ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ داﺧﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آﺑﻔﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد؛
ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ داﺧﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و آب ﺑﺪون درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺷﯿﺮآﻻت ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺪزاده در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﻨﺪای ﺻﻨﻌﺖ )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺮآﻻت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف آب( ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺷﯿﺮآﻻت ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ
داﻧﺴﺖ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و آب ﺑﺪون درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺻﻼح و ارﺗﻘﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﮔﻔﺖ :ﻗﻄﻌﺎً اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﯽ ﺷﻮد در ﮐﻨﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﮐﺸﻮر و ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺎز آﺗﯽ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢآﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﻨﺪای ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﻨﺪا در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻫﻨﺪه
ﻣﺼﺮف ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮآﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،
ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮآﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف آب را در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ ﻣﻮﯾﺪی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺣﺮﻣﯿﻦ
ﻣﻄﻬﺮ ﻋﻠﻮی ،رﺿﻮی ،اﻣﺎﻣﯿﻦ ﻋﺴﮑﺮﯾﯿﻦ ،ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ و ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ و ...ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد در اداﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و آب ﺑﺪون درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﯾﺮان دﻓﺎﺗﺮ آب ﺑﺪون درآﻣﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﻢ ،ﯾﺰد،
ﮔﯿﻼن ،ﻣﺮﮐﺰی ،ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﯾﺎﺳﻮج از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﻨﺪای ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺮآﻻت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
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