ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺮف اﻧﺒﺎر ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﻢ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب؛
ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺮف اﻧﺒﺎر ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ورزش ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﮔﻔﺖ :ﺻﻌﻮد ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺮف اﻧﺒﺎر ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ وزارت ﻧﯿﺮو اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺗﻘﻮﯾﻢ ورزﺷﯽ وزارت ﻧﯿﺮو در ﺳﺎل  1398و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در
ﻣﺼﺮف آب ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ورزش وزارت ﻧﯿﺮو ،ﺻﻌﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺮف اﻧﺒﺎر در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻﻌﻮد ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﯿﺮو از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب ،آﺑﻔﺎ ،آﺑﻔﺎر ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق و ...ﺑﻪ ﻗﻠﻪ  3200ﻣﺘﺮی ﺑﺮف اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در روز
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  11ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻗﻠﻪ ﺑﺮف اﻧﺒﺎر در  ۰۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ و در ﺑﺎغﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ روﺳﺘﺎی ﻓﺮدو از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﮐﻬﮏ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎی ﻓﺮدو ،از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده وﺳﻒ ،از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﭘﻠﻨﮓ آﺑﯽ و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎی ﺟﺎﺳﺐ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۴۲۲۳ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻮد درهای ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ۰۰۶ﻣﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﻗﻠﻪ ﺑﺮف اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮف در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی در آن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮔﺮدد،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺼﻮل ﺳﺮد و ﺑﻌﻀﺎً ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دره ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﺮفﻫﺎی ﯾﺦزده اﺳﺖ ،ﻧﺎم «ﺑﺮف اﻧﺒﺎر» ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ﺑﺮف اﻧﺒﺎر دو ﭼﺸﻤﻪ آب ﺳﺮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏﺻﺪ ﻣﺘﺮی از ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از دل ﮐﻮه و ﺳﻪ ﭼﺎل ﺑﺮف ﺧﯿﺰ ﺑﺮف اﻧﺒﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎغﻫﺎی اﻧﺒﻮه ﻓﺮدو ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ از ﻣﻌﺪود
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﻗﻢ ،آب در آنﻫﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ.
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