رﻋـﺎﯾﺖ اﺻـﻮل ﺻـﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼـﺮف
آب ﺟﺰء اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از زﻧﺪﮔﯽ
رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﺟﺰء
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﮔﻔﺖ  :ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ، ،
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺟﺮای
ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب،
ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب را
ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺤﺮان ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮی  ،ﯾﺪاﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ
 7ﺣﻠﻘﻪ
:ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﭼﺎه ﺣﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  1ﻣﻮرد در ﺷﻬﺮﻫﺎ و  6ﻣﻮرد در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  2ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه در ﺳﺎل  1401در ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﻌﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت اﺳﻤﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ آﺑﺪﻫﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ 15
ﭼﺸﻤﻪ در ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎل  1400ﺑﺎزﺳﺎزی و ﯾﮏ دﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ در ﺳﺎل
 1401ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﻓﻘﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و ﻓﺮوش اﻧﺸﻌﺎب در ﻧﻘﺎط ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﯿﺶ از  12ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی 1400و  1401ﺗﻮﺳﻌﻪ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  4500ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮی و ﺑﯿﺶ از
 7500ﻣﺘﺮ در ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪر
رﻓﺖ آب و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  4800ﻣﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و  630ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  1401اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا ﺳﯿﻤﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه
در دو ﺑﺨﺶ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل 1401
ﻫﺎی ﺑﺨﺶ آب ﮔﻔﺖ  :ﭘﺮوژه ﻫﺎی آب
ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ  23ﭘﺮوژه ﮐﻪ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ
 ،ﺣﻔﺮ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭼﺎه اﺣﺪاث ﻣﺨﺰن ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آب روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ 484
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  926ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ  29ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 279
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل
از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آب ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯿﻬﺎ
ﻗﻄﺮه آب را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ.

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺟﺰء اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و دوام زﻧﺪﮔﯽ در
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ
و ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮی اﻓﺰود  :در اﮐﺜﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﺒﻮد آب روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز آﺑﯽ آن روﺳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﯾﻢ
وﻟﯽ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز  ،اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﺮب در ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری
ﺑﺎ ﻋﺚ ﮐﻤﺒﻮد آب در آن روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .

