ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرگ رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻗﻢ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد:
ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرگ رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻗﻢ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرگ رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻗﻢ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرگ رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺷﯿﺮآﻻت و اﺗﺼﺎﻻت ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ  1400ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ رﯾﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﻢ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﮑﺮﮔﺰارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮب ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﺪود  700ﻫﺰارﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼً آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﯿﭗﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب رأس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی آب ﮐﺎﻓﯽ در دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎزن اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ در ﮐﻨﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺳﯿﺎر ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺎﻧﮑﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی آب ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  40ﺳﺎﻋﺖ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺗﻤﺎﺳﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﺪی آب و ﮔﻼﯾﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اول آﺑﺎن ﻣﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺮآﻻت و ﺟﻮﺷﮑﺎریﻫﺎی ﻻزم ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﯽام ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺘﻪ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻻزم،
ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ آب ﺗﺎ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و ﻏﺮوب اﻣﺮوز و زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر وﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ در
اﺑﺘﺪا ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ آب ﮔﻞآﻟﻮده ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن از ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرگ ﯾﺎر و ﯾﺎور ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﯿﺎری ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﺮ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ در ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮاوان و ﺑﺎ ﻫﻤﺘﯽ
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﭘﺎی ﮐﺎر اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﻢ.
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