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نگاهی به استعفای معاون وزیر بهداشت

فرار از 
پاسخگویی یا ...

 خبرهایی که در چند روز اخیر از وزارت بهداشت در فضای 
مجازی منتش��ر ش��د، توجه رس��انه ها را به این وزارتخانه 
بیش��تر جلب کرد، اما حاال اس��تعفای رضا ملک زاده معاون 
تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت به دلیل »مدیریت غلط و 
پر نقص« وزیر بهداش��ت در بحران کرونا که از سوی دکتر 
ملکزاده مطرح ش��ده است، این سوال را به وجود آورده که 
در وزارت بهداش��ت چه خبر اس��ت و چرا در ش��رایطی که 
حض��ور هریک از اعضای ای��ن وزارت خانه برای رفع بحران 
کرونا ضروری اس��ت به جای پاسخگویی صحبت از استعفا 
به میان آمده است؟ ملک زاده با انتشار استعفا نامه خود در 
رسانه هاعنوان کرده است که مدیریت بسیار غلط، پرنقص 
در پاندم��ی کرونای وزیر بهداش��ت موجب تلفات انس��انی 
بسیار در کشور شده ولی در عین حال، وزیر بهداشت ایران 
مدعی درس "مدیریت بحران کرونا" دادن به سایر کشورها 

است.
معاون س��ابق تحقیق��ات و فن��اوری وزیر بهداش��ت ایران 
دالیل دیگر اس��تعفای خود را "اظهارات غیر علمی و ناشی 
از ش��تابزدگی وزیر بهداش��ت در مورد تولید واکسن ایرانی 
کرونا"، "ادعاهای بی اس��اس وزیر بهداش��ت و سازمان غذا 
و دارو در خص��وص موث��ر بودن داروه��ای گیاهی" و "عدم 
درک درست از تحقیق و پژوهش" ذکر کرده و این درحالی 

بود که چند س��اعت پیش از استعفای ملک زاده رسانه ها در 
گزارش��ی دیگر از او منتش��ر کردند که در آن او تالش کرد 
به انتقادات وزیر بهداشت درباره تحقیقات علوم پزشکی در 

ایران پاسخ دهد.
این اختالف زمانی آش��کار ش��د که او به شدت از اظهارات 
سعید نمکی، وزیر بهداش��ت ایران در مورد تحقیقات علوم 
پزشکی ایران انتقاد کرده بود و با نوشتن این نامه به او پاسخ 
داده اس��ت. عالوه بر این خبر، علی نوبخت حقیقی، معاون 
س��ابق وزارت بهداش��ت و دبیر شورای مش��ورتی مدیریت 
کرون��ا که ب��ردار محمد باقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه 
و بودجه و پزش��ک شخصی روحانی است نیز در نامه ای به 
وزیر بهداشت اس��تعفای خود را اعالم کرده است. او که دو 
هفته پیش به سمت دبیر ش��ورای مشورتی مدیریت کرونا 
منصوب ش��ده بود، در نامه استعفای خود به وزیر بهداشت 
نوش��ته است که »بعد از س��خنان آن جناب در اصفهان در 
کوبیدن علم و دانش��مندان پزش��کی جان ب��ر کف ایران و 
پاس��خ معاونت پژوهشی متاسفانه راهی برای همکاری بنده 

با جنابعالی و آن وزارتخانه باقی نگذاشته است.«
ماجرای این اس��تعفا در حالی است که در ماه های گذشته 
انتقادات زیادی به معاون پژوهش��ی وزارت بهداش��ت وارده 
شده بود. از نخستین موارد انتفاد مؤید علویان، رئیس مرکز 
تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی 
ب��ود ک��ه گفته بود متولیان پژوهش در کش��ور به مس��ائل 
اخالقی در پژوهش توجه نمی کنند و برنامه هایی که در طی 
این س��ال ها در حوزه پژوهش کشور اجرایی شده، بار منفی 
داش��ته است. او گفته بود در سال های گذشته ایران پس از 
چین بیشترین تعداد مقاالت برگشتی از مجالت خارجی را 
داشته اس��ت؛ یعنی مقاله ای در نشریه ای منتشر می شود و 

