 ) 1تا تَجِ تِ ایٌکِ هصارف ضزب در هماتل هصارف سایز تخطْا ًظیز کطاٍرسی ٍ صٌؼت ًاچیش هی تاضذ  ،تا چِ هیشاى صزفِ
جَئی در ایي تخص هی تَاًذ راّگطای تٌگٌاّای هَجَد تاضذ ؟
پاسخ  :الثتِ ایٌکِ سْن ضزب در هماتل سایز هصارف کوتز است اهزی هحتَم ٍ صحیح است  ،لیکي صزفِ جَئی در ایي تخص
تِ دٍ دلیل ػوذُ اّویت تیطتزی دارد  :اٍل آًکِ ّوِ هٌاتغ آتی هَجَد لاتل استحصال تزای تثذیل تِ ضزب ًیستٌذ چزاکِ در
تخص ضزب کیفیت ٍ رػایت استاًذاردّا هْوتز اس کویت است  .دٍم آًکِ تزای تثذیل ضذى آب خام تِ ضزب  ،فزآیٌذی طَالًی
ٍ پزّشیٌِ طی هی ضَد  .تذ ًیست تذاًیذ تا ٍجَد اػوال تخص اٍل لاًَى ّذفوٌذی یاراًِ ّا ّن اکٌَى هیاًگیي دریافت آب
تْاء اس هطتزکیي ٍ هصزف کٌٌذگاى در سطح استاى اصفْاى تِ ًسثت ّشیٌِ ّای اًجام فزآیٌذ استحصال ٍ تصفیِ آب حذٍد
یک تِ دٍ است  .ایي تذاى هؼٌی است کِ هطتزکیي تِ صَرت هیاًگیي کوتز اس ًصف ّشیٌِ ّای تاهیي ٍ تصفیِ آب را هی
پزداسًذ ٍ تذیْی است کِ ایي هَضَع تِ خَدی خَد تَجیِ صزفِ جَئی را تمَیت هی کٌذ  .اها در یک ًگاُ کلی تایذ گفت در
حال حاضز تا تَجِ تِ استوزار چٌذ سالِ ضزایط خطکسالی ٍ ٍضؼیت تحزاًی آب در استاى  ،کطَر ٍ جْاى  ،لطزُ لطزُ آب
تذٍى درًظز گزفتي تخص هصزف ّذیِ گزاًثْای الْی است کِ تایذ حفظ ضَد .

 )2هَثزتزیي راّکارصزفِ جَئی در تخص آب چیست ؟
پاسخ ٍ :الؼیت آى است کِ اس تیي تواهی رٍضْائی کِ تزای صزفِ جَئی در هصزف آب ٍجَد دارد ٍ راجغ تِ خیلی اس آًْا
صحثت ضذُ است ًوی تَاى تِ یکی ا س آًْا تِ ػٌَاى هَثزتزیي اضارُ کزد  .اها در یک تمسین تٌذی کلی هی ضَد چکیذُ
رٍضْای صزفِ جَئی را تِ دٍ تخص تمسین ًوَد :

تخص اٍل  :هجوَػِ الذاهاتی کِ هٌطاء فزٌّگی ٍ رفتاری دارد ٍ هٌظَر اس آى اصالح الگَی رفتاری در هصزف آب است  .تِ
ػٌَاى هثال اگز ًگزش هصزف کٌٌ ذگاى تِ سوت صزفِ جَئی سَق یاتذ تِ صَرت خَدجَش در سهاى استفادُ اس آب ًسثت تِ
صزفِ جَئی در هصزف آى حساسیت خَاٌّذ یافت .

تخص دٍم کِ تی ارتثاط تا تخص اٍل ًیست استفادُ اس لَاسم کاٌّذُ هصزف است کِ در تخطْای هختلف ایي ٍب سایت تَضیح
دادُ ضذُ است  .ایي لَاسم تذٍى ایٌکِ در سَْلت استفادُ اس آب تغییز یا هحذٍدیت ظاّزی ایجاد ًوایٌذ  ،تِ طزس هَثزی هصارف
آب در تخطْای هختلف را کاّص هی دٌّذ  .تِ ػٌَاى هثال استفادُ اس یک سزدٍش کاٌّذُ هصزف تِ جای سزدٍش هؼوَلی
حوام هی تَاًذ تا  % 07هصزف در ایي تخص را کاّص دّذ ّ .وچٌیي تکارتزدى پزالتَر در سزػلوک ضیز دستطَئی یا
ظزفطَئی هی تَاًذ  47تا % 57هصزف ایي تخص را کاّص دّذ ٍ ...

