ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  109ﻫﺰار آزﻣﻮن ﺑﺮ روی آب ﻗﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﮐﺎرﮔﺮوه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن:
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  109ﻫﺰار آزﻣﻮن ﺑﺮ روی آب ﻗﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ آب ﻗﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  109ﻫﺰار آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژی ،رﯾﺰ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی
آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﻠﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮ روی آب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎن در ﺗﺎﻻر ﮐﻮﺛﺮ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ را
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺷﺮب و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و روز دﻧﯿﺎ اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮژی ،ﺑﯿﻮﻟﻮژی ،ﻓﯿﺰﮐﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و رﯾﺰ
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ آب ﻗﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  109ﻫﺰار آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژی ،رﯾﺰ
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﻠﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮ روی آب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮی
ﺷﺒﮑﻪ ،ﭼﺎه ،ﻣﺨﺎزن و ﮐﻠﺮﺷﻮﯾﯽ و ﺷﻮکﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ،ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯽ آب ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ،ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
آب و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب را از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺸﺎورهای و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻫﻤﮑﺎری در اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ،اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ،ﺗﻬﯿﻪ
ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ،ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ و اﯾﻤﻨﯽ آب و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح و ﭘﺎﯾﺶ آب ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ در راﺳﺘﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ آب ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ از ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را از دﯾﮕﺮی اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻗﻢ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ اﻧﺼﺎری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺎر آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ
ﮐﯿﻔﯽ  GISﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﺎن ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﻤﯽ در آب ،اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺎه ﭘﺪاﻓﻨﺪ زﯾﺴﺘﯽ ﺷﻔﺎء و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﺗﺼﻔﯿﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل
و ﺗﻮزﯾﻊ آب را از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژی ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب ﻗﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار رﯾﺴﮏ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آبرﺳﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ آب و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ،اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ و ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ و ﻓﻨﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آبرﺳﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻧﻼﯾﻦ و ﻟﺤﻈﻪای ﮐﯿﻔﯽ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب ﻗﻢ ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 68 :دﺳﺘﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﮐﯿﻔﯽ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎزن و
ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴﺎس از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮑﺮان ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺼﺎری در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و ...رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ
ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
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