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 نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان:

ــر  ــوح تقدی ــدور ل ــا ص ــرو ب ــر نی وزی
مدیرعامــل  مؤثــر  نقش آفرینــی  از 
پویــش  تحقــق  در  کاشــان  آبفــای 
تقدیــر  »هرهفته-الف-ب-ایــران« 

کــرد.
ــده  ــر آم ــوح تقدی ــن ل ــی از ای در بخش
آغــاز  حــروف  ب  »الــف  اســت: 
کار،  هــر  الفبــای  و  الفباســت  ایــن 
بــرق  و  آب  اســت.  آن  زیربنــای 
زیربنــای تولیــد، توســعه و آبادانــی 
ــری  ــش فراگی ــت و پوی ــان اس میهن م
ملی»هرهفته-الف-ب-ایــران« میدانــی 
ــوک  ــزاری و ک ــرای خدمت گ ــیع ب وس
بــه ســاختن ایرانــی کــه شایســته و 

ســزاوار ایرانیــان اســت.«
»بواســطه  اســت:  آمــده  ادامــه  در 

نقــش آفرینــی موثــر جنابعالــی در 
ــف- ــداف پویش»هرهفته-ال ــق اه تحق

ب-ایــران« در نیمــه دوم ســال 1398 
حرکــت  ایــن  اســتمرار  بــه  نظــر  و 
شــتابان و پــر برکــت در ســال 1399، 
از مشــارکت و نقــش ارزشــمندتان در 

ایــن پویــش قدردانــی می نمایــد.
هفته هــای  در  دارد  واثــق  رجــاء 
پویــش در ســال  ایــن  از  باقیمانــده 
ــور  ــا ش ــان ب ــد«، همچن ــش تولی »جه
و و انگیــزه بیــش از پیــش، تمامــی 
مســاعی خــود را در جهــت تامیــن 
آب و بــرق هموطنــان عزیــز و کســب 
مــردم  بیشــتر  چــه  هــر  رضایــت 

بــکار خواهیــد گرفــت.« شــریف 

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای کاشان: 
شهروندان مراقب یخ زدگی کنتورها باشند.

جواد حاج قدیری:
ــروژه  ــک پ ــان ی ــاب کاش ــه فاض ــه خان ــروژه تصفی پ

] صفحه2[] صفحه3[زیســت محیطــی اســت.

یر نیرو  از  تقدیر  وز
مدیرعامل آبفای کاشان

وزیر نیرو با صدور لوح تقدیر از نقش آفرینی مؤثر مدیرعامل آبفای 
کاشان در تحقق پویش »هرهفته-الف-ب-ایران« تقدیر کرد.

اقدامات آبفای کاشان مایه فخر  و مباهات است
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شهروندان مراقب یخ زدگی کنتورها باشند؛ 
وآمــوزش  عمومــی  روابــط  مدیــر  کحــال«  »عباســعلی 
شــهروندان  از  کاشــان  آبفــای  شــرکت  همگانــی 
درخواســت کــرد بــا توجــه بــه آغــاز فصــل زمســتان 
و کاهــش دمــا بــرای جلوگیــری از بــروز خســارت بــه 
ــای  ــه ه ــانی توصی ــتم های آبرس ــور و سیس ــا، کنت لوله ه

ایمنــی را رعایــت کننــد.

ــه وســیله  ــق کــردن دور کنتــور ب کحــال از پوشــش و عای
کولــر،  پوشــال  ســنگ،گونی،  پشــم  شیشــه،  پشــم 
درون  اره  خــاک  قــراردادن  یــا  و  بالاســتفاده  پتــوی 
ــه،  ــردن لول ــق ک ــات آن،عای ــور و متعلق ــه روی کنت کیس
ــمتهای  ــاط و قس ــل حی ــاز داخ ــاالت روب ــیرها و اتص ش
محفظــه  بــه  آب  ورود  از  وجلوگیــری  روبازســاختمان 
آبرســانی داخــل منــزل و قطــع  کنتــور و تاسیســات 
ــه عنــوان راه  ــر ب ــام و آب کول ــان آب پشــت ب مســیر جری
هــای جلوگیــری از یــخ زدگــی کنتــور وشــیرآالت آب نــام 

ــرد. ب

روابــط عمومــی آبفــای کاشــان ازمشــترکان خواســت 
در صــورت بــروز یــخ زدگــی لولــه هــای آب،کنتــور و 
ــزل،از  ــان آب در من ــدن جری ــدود ش ــاالت و مس ــا اتص ی
ریختــن آب جــوش و یــا ایجــاد آتــش در محفظــه کنتــور 
و همچنیــن دســتکاری تاسیســات و کنتورخــودداری 
کــرده و از طریــق شــماره تلفــن 122 مراتــب را بــه امــداد 
ــه  ــان مربوط ــا کارشناس ــد ت ــالع دهن ــا اط ــوادث آبف و ح

ــد. ــه کنن ــی ارائ ــخ زدگ ــع ی ــرای رف ــی الزم را ب راهنمای

ــای  ــات آبف ــانی و تحقیق ــع انس ــاون مناب مع
ــت:  ــش گف ــه پژوه ــا هفت ــان ب ــان همزم کاش
اجــرای 40 پــروژه پژوهشــی بــا اعتبــاری 
ــرکت آب  ــال در ش ــارد ری ــر 10 میلی ــغ ب بال
ــن  ــت ای ــان از اهمی ــان نش ــاب کاش و فاض
ــش در  ــه و پژوه ــه مطالع ــه مقول ــرکت ب ش