 )3لَاسم کاٌّذُ هصزف اس چِ طزیك لاتل تْیِ است ؟
پاسخ ّ :ن اکٌَى تؼذادی اس ضزکتْای تؼاًٍی ٍ فزٍضگاّْای ػزضِ هحصَالت ٍ لَاسم تْذاضتی در سطح ضْز ایي لَاسم ٍ
تجْیشات را تِ فزٍش هی رساًٌذ اها ًکات حائش اّویت را تِ ضزح سیز اػالم هی کٌین  :اٍل آًکِ ّز تجْیش کاٌّذُ هصزف تِ
ًسثت فزٌّگ  ،هحل ًَ ،ع استفادُ  ،فطار آب در هحل استفادُ ٍ ...راًذهاى هتفاٍتی دارد  .اگز ضوا تصوین تِ تثذیل توام آب
تزّا ٍ آب پخص ّای هحل هصزف خَد تِ ًَع کن هصزف ًذاریذ  ،لثل اس ّز چیش تایذ تذاًیذ کِ کذاهیک اس تجْیشات کاٌّذُ
هصزف تزای هحل هَرد ًظز ضوا در اٍلَیت تْیِ لزاردارد ٍ سپس ًسثت تِ تکویل کزدى اطالػات خَد اس طزیك ایي ساهاًِ ٍ
دیگز هٌاتغ هَجَد الذام ًوائیذ ٍ در گام تؼذی ًسثت تِ خزیذ ٍ ًصة الذام کٌیذ .

دٍم آًکِ ّز تجْیش کِ فزٍضٌذُ در خصَظ کاٌّذُ هصزف تَدى آى هذػی تاضذ  ،تِ خَدی خَد هوکي است راًذهاى

کاٌّذگی ادػا ضذُ را ًذاضتِ تاضذ  .ایي هَضَػی است کِ تا اخذ هطاٍرُ اس کارضٌاساى ضزکت آب ٍ فاضالب استاى اصفْاى تِ
صحت ٍ سمن آى دست خَاّیذ یافت  .کافیست ًام تجاری  ،تصَیز  ،آدرس ٍب سایت یا هطخصِ لاتل پیگیزی دیگزی اس
کاالی هشتَر را اس طزیك تخص (( تواس تا ها )) ارسال ًوائیذ  .کارسطٌاساى هزتَطِ در اسزع ٍلت تِ ضوا پاسخگَ خَاٌّذ تَد .

ّ )4شیٌِ توام ضذُ لَاسم کاٌّذُ هصزف چمذر است ؟
پاسخ  :ایي هَضَع دلیماً تستگی تِ آى دارد کِ ضوا کذاهیک اس تجْیشات را اًتخاب کزدُ تاضیذ  .در آیٌذُ ًشدیک ایي اهکاى اس
طزیك ّویي ٍب سایت ایجاد خَاّذ ضذ تا تتَاًیذ پس اس اًتخاب کاٌّذُ هَرد ًظز اس اًَاع تزًذّای تجاری هَجَد در تاسار کطَر
ٍ حذٍد لیوت اًْن آگاُ یافتِ ٍ حتی تِ صَرت ایٌتزًتی خزیذ ًوائیذ  .اها ایي ًکتِ اّویت دارد کِ تْای اغلة لَاسم کاٌّذُ
هصزف تا تَجِ تِ تاثیز خَتی کِ در کاّص آب هصزفی دارًذ در دٍرُ کَتاّی اس هصزف تاس هی گزدد ضوي آًکِ ضوا تِ ًَتِ
خَد در جلَگیزی اس هصزف تی رٍیِ ایي کاالی هْن ًمص خَد را ارائِ کزدُ ایذ.

