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تاکسی های سطح شهر مشهد هوشمند می شود

سرپرســت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد از هوشمندسازی ۱۱هزار تاکسی در سطح شهر طی مدت زمان۱۸
ماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شــهرداری مشــهد ،مهدی حاتمی افزود :به همت معاونت اقتصادی
شهرداری ،سازمان تاکســیرانی شهرداری و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد پروژه هوشمند
ســازی تاکسی های شهرداری مشهد در راستای ارتقا کیفیت خدمات تاکسی های شهری و بهبود فرایند مدیریت
و نظارت تعریف و در دســتور کار قرارگرفته اســت .وی افزود :این پروژه که با همکاری بخش خصوصی تامین
مالی و اجرا خواهد شــد ،در بخش های اصلی آن سیستم محاسبه نرخ ،مانیتورینگ ،سیستم متمرکز نرم افزاری و
مالتی مدیا ،سیســتم ارتباطی چندمنظوره ،بسترهای مختلف پرداخت الکترونیک و همچنین بستر پخش پیام های
شــهروندی و تبلیغاتی پیش بینی شده است .حاتمی ضمن اشــاره به خدمات رسانی گونه های مختلف تاکسی در
ســطح شــهر مشهد به شهروندان گفت :استقرار این سیستم امکان ایجاد توازن مکانی و زمانی در ســرویس دهی ،ارتقاء درآمدزایی تاکسی رانان و نیز بهبود کیفیت
خدمات ارائه شــده به شــهروندان عزیــز در این حوزه را فراهم می آورد.وی گفت :پروژه مذکور با برآورد اعتباری بالغ بــر  ۱۰۰۰میلیارد ریال در مدت زمان  ۱۸ماه
تکمیل خواهد شــد و بر این اســاس بیش از ۱۱هزار تاکســی در سطح شهر هوشمند سازی می شود.سرپرســت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد:
اطالعات مربوط به نحوه مشــارکت بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در قالب فراخوان معاونت اقتصادی منتشــر شده است که اطالعات
ان از طریق ســایت معاونت به آدرس  www. Eco.mashhad.irقابل دسترسی می باشد.

خبر

نجات  2فرد گمشده درمناطق
کوهستانی شیرکوه توسط تیم های
امدادی هالل احمر یزد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان یزد از نجات  2فرد گمشده در
منطقه کوهستانی شیرکوه توسط تیم های کوهستان هالل احمر تفت
و واکنش سریع استان خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان یزد ؛ دکتر
محســن حرازی زاده یزدی مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان یزد
اظهار داشت  :بنا به گزارش مردمی به مرکز کنترل هماهنگی عملیات
 EOCجمعیت هالل احمر اســتان یزد مبنی بر گم شدن  2نفر در
منطقه کوهستان شیرکوه تفت تیم های امداد و نجات کوهستان تفت
و واکنش سریع استان به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود :نجاتگران
هالل احمر با استفاده از ست کوهستان پس از دسترسی به افراد گرفتار
شده در محدوده پناهگاه جهادی بسمت قله شیرکوه آنها را به پایین
کوه و منطقه امن منتقل نمودند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان
یزد با بیان اینکه نیروهای عملیاتی پس از پیدا شــدن دو فرد گمشده،
نسبت به انتقال وی به منطقه امن اقدام کردند عنوان کرد :این عملیات
 12ساعت طول کشید که در این عملیات  8نیرو عملیاتی ( 6نفر نجاتگر
داوطلب و  2نفر نجاتگر پرســنل) بــا  2خودرو عملیاتی (آمبوالنس و
کمک دار سبک) از مرکز استان و شهرستان تفت حضور داشتند.حرازی
زاده در پایان یادآور شــد :این مأموریت از ساعت  ۲۳و  30دقیقه شب
گذشته آغاز شد و ساعت  14امروز با موفقیت به پایان رسید.این مقام
مسئول در پایان ادامه داد :تیمهای امداد این جمعیت در هر ساعت از
شبانه روز آماده ارائه خدمت به مردم میباشند و هموطنان در هر ساعت
از شبانه روز در صورت بروز مشکل میتوانند با شماره سه رقمی ۱۱۲
جمعیت هالل احمر تماس بگیرند.
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با حضور فرمانده قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) :