دارد. ســازمانی  مختلــف  حوزه هــای 

ــش از 50  ــتار بی ــزود: انش ــر اف ــم طاه اعظ
مقالــه علمــی ترویجــی، علمــی پژوهشــی  در 
نشــریات و مجــات علمــی ملــی و بین المللــی 
ــن  ــی ای از دیگــر اقدامــات مجموعــه تحقیقات

ــت. ــرکت اس ش

ــان  ــای کاش ــات آبف ــز تحقیق ــزود: مرک وی اف
موفــق شــده اســت تــا کنــون  20  پایان نامــه 
ــی  ــع کارشناس ــی در مقاط ــات تکمیل تحصی
ــادی  ــت م ــورد حمای ــری را م ــد و دکت ارش
و معنــوی قــرار داده و از نتایــج آن بــرای 
ــود  ــای خ ــات و پروژه ه ــطح خدم ــای س ارتق

بهره منــد گــردد.

طاهــر یــادآور شــد: برگــزاری جشــنواره های 
علمــی و تحقیقاتــی و کارگاه هــای آموزشــی 
در  ابداعــات  و  اختراعــات  از  حمایــت  و 
ــات  ــر اقدام ــاب از دیگ ــوزه ی آب و فاض ح
ــت. ــرکت اس ــن ش ــی ای ــی و پژوهش تحقیقات

ــای  ــات آبف ــانی و تحقیق ــع انس ــاون مناب مع
کاشــان یــادآور شــد: تدویــن نظــام ارزیابــی 
عملکــرد کارکنــان بــرای نخســتین بــار در 
صنعــت آب و فاضــاب و پیاده ســازی در 
ــت های  ــزاری نشس ــزاری و برگ ــتر نرم اف بس
تخصصــی بــا عنــوان »زنــگ اندیشــه« بــرای 
دیگــر  از  را  کارکنــان  توانمنــدی  ارتقــای 

اقدامــات ایــن حــوزه می باشــد.

و  تحقیقاتــی  اقدامــات  خصــوص  در  وی 
پژوهشــی آبفــای کاشــان در ســال جــاری 
و  وضعیــت  آخریــن  »مطالعــه  گفــت: 
تغییــرات کمــی و کیفــی ســفره آب زیرزمینــی 
دشــت کاشــان و تعییــن چشــم انــداز تأمیــن 

ــای  ــه راه کاره ــتی و ارائ ــرب و بهداش آب ش
بــا مشــارکت مرکــز تحقیقــات  مناســب« 
ــان  ــگاه کاش ــم دانش ــر اقلی ــردی و تغیی کارب

ــت. ــات اس ــن اقدام ــی از ای یک

جانشــین  پــروژه  »انجــام  افــزود:  طاهــر 
ــای   ــش ه ــایی چال ــدف شناس ــا ه ــروری ب پ
و اولویــت بنــدی چالــش هــای جانشــین 
جهــت  راهکارهایــی  ارئــه  بــا  پــروری   
برخــورد بــا چالــش هــای پیــش روی« و 
» انجــام پــروژه بررســی تأثیــر زلزلــه بــر 
ــو جــاذب  ارتفــاع آزاد« و »ســاخت فیلتــر نان
ــوی نامطبــوع جهــت دریچــه هــای شــبکه  ب
فاضــاب شــهری« و » بررســی و ســاخت 
پلیمــر ضــد میکروبــی و اثــرات آن بــرای 
پیشــگیری از اضمحــال بتــن و خوردگــی 
ــر  ــاب« از دیگ ــای فاض ــول ه ــرد منه میلگ
اقداماتــی اســت کــه بــا مشــارکت و حمایــت 

آبفــای کاشــان محقــق گردیــده اســت.

تحقیقاتــی  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــد:  یــادآور  آتــی  ســال  پژوهشــی  و 
تــاب آوری  بــر  تمرکــز  و  برنامه ریــزی 
کیفیــت  و  فاضــاب  و  آب  شــبکه های 
ــتان  ــت آب شهرس ــه وضعی ــگاه ب ــا ن آب ب
و منطقــه در آینــده در دســتور کار دفتــر 
توســعه مدیریــت و تحقیقــات شــرکت قــرار 
گرفتــه اســت و آبفــای کاشــان آمادگــی دارد 
از ظرفیــت علمــی، تحقیقاتــی و مطالعاتــی 
همچنیــن  و  دانشــگاهی  و  علمــی  مراکــز 
ــن  ــق ای ــرای تحق ــران ب ــاتید و صاحب نظ اس

شــود. بهره منــد  امــر 

ــای  ــات آبف ــانی و تحقیق ــع انس ــاون مناب مع
کاشــان تصریــح کــرد: اتــکا بــه اقدامــات 
مطالعاتــی و پژوهشــی بــرای اصــاح فرآینــد 
و ارتقــای دانــش ســازمانی و انجــام مطلــوب 
پروژه هــای زیرســاختی و تحقــق خدمــات 
ــه  ــر ب ــرای خدمــات بیشــتر و بهت ــوب ب مطل
شــهروندان اســت کــه مــورد توجــه مدیــران 
ارشــد شــرکت آب و فاضــاب کاشــان قــرار 

