ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪررﻓﺖ آب

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ در
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪررﻓﺖ آب
دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ آب ﺑﺪون درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن در
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮان اﻣﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﻃﺒﺲ و اﺳﺪﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف ﮔﺬاری ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺪررﻓﺖ آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و دﻗﯿﻖ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﻣﻮرﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﯾﮏ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺳﺎزی اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪررﻓﺖ آب
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن ﭼﺎره ای ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻘﺪم اﻓﺰود :در اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎل  97اﻣﻮر آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ و
ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ
ﻓﺸﺎرﺷﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻫﺶ آب ﺑﺪون درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺪررﻓﺖ  2ﻣﺎﻫﻪ آب در اﻣﻮرﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﻮر اﺳﺪﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻬﺴﺘﺎن ،ﮔﺰﯾﮏ و اﺳﺪﯾﻪ درﺻﺪ ﻫﺪررﻓﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﻣﺮادی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻮادث ﺳﺎل  96ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ ،ﻗﻄﺮ و ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  4700اﻧﺸﻌﺎب ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺗﻌﺪاد اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  744ﻣﻮرد ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل  765، 95ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﺗﻔﺎﻗﺎت در
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﺳﺎل  96ﺗﻌﺪاد  5263ﻣﻮرد ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل  95ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  5438ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻫﺶ آب ﺑﺪون درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  274ﻣﻮرد ﺑﻮده
ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل  95ﺗﻌﺪاد  436ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﺗﻔﺎﻗﺎت در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  96ﺗﻌﺪاد  1719ﻣﻮرد ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل 95
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  2090ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮادی اداﻣﻪ داد :در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪاد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺷﻬﺮ ﮔﺰﯾﮏ رﮐﻮردار اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی آﯾﺴﮏ ،ﻗﻬﺴﺘﺎن و ﻧﯿﻤﺒﻠﻮک در رده ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آب ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻃﺒﺲ ،ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ،ﮔﺰﯾﮏ و ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻮده اﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﻣﻮرﻫﺎی اﺳﺪﯾﻪ ،ﻃﺒﺲ و ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﻫﺪررﻓﺖ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آن در ﺳﺎل  96و
ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
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