ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  44ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ؛
ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﻔﺎی ﻗﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  44ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از  9ﭘﺮوژه آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  44ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﺎماﻟﻠﻪ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺑﺨﺶ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در  40ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻮدهاﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن از آب ﺳﺎﻟﻢ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار و ﺑﻬﺒﻮد در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﺮدم در ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺟﺮا و اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  9ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  44ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ در اﯾﺎماﻟﻠﻪ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻤﺎره دو ﻗﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﺑﺮاز داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ  4ﺳﺎل از ﻣﺪار
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ،و ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺪ.
وی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﺑﯿﻮﮔﺎز در ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  3.1ﻣﮕﺎوات را از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی  100ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺨﺎزن
ﺷﮑﻮﻫﯿﻪ ﻗﻢ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻣﺎده ورود ﺑﻪ ﻣﺪار اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  3ﻫﺰار و  500ﻣﺘﺮ ،ﺣﻔﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰ  2ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻠﯽآﺑﺎد ،ﺟﻔﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه در ﺷﻬﺮ دﺳﺘﺠﺮد،
اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪ آب ﺑﻪ ﻃﻮل  24ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ  ،راهاﻧﺪازی ﻧﺮماﻓﺰار )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی( وﯾﮋه ﻣﺮاﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت  122آﺑﻔﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﮑﻮﻫﯿﻪ را از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻓﺘﺘﺎح در
دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
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