ــت. ــه اس گرفت

اجرای ۴۰ پروژه تحقیقاتی پژوهشی 
یال با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ر

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفا از کارنامه پژوهشی آبفا خبر داد:

اقدامات آبفای کاشان 
مایه فخر و مباهات است

حضــرت آیــت اهلل عباســعلی ســلیمانی نماینــده ولــی فقیــه 
کاشــان  آبفــای  از  بازدیــد  در  کاشــان  امــام جمعــه  و 
گفــت: در ایــن شــرایط وقتــی ایــن حجــم از اقدامــات و 
خدمــات و پروژه هــای زیرســاختی و عمرانــی در شــهری 
مثــل کاشــان و آران و بیــدگل را از شــما متولیــان آب 
ــت  ــن اس ــز و افتخار آفری ــا غرورآمی ــرای م ــنویم ب می ش
ــاه  ــه چ ــتحصال آب از 190 حلق ــورت اس ــن ص ــه ای ــه ب ک
ــه نوعــی در سیســتم تبدیــل  را مدیریــت کــرده و آن را ب
وضعیــت کــرده و آب شــور را شــیرین کــرده و در اختیــار 
شــهروندان قــرار گیــرد بــرای مــا مایــه ی فخــر و مباهــات 
اســت. یــک روزی صحبــت ایــن بــود کــه جنــگ، جنــگ 
نفــت اســت ولــی قطعــًا از امــروز جنــگ، جنــِگ آب 

ــت. اس

ایــن دیــدار مهنــدس محمدرضــا اســدی  درابتــدای 
ــم  ــا و اه ــریح فعالیته ــه تش ــان ب ــای کاش ــل آبف مدیرعام
اقدامــات در طــول ده ســال گذشــته و بیــان پروژه هــای 
در دســت اجــرا پرداخــت و گفــت: شــرکت آبفــای کاشــان 
ــان و آران و  ــتان کاش ــن آب در دو شهرس ــده دار تأمی عه
بیــدگل بــا 12 شــهر اســت کــه اخیــرًا بــا یکپارچه ســازی 
ــاق  ــال اتف ــدای س ــه از ابت ــتایی ک ــهری و روس ــای ش آبف

ــه آن اضافــه شــده اســت.  افتــاده اســت ۶۶ روســتا ب
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جواد حاج قدیری:

پروژه تصفیه خانه فاضالب کاشان یک پروژه
یست محیطی است ز

کاشـــان، از  طـــرح عظیـــم تاســـیس شـــبکه فاضـــاب 
ســـال 91 بـــا تـــاش و هماهنگـــی بی نظیـــر مجموعـــه ای 
کشـــوری، بـــا دریافـــت  از مســـؤالن شـــهری، اســـتانی و 
اعتبـــاری بالـــغ بـــر 100 میلیـــارد تومـــان از بانـــک توســـعه 

ـــد. ـــاز ش ـــان آغ کاش ـــامی در  اس
بـــا  قبـــل  ســـال  دو  کـــه  تصفیه خانـــه  دوم  مـــدول 
رئیـــس  اول  معـــاون  جهانگیـــری  اســـحاق  حضـــور 

بـــرداری رســـید. بـــه بهـــره  جمهـــور و وزیـــر نیـــرو 
تصفیـــه  دوم  مدلـــول  افتتـــاح  ســـالروز  دومیـــن  در 
ـــه  ـــه خان ـــن تصفی ـــاد ای ـــرورت ایج ـــاره ض ـــا درب ـــه، ب خان
گفت وگـــو  کاشـــان از آن بـــه  و میـــزان اســـتقبال مـــردم 

ــتیم. نشسـ
»جـــواد حـــاج قدیـــری« مدیـــر بهـــره بـــرداری و توســـعه 
کاشـــان معتقـــد اســـت پـــروژه  تصفیـــه خانـــه فاضـــاب 
کاشـــان یـــک پـــروژه محیـــط  تصفیـــه خانـــه فاضـــاب 
ـــادی  ـــه اقتص ـــا صرف ـــرکت آبف ـــرای ش ـــت و ب ـــتی اس زیس

ـــدارد.  ن
تمـــام  اتصـــال  بـــا  کـــرد  گفتگـــو تصریـــح  ایـــن  او در 
کاشـــان بـــه ایـــن سیســـتم،  فاضاب هـــای خانگـــی 
جلـــو ورود نیتـــرات و ســـایر آالینده هـــا بـــه ســـفرهای 
عمـــده ای  بخـــش  می شـــود،  گرفتـــه  زیرزمینـــی  آب 
از آب مصرفـــی خانوارهـــا تصفیـــه شـــده و صنعـــت 
کار مـــی رود تـــا از آب آشـــامیدنی  کشـــاورزی بـــه  و 
ســـفره هـــای زیرزمینـــی بـــرای ایـــن بخـــش هـــا اســـتفاده 

نشـــود.
گفت وگـــوی حـــاج قدیـــری پیـــش روی  کامـــل  متـــن 

شماســـت:

