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«قصمي» سكاندار آبفاي هرمزگان شد

خداحافظي « پدر آب هرمزگان» پس از دو دهه خدمت!

مهندسقصمی
مدیر عامل جدید شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

بدون ترديد ؛ بهترين و شايستهترين توصيف در بيان توانمندي و دو دهه تالش
مجدانه و دلسوزانه ي مهندس «حسين خادمي» مديرعامل سابق شرکت آب
و فاضالب هرمزگان در عرصه مديريت آب استان ،تعبير زيباي« پدر آب
هرمزگان» است.به گزارش روابط عمومی آب و فاضالب هرمزگان«،حسين
خادمي» را اغلب همه ميشناسند .
مديري مجرب که سيوپنج سال سکاندار امور اجرايي و عمراني استان بوده
است و از جمله مديراني كه کمتر زماني در دايره گفتمانش ،واژههاي ساده و
روان به کار برده بلكه بيشتر با زبان فني و تخصصي ايراد سخن نموده .اين
مدير پرتالش و خستگيناپذير ،شروع فعاليت اش در جهاد سازندگي کليد
ميخورد .او پس از سالها تالش و خدمت خالصانه باالخره سکان مديريت
آب استان را در سال  76به دست ميگيرد و امروز با کوله باري از اندوختهها
و سالها تجربه پس از نزديک به دو دهه سابقه سکانداري پويا در عرصه
مديريت آب و خدمت صادقانه آبرساني به مردم قدردان و نجيب هرمزگان
بازنشسته شده و از اين عرصه خداحافظي ميکند.
با نگاهي به آغاز راه مديريت اين مدير توانمند بهجز عزم راسخ و تالش
بيوقفه ايشان  ،همهچيز در اين دو دهه عوض شده؛ تعداد شهرهاي
تحت پوشش آبرساني استان از  12شهر به  34شهر ارتقاء يافت .بطوريکه
بهرهمندي  99درصدِ مردم استان از آب شرب و بهداشتي و ارتقاء تعداد
مشترکين آب شرب به بيش از  320هزار آحاد و شروع اجراي طرح فاضالب
بندرعباس باالخره پس از  40انتظار! و توسعه انشعابات آن به  168هزار آحاد،
در طول سالهاي مديريت وي رخ داد.
همچنين با تالش مستمر و پيگيريهاي دلسوزانه مهندس خادمي ،اجراي
طرحهاي بزرگ آبرساني؛ نظير تأمين آب شهرهاي بندرلنگه و کنگ ،طرح
فرازان بستک ،احداث
ملي آبرساني از جگين به جاسک  ،آبرساني به منطقه
ِ
 15پروژه آبشيرينکن و ايجاد منابع آبي پايدار در تمامي جزاير استان و
عنوان پيشرو بودن آبفاي هرمزگان درزمينه سرمايهگذاري بخش خصوصي
ِ
و  ...در کارنامه افتخارات وي قرار دارد كه درنتيجه اين اقدامات ارزنده در
بخش آب و فاضالب ،روند رو به رشدي را در صنعت آب و فاضالب استان و

بهتبع توسعه شهرهاي مان با ايجاد زيرساختهاي اين بخش ،شاهد بودهايم.
اينك پس از خداحافظي مهندس خادمي با مديريت آب استان ،با انتخاب
بجا مهندس «جانباز» مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور،
فرد شايسته و توانمند ديگري سکاندار شرکت مهندسي آبفاي هرمزگان
ميشود .مهندس «امين قصمي» از مديران مجرب و خوشفکر صنعت آب و
فاضالب است که سابقه فعاليتش در اين صنعت به سال  80برميگردد .وي
فرزند همين ديار است ؛متولد شهر ميناب و فارغالتحصيل رشته مهندسي
صنايع و فوقليسانس رشته مديريت اجرايي از دانشگاه هرمزگان.
«قصمي» از معدود مديران جوان و توانمند صنعت آب و فاضالب هرمزگان
است که ضمن سعي و تالشي مضاعف،با نگاهي کارشناسانه و تخصصي،
پلههاي ترقي را پيموده و کارنامه اجرايي درخشاني را براي اين صنعت به
ارمغان آورده است.
وي سابقه معاونت مهندسي و توسعه ،معاونت بهرهبرداري ،معاونت خدمات
مشترکين و درآمد ،عضو اصلي هيئتمديره شرکت آب و فاضالب استان
و شرکت آبرساني خليجفارس ،مشاور مديرعامل در امور مشترکين و
بهرهبرداري ،مديريت دفتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشارکت بخش
غيردولتي شرکت مهندسي آب و فاضالب استان را از سال  80تاکنون
در کارنامه کاري خود دارد که نشان از انتخاب شايسته ايشان بهعنوان
مديرعامل اين شرکت است.
قصمي همچنين عنوان اولين مدير اجرايي پروژههاي آبشيرينکن جزاير
ابوموسي ،تنب بزرگ  ،هرمز ،الرک  ،هنگام ،قشم ،فارور ،بندرلنگه و
بندرعباس را نيز در کارنامه خود دارد که بدون شک نقش مديريت و تالش
مجدانه وي در پيشرو ساختن هرمزگان در اجراي پروژههاي آبشيرينکن
انکارناپذير است.
در پايان زحمات مهندس خادمي طي دو دهه خدمت خالصانه در صنعت آب
و فاضالب استان را ارج نهاده و انتخاب شايسته مهندس «امين قصمي» به
سمت مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب هرمزگان را به فال نيک
ميگيريم .
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