ﺑﯿﺶ از  ۶۰روﺳﺘﺎی ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
از آب ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﻣﯿﻦ ﻗﺼﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻨﺶ آﺑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺪاوم ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،اﺟﺮای ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺪار
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻼن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ،ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﺮق
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ آب ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از
 60روﺳﺘﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺸﺎﮔﺮد ،ﺳﯿﺮﯾﮏ و ﺟﺎﺳﮏ واﻗﻊ در ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﭘﺎﯾﺪار وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮان و  13روﺳﺘﺎی ﻣﺴﯿﺮ از
ﺳﺪ ﺳﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
در دﺳﺖ اﻗﺪام ،ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﺪد 26
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻗﺼﻤﯽ اداﻣﻪ داد ،ﺷﻬﺮک ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻧﯿﺰ از ﻧﻌﻤﺖ آب ﭘﺎﯾﺪار
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﮏ اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  14روﺳﺘﺎی ﻏﺮب ﺟﺎﺳﮏ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻗﺼﻤﯽ اداﻣﻪ داد ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺮارو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ
روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﯾﮏ ﻫﺰار و  500ﻧﻔﺮ از آب ﺷﺮب ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮک ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ و  12روﺳﺘﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﺎ

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  11ﻫﺰار و  500ﻧﻔﺮ از ﻧﻌﻤﺖ آب ﺷﺮب ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .وی اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوژه را  1500ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد.
ﻗﺼﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺷﺮق
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﺷﻬﺮ
ﺳﺮدﺷﺖ و  8روﺳﺘﺎی ﻣﺴﯿﺮ از ﺳﺪ ﺟﮕﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺷﻬﺮ ﮔﻮﻫﺮان و  13روﺳﺘﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ از ﺳﺪ ﺳﻬﺮان ﺑﻪ آب
ﭘﺎﯾﺪار دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺣﺪاث آﺑﺸﯿﺮﯾﻨﮑﻦ ﺑﻮﻧﺠﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ آﺑﺸﯿﺮﯾﻨﮑﻦ ﮔﺎﺑﺮﯾﮏ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻇﺮﻓﯿﺖ آﺑﺸﯿﺮﯾﻨﮑﻦ ﺳﯿﺮﯾﮏ ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  5روﺳﺘﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻮار ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻣﯿﻨﺎب ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  16روﺳﺘﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﺮﺗﯽ ،و ﮔﺎﺑﺮﯾﮏ ﮐﻤﺒﮑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺟﺎﺳﮏ از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه آﺑﻔﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ از آب ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

