ﺗﻤﺎم ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪای ﮐﺸﻮر دارای آب و ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان:
ﺗﻤﺎم ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪای ﮐﺸﻮر دارای آب و ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪ آﺑﻔﺎی ﻗﻢ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﺎدﻣﺎن و ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻓﺎﻗﺪ آب و ﺑﺮق ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮادی در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻣﺸﺎوران اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان وزارت ﻧﯿﺮو ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻮﺛﺮ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ارزﻧﺪه ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺴﺎل ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪه اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﺎل ﺟﻬﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت را در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺮوز آب و ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش
ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب از ﺳﻮی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ ،اﺟﺮاﯾﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب و راه ﺷﻬﯿﺪان را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﻣﺮادی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺘﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ رﻓﺘﺎرش ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات رﻫﺒﺮ
ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﯿﭻ ﺣﻮزهای در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻣﻮراﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻗﺎﻧﻮن و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺨﺎر وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻤﺎم ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﻬﺪای ﮐﺸﻮر دارای آب و ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﺎدﻣﺎن و ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻓﺎﻗﺪ آب و ﺑﺮق ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪ آﺑﻔﺎی ﻗﻢ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﻢ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ را از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
وی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب ﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﻗﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺪود  80ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﯾﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  880ﻣﺘﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﯿﺶ از  20ﻣﮕﺎوات اﻧﺮژی را دارد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ  3ﻣﮕﺎوات ﻣﻌﺎدل اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  7ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺑﺎ  17ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق در ﺳﺎل را دارد.
وی اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی را از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی آﺳﺎن ،ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻ و
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی در دو ﻓﺎز در ﻣﺴﺎﺣﺖ  200ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی
آﺑﻔﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  45ﮐﯿﻠﻮوات ،ﺑﯿﺶ از  20درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺨﺎزن ﺳﺎﻻرﯾﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  100ﮐﯿﻠﻮوات اﺑﺮاز داﺷﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮق ﺷﺒﮑﻪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف
ﻣﻮﺟﺐ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﺪت  20ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﺎﺗﺒﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭘﻮر اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻪ ،ﺳﺎﻻرﯾﻪ ،ﻋﻠﻮی ﻗﻢ را از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ در
ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮق در ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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