ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از  ۸۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ﭘــﺮوژه آﺑﺮﺳــﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن
ﺧﻤﯿﺮ /وﺿﻌﯿﺖ آب ﺑﻪ ﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛اﻣﯿﻦ ﻗﺼﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و
ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪرﭘﻞ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ آب ﮐﺮده
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﭘﻞ
دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل و دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻤﺮک و
ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ روز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 9
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ آب روﺳﺘﺎﻫﺎی درﮔﻮر ،آراﺑﯽ ،آل دروﯾﺶ ،ﮐﺴﻪ و
ﮔﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮏ ﺑﺎب اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزی
و ﯾﮏ ﻫﺰار و  300ﻣﺘﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل در روﺳﺘﺎی درﮔﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﻗﺼﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻃﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮک ﺧﺎﺗﻢ روﯾﺪر در
اﯾﻦ روز ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮک 500
ﻣﺘﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل و ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را  86ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ در ﺣﻮزه
آب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ آن ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آب اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن از ﻣﺤـﻞ آب ﺷﯿﺮﯾـﻦ ﮐﻦﻫـﺎ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺑـﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ آبﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.
وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻋﻼوه ﺑﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺨﺶ روﯾﺪر ﻧﯿﺰ از ﻇﺮﻓﯿﺖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ

ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺼﻤﯽ اﻓﺰود :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﯾﺪار آب وﺻﻞ و
ﻣﺴﺌﻠﻪ آب اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ  50ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

