اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان در ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد

ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار:
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان در ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻗﻢ ﺗﺄﺧﯿﺮ در رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ  1400ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ رﯾﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﻢ را ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان در ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ و اﺻﻼح و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﯿﺮآﻻت
ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ رﯾﻨﮓ ﺷﺮﻗﯽ ﻗﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و ورود ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،از ﺧﺴﺎرتﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺻﺒﺢ روز ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده اﮐﯿﭗﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب را در رﻓﻊ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان و رﻓﻊ ﺣﻮادث ﮔﺴﺘﺮده را در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ دارد.
وی رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ورود
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ راه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ در رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ  1400ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ را ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
رخ ﻣﯽداد دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﻇﺮف ﺳﻪ روز ﺣﺎدﺛﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از دو ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد.
وی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮداری ،ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ،ﺑﺴﯿﺞ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪیﺗﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻻزم در ﺧﺼﻮص آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.

ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﺻﺒﻮری ﻣﺮدم در رﻓﻊ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺠﺎم
داد اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﯽ آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ رﯾﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ آب و
ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در رﻓﻊ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺒﺮ/
ﻣﻮﺿﻮع :اﺧﺒﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
URL: https://www.abfa-qom.ir/node/4674

