ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ آب ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻬﮏ:
ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ آب ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ
اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف  500ﻟﯿﺘﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻬﮑﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ آب و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی را ﻣﺼﺪاق ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻬﮏ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ اﺑﺮاز داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن از آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در  40ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آﺑﯽ ﻗﻢ اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﺳﺘﺎن ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻫﻤﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﺪه آب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
اﻋﻢ از ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﺘﺎن و از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  300ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺟﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪای ،ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻗﻮت ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﺑﺎداﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ در ﻗﻠﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ،ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﻈﺎم  15ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  141از ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت
زﯾﺎدی از اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺮ ﮐﻬﮏ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮز ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﮑﺮوﭘﻤﭗ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﺮوﭘﻤﭗ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﻮر و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﻤﯽ
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ زودی ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺑﺮاز داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و
ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر را از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﻋﺪم ﺧﻮدﺑﺎوری و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﺑﺎداﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ آب و ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آب ﺷﻬﺮ ﮐﻬﮏ  500ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ،زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﮐﻤﺘﺮ از  130ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و دوری از اﺳﺮاف و ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﻢ،
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺣﺮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
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