کاشـــان  ایجـــاد تصفیـــه خانـــه فاضـــاب در منطقـــه 
چـــه ضرورتـــی دارد؟

ــک و  ــه خشـ ــک منطقـ ــان در یـ ــهر کاشـ شـ
ـــا بارندگـــی هـــای انـــدک قـــرار  نیمـــه خشـــک ب
گرفتـــه اســـت. سیســـتم دفـــع فاضـــلاب منـــازل 
ــاه  ــورت چـ ــه صـ ــون بـ ــم تاکنـ ــم از قدیـ هـ
ــع  ــای دفـ ــت. فاضلاب هـ ــوده اسـ ــی بـ جذبـ
ــی  ــع زیرزمینـ ــی منابـ ــث آلودگـ ــده باعـ شـ
فاضـــلاب  لیتـــر  هـــر  می شـــد.  فعلـــی 
می توانـــد، هـــزار لیتـــر آب را آلـــوده کنـــد؛ 
ـــه  ـــت منطق ـــش جمعی ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ـــذا ب ل
از ســـویی و افزایـــش برداشـــت های بـــی 
ـــاورزان  ـــک و کش ـــزرگ و کوچ ـــع ب ـــه صنای روی
از دشـــت کاشـــان، مســـئولان آبفـــا تصمیـــم 
ـــع  ـــی مناب ـــری از آلودگ ـــرای جلوگی ـــد ب گرفتن
ــاب  ــی پسـ ــی و بازچرخانـ ــدود فعلـ آب محـ
و اســـتفاده از ایـــن پســـاب در صنعـــت و 
کشـــاورزی در حفـــظ آب و خـــاک و هـــوا 
همـــت گمارنـــد و پـــروژه فاضـــلاب را اجـــرا 

کننـــد.
ایـــن پـــروژه در حـــال حاضـــر در چـــه مرحلـــه ای قـــرار 

دارد؟
شـــرکت آب و فاضـــلاب کاشـــان تاکنـــون 
بیـــش از 360 کیلومتـــر شـــبکه فرعـــی، 
ـــداث  ـــلاب رااح ـــال فاض ـــوط انتق ـــی و خط اصل

کـــرده اســـت.
ـــه  ـــه خان ـــت تصفی ـــد از ظرفی ـــدود 40 درص ح
ـــغ  ـــن بال ـــرداری رســـیده وو همچنی ـــه بهـــره ب ب
ــازل  ــیفون درب منـ ــره سـ ــزار فقـ بـــر 28 هـ
ــفانه  ــی متاسـ ــده ولـ ــب شـ ــهروندان نصـ شـ
ـــبکه  ـــه ش ـــترک ب ـــش از 6000 مش ـــون بی تاکن

ـــد. ـــده ان ـــل نش ـــلاب وص فاض
ـــهر  ـــی ش ـــت قدیم ـــن باف ـــر گرفت ـــدون در نظ ب
کـــه قابلیـــت اجـــرا شـــبکه وجـــود نـــدارد ، 
حـــدود 40 درصـــد از شـــهر کاشـــان تحـــت 
ـــد و  ـــه ان ـــرار گرفت ـــلاب ق ـــرح فاض ـــش ط پوش
ـــرداری  ـــره ب ـــال به ـــات در ح ـــن تاسیس کل ای

ـــت. اس
ـــان  ـــترکان راندم ـــکاری مش ـــا هم ـــم ب امیدواری
ـــن کار،  ـــا ای ـــرود. ب ـــر ب ـــلاب بالات ـــه فاض تصفی
بویـــی هـــم کـــه در برخـــی از مناطـــق استشـــمام 
مـــی شـــود برطـــرف مـــی شـــود. اگـــر ســـرعت 
ـــار  ـــاعت یکب ـــر 24 س ـــود ه ـــاد ش ـــلاب زی فاض
بـــه خـــود شستشـــویی مـــی رســـد و باعـــث 
ـــن  ـــده و ای ـــو ش ـــوط شستش ـــود کل خط ـــی ش م
ـــردم  ـــم م ـــار داری ـــود. انتظ ـــمام نش ـــو استش ب
ـــه  ـــیس تصفی ـــدف تاس ـــد. ه ـــاری کنن ـــا را ی م
خانـــه درواقـــع خدمـــت بـــه مـــردم و نســـل 

ـــک  ـــدون کم ـــت ب ـــن خدم ـــا ای ـــوده ام ـــده ب آین
ـــد. ـــی رس ـــر نم ـــه ثم ـــردم ب م

روزانـــه بـــه طـــور متوســـط چـــه مقـــدار فاضـــاب تصفیـــه 
ــود؟ می شـ

تصفیـــه خانـــه فاضـــلاب شـــهر کاشـــان 
ــده  ــه شـ ــدول در نظرگرفتـ ــار ُمـ ــرای چهـ بـ
ـــر  ـــزار نف ـــرای 100 ه ـــدول، ب ـــر م ـــت. ه اس
ـــبانروز  ـــی در ش ـــب دب ـــر مکع ـــزار مت و 20 ه
اســـت. تصفیـــه خانـــه 42 هکتـــار وســـعت 
ــر  ــزار نفـ ــدی 400 هـ ــلاب تولیـ دارد و فاضـ
ـــون  ـــم اکن ـــا ه ـــد ام ـــه کن ـــد تصفی ـــی توان را م
ـــترکان  ـــیاری از مش ـــه بس ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
ـــه  ـــد ورودی تصفی ـــده ان ـــل نش ـــبکه وص ـــه ش ب
ــی  ــه دبـ ــر در ثالنیـ ــه 110 لیتـ ــه روزانـ خانـ

دارد. 

