ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻧﯿﺮوﮔﺎه  100ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ ﻗﻢ در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺧﺒﺮ داد؛
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻧﯿﺮوﮔﺎه  100ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ ﻗﻢ در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺮوﮔﺎه  100ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ آﺑﻔﺎی ﻗﻢ در ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر در دﯾﺪار رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺑﺮاز داﺷﺖ :رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر در  40ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ.
وی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر در ﻣﺒﺎﺣﺚ آب ،ﺑﺮق و اﻧﺮژی را ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪای در ﺣﻮزه آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن ﻗﻢ از آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  50درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺮار دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﻧﯿﺎز اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻫﺮ
ﺣﻮزهای از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
وی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺤﺚ آب و اﻧﺮژی را ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه آب ﺷﺮب و ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ،
ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ،رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ،روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮاز آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻟﺰام دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ  20درﺻﺪ از ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اداری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺑﻪ راهاﻧﺪازی دو ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  20و  25در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ  3ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق در ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﻗﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  95درﺻﺪی اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی  100ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  6ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  900ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر و در
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1500ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ آب و
ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ و آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در زﻣﯿﻨﻪ از اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺷﺮﮐﺖ آب
و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده و ﻓﺮاﺗﺮ از اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮﮐﻼم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب ،از آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻼح
اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺒﺮ داد.
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