ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺴﻄﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؛
ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺴﻄﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  122آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ از ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﻬﺮی ،ﻟﺰوم ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺣﻔﺎریﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ،واﮔﺬاری اﻧﺸﻌﺎب ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ،
ﻟﺰوم ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺷﺪن اﺧﻄﺎر ﻗﻄﻊ آب ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ،اﻓﺖ ﻓﺸﺎر آب و ...از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ داد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ  400واﺣﺪی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻓﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻫﺮ واﺣﺪ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﻮر ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی اﻧﺸﻌﺎب داده و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آن ،ﻗﺒﺾ
ﺻﺎدره ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن در ﺧﺼﻮص ﺷﺒﮑﻪ و اﻧﺸﻌﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺸﻌﺎبﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب آن را ﯾﮑﺠﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ
آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺮدم ،ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب را ﻗﺴﻂﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻗﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای  2ﺷﺒﮑﻪ آب وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺳﯿﺪن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺮ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی دز ﺑﻪ ﻗﻢ ،ﻣﺸﺘﺮی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻢ ﺷﺪه و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر دﯾﮕﺮ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﺑﻮدن ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﻤﺎره دو ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وارد ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺪار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آب ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ،در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  122ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪروزی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻻزم در
ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ را اﻧﺠﺎم داد.
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