ﻗﺪرداﻧﯽ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو از آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺎ اﻫﺪا ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛
ﻗﺪرداﻧﯽ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو از آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ اﻫﺪا ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮی از ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ رﺿﺎ اردﮐﺎﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ آورده اﺳﺖ :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻋﺘﻼی ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ وزارت ﻧﯿﺮو،
ﻣﺮﻫﻮن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮﺗﻼش اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻟﻮح ﺳﭙﺎس اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﭘﺎس ﺗﻼشﻫﺎی ارزﻧﺪه آن ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ،در ﺳﺎل  98رﺗﺒﻪ اول را در ﺑﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎی ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻏﺮﻓﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو را ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر
اﻫﺪا و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻮﺟﻪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﺮوﭘﻤﭗ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ارز از ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﻬﻮﻟﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
وی ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ آﺑﻔﺎی ﻗﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه را از دﯾﮕﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮاد در زﻻل ﺳﺎزی و ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ در ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر اﺣﺪاث ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮوی ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﺣﺪاث ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،اﺑﺪاع و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر ﮐﻞ ،ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آب در ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ و ﭘﺮوژه ﺣﺬف ﺟﻠﺒﮏ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻗﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ را از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
وی اﻣﻀﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻠﻤﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ،ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺠﻼت در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را از دﯾﮕﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
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