بعد نشریه اعالم می کند که این مقاله قالبی است.
غالمحسین رحیمی، معاون پژوهشی وزیر علوم هم چندی 
پی��ش، بدون نام بردن از فردی خاص ب��ه انتقاد از رویه ای 
پرداخ��ت که منجر به تولید مق��االت متعدد به نام یک نفر 
می ش��ود. او این مبحث را »پخته خواری پژوهش��ی« خواند 
به این معنی که »دیگران کار کنند و اس��م یک شخص در 
آن بیاید، مثال اس��م رئیس یک پژوهشکده و موسسه بدون 
هیچ نقشی در پژوهش و فقط به خاطر سمت او، در مقاالت 
درج می شود.« رحیمی گفته بود افرادی در مسئولیت های 
اجرایی س��االنه ۲۰ تا ۳۰ مقاله چاپ کرده اند… هرچقدر 
فضل داشته باش��ند امکان ندارد بتوانند چنین کاری انجام 

دهند. 
بنابرای��ن بخش تحقیقات وزارت بهداش��ت آن هم در زمانه 

کرونا از مدتها پیش زیر سئوال کارشناسان قرار داشت. 

 سخنان نمکی چه بود؟ 

 س��عید نمکی روز پنج ش��نبه در اصفهان در جلس��ه ستاد 
دانش��گاهی کووید۱۹ که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار شد، با اش��اره به ضعف تحقیقات پزشکی در کشور، 
از فقدان یک مدل مناس��ب در خص��وص کووید ۱۹ انتقاد 
کرد و گفت "هیچ مدلی تاکنون در این خصوص ارائه نشده 
اس��ت که پیش بینی درستی کرده باش��د." وی با اشاره به 
اینکه حتی یکی از پیش بینی ها هم در این خصوص درست 
نبوده، تاکید کرد که اطالعات درس��ت و دقیقی در اختیار 
وی قرار نگرفته و هیچ وزیری با چنین یافته های شکسته ای 
قادر به اداره ی بخش س��المت کشور نیست. این سخنان به 
تحلیل کارشناس��ان بخش س��المت  عماًل "رضا ملک زاده" 
به عنوان معاون تحقیقات وزارت بهداشت در تیررس مطالبه 
افکار عمومی برای پاس��خگویی نسبت به عملکرد خود قرار 
داد و ملک زاده نیز برای جبران بجای پاسخگویی، اقدام به 

استعفا و انتشار متن استعفای خود کرد!

 کاسب کاری های کرونایی
 دراین میان کاس��بکاران کرونایی هم وارد میدان ش��ده و 
از داخل و خارج برای موج س��واری بر این خبر تالش خود 
را به کار بس��تند. عباس عبدی از فع��االن اصالح طلب در 
این باره نوش��ت: »با توجه به اظه��ارات ناصواب اخیر وزیر 
بهداشت و س��پس نامه صریح معاونت تحقیقات و فنآوری 
ای��ن وزارتخانه و اس��تعفای وی و یکی دیگر از مقامات این 
وزارتخانه و اتهامات مدیریتی س��نگینی که در این نامه به 
وزیر وارد شده اس��ت و نیز نامه هایی که انجمن های علمی 
پزشکی در نقد اظهارات و سیاست های آقای وزیر نوشته اند؛ 
قطعا تداوم این مدیریت در ش��رایط کرونایی به سود کشور 
و مردم نیس��ت و باید مدیریت این وزارتخانه متحول گردد 
به نحوی که مورد حمایت افکار عمومی و جامعه پزش��کی 

شود. چه بهتر که خودشان استعفا دهند.«
عبداهلل رمضان زاده فعال سیاسی اصالح طلب نیز از رییس 
جمهور درخواس��ت برکناری نمکی را کرده اس��ت و حتی 
پیش��نهاد کرده ت��ا دکتر ظفرقندی برای وزارت بهداش��ت 
تعیین ش��ود. اینکه چرا آنها به یکباره وارد میدان ش��ده و 
حت��ی وزیر هم تعیی��ن کرده اند با موضوع خبر اس��تعفای 
نمکی مقداری همخوان��ی دارد تا آنجا که برخی از کاربران 
اینترنتی در شبکه های اجتماعی با توجه به استعفای برادر 
نوبخت، معاون رئیس جمهور را عامل اصلی این نامه نگاری 

ها می دانند. 