عملیات اجرایی  ۴تقاطع غیر همسطح در اردبیل آغاز شد

اردبیل -هنگامه محرم نژاد :شهردار اردبیل
گفت :با شروع آغاز عملیات اجرایی  4تقاطع
غیر همســطح در اردبیل با مشارکت قرارگاه
خاتــم االنبیا(ص) ،اردبیــل وارد فصل جدید
توسعه عمرانی شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری
اردبیــل ،حمیــد لطفاللهیــان در آیین آغاز
عملیات اجرایی پروژههای شهری اردبیل که
با حضور فرمانده قــرارگاه خاتماالنبیاء(ص)
فرمانده ســپاه اردبیل ،نمایندگان اســتان و
اعضای شــورای شهر برگزار شد ،اظهار کرد:
شهرداری اردبیل امروز عملیات اجرایی شش
طرح را با مشــارکت قرارگاه خاتماالنبیا آغاز
کرد که چهــار طرح مربوط بــه تقاطعهای
غیرهمسطح شهر است و با اجرای این تقاطع
ها که با هدف توســعه زیرساختهای شهری
اجرا میشــود اردبیل وارد فصل جدید توسعه
عمرانی شد.
نامگذاری پل جامجم اردبیل بهنام ســردار
شهید سلیمانی
شهردار اردبیل گفت :با احداث پل جامجم
اردبیل که بهنام ســردار ســپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی مزین گردید ،ورودی اردبیل از
سمت آستارا ساماندهی شده و مشکل مسدود
بودن یکی از خیابان های اصلی این مســیر
برطرف میشود.
وی افزود :امروز روز مبارک و مهمی برای
مجموعه شــهرداری اردبیل است و میتوان
گفت با آغاز عملیــات اجرایی پروژههایی که
با همــکاری قــرارگاه خاتماالنبیاء(ص) اجرا
خواهد شــد ،گام دوم و مرحلــه جدیدی در
توسعه عمرانی کالنشهر اردبیل آغاز میشود.

پروژههــای عمرانــی بــه ترتیب
اولویت اجرا میشود
شــهردار اردبیل مفهوم توسعه شهر را جدا
از مبحث رشــد شهری دانســت و بیان کرد:
با رشــد وسعت شــهر الزم اســت تا توسعه
نیز پابهپای آن انجام شــود چرا که توســعه
فرهنگــی ،عمرانــی ،اقتصــادی و نظایر آن
موجب رفاه هرچه بیشــتر شهروندان خواهد
بود.
لطفاللهیــان تصریــح کــرد :پروژههای
عمرانــی مختلــف بــه ترتیب اولویــت و با
احتســاب ضرورت در دســت اقدام است که
معتقدیم تکمیل و نهایی شــدن این پروژهها
در توسعه کالنشهر اردبیل موثر خواهد بود.
وی گفــت :بهدلیل رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی و مصوبات ســتاد مبارزه با کرونا،
مراســم آغــاز عملیات اجرایی شــش پروژه
عمرانی شــهر ،در محل پــروژه پل جامجم
اردبیل همزمان در تمامی پروژهها کلید خورد.
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طرح ملیشهیدسلیمانیدر گیالنآغازشد