فاضاب تصفیه شده به چه مصارفی می رسد؟
از ایـــن پســـاب مـــی توانـــد بـــرای آبیـــاری 
کـــه  درختانـــی  شـــهری،  ســـبز  فضـــای 
ـــلاش  ـــت، ف ـــد، صنع ـــی ندارن ـــول خوراک محص
تانک هـــا و حتـــی تغزیـــه ســـفره هـــای زیـــر 

زمینـــی اســـتفاده کـــرد.

کجـــا اســـتفاده مـــی  کـــه االن تصفیـــه شـــده  ـــی   فاضاب
شـــود؟

مقـــداری از آن در فضـــای ســـبز شـــهرداری 
ـــتفاده  ـــه اس ـــه خان ـــود تصفی ـــبز خ ـــای س و فض
مـــی شـــود. مقـــداری از ایـــن پســـاب هـــم 
بـــه شـــرکت فـــولاد آران و بیـــدگل فروختـــه 
ـــه  ـــد لول ـــام رون ـــه اتم ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــده ک ش
ــه زودی  ــاب، بـ ــال پسـ ــرای انتقـ ــذاری بـ گـ
ـــولاد اســـتفاده  بخشـــی از پســـاب در شـــرکت ف

خواهدشـــد.
 بـــرای تصفیـــه ایـــن میـــزان از فاضـــاب چـــه مقـــدار 

می شـــود؟ هزینـــه 
بـــرای هـــر متـــر مکعـــب فاضـــلاب تصفیـــه 

شـــده 4000 تومـــان هزینـــه مـــی شـــود.

 آیا اجرای این طرح صرفه اقتصادی دارد؟
ایـــن پـــروژه بـــه هیـــچ عنـــوان صرفـــه 
اقتصـــادی نـــدارد و فقـــط یـــک پـــروژه زیســـت 
ـــع  ـــرای آن دف ـــدف از اج ـــت. ه ـــی اس محیط

ـــه  ـــی منطق ـــی فعل ـــع آب ـــظ مناب ـــلاب و حف فاض
اســـت. شـــرکت آبفـــا بـــرای اجـــرای ایـــن 
ـــه  ـــا توج ـــا ب ـــده ام ـــرر ش ـــیلر متض ـــروژه بس پ
ـــرده  ـــدا ک ـــه پی ـــیر ادام ـــن مس ـــش ای ـــه اهداف ب
ـــی  ـــدی آن اجرای ـــای بع ـــم فازه ـــده ه و در آین

مـــی شـــود.
ـــا پســـاب  کاشـــان تصفیـــه شـــود ب گـــر تمـــام فاضـــاب   ا
کاشـــان شـــکل  آن چـــه رویـــداد مهمـــی می توانـــد در 

ـــرد؟  بگی

ـــر ایـــن اتفـــاق بیفتـــد و کل فاضـــلاب تصفیـــه  اگ
و بازچرخانـــی شـــود، بـــه همـــان میـــزان از 
ـــود.  ـــی ش ـــته م ـــای زیرکاس ـــفره ه ـــرف س مص
گفتـــن ایـــن چنـــد جملـــه آســـان اســـت امـــا 
ـــظ  ـــد در حف ـــی رخ ده ـــن اتفاق ـــر چنی ـــا اگ واقع
منابـــع آبـــی گام بزرگـــی برداشـــته شـــده 
اســـت. در کنـــار آن مـــی شـــود فعالیتهـــای 
ـــه در  ـــت و چ ـــه در صنع ـــدی را چ ـــو و جدی ن
ـــه  ـــه هـــم ب ـــرد ک ـــف ک بخـــش کشـــاورزی تعری
ـــد  ـــی کن ـــک م ـــه کم ـــادی منطق ـــعه اقتص توس
ـــت  ـــط زیس ـــظ محی ـــی در حف ـــم گام بزرگ و ه

ـــت. اس
ـــل  ـــه نس ـــبت ب ـــه نس ـــم ک ـــه کنی ـــد توج ـــا بای م
آینـــده مســـئولیت داریـــم. آنچـــه در طبیعـــت 
ــق  ــا خلـ ــرف مـ ــرای مصـ ــط بـ ــت فقـ هسـ
ـــت  ـــا طبیع ـــم ب ـــق نداری ـــا ح ـــت. م ـــده اس نش
هرگونـــه کـــه دلمـــان مـــی خواهـــد برخـــورد 
کنیـــم. تصفیـــه فاضـــلاب و بازچرخانـــی آب 
ـــی  ـــک م ـــان کم ـــت در کاش ـــات طبیع ـــه حی ب