 شبهات مطرح و الزام پاسخگویی 
در ای��ن میان چراغ س��بز ملک زاده به برخی ش��رکت های 
داروی��ی ب��رای واردات و تولید برخی داروهای ش��یمیایی 
که هنوز اثربخش��ی آنها به طور کامل تایید نش��ده اس��ت 

نیز موضوعی اس��ت که در پس این استعفا مورد سوال قرار 
گرفته اس��ت؟ اوایل آبان ماه بود که خبرگزاری ایرنا از قول 
رضا ملک زاده نوشت: »با گذشت شش ماه از اجرای مطالعه 
بزرگ کارآزمایی بالینی درمان بیماری کووید-۱۹ سازمان 
جهانی بهداشت و اعالم نتایج آن در روزهای گذشته، ایران 
در بین ۳۰ کش��ور همکار مطالعه، بر سکوی نخست »جلب 

مشارکت بیماران«)!( در این طرح قرار گرفت.«
در ای��ن ط��رح، داروه��ای »رمدس��یویر«، »لوپیناوی��ر«، 
»اینترفرون« و »هیدروکس��ی کلروکین« تحت کارآزمایی 
بالین��ی و آزمایش بر روی بیماران ایرانی قرار گرفته اس��ت 
و در نهای��ت نتیجه گیری ش��ده که ای��ن داروها تأثیری بر 
درمان، کاهش طول مدت بس��تری، نیاز به تهویه مکانیکی 
و مرگ و میر مبتالیان به کووید-۱۹ بستری در بیمارستان 
نشان ندادند. در این میان گفته می شود ملک زاده به دلیل 
مدیریت یک ش��رکت دارویی که هیدروکسی کلرین تولید 
می کند، درب��اره ناکارآمدی این دارو ب��رای درمان بیماران 

مبتال به کرونا، سکوت کرده است.

 پاسخگویی فرا گیر 
استعفای ملک زاده و اخباری که در این زمینه منتشر شده 
نکات قابل توجهی اس��ت که بایستی در مورد آنها به افکار 
عمومی پاس��خ داده ش��ود. از یک س��و وزیر بهداشت باید  
بگوید جری��ان انحراف وزارت بهداش��ت در کنترل اپیدمی 
کرونا چیس��ت و ادع��ای چند روز اخیر وزی��ر درباره اینکه 
به زودی "واکس��ن کرونای ایران��ی معرکه به پا می کند" و 
همچنین "داروهای سنتی و گیاهی کرونا" که توسط وزارت 
بهداشت تائید شده اند چرا موجب بر انگیخته شدن برخی از 

همکاران وی در وزارت بهداشت شده است؟ 
از س��وی دیگر اظهارات وزی��ر و انتقادات قبلی که در مورد 
مقاالت پزش��کی ایران مطرح شده، نشاندهنده آن است که 
وزارت بهداش��ت طی ۸ ماهه گذشته در حوزه تحقیقات با 
مش��کالت جدی مواجه بوده اس��ت، چرا تا کنون و در این 
شرایط بحرانی زودتر فکری برای این مشکل نشده است؟ 

در میان این گله گذاری ها  مش��خص می شود که برخی از 
اعضای ستاد کرونای وزارت بهداشت نه تنها همکاری الزم 
را برای مدیریت این بیماری نداشته اند بلکه فقط با نشستن 
بر مسندی به دنبال رسیدن به برخی اهداف خود بوده اند و 
این موضوعی است که باید درباره آن از سوی وزیر بهداشت 

به افکار عمومی توضیح داده شود.
اینک��ه چ��را در این میان ب��رادر معاون رئی��س جمهور نیز 
وارد این میدان ش��ده سوالی است که افکار عمومی منتظر 
ش��نیدن پاسخ آن اس��ت و آن را به عنوان همراهی با یک 

همکار و دل نازکی تلقی نمی کند.
رضا ملک زاده اخیراً اعالم کرده بود که بر اساس یک تحقیق 