طرح ملی شــهید قاسم ســلیمانی به شیوه محله و
خانــواده محور بهمنظور قطع زنجیــره انتقال ویروس
کرونا و همچنین کاهش مبتالیان و مرگومیر ناشــی
از آن در اســتان به همت بسیج و بهداشت در گیالن
آغاز شد.
رشت-ســمیه جوان-طرح ملی «شهید حاج قاسم
سلیمانی» بهمنظور مدیریت و کنترل اپیدمی کووید ۱۹
به شیوه “محله و خانواده محور” مبتنی بر برنامه «هر
خانه؛ یک پایگاه سالمت» در گیالن آغاز شد.
اهداف کلی اجرای این طرح بزرگ و ملی ،مدیریت
و کنترل اپیدمی کووید  ۱۹از طریق مشــارکت مردمی
و هماهنگی بین بخشــی است و اهدافی ازجمله قطع
زنجیره انتقــال ویروس و افزایش رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،کاهش میزان بستری و مرگومیر و همچنین
پوشــش حمایتی از گروههای در معرض خطر را دنبال
میکند.
دکتر ارسالن ساالری ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
گیالن در نشســت اجرایی طرح ملی مقابله با بیماری
کووید  19که در ســالن اجالس حوزه ریاست دانشگاه
برگزار شد ،اظهار کرد :ارائه مراقبتها و خدمات ضروری
بهداشتی بهصورت حضوری و غیرحضوری ،شناسایی
زودهنگام بیماران ،افــراد در معرض تماس نزدیک و
پاسخ ســریع ،قرنطینه خانگی و غیر خانگی و مراقبت
از گروههای در معرض آســیب ،توسعه درمان سرپایی
و همچنین ارتقــای کیفیت مراقبتهای بســتری از
سیاستهای تعریفشده در طرح ملی سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی است.
وی افزود :همچنین تشــدید نظارت بر پروتکلهای
بهداشــتی و اعمال قانون ،تست گسترده و هدفمند و
هوشمند ،قرنطینه خانگی و رهگیری هوشمند ،آموزش،
اطالعرسانی و فرهنگســازی ،حفاظت از گروههای
آســیبپذیر ،ایجاد محدودیت هوشــمند و هدفمند و
تقویت فرایند درمان ســرپایی و کاهش موارد بستری
ازجمله راهبردهایی تعریفشــده برای این طرح ملی
است.رییس دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن با بیان
اینکه در طرح شهید سلیمانی وظایف متعددی تبیین و
تقسیمشده است گفت :در این طرح هرکدام از متولیان
حوزه ســامت ازجمله بهداشت و بسیج وظایفی را بر
دوش گرفته و در تالش هستند تا با اجرایی کردن آنها
عالوه بر کنترل بیماری ،قطع زنجیره شیوع ویروس و
رفاه نسبی خانوارها را به دنبال داشته باشد.
دکتر ساالری تصریح کرد :جلب کمکهای مردمی،
سازمانها و نهادها با مشارکت بسیج و توزیع در جمعیت

با هدف اصالح شبکه های آب روستایی صورت می پذیرد؛

آســیبپذیر و در معرض خطر باال اعم از معیشــتی و
ســامتی از راهبردهای تعریفشــده برای «تیمهای
حمایتی» در طرح ملی و بزرگ شهید سلیمانی بوده که
مسؤولیت اصلی آن با بسیج مستضعفین است.
وی بــا بیــان اینکه بســیج ،مــردم NGO ،ها و
دانشجویان جهت شناســایی و مراقبت افراد در مرکز
تماس نزدیک و مراقبت در منزل «تیمهای مراقبتی»
این طــرح بزرگ را تشــکیل میدهند ،خاطرنشــان
کــرد :مراکز ارائه خدمات تهیــه و توزیع مواد غذایی
واحدهای صنفی با مشارکت بسیج ،هاللاحمر ،اصناف
تعزیرات داوطلبیــن مردمی تیمهای نظارتی این طرح
بــزرگ را تشــکیل میدهند و مســئولیت «تیمهای
نظارتی» با بهداشــت محیط و حرفهای است که این
مهم نیز با همکاری و مشــارکت بسیج ،هاللاحمر و
سایر دستگاههای مسئول دنبال خواهد شد.
وی افزود :پیش از اجرای طرح ملی شــهید قاســم
سلیمانی ،با همکاری نهاد ها و سازمانها ازجمله سپاه
و بســیج با دانشــگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
در ماههای نخست شــیوع بیماری کرونا ،میزان ابتال،
بســتری و جانباختگان ناشی از ویروس کرونا کاهش
چشمگیری داشــت و این تجربه نشان میدهد که در
طرح جدید نیز توفیقات مطلوبتری حاصل خواهد شد.
دکتر ساالری همچنین در ادامه به برگزاری نشست
های مستمر در کنترل ویروس کرونا تأکید کرد و گفت:
دبیرخانه ستاد اجرایی طرح شهید سلیمانی در دانشگاه
علوم پزشکی آماده برگزاری نشست های کاربردی د ر
این رابطه است و پیشنهاد میشود نشستی متناظر با آن
مستمراً در شهرستانها نیز تشکیل شود.
وی با تأکید بر اینکه هر هفته باید اقدامات انجامشده
قابلســنجش و گزارشگیــری باشــد ،تصریح کرد:
همانگونه که در اجرای طرح بسیج ملی مقابله با کرونا،
گیالن پیشرو  ،باید در طرح شهید سلیمانی نیز گیالن
پیشــگام باشــد و این مهم یقین ًا با مشارکت فعاالنه و
همهجانبه مردم و مسئوالن دستیافتنی است.
سردار محمد عبداهلل پور ،فرمانده سپاه قدس گیالن
نیز که در اجرای طرح ملی و بزرگ شــهید حاج قاسم
ســلیمانی بهعنوان یکی از بــازوان اجرایی این طرح
مشــارکت فعاالنه دارد ،میگوید :مقام معظم رهبری
تأکید ویژهای بر روی اقناع مردم در مواجهه با ویروس
منحوس کرونا دارد و باید تالش شــود در تحقق این
مهم با بیان واقعیتها اثرگذار باشیم.
وی با بیان اینکه باید عاشــقانه ،جهادی ،با همدلی
و تدبیر به موضوع مقابله با ویروس کرونا نگریســته

