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اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ از ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن را ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﺑﻬﺮام ﺳﺮﻣﺴﺖ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮرﻣﻨﺪی رﻓﺖ و از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﮑﺮوﭘﻤﭗ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﻤﭗ اﺳﮑﺮو ﯾﺎ ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻤﭗ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ «ﭼﺮخﮔﻮﺷﺖ» ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی از آب ﯾﺎ ﻓﺎﺿﻼب را
ﺑﺪون ﺧﻄﺮ اﻧﺴﺪاد از ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ اﺳﮑﺮوﭘﻤﭗﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﻤﭗﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻻی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آن رﻓﺘﯿﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی در ﺷﻬﺮک ﺷﮑﻮﻫﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﺮوﭘﻤﭗ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ از آن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد را «رﯾﺴﮏ» داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻮان ،ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ رﯾﺴﮏ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ و ﮐﺎر را ﺑﻪ آنﻫﺎ واﮔﺬار ﮐﺮدﯾﻢ.
اﺳﮑﺮوﭘﻤﭗﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺧﺮوج ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ارز از ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮرﻣﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﮑﺮوﭘﻤﭗ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و دﻗﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﻤﭗﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﮑﺮوﭘﻤﭗ داﺧﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﻤﭗﻫﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از آن ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺴﺖ اﺑﺘﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﺮوﭘﻤﭗ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را ارزﺷﻤﻨﺪ داﻧﺴﺖ و ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ وﻓﺎﯾﯽ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﮐﻠﻨﮓ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی  100ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ ﺷﮑﻮﻫﯿﻪ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه و ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  11ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ،اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ،ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،درآﻣﺪزاﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ذﮐﺮ ﮐﺮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره دو ﻗﻢ رﻓﺖ و از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺻﻼح و ﺑﻬﺴﺎزی اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  90درﺻﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و ﻣﺸﺎوری اﺳﺘﺎن ﺑﻪ

زودی 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.
ﺳﺮﻣﺴﺖ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ رﻓﺖ و از ﻧﯿﺮوﮔﺎه آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری «ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﺑﯿﻮﮔﺎز» ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  850ﻫﺰار ﯾﻮرو از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ  5.8ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق را در ﺳﺎل دارد و  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮد از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن در آﯾﯿﻦ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﺑﻪ روش ﭘﻤﭗ ﻣﻌﮑﻮس ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ  420ﮐﯿﻠﻮوات و ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﺟﺮا و ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﺎﻻﻧﻪ  3.7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  4ﺗﻦ ﻣﯿﺰان دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎی ﻗﻢ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ دارد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﻤﻪ
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