گس��ترده در س��ازمان جهانی بهداشت که ۳۰ کشور در آن 
مش��ارکت فعال داش��ته اند ۱۱ هزار بیم��ار کرونایی مورد 
کارآزمای��ی قرار گرفته و ب��ر روی آنه��ا داروهایی مختلف 
س��ایر بیماری ها مورد آزمایش قرار گرفته اس��ت و از تعداد 
بیمارانی که م��ورد آزمایش بالینی ق��رار گرفته اند بیش از 

۳۰۰۰ بیمار ایرانی بوده اند! 
مل��ک زاده اطالع��ات بی��ش از ۳۰۰۰ بیم��ار کرونایی را به 
کشورهایی داده که تجربه ثابت کرده اگر هم داروی درمان 
کرون��ا را کش��ف کنند قطعاً داروی مورد نظ��ر را در اختیار 
ای��ران قرار نخواهند داد و عجیب تر این که پس از این همه 
دس��ت و دل بازی ض��د امنیتی، وی اعالم ک��رده داروهای 
گران قیمت��ی که روی این افراد آزمایش ش��ده هیچ تاثیری 

در بهبود بیماری کرونا نداشته اند. 
ح��اال وزارت بهداش��ت بای��د توضیح دهد که چ��را معاون 
تحقیقات وزارت بهداشت، در پروژه های مشترک این اجازه 
را داش��ته تا داروهای��ی را بر روی بیم��اران ایرانی آزمایش 
کن��د و آیا این موضوع با باال رفتن آمار مرگ و میر بیماران 

کرونایی در کشور ارتباط دارد یا نه؟ 
در عین حال مدیران مستعفی نیز بایستی به افکار عمومی 
بگویند که اگر به راستی حق دارند چرا زودتر از این اعتراض 
خود را بیان نکردند؟ چرا این استعفا باید همزمان با اجرای 
محدودیت های کرونایی باشد؟ ملک زاده باید بگوید که آیا 
این س��بک استعفا، بدون پاسخگویی به مسائل مطرح شده 
فرار رو به جلو نیس��ت؟ وی باید توضیح دهد که ادعای وی 
در مورد موش آزمایش��گاهی شدن مردم ایران چیست و در 

عین حال کارنامه عملکرد خود را بیان کند. 
ملک زاده باید بگوید که آیا انتقاد وی از طب سنتی ارتباطی 
با س��رپوش گذاشتن بر روی پروژه های وی برای واردات و 
تولید دارو ندارد ؟ او که استفاده از طب سنتی برای درمان 
کرونا را  رفتاری فاقد پش��توانه علمی و موجب تضییع حق 
بیماران دانس��ته چرا خود اجازه داده تا بیماران کرونایی از 
داروهای غیر تایید ش��ده اس��تفاده کنند؟ آیا اگر خود او به 
کرونا مبتال می شد حاضر بود از این داروها مصرف کند؟ 

جالب اینجاس��ت که وی باید بگوید چرا و بر اس��اس کدام 
منط��ق و توجیهی، اطالعات تع��داد قابل توجهی از بیماران 
کرونای��ی کش��ورمان را به اس��م مش��ارکت در یک تحقیق 
بین المللی در اختیار س��ازمان جهانی بهداشت و کشورهای 
بعضاً متخاصم با ایران قرار داده تحقیقاتی که عماًل بیماران 
کرونایی کش��ورمان را تبدیل به ابزاری برای تست داروهای 
ناش��ناخته خارجی کرد و بعد مشخص ش��د بخشی از این 
بیماران به واس��طه عوارض شدید این داروها جان خود را از 
دس��ت داده اند! در نهایت تمام این پرسشها در حالی مطرح 
اس��ت که کرونا می رود تا رقم کشتارهای خود را 4 رقمی 

کند.

امام حسن عسگری )ع(: دو خصلت است که باالتر از آنها 
چیزی نیست : ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.
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با هدف اصالح شبکه هاى آب روستایى صورت مى پذیرد؛

طرح عمرانى «100-300» در استان اصفهان اجرا مى شود
اصفهان  استان  آبفا  شــرکت  مدیرعامل 
از آغاز اصالح 300 کیلومتر شــبکه آب روستایى 
این اســتان در بازه زمانى 100 روزه در قالب طرحى 
با عنوان «100-300» که از آذر ماه تا اسفند ماه 99 