شود ،افزود :سپاه تمام امکانات و توان خود را در خدمت
به مردم گرفته و تالش اســت تا بــا کمک کردن به
کادر ســامت در پیشگیری از ویروس منحوس کرونا
نقشآفرین باشد.
فرمانده ســپاه قدس گیالن با تأکید بر اینکه باید به
کرونا در گیالن خاتمه داد ،گفت :با گذشت حدود یک
ســال از شیوع ویروس کرونا در استان به نظر میرسد
کرونا در گیالن عادی شــده و باید بهگونهای دیگر با
آن برخورد شود.
ســردار عبداهلل پور با بیان اینکــه باید تمام جمیعت
گیــان از نزدیــک ویزیت شــوند و نبایــد صرف ًا به
ســامانه  4030راضی بود ،تصریح کرد :طرح شــهید
ســلیمانی یک طرح پیشگیری است و ســپاه در این
طرح اگر نیاز به تأمین مایحتاج و حتی غذای گرم مردم
کمبضاعت نیز باشد آماده است تا غذای گرم طبخ و بین
نیازمندان توزیع کند.
فرمانده ســپاه قدس گیالن با بیان اینکه  81درصد
هزینههای دوران جنگ تحمیلی بهصورت مردمی اداره
میشد ،خاطرنشان کرد :باید مقابله با بیماری منحوس
کرونا نیز مردمیشود و اینکه صرف ًا سیستم دولتی برای
مقابله با ویروس کرونا بســیج شوند ،مهار این ویروس
منحوس غیرممکن است.وی به مقوله آموزش و لزوم
استفاده از تمامی امکانات در ارائه آن تأکید کرد و گفت:
در حال حاضر تنهــا راه ممکن برای مقابله با ویروس
کرونا پرداختن به موضوع پیشــگیری اســت و باید با
بهکارگیری از صداوســیما ،رســانههای جمعی و سایر
تریبونهــا در تحقق آموزش و مقــاوم کردن مردم در
برابر ویروس اقدام کرد.حجتاالسالموالمسلمین علی
اسماعیلی ،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشــگاه علوم پزشکی گیالن نیز در این نشست با
اشاره به اقدامات سپاه و بسیج در کنترل نسبی ویروس
کرونا در طرح بسیج ملی مقابله با کرونا ،اظهار کرد :در
موجهای قبلی شیوع ویروس کرونا سپاه وارد کار شد و
تالشهای سپاه بهگونهای بود که همه تصور میکردند
اقدامات انجامشده از روی وظیفه است درحالیکه تمام ًا
اقدامات ســپاه و بسیج لطف به مجموعه کادر سالمت
بوده اســت.وی با بیان اینکه سپاه امورات گستردهای
دارد اما اکنــون تمام فعالیتهای خود را معلق کرده تا
بتواند پایداری سالمت را برای مردم به ارمغان بیاورد،
افزود :وارد شــدن سپاه و کمک کردن به کادر سالمت
یک اقدام حکومتی نبوده بلکــه مجاهدات گروههای
فعال و جانبرکف اســت که تنها هدفشان خدمت به
مردم و کنترل بیماری کووید 19است

