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سخنگوی شرکت آب و فاضالب کشور:

���ر در ���� آب ��ب ���ر ��ای ������ ���ف ���� ����
سخنگوی شرکت آب و فاضالب کشور از اعمال افت فشار در شبکه ھای توزیع آب در برخی مناطق کشور به منظور

مدیریت مصرف و گذر از زمان اوج مصرف آب خبر داد.

به گزارش جام جم آنالین، حمیدرضا کشفی با اشاره به

اینکه امسال وضعیت بارش ھای کشور نامطلوب بوده است،

گفت: وزارت نیرو برای جلوگیری از قطعی یا جیره بندی آب

در کشور، راھکار کنترل و کاھش فشار آب را در برخی

مناطق اعمال کرده است.

وی با اشاره به تالش ھای درحال انجام برای به نتیجه

رسیدن پروژه ھای کوتاه مدت و اضطراری به منظور تأمین آب

شرب، ادامه داد: ھفته گذشته دولت بیش از ٣ ھزار و ۴٠٠ میلیارد تومان برای ورود ھرچه سریع تر این

پروژه ھای مدار بھره برداری به وزارت نیرو اختصاص داده که با تالش ھای انجام شده این پروژه ھا که شامل

حفر چاه و ساخت مخزن است به زودی تکمیل می شوند که البته اکثر این پروژه ھا در مناطق روستایی واقع

شده که با تکمیل آن ھا مشکل این مناطق نیز برطرف خواھد شد.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب کشور با بیان اینکه بارش ھای کشور بطور متوسط تا ۵٠ درصد کاھش یافته

است، افزود: این کاھش در حوضه آبریز شرق کشور تا ٨٠ درصد بوده که این رویه ورودی آب برخی سدھای

شرق کشور را به صفر رسانده است. در حوضه آب  ھای زیرزمینی نیز ما شاھد افت آبدھی برخی چاه ھا

ھستیم به نحوی که در برخی نقاط کشور، این افت سبب کف شکنی این چاه ھا و افزایش عمق آن ھا برای

تأمین آب شده که این وضعیت در ۵٠ سال گذشته بی سابقه بوده است.

وی با اشاره به ھمزمانی کاھش بارش ھا با گرمای بی سابقه و زودھنگام و شیوع کرونا سبب افزایش بی

رویه مصرف آب در کشور شده است، اظھار داشت: افزایش دمای ھوا در چند سال گذشته بی سابقه بوده

است به نحوی که ما از اواسط بھار شاھد گرمای تابستانی بودیم که این اتفاق سبب ورود زودھنگام وسایل

سرمایشی و افزایش مصرف آب شده است.

این مقام مسئول با اشاره به ھمکاری مردم در سال ھای گذشته با مصرف درست آب گفت: ما در سال ھای

گذشته توانستیم روزھای سخت خود را سپری کنیم البته امسال کار سخت تر است که باید با مدیریت

مصرف و بھبود روش ھای مصرف آب در منازل این شرایط سخت را نیز سپری کنیم تا بتوانیم حداکثر سرویس

دھی مطلوب را برای مردم داشته باشیم.
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