ـــد. کن
الان یکـــی از مهتریـــن مشـــکلات زیســـت 
ــود آب  ــکل کمبـ ــا مشـ ــه مـ ــی منطقـ محیطـ
در  کـــه  زمیـــن  فرونشســـتهای  اســـت. 
ـــه وجـــود  بخشـــهای مختلـــف دشـــت کاشـــان ب
ـــا  ـــوب ب ـــا خ ـــه م ـــد ک ـــی ده ـــان م ـــده نش آم
طبیعـــت برخـــورد نکـــرده ایـــم و تـــا همیـــن 
الان هـــم خیلـــی دیـــر شـــده و اگـــر بیـــش از 
ــخ  ــرای تاریـ ــخی بـ ــم پاسـ ــل کنیـ ــن تعلـ ایـ

ــت. ــم داشـ نخواهیـ
ــروژه  ــوع پـ ــه موضـ ــگاه بـ ــن نـ ــا ایـ ــر بـ اگـ
ـــم،  ـــگاه کنی ـــان ن ـــلاب کاش ـــه فاض ـــه خان تصفی

موضـــوع برایمـــان رنـــگ دیگـــری خواهـــد 
ــت. داشـ

ــه  ــه خانـ ــه تصفیـ ــوان بـ ــه می تـ کـ ــدی را  ــن نقـ مهمتریـ
کـــرد چیســـت؟ کاشـــان وارد 

ـــه فاضـــلاب شـــهر کاشـــان یکـــی از  تصفیـــه خان
ـــه  ـــت ک ـــیا اس ـــدرن آس ـــای م ـــه ه ـــه خان تصفی
ـــیار  ـــت. بس ـــال اس ـــن فع ـــه آن لج روش تصفی
پیشـــرفته و مـــدرن اســـت. تنهـــا انتقـــادی کـــه 
ـــهر  ـــه از ش ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــه آن وارد اس ب
کاشـــان فاصلـــه دارد و بازچرخانـــی آن هزینـــه 
ـــم  ـــا ه ـــرفته دنی ـــورهای پیش ـــازاد دارد. کش م
ــای  ــج هـ ــه از پکیـ ــد کـ ــد دارنـ ــون تاکیـ اکنـ
ـــا  ـــد، ت ـــتفاده کنن ـــه اس ـــه خان ـــرفته تصفی پیش
ــتفاده  ــه اسـ ــاب آن در منطقـ ــد از پسـ بتواننـ
کننـــد. شـــرکت آب و فاضـــلاب همیـــن 
ـــر  ـــر و قمص ـــهرهای نیاس ـــرای ش ـــه را ب برنام

در نظـــر گرفتـــه اســـت.

ـــر از روش لجـــن فعـــال چـــه روش هـــای دیگـــری در  غی
دنیـــا بـــرای تصفیـــه فاضـــاب مرســـوم اســـت؟

ـــون  ـــای گوناگ ـــلاب دارای روش ه ـــه فاض تصفی
و متفاوتـــی دارد؛ ماننـــد برکـــه تثبیـــت، 
ــره  ــال و غیـ ــن فعـ ــی، لجـ ــای هوادهـ لاگن هـ
ــزان  ــه میـ ــم منطقـ ــه اقلیـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ کـ
میـــزان  اهمیـــت  و  دردســـترس  زمیـــن 
ـــاب  ـــه انتخ ـــوع روش تصفی ـــره ن ـــه و غی تصفی
ــه  ــلاب تصفیـ ــه فاضـ ــود. روش تصفیـ می شـ
خانـــه فاضـــلاب شـــهر کاشـــان لجـــن فعـــال 
هوادهـــی گســـترده درمـــدول اول ولجـــن 
ــذف  ــی حـ ــا ویژگـ ــدول دوم بـ ــال 20مـ فعـ
نیتـــرات و فســـفات وتولیـــد بـــرق ازبیـــوگاز 

لجـــن تولیـــدی اســـت.
ـــه  ـــده و چ ـــام ش ـــا الان انج ـــروژه ت ـــاز پ ـــد ف چن

ـــت. ـــده اس ـــی مان ـــدار آن باق مق
مـــدول اول هـــم اکنـــون قابلیـــت تصفیـــه 
ـــه  ـــبانه روز را دارد ک ـــب در ش 6660مترمکع
باســـاخت تـــه نشـــینی های اولیـــه ظرفیـــت 
آن بـــه20 هـــزار مترمکعـــب در شـــبانره 
وز می رســـد و مـــدول دوم کـــه کامـــل راه 
انـــدازی شـــده ظرفیـــت تصفیـــه 20 هـــزار 
ـــبانه روز دارد. ـــلاب را در ش ـــب فاض مترمکع
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بـــا حضـــور نماینـــده ولـــی فقیـــه و امـــام 
ـــواده معظـــم  کاشـــان، جمعـــی خان جمعـــه 
فرمانـــدار  معاونـــت  ایثارگـــران،  و  شـــهدا 
آران و بیـــدگل، رئیـــس شـــورای اســـامی 
کارکنـــان  شـــهر آران و بیـــدگل، ریاســـت و 
اداره صنعـــت، معـــدن و تجـــارت آران و 
کاشـــان،  بیـــدگل، رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی 
کبریایـــی  گـــروه نهـــم شـــهید  فرماندهـــی 
ارتـــش مســـتقر در آران و بیـــدگل و جمعـــی 
ـــگ  کلن ـــانه،  ـــاب رس ـــگاران و اصح از خبرن
خانـــه  تصفیـــه  طـــرح  اجرایـــی  عملیـــات 
تکمیلـــی پســـاب ایـــن مجتمـــع نیـــز بـــر زمیـــن 

