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را   99 ســال  پایانــی  روزهــای  کحــال:  عباســعلی 
کــه  اســت  ســال  یــک  گذاریــم؛  مــی  ســر  پشــت 
کرونــا دســت و پنجــه نــرم مــی  جامعــه مــا دارد بــا 
کنــد و در ایــن نبــرد نفســگیر روزهــای تلــخ و شــیرین 
کردیــم. تلخ تریــن صحنه این نبرد  زیــادی را ســپری 
و فاضــاب  بــرای همــکاران شــریف شــرکت آب 
قانــع  مهنــدس  آقــای  جنــاب  فــراق  غــم  کاشــان 
کردیــم.  بــود. مــا یــک ســال را بــا دوری او ســپری 

شــیرینی ایــن ســال بــرای ایــن مجموعــه، موفقیــت 
مختلــف  بخشــهای  همــکاران  کــه  بــود  هایــی 
شــریف  مــردم  بــه  رســانی  خدمــت  عرصــه  در 
کاشــان و آران و بیــدگل بــه دســت  شهرســتانهای 
رســانی  خدمــت  در  نتوانســت  کرونــا  آوردنــد. 
کنــد بلکــه ایــن  شــرکت آبفــا بــه مــردم خللــی ایجــاد 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط خــاص  همــکاران مــا بودنــد 
عرضــه  ای  گونــه  بــه  را  خــود  خدمــات  جامعــه 
ایــن ویــروس  بــرای جــوالن  را  کــه عرصــه  کردنــد 

خدمــات  ســال  ایــن  در  نماینــد.  تنــگ  منحــوس 
گیــری  غیرحضــوری شــرکت آبفــا بــه صــورت چشــم 
کردنــد  افزایــش یافــت و همــه مجموعــه هــا تــاش 
مــردم  بــه  را  همراهــی  و  همدلــی  مــدارا،  نهایــت 
باشــند. داشــته  کاشــان  دارالمومنیــن   منطقــه 
خداونــد  ســال  ایــن  در  کــه  نعماتــی  از  دیگــر  یکــی 
خدمــت  کــرد  مجموعــه  ایــن  روزی  متعــال 
بــود.  شهرســتان  دو  روســتاهای  بــه  رســانی 
پــاس  نیکــی  بــه  را  نعمــت  ایــن  مــا شــکر  همــکاران 
الهــی  لطــف  شــکرانه  بــه  اســت  امیــد  و  داشــتند 
بنشــانیم. روســتاها  همــه  مــردم  لبــان  بــر   لبخنــد 
نیــز در  آبفــا  ایــن میــان، روابــط عمومــی شــرکت  در 
فعالیتهــای  کــرد  تــاش  هــا  مجموعــه  ســایر  کنــار 
و  نکنــد  متوقــف  کرونــا  ســنگین  ســایه  در  را  خــود 
ــا اصحــاب رســانه و فعــاالن هنــری  تعامــل ســازنده ب
و  دقیــق  رســانی  اطــاع  بــه  شهرســتان  فرهنگــی  و 
بپــردازد. شــهروندی  آمــوزش  همچنیــن  و   ســریع 

با حضور فرماندار آران و بیدگل انجام شد:
شــبکه،  اصــاح  پــروژه   از  بهره بــرداری  و  افتتــاح 

روســتایی تله متــری  راه انــدازی  و  انشــعابات 

احمد اصفهانیان:
 ما دفتر از حکایت عشقت نبسته ایم.

] صفحه3[] صفحه8[

ین سال99 تلخ و شیر
سخن آغازین:

ســیدنا  فرمــوده  کرونــا،  بــا  نبــرد  ســال  دومیــن  در 
خامنــه  ا...  آیــت  حضــرت  انقــاب  رهبــر  القائــد، 
ای )مــد ظلــه العالــی( را چــراغ راه خــود قــرار داده 
توجــه  کــرد  خواهیــم  تــاش  بضاعــت  قــدر  بــه  و 
ویــروس  ایــن  بــه ســامت شــهروندان و شکســت 
منحــوس را جــزء الینفــک رســالت خــود قــرار داده 
نیــز  را  آمــوزش شــهروندی و اطــاع رســانی  و رونــد 
ــه  ــف ادام ــی مضاع ــا تاش ــم، ب ــن مه ــه ای ــه ب ــا توج ب

دهیــم.

