ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﺎب و آب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎی ﻗﻢ در دﯾﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﺎب و آب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺪوﯾﻦ و اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﺎب و آب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﺻﺎدق ﭘﻮر در دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
وی ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ آب را ﺑﯿﺶ از  316ﻫﺰار و ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﯿﺶ از  92ﻫﺰار ﻓﻘﺮه اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
 236ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار و  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  350ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه و  64ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه در ﻗﻢ در ﻣﺪار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب ﻗﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  271ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از ﺳﺪﮐﻮﭼﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻮل ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ را  15ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ را ﺑﯿﺶ از  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ داﻧﺴﺖ و اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ
ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ  64ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب را در ﺷﺒﺎﻧﻪروز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره دو اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ  120ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در
ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻣﯽرﺳﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر ﻣﯿﺰان آب ﺑﺪون درآﻣﺪ را در ﻗﻢ ﺣﺪود  17.63درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ را در ﺑﯿﻦ
ﺳﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زﯾﺎنده ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  404ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل زﯾﺎن ﺟﺎری ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ زﯾﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار و  366ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺗﻠﻪﻣﺘﺮی و ﺗﻠﻪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  85ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ  ،اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  122و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  GISدر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و وﺟﻮد  180ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﺰای ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ 1200
ﻓﻘﺮه اﻧﺸﻌﺎب و  280اﯾﺴﺘﮕﺎه از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ.
وی ﻋﺪم ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ ،ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻗﻢ را از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی
ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ زﯾﺎد آنﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر
اﺳﺘﺜﻨﺎء اﺳﺖ ،ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺣﺪود  300ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح آن ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻓﺎﺿﻼب و ﻋﺪم
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻓﯽ آب ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی دز ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺗﺨﺼﯿﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﺮب ﻗﻢ از ﻣﺼﺮف ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪهای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ را ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺮب ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑﯽ ﺑﺮ روی ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺪ  15ﺧﺮداد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  3ﻣﮕﺎوات ،اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  45ﮐﯿﻠﻮوات ،اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه  100ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ در
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﻻرﯾﻪ و اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪای )ﭘﮑﯿﺞ( در ﻣﺤﻼت ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  400ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪروز را از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮﮐﺖ آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﭘﺮدﯾﺴﺎن و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  280ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺎک ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻗﺪﯾﻢ  15ﺧﺮداد ﺑﻪ ﻗﻢ ،اﺟﺮای ﺧﻂ رﯾﻨﮓ آب ﺷﻤﺎل ﻗﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﺸﺎر

در ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف و ...ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪت و دﺳﺘﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﺷﺮب از ﺳﺪ ﮐﻮﭼﺮی ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﻮﭼﺮی
ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﺪاوم اﺟﺮای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ  ،اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ و ...ﺷﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ اﻓﺘﺘﺎح در 40ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﺳﺮﻣﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ آب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﭘﺴﺎب را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
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