ــورد. خـ
در  کویـــر  فـــوالد  مجتمـــع  عامـــل  مدیـــر 
گفـــت: بـــا بهـــره بـــرداری از  ایـــن مراســـم، 
ایـــن پـــروژه، نیـــاز ایـــن مجتمـــع بـــه آبهـــای 
کامـــل قطـــع مـــی شـــود.  زیرزمینـــی بطـــور 
احمـــد خـــوروش، افـــزود: تصفیـــه خانـــه 
ــا  ــر بـ کویـ تکمیلـــی پســـاب مجتمـــع فـــوالد 
ظرفیـــت ورودی 90 لیتـــر بـــر ثانیـــه بـــا هـــدف 
کاشـــان و اســـتفاده  تصفیـــه پســـاب شـــهری 
از ایـــن منبـــع آبـــی در صنعـــت احـــداث مـــی 

ـــود. ش
آب  تامیـــن  بـــرای  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ورودی ایـــن تصفیـــه خانـــه طـــی ســـالهای 
گـــذاری  کیلومتـــر لولـــه  اخیـــر بالـــغ بـــر 17 
شـــهری  فاضـــاب  تاسیســـات  محـــل  از 
کارخانـــه انجـــام شـــده  کاشـــان تـــا محـــل 
از  بـــرداری  بهـــره  کـــرد:  تصریـــح  اســـت، 
کاشـــان از یـــک  پســـاب فاضـــاب شـــهری 
ســـو موجـــب قطـــع نیـــاز بـــه برداشـــت از 
از  و  شـــده  منطقـــه  زیرزمینـــی  آب  منابـــع 
ســـوی دیگـــر معضـــات زیســـت محیطـــی 
ناشـــی از جـــاری شـــدن پســـاب شـــهری در 
محیـــط طبیعـــی و اســـتفاده نادرســـت آن در 
کشـــاورزی را مرتفـــع مـــی نمایـــد. بخـــش 
تکمیلـــی  خانـــه  تصفیـــه  احـــداث  وی 
گامـــی  را  کویـــر  فـــوالد  مجتمـــع  پســـاب 
ارزشـــمند در حـــوزه محیـــط زیســـت منطقـــه 
ــر  کویـ ــوالد  ــع فـ گفـــت: مجتمـ ــرد و  کـ ــر  ذکـ
در  کشـــور  پیشـــگام  صنعـــت  بعنـــوان 

زیســـت  اســـتانداردهای  رعایـــت  عرصـــه 
محیطـــی و همچنیـــن رکـــورد دار مصـــرف 
کشـــور،  کـــم آب در میـــان صنایـــع فوالدیـــن 
گیـــری از  ایـــن تصفیـــه خانـــه را بـــا بهـــره 
کـــه یکـــی از بـــه روزتریـــن   MBR تکنولـــوژی
روشـــهای تصفیـــه فاضـــاب و پســـاب در 
 20 وســـعت  بـــه  فضایـــی  در  دنیاســـت، 

کنـــد. هـــزار متـــر مربـــع احـــداث مـــی 
آب  کیفیـــت  کـــرد:  کیـــد  تا خـــوروش 
حـــد  در  خانـــه  تصفیـــه  ایـــن  خروجـــی 
اســـتانداردهای آب آشـــامیدنی اســـت و 
پـــرت  شـــرکت  محصـــول  آن  تکنولـــوژی 
ـــر عهـــده شـــرکت  ـــا و مدیریـــت طـــرح ب ایتالی

اســـت. کویـــر  فـــراب  زالل 
ایـــن  احـــداث  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
تصفیـــه خانـــه بـــا رویکـــرد بومـــی ســـازی و 

کشـــور انجـــام  ارتقـــای دانـــش فنـــی داخـــل 
توســـط مهندســـان  آن  و طراحـــی  شـــده 
خارجـــی و بخـــش عمـــده ای از ســـاخت، 
تامیـــن و نصـــب توســـط مهندســـان ایرانـــی 

ــت. ــه اسـ گرفتـ ــورت  صـ
گفـــت: آب حاصـــل از ایـــن تصفیـــه  وی 
کننـــده خطـــوط  خانـــه در سیســـتم خنـــک 
و  اســـتفاده  مـــورد  مجتمـــع  ایـــن  تولیـــد 
گیـــرد و هیـــچ  بازچرخانـــی مجـــدد قـــرار مـــی 
گونـــه پســـاب خروجـــی نخواهـــد داشـــت.  
گیـــری  خـــوروش از جملـــه مزایـــای بهـــره 

مدیرعامل مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل:

ش
گــــزار

ســـایر  بـــه  نســـبت   MBR تکنولـــوژی  از 
ســـاخت  در  پســـاب  تصفیـــه  روشـــهای 
تصفیـــه خانـــه تکمیلـــی را، شـــوک پذیـــری 
کاهـــش  کیفیـــت پســـاب ورودی،  بـــاال در 
ــداری  ــازن و پایـ ــای مخـ ــه فضـ ــل توجـ قابـ

