 17روﺳﺘﺎی ﻗﻢ از آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻮش ﻣﻠﯽ#ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ_اﻟﻒ_ب_اﯾﺮان:
 17روﺳﺘﺎی ﻗﻢ از آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﭘﻮﯾﺶ ﻣﻠﯽ #ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ_اﻟﻒ_ب_اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﻃﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  17روﺳﺘﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ "ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر" ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در آﯾﯿﻦ
اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  400روﺳﺘﺎی ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ دﮐﺘﺮ ارﮐﺎﻧﯿﺎن وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺳﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺪای ﮐﻬﮏ در ﺑﺨﺶ
ﮐﻬﮏ ،ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی در ﺑﺨﺶ ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد و ﻗﺎﻫﺎن در ﺑﺨﺶ ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن وارد ﻣﺪار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ  17روﺳﺘﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  14ﻫﺰار و  600ﻧﻔﺮ از ﻧﻌﻤﺖ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ  5اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 17 ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل و ﺣﺪود  4ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﺨﺰن ،ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻪروز و ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ از ﺳﺎل  95ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  133ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از آن ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ از
اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ در دوران ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  35ﻧﻔﺮ و در دوران ﺑﻬﺮهﺑﺮداری 6
ﻧﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﺪف ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻬﺎﺟﺮت
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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