رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻗﻢ:
رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ
ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮات ،اﺻﻼح و ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ رﯾﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﻢ را از روی اﻟﺰام و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز
ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در آﯾﻨﺪه داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻼﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﯿﺮآﻻت ﺧﻂ  1400رﯾﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﻢ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد
و از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﺑﻬﺴﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ،اﺻﻞ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ  1400را ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﻂ
ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
وی اﻗﺪام ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب را در رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺗﻼش اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز
ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺟﺪی در ﺷﻬﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ آب ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮات آﺗﯽ و ﻫﺪر رﻓﺖ آب ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺟﻼﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﺿﺮورت ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ :در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ و
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮادث و ﺧﻄﺮات دﯾﮕﺮی ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ درﺻﺪد رﻓﻊ آن ﺑﺮآﯾﯿﻢ.
وی ﺗﻌﻤﯿﺮ و اﺻﻼح ﺧﻂ اﺻﻠﯽ رﯾﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﻢ را ﻧﯿﺰ از روی اﻟﺰام و اﺟﺒﺎر داﻧﺴﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ از روی ﺿﺮورت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺻﻞ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی آن ،در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪای آب ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد درﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت و ﺣﺘﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﻗﻄﻌﯽ آب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻬﺎﻧﻪ آوردن و اﺷﮑﺎل آوردن در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری آﺳﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻃﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داده اﺳﺖ.
وی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﺒﻮر ﺑﻮده و ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در زﻣﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﺟﻼﻟﯽ اﻗﺪام ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب را در رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﯿﺮآﻻت ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ  1400رﯾﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞﺗﻘﺪﯾﺮ داﻧﺴﺖ و از ﺗﻤﺎم
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪروزی و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن و ﻗﻄﻌﯽ آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه
ﺷﻮد.
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