ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  90درﺻﺪی ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻤﺎره  2ﻗﻢ

در ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  90درﺻﺪی ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻤﺎره  2ﻗﻢ
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ از روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻤﺎره دو ﻗﻢ ﺑﺎزدﯾﺪ و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ در ﻣﺪار
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﻤﺎره دو ﻗﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﻟﺠﻦ ﮔﯿﺮ ،آﺷﻐﺎﻟﮕﯿﺮ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اوﻟﯿﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻤﭙﺎژ ﻟﺠﻦ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﻫﻮادﻫﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮐﻠﺮزن و ﻧﯿﺰ
اﺣﺪاث ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻫﮑﺸﯽ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره دو ﻗﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺑﻮده
اﻗﺪام ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﯿﻢ.
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﭘﺴﺎب اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای آن اﺟﺮا ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دارد ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﺤﺚ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و
ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و روﺳﺘﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آب ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی دز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ
ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺤﺚ ﺗﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻮزه ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺷﺮب ﭘﺎی ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره دو ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  90درﺻﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و ﻣﺸﺎوری اﺳﺘﺎن ﺗﺎ دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره دو ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﺣﺪود  4ﺳﺎل ﺧﺎرج از ﻣﺪار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﻦ
ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص واﮔﺬاری ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ

ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺷﻬﺮداری ﺳﺎﻻﻧﻪ  8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ از آب ﺷﺮب ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﺮب ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﺑﯿﺎری ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ آب ﺷﺮب ﺑﺮﺧﻼف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺟﺎی آب ﺷﺮب ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ
دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻬﺮداری و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
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