کـــرد. آنالیـــز خروجـــی ذکـــر 
فـــوالد  مجتمـــع  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
بـــا  اســـت  کـــرده  تـــاش  همـــواره  کویـــر 
اجتماعـــی  هـــای  مســـئولیت  بـــه  عمـــل 
خـــود در حـــوزه هـــای اقتصـــاد، جامعـــه و 
حیـــط زیســـت، در مســـیر نیـــل بـــه توســـعه 
ی پایـــدار قـــدم برداشـــته و زمینـــه توســـعه 
در  را  جانبـــه  همـــه  مانـــدگار  و  مطلـــوب 

کشـــور فراهـــم نمایـــد. منطقـــه و 
زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  اداره  رئیـــس 
ــیه  ــز در حاشـ ــتان آران و بیـــدگل نیـ شهرسـ

آغـــاز عملیـــات احـــداث ایـــن تصفیـــه خانـــه 
کویـــر بـــا بیـــان  در بازدیـــد از مجتمـــع فـــوالد 
ایـــن مجتمـــع در ســـالهای اخیـــر  اینکـــه 
قدمهـــای خوبـــی در حـــوزه هـــای زیســـت 
ـــت:  ـــار داش ـــت، اظه ـــته اس ـــی برداش محیط
پایـــدار،  توســـعه  بـــه  رســـیدن  ی  الزمـــه 
کنـــار  تـــداوم تولیـــد و پویایـــی اقتصـــادی در 
توجـــه بـــه مســـائل زیســـت محیطـــی اســـت.
ابـــراز  بـــا  افـــزود:  نگهبـــان  عبـــاس  ســـید 
احـــداث  عملیـــات  آغـــاز  از  خرســـندی 
تصفیـــه خانـــه تکمیلـــی پســـاب مجتمـــع 

بـــا  کـــرد:  امیـــدواری  ابـــراز  کویـــر،  فـــوالد 
بهـــره بـــرداری از ایـــن پـــروژه در ســـال آینـــده 
شـــاهد رفـــع نیـــاز ایـــن مجتمـــع بـــه منابـــع 

آبـــی زیرزمینـــی باشـــیم.
مشـــاور عالـــی مدیرعامـــل مجتمـــع فـــوالد 
کویـــر نیـــز در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان اینکـــه تـــا 
کنـــون اقدامـــات خوبـــی در زمینـــه توســـعه  ا
بیـــدگل  و  آران  و  کاشـــان  منطقـــه  در 
گرفتـــه اســـت، اظهـــار داشـــت:  صـــورت 
کـــه توجـــه چنـــدان  ایـــن در حالـــی اســـت 
پایـــدار  توســـعه  مســـاله  بـــه  مطلوبـــی 
صـــورت نگرفتـــه و ایـــن مهـــم، بـــا رویکـــرد 
ـــه مســـائل مختلـــف  ـــر ب کوی مجتمـــع فـــوالد 
اقتصـــادی، اجتماعـــی و زیســـت محیطـــی 

باورپذیرتـــر شـــده اســـت.
آغـــاز  بـــه  زاده،  حســـین  حســـین  دکتـــر 
عملیـــات احـــداث پـــروژه تصفیـــه خانـــه 
کویـــر  فـــوالد  مجتمـــع  پســـاب  تکمیلـــی 
ــروژه  ــرای ایـــن پـ گفـــت: اجـ ــرد و  کـ ــاره  اشـ
از یـــک ســـو مســـاله نیـــاز ایـــن مجتمـــع بـــه 
کـــرده و از ســـوی  آب را بـــرای همیشـــه رفـــع 
پســـاب  شـــدن  جـــاری  مشـــکل  دیگـــر، 
کشـــاورزی  کاشـــان در اراضـــی  فاصـــاب 
ــی  ــه معضلـ ــدن بـ ــل شـ ــال تبدیـ ــه در حـ کـ
مـــی  زیســـت  محیـــط  حـــوزه  در  جـــدی 

باشـــد را مرتفـــع مـــی نمایـــد. 
زیســـت  بـــزرگ  پـــروژه  ایـــن  اجـــرای  وی 
تحســـین  شایســـته  اقدامـــی  را  محیطـــی 
بـــا  انتظـــار مـــی رود  گفـــت:  کـــرد و  ذکـــر 
حمایـــت هـــای نهـــاد محتـــرم حفاظـــت 
ســـایر  همچنیـــن  و  زیســـت  محیـــط  از 
دســـتگاههای اجرایـــی منطقـــه، ایـــن پـــروژه 
کوتاهتریـــن زمـــان بـــه بهـــره بـــرداری  در 

برســـد.
کویـــر،  کـــرد: مجتمـــع فـــوالد  کیـــد  وی تا
بعنـــوان شـــرکتی خوشـــنام در حـــوزه پـــای 
بنـــدی بـــه قوانیـــن و اســـتانداردها شـــناخته 
کامـــل  مـــی شـــود و خـــود را بـــه رعایـــت 
ضوابـــط و حفـــظ منابـــع  ارزشـــمند زیســـت 

محیطـــی متعهـــد مـــی دانـــد.
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