آﻏﺎز رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل اﺻﻠﯽ آب در ﻗﻢ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد؛
آﻏﺎز رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل اﺻﻠﯽ آب در ﻗﻢ
اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و ﻗﻄﻊ آب در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ از ﻋﺼﺮ دوﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ/آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮑﺮ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ از آﻏﺎز ﻃﺮح رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺮآﻻت رﯾﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺟﺮای
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺸﺖ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل  1400ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ رﻓﻊ و ﺷﯿﺮآﻻت و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺮﺳﻮده ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ "ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر" ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻓﻊ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﻬﺮ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﻬﺴﺎزی آن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ زﯾﺮﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻮﻟﻪ و ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ ﯾﺎدﮔﺎر ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ زﯾﺮﮔﺬر ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم و ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻗﻄﻌﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت آب و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن
ﺗﻌﻤﯿﺮات را از ﺿﺮورﯾﺎت ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﯾﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ  6 ،3 ،2و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺮآﻻت اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪون و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﯾﮑﻢ
آﺑﺎن ﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﻋﺼﺮ دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،دﭼﺎر اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و
ﻗﻄﻌﯽ آب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  20ﺗﺎﻧﮑﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ﮐﺎر آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را در ﻣﺪتزﻣﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺷﺒﮑﻪ دوم آب ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺪود  100آﺑﺴﺎر در ﻣﺪار اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آب ﺷﺮب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از آنﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎز ﺧﻮد آب ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف دﻗﺖ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻤﻬﯿﺪات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ آب ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﮔﺮﭼﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و ﻗﻄﻊ آب ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح  72ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﮐﻤﺘﺮ از
 24ﺳﺎﻋﺖ آﺑﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ،ﺷﻬﺮداری ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و
راﻧﻨﺪﮔﯽ ،آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ،اداره ﮐﻞ راﻫﺪاری اﺳﺘﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات در اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه،
ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﯿﺦآﺑﺎد ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻣﻮﺳﻮی ،ﺳﻮاران ،ﺷﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪ ،ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ،وﻟﯽﻋﺼﺮ ،ﺣﮑﻤﺖ20 ،ﻣﺘﺮی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﻋﯽﻫﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﮐﺸﺎورز ،ﺷﺎه اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺳﻮم ﺧﺮداد ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﻌﺜﺖ 20 ،ﻣﺘﺮی زاد ،ﻗﻠﻌﻪ ﮐﺎﻣﮑﺎر ﺑﺎ
ﻓﺮﻋﯽﻫﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،6ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اراک ،ﮐﯿﻮاﻧﻔﺮ ،ﺑﻮﻋﻠﯽ ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ،ﺧﺎﮐﻔﺮج ﺑﺎ ﻓﺮﻋﯽﻫﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  7و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﻣﺎم،
ﺳﻌﯿﺪی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﭼﻤﺮان ،ﺷﻬﺮک اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ،آزادﮔﺎن ،اﻧﺼﺎر اﻟﺤﺴﯿﻦ 24 ،ﻣﺘﺮی ﻣﻄﻬﺮی ﺑﺎ ﻓﺮﻋﯽﻫﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 3
ﺷﻬﺮداری در ﻣﺪت اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه دﭼﺎر اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ آب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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