمات ۲۳گانه هوشمند به صورت شبانه روزی حذف قبوض کاغذی
گفت :امیدواریم در آینده با توجه به برنامههای دولت الکترونیک از
ظرفیتهای مجازی بیشتر استفاده کنیم.
امینیافزود:آبفااستاناصفهاندرصنعتپژوهشوتحقیقاتجایگاه
ویژه دارد و توانسته رتبه اول ارتباط با صنعت را کسب کند .و تا کنون
دو همنت در دانشگاه صنعتی با همکاری کانون ملی نخبگان استان
برگزار کردهایم .همچنین اولین واحد تله متری فاضالب در کشور را با
همکاری دانشگاه صنعتی افتتاح کردیم که در کیفیت آب استان تاثیر
به سزایی داشته است.
فهیمه امیری ،مدیر مرکز پاالیش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب
استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه انتقال ویروس کرونا
از طریق سیستم آب و فاضالب منتفی است ،گفت :کیفیت آب شرب
اصفهان کامال مورد تایید است به این خاطر که کلری که در آب وجود
دارد این ویروس را از بین می برد.
وی افزود :در مراحل تصفیه آب شرب کلرسنجی انجام می شود
و این ویروس با میزان کمی از کلر کامال بی اثر شده و از بین می رود.
وی به واحد کنترل کیفی آبفای اصفهان اشاره کرد و تصریح کرد:
این مرکز از لحاظ نیروی متخصص در کشور جزء برترین ها است و ۶۰
نیروی متخصص در سطح استان در این بخش فعالیت دارند.
وی در مورد تغییر طعم آب شرب در برخی مناطق اصفهان ،اظهار
کرد :به لحاظ کمبود آب مجبور شدیم چند چاه را به مدار آب شرب وارد
کنیم ،به همین دلیل طعم آب اندکی تغییر کرد اما این موضوع مبنی
بر آلوده بودن آب نیست.
مدیر مرکز پاالیش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان اصفهان
خاطرنشان کرد :حتی اگر یک آیتم مورد سنجش آب چاه ها مشکلی
داشته باشد ،چاه از مدار خارج می شود و اجازه نمی دهیم از آن استفاده
شود.

