ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸـﮑﺮ اﻣﻮر آب ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻬﺮداري ﺳـﺮدرود در
ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اي در ﺷﻬﺮ ﺳﺮدرود
اداره اﻣﻮر آب ﺷﻬﺮ ﺳـﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﺷـﻬﺮدار ي ﺳـﺮدرود در ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑـﺎر ي از اﺟﺮا ي ﻋﻤ ﻠﯿـﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸـ ﯽ و آﺑﯿـﺎر ي ﻗ ﻄﺮه ا ي در
ﻓﻀﺎﻫﺎ ي ﺳﺒﺰ ﺳﺮدرود ﭘﯿﺮو ﻣﺬاﮐﺮات و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎ ي

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻬﺮداري ﺳﺮدرود ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ اي اداره اﻣﻮر آب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﺷﻬﺮداري
ﺳﺮدرود در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎري از اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اي در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺳﺮدرود ﭘﯿﺮو ﻣﺬاﮐﺮات و
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮد.
در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه :ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ آن ﺷﻬﺮداري در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آﺑﯿﺎري
ﻗﻄﺮه اي در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺑﻮﯾﮋه آب زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ و ﻟﺰوم ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎرف و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از روش ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب در ﺑﺨﺶ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺿﻤﻦ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آب در ﻣﺰرﻋﻪ و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ اداره اﻣﻮر آب ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻣﺎده ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اي در
ﺳﺮدرود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺷﻬﺮداري ﺳﺮدرود در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي روز در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ و ﺟﺪاﺳﺎزي آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮي از ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف آب در ﭘﺎركﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي و ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ
ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي در ﭘﺎرك ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ  90درﺻﺪي آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﮕﺮدد.
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