طرحعمرانی«»100-300دراستاناصفهاناجرامیشود

مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان از آغاز اصالح
 ۳۰۰کیلومتر شــبکه آب روســتایی این استان در بازه
زمانــی  ۱۰۰روزه در قالب طرحی بــا عنوان «-۱۰۰
 »۳۰۰که از آذر ماه تا اسفند ماه  99عملیاتی می گردد،
خبر داد.
هاشم امینی با تشریح دســتاوردهای یکپارچه سازی
آب و فاضالب شهری و روستایی ،هدف از اجرای طرح
« »۳۰۰-۱۰۰را تامین آب آشــامیدنی سالم و پایدار و
افزایش کیفیت آن برشمرد.
وی هزینه اجرای طرح مذکــور را بالغ بر  ۵۷میلیارد
تومان عنوان کرد و افزود :این طرح موجب تکمیل طرح
های آبرســانی در  ۹۶روستا مشــتمل بر چند مجتمع
آبرسانی روستایی می شود.
مدیر عامل شــرکت آبفا اســتان اصفهــان همچنین
عنــوان کرد با اجرای این طرح عــاوه عالوه بر 948
روستای تحت پوشش آبرســانی شرکت ۱۸ ،روستای
جدید نیز تحت پوشش قرار می گیرند.
امینــی با بیــان اینکــه در این طرح  ۲۲ســامانه و
تاسیسات آبرسانی ،مشــترک و تجمیع میشود تصریح
کرد :افزایش کیفی ظرفیت آبرســانی به  ۱۷روستا که
پیشتر مشــکل وجود نیترات در آب داشــتند از جمله
دیگر مزایای طرح مذکور است.
وی با اشــاره به اینکه افزایش کمی ظرفیت آبرسانی
به روســتاها جزو اولویتهای این شــرکت به شــمار
میرود اظهارداشــت ۱۳۶ :روســتا از مزیت این طرح
بهرهمند میشوند و  ۷۰روستا به منابع آب پایدار و سالم
دسترسی پیدا میکنند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب اصفهان حذف
آبرسانی سیار برای  ۲۰روستا و کاهش آبرسانی سیار به
 ۱۲روســتا را از دیگر نتایج طرح برشمرد و گفت :مقدار
کاهش هدررفت آب پس از اجرای پروژه حدود  ۲درصد
و معادل یک میلیون متر مکعب در سال است.
امینی تصریح کرد :پس از یکپارچه سازی شرکتهای
آبفا شــهری و روســتایی که با هدف کوچکســازی
و چابک ســازی انجام شد ،زمینه اســتفاده مشترک از
تجهیزات و تاسیســات به دســت آمد کــه به افزایش
بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات به ویژه برای روستاها
منجر میشود.
وی اضافــه کرد :یکــی دیگر از نتایــج این یکپارچه
ســازی ،کاهش بار هزینههای جاری و انتقال ســرمایه
حفظ شــده به بخشهای عمرانــی و هزینه کرد برای

دیگر طرحهاســت.وی با بیان اینکه موضوع یکپارچه
سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی نیز به عنوان
پروژه ای مهم از بخش ساز و کارهای پویش الف-ب
ایران در دستور کار وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور قرار گرفت اظهار داشت . :پس از انجام
مطالعات اولیه و برگزاری جلســات کارشناسی در اواخر
سال  ،۱۳۹۸در راستای تحقق اجرای سیاست های کلی
اصل  ۴۴قانون اساســی و پس از تصویب شورای عالی
اداری و هیات وزیران ،یکپارچه ســازی شــرکت های
مذکور آغاز شــد و  ۳۵شــرکت آب و فاضالب شهری
با  ۳۱شــرکت آب و فاضالب روستایی در سراسر کشور
دارای ساختار یکپارچه در بخش ارائه خدمات شهری و
روستایی شدند.
مدیرعامــل شــرکت آبفا اســتان اصفهــان افزایش
بهــرهوری در ارائه خدمات به مشــترکان را مهمترین
مزیت طرح یکپارچه ســازی شــرکت های آبفا شهری
و روستایی دانســت تصریح کرد :از مهم ترین مزایای
یکپارچه ســازی می توان به مدیریت واحد و یکســان
توزیع منابع آب شــرب در یک منطقه ،ارتقای ســطح
خدمــات مناطق روســتایی و کم کــردن فاصله آن با
مناطق شهری ،ارتقای تاسیســات آبرسانی در مناطق
روســتایی ،جلوگیری از تصمیم گیــری های متفاوت
درخصــوص توزیع آب در یک منطقــه ،مدیریت بهینه
و کارآمدتر توزیع آب شــرب به واسطه تسلط و اشراف
کامل بر همه منابع آبی یک منطقه و در اختیار داشــتن
آمار و اطالعات واحد اشاره کرد.
وی با اشاره به اهمیت افزایش اقدامات الکترونیکی و
غیرحضوری به ویژه در دوران کرونا افزود :در راســتای
تکریــم روســتاییان و حفظ ســامت و حداقل ارتباط
حضوری که افزایــش رضایتمندی را نیز به دنبال دارد،
بســیاری از اقدامات به صورت غیرحضوری و با کیفیت
باال همچون شهرها برای روستاها نیز انجام میپذیرد.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهــان به اهمیت
افزایش نشــتیابی و جلوگیری از هدر رفت آب اشاره
و خاطرنشان کرد :آب بدون درآمد شهری  ۱۶.۱درصد
برآورد میشــود و این میزان در روستاها در مقایسه با
شهرها باالتر است که با اجرای طرحهای مختلف ،آن
را نیز کاهش می دهیم.
هاشم امینی با اشاره به اینکه استان اصفهان در طرح
یکپارچه ســازی شرکتهای آب و فاضالب پیشرو بوده
اســت ،افزود :مجموعه آب و فاضالب استان امسال به