عملیاتى مى گردد، خبر داد.
یکپارچه  با تشریح دستاوردهاى  امینى  هاشم 
سازى آب و فاضالب شــهرى و روستایى، هدف از 
اجراى طرح «100-300» را تامین آب آشــامیدنى 

سالم و پایدار و افزایش کیفیت آن برشمرد.
وى هزینه اجراى طرح مذکــور را بالغ بر 57 
میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این طرح موجب 
تکمیل طرح هاى آبرسانى در  96 روستا مشتمل بر 

چند مجتمع آبرسانى روستایى مى شود.
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان همچنین  
عنوان کــرد با اجراى این طرح عالوه عالوه بر 948 
روستاى تحت پوشش آبرسانى شرکت،  18 روستاى 

جدید نیز تحت پوشش قرار مى گیرند. 
امینى با بیان اینکه در  این طرح 22 ســامانه 
و تاسیسات آبرســانى، مشترك و تجمیع مى شود 
تصریــح کرد: افزایش کیفى ظرفیت آبرســانى به 
17 روســتا که پیش تر مشکل وجود نیترات در آب 
داشتند از جمله دیگر مزایاى طرح مذکور است.

وى با اشــاره به اینکــه افزایش کمى ظرفیت 
آبرسانى به روســتاها جزو اولویت هاى این شرکت 
به شــمار مى رود اظهارداشت:  136 روستا از مزیت 
این طرح بهره مند مى شوند و 70 روستا به منابع آب 

پایدار و سالم دسترسى پیدا مى کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان حذف 
آبرسانى سیار براى 20 روســتا و کاهش آبرسانى 
ســیار به 12 روستا را از دیگر نتایج طرح برشمرد و 
گفت: مقدار کاهش هدررفت آب پس از اجراى پروژه 
حدود 2 درصد و معادل یک میلیون متر مکعب در 

سال است.
امینــى تصریح کرد: پس از یکپارچه ســازى 
شــرکت هاى آبفا شهرى و روســتایى که با هدف 
کوچک ســازى و چابک ســازى انجام شد، زمینه 
استفاده مشترك از تجهیزات و تاسیسات به دست 
آمد که  به افزایش بهره ورى و بهبود کیفیت خدمات 

به ویژه براى روستاها منجر مى شود.
وى اضافه کرد: یکى دیگر از نتایج این یکپارچه 
سازى، کاهش بار هزینه هاى جارى و انتقال سرمایه 
حفظ شده به بخش هاى عمرانى و هزینه کرد براى 

دیگر طرح هاست.

وى  با بیــان اینکه موضوع یکپارچه ســازى 
شرکت هاى آبفا شــهرى و روستایى نیز به عنوان 
پروژه اى  مهم از بخش ساز و کارهاى پویش الف-ب 
ایران در دستور کار وزارت نیرو و شرکت مهندسى 
آب و فاضالب کشــور قرار گرفت اظهار داشــت: . 
پــس از انجام مطالعات اولیه و برگزارى جلســات 
کارشناسى در اواخر سال 1398، در راستاى تحقق 
اجراى سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسى و 
پس از تصویب شوراى عالى ادارى و هیات وزیران، 
یکپارچه سازى شرکت هاى مذکور آغاز شد و 35 
شرکت آب و فاضالب شــهرى با 31 شرکت آب و 
داراى ساختار  در سراسر کشور  روستایى  فاضالب 
یکپارچه در بخش ارائه خدمات شهرى و روستایى 

شدند.
افزایش  آبفا استان اصفهان  مدیرعامل شرکت 
بهره ورى در ارائه خدمات به مشترکان را مهمترین 
مزیت طرح یکپارچه سازى شرکت هاى آبفا شهرى 
و روستایى دانست تصریح کرد:  از مهم ترین مزایاى 
یکپارچه سازى مى توان به مدیریت واحد و یکسان 
توزیع منابع آب شــرب در یک منطقــه، ارتقاى 
ســطح خدمات مناطق روستایى و کم کردن فاصله 
آن با مناطق شــهرى، ارتقاى  تاسیسات آبرسانى 
از تصمیم گیرى  در مناطق روســتایى، جلوگیرى 
هاى متفاوت درخصوص توزیع آب در یک منطقه، 
مدیریت بهینه و کارآمدتر توزیع آب شرب به واسطه 
تسلط و اشراف کامل بر همه منابع آبى یک منطقه 
و در اختیار داشتن آمار و اطالعات واحد اشاره کرد. 
وى با اشــاره بــه اهمیت افزایــش اقدامات 
الکترونیکى و غیرحضورى به ویژه در دوران کرونا 
افزود: در راستاى تکریم روستاییان و حفظ سالمت 
و حداقل ارتبــاط حضورى که افزایش رضایتمندى 
را نیز به دنبال دارد، بســیارى از اقدامات به صورت 
غیرحضورى و با کیفیت باال همچون شــهرها براى 

