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  امورمربوط به شبكه آبرساني :  چهارمبخش 

  امور مربوط به شبكه آبرساني روستا 

مختلف  با صاحبان تجربه درخصوص تصميم گيري جهت  نگهداري يا واگذاري كارشناسي برگزاري پنج جلسه   -1

 .گرديداتخاذ تصميم به نگهداري شبكه شبكه آبرساني  به آبفاي روستائي ، كه منجربه 

 . مشخص نمودن حق انشعاب  براي  متقاضيان انشعاب جديد  - 2

 .هماهنگي وپيگيري و تعميرات ونگهداري لوله ها وفلكه ها ي شبكه آبرساني  -3

فضاي آزادموجود در دوطرف زير شيرواني منبع آب كه همواره محل نفوذ حيوانات و گرد وخاك به داخل منبع  -4

گرديد با صرف حدود چهارصدو پنجاه هزارتومان به طور كامل  بودو باعث بروز مشكالت بهداشتي  مي

 .ديوارچيني وبا نصب درب ورود وخروج به طور كامل مسدود و امن گرديد

 



نمايند تا با كنتور ازهمشهريان عزيز درخواست  گرديد ؛ كساني كه كنتور ندارند حتما براي نصب كنتور اقدام  -5

ار مصرف  اقدام شود ليكن  متاسفانه نه تنها با استقبال نشد ، بلكه بعضا با خواني واخذ مبلغ آب بها به ازا ء مقد

 .كه تاكنون اين مهم تحقق پيدا نكرد.مقاومتهايي نيز رو برو شد

نامه اي جهت مسولين آبفاي روستايي تنظيم وطي آن درخواست گرديد تا براي ساخت منبع آب  با استفاده از  - 6

ليكن آنها اظهار داشتند كه تا وقتي كه شبكه آبرساني روستا  تحويل آبفا . ند ميل گردهاي ارسالي  اقدام نماي

 .نشود اين كار انجام نخواهد شد

اينك با وجود اين دوگانگي به وجود آمده ازيك طرف وجود مقاومت درخصوص نصب كنتور و كنتورخواني         

وازطرف ديگر عدم تخصيص بودجه از سوي  آبفا ودرخواست آنها نسبت به واگذاري شبكه به آبفا ؛ مجددا 

   .شورا را درآستانه تصميم گيري ديگري قرارد داده است 

 .بر اثر رانش زمين ، آب شرب تعدادي از منازل  قطع شده بود كه با كمك ده نفر از برادران بازسازي شد  -7

 .نشتي هايي كه از سر چشمه تا منبع وجود داشت ، اصالح شد  -8

 .تعويض فلكه لوله اصلي كه چندين سال نشتي داشت  - 9

 .اله نشتي لوله هاي داخل روستا مرمت هر س - 10

 . واگذاري انشعاب به افراد متقاضي -11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


