ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
دﯾﺪار ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان

دﯾﺪار ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺮدم ﻧﻬﺒﻨﺪان و ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻧﻤﻮد.
ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻘﺪم در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
درآﻣﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻬﺒﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ از آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی ارزﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در ﺧﺼﻮص ﮔﺮدش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎره آن و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪات اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺒﻨﺪان اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺒﻨﺪان ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺨﺶ آب ﺷﻬﺮی
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻘﺪم اﻓﺰود :در راﺳﺘﺎی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف
و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
ﺗﻠﻪ ﻣﺘﺮی ،ﻧﺸﺖ ﯾﺎﺑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺸﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روش در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن از ﻫﺪررﻓﺖ  40ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻧﺸﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺪود  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد ،اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻧﺸﺖ ﯾﺎﺑﯽ را ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و زود ﺑﺎزده داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
اﺳﺘﻤﺮار آن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺰن  2000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﯽ را در راﺳﺘﺎی ذﺧﯿﺮه آب و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﭼﺎه ﻫﺎی ﺣﻮادث در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﭼﺎﻫﻬﺎی آب ﺷﺮب در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف را
در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل از ﺗﺎﮐﯿﺪات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وزارت ﻧﯿﺮو در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ.
وی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﺼﺮه  3و  14را در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺒﮑﻪ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﺳﻮده را ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﮏ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺒﻨﺪان در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،درﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺎی آب ﺷﻬﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺎن دار ﻧﺒﻮدن ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آب ﺷﻬﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻧﻬﺒﻨﺪان و ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰدر اﯾﻦ دﯾﺪار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ دوﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را دارم
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﺣﻮزه آب ﺷﻬﺮی از ﺳﻮی ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮب ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺮوم دارد.
دﮐﺘﺮ ﻧﻈﺮاﻓﻀﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻬﺒﻨﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :راه اﻧﺪازی اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻧﻮع ﺧﻮد ﮐﺎر ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ آب روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﻤﻨﺪ و ﺧﻮﻧﯿﮏ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﺷﻮد
ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد.
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