روستاها نیز انجام مى پذیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به اهمیت 
افزایش نشت یابى و جلوگیرى از هدر رفت آب اشاره 
و خاطرنشــان کرد: آب بدون درآمد شهرى 16.1 
درصد برآورد مى شود  و این میزان در روستاها در 
مقایسه با شهرها  باالتر است که با اجراى طرح هاى 

مختلف، آن را نیز کاهش مى دهیم.
هاشــم امینى با اشاره به اینکه استان اصفهان 
در طرح یکپارچه سازى شرکت هاى آب و فاضالب 
پیشرو بوده اســت، افزود: مجموعه آب و فاضالب 
استان امســال به دلیل ایجاد ســامانه 1522 در 

جشنواره شــهید رجایى یکى از دستگاه هاى برتر 
در زمینه خدمات الکترونیک شناخته شد، از این رو 
تاکید بر این شــد که سامانه 1522 براى روستاهاى 
استان نیز راه اندازى شود تا روستاییان براى دریافت 
خدمات کوچک ماننــد تغییر نام، قبض المثنى و یا 
حتى خدمات اولیه مثل درخواســت انشعاب آب و 
فاضالب نیازى به مراجعه حضورى به شــرکت ها و 

شهرها نداشته باشند.
وى ادامه داد: راه اندازى سامانه 1522 روستایى 
نیازمند زیرساخت هایى بود و باید تمام پرونده هاى 
آب و فاضالب روستایى اسکن و بایگانى الکترونیکى 
مى شد که خوشبختانه در هشت ماهه گذشته پرونده 
95 درصد از بیش از 230 هزار مشــترك روستایى 
بایگانى الکترونیک شده است و از این پس مى توانند 
خدمات آب را از طریق این سامانه دریافت کنند. 
امینى خاطر نشان ساخت با انجام این اقدامات 
الکترونیکى غیر حضورى على رغم اینکه 17 درصد 
مشترکین آب استان را انشعابات روستایى تشکیل 
تماس هاى غیرحضورى مشترکین  مى دهد، سهم 
به سامانه 1522 بالغ بر 23 درصد کل تماس ها مى 
باشد که نشان از موفق بودن طرح یکپارچه سازى 
و خدمات غیرحضورى مشــترکین در سطح استان 

دارد. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
از دیگر خدمات شبانه روزى شرکت را سامانه 122 
عنوان کرد و تصریح نمود: سامانه 122  پل ارتباطى 
مردم و شــرکت هاى  آب و فاضالب مى باشد که به 
وسیله آن مشــترکین مى توانند حوادث حوزه آب 
مانند ترکیدگى لوله ها، حادثه در انشــعاب آب و 
اشکال در شبکه توزیع و انتقال و همچنین در حوزه 
فاضالب مشکالتى همچون گرفتگى فاضالب، فقدان 
دریچه یا شکســتگى خط را به شماره 122 گزارش 
دهند. این مرکز   با اســتفاده از سیستم یکپارچه 
امداد رسانى در تمام سطح استان امکان رسیدگى 
هر چه سریع تر به مشکالت آب و فاضالب مشترکان  

را فراهم ساخته است .
وى با بیان اینکه در حال حاضر ســامانه 122 
آبفا استان اصفهان پاســخگوى مشترکان در 98 
شهر و948 روستا مى باشد افزود: هم اکنون حدود 
5 میلیون نفر در اســتان از شبکه آبرسانى پایدار 
برخودار هســتند که مشتمل بر دو میلیون و 325 
هزار و 843 آحاد مشترك مى باشد. همچنین یک 
میلیون و 450 هزار و 203 آحاد مشترك فاضالب در 

استان وجود دارد. 