دلیل ایجاد ســامانه  1522در جشــنواره شهید رجایی
یکی از دســتگاههای برتر در زمینه خدمات الکترونیک
شناخته شد ،از این رو تاکید بر این شد که سامانه 1522
برای روستاهای استان نیز راه اندازی شود تا روستاییان
برای دریافــت خدمات کوچک ماننــد تغییر نام ،قبض
المثنی و یا حتی خدمات اولیه مثل درخواســت انشعاب
آب و فاضالب نیازی به مراجعه حضوری به شــرکتها
و شهرها نداشته باشند.
وی ادامه داد :راه اندازی ســامانه  1522روســتایی
نیازمنــد زیرســاختهایی بود و باید تمــام پروندههای
آب و فاضالب روستایی اســکن و بایگانی الکترونیکی
میشد که خوشبختانه در هشت ماهه گذشته پرونده 95
درصد از بیش از  230هزار مشــترک روستایی بایگانی
الکترونیک شده اســت و از این پس میتوانند خدمات
آب را از طریق این سامانه دریافت کنند.
امینی خاطر نشــان ســاخت با انجام ایــن اقدامات
الکترونیکــی غیر حضوری علی رغــم اینکه  17درصد
مشــترکین آب اســتان را انشعابات روســتایی تشکیل
می دهد ،ســهم تماس های غیرحضوری مشترکین به
ســامانه  1522بالغ بر  23درصد کل تماس ها می باشد
که نشان از موفق بودن طرح یکپارچه سازی و خدمات
غیرحضوری مشترکین در سطح استان دارد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان از
دیگر خدمات شبانه روزی شرکت را سامانه  122عنوان
کرد و تصریح نمود :ســامانه  122پل ارتباطی مردم و
شــرکت های آب و فاضالب می باشد که به وسیله آن
مشــترکین میتوانند حوادث حوزه آب مانند ترکیدگی
لوله ها ،حادثه در انشــعاب آب و اشــکال در شــبکه
توزیع و انتقال و همچنین در حوزه فاضالب مشکالتی
همچون گرفتگی فاضالب ،فقدان دریچه یا شکســتگی
خــط را به شــماره  ۱۲۲گزارش دهند .ایــن مرکز با
اســتفاده از سیستم یکپارچه امداد رسانی در تمام سطح
استان امکان رسیدگی هر چه سریعتر به مشکالت آب
و فاضالب مشترکان را فراهم ساخته است .
وی بــا بیــان اینکه در حال حاضر ســامانه  122آبفا
استان اصفهان پاسخگوی مشترکان در  98شهر و948
روستا می باشــد افزود :هم اکنون حدود  5میلیون نفر
در اســتان از شبکه آبرســانی پایدار برخودار هستند که
مشتمل بر دو میلیون و  325هزار و  843آحاد مشترک
می باشد .همچنین یک میلیون و  450هزار و  203آحاد
مشترک فاضالب در استان وجود دارد.