یال به بهره برداری رسید پنج پروژه آبرسانی با اعتبار 1315 میلیارد ر
در قالب  سی و هشتمین هفته پویش  #هرهفته_الف_ب_ایران و با حضور وزیر نیرو بصورت ویدئو کنفرانس
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کنفرانــس  وزیــر نیــرو بــه صــورت ویدئــو 
ــا  ــروژه آبفــای شــهری و روســتایی ب ــج پ پن
اعتبــاری بالــغ بــر یــک هــزار و ۳۱۵ میلیارد 

ــال را بــه بهــره بــرداری رســاند. ری
مهندس محمدرضا اســدی، مدیرعامل 
کاشــان، در حاشــیه آییــن افتتــاح  آبفــای 
از آب شــرب  نمــک زدایــی  تأسیســات 
اصــاح  گفــت:  نوش آبــاد  چاه هــای 
احــداث  انتقــال،  خطــوط  بازســازی  و 
تأسیســات نمــک زدایــی آب چاه هــای 
آب،  ذخیــره  مخــزن  احــداث  شــرب، 
ــر  اصــاح و بازســازی خــط انتقــال آب ناب
کاشــان مهم تریــن پروژه هــای قابــل  بــه 

بهــره بــرداری اســت.
»تأسیســات  پــروژه  خصــوص  در  او، 
چــاه ه ای  شــرب  آب  از  زدایــی  نمــک 
پــروژه  ارزش  گفــت:  نوش آبــاد« 
بــا  نوش آبــاد  زدایــی  نمــک  تاسیســات 
آب  مترمکعــب   ۲۴۰۰ تصفیــه  ظرفیــت 
در شــبانه روز بالــغ بــر ۸۵ میلیــارد ریــال 
کــه از محــل ســرمایه گذاری بخــش  بــوده 
محقــق   B.O.O روش  بــه  خصوصــی 

اســت. شــده 
گفتــه او،  افتتــاح ایــن پــروژه روزانــه  بــه 
کیفیــت  ۲۴۰۰ مترمکعــب آب شــرب بــا 
شــهر  شــهروندان  اختیــار  در  مناســب 

گرفــت. خواهــد  قــرار  نوش آبــاد 
کاشــان، ارزش ایــن  مدیرعامــل آبفــای 
انتقــال  بازســازی خــط  پــروژه اصــاح و 
کاشــان را بالغ بــر ۸۰۰ میلیارد  آب نابــر بــه 
گفــت: ایــن پــروژه  کــرد و  ریــال عنــوان 
طریــق  از  را  نابــر  مناطــق  چاه هــای  آب 
ــا لولــه چــدن  کیلومتــر خــط انتقــال ب  ۲۳
کتیــل بــه قطــر میلی متــر، ســه ایســتگاه  دا
کاشــان  فشارشــکن و دو بــاب مخــزن بــه 

می دهــد. انتقــال 
ذخیــره  مخــازن  احــداث  اســدی، 

هــزار   ۱۰ ظرفیــت  بــه  »کاشــان«  آب 
کــدام  مترمکعــب، »قمصــر و راونــد« هــر 
بــا  مترمکعــب  هــزار  یــک  ظرفیــت  بــه 
ارزش ۳۱۰ میلیــارد ریــال را یــادآور شــد 
گفــت: مقدمــات اجــرای پــروژه ارتقــای  و 
کیفــی آب مناطــق شــهری خــزاق  کمــی و 
ــاد و مجتمــع روســتایی »یــزدل،  و طاهرآب
فراهــم  نیــز  محمدآبــاد«  و  علی آبــاد 
کــه در ایــن آییــن بــا حضــور  شــده اســت 
نیــرو  وزیــر  معــاون  جانبــاز،  حمیدرضــا 
بــر  آن  اجرایــی  عملیــات  آغــاز  کلنــگ 

شــد. خواهــد  زده  زمیــن 
او افــزود: هزینــه اجــرای ایــن پــروژه ۱۲۰ 

کــه  اســت  شــده  بــرآورد  ریــال  میلیــارد 
خــط  کیلومتــر   ۱۴ اجــرای  بــر  مشــتمل 
کاشــان،  انتقــال از تأسیســات شــماره ۵ 
احــداث  و  زمینــی  مخــازن  ســاخت 

اســت. پمپــاژ  ایســتگاه 
پــروژه آب  ایــن  اجــرای  او،بــا  گفتــه  بــه 

کیفیــت در اختیــار  شــرب مناســب و بــا 
روســتایی  و  شــهری  مناطــق  مشــترکین 

گرفــت. خواهــد  قــرار  مذکــور 
که بــرای افتتاح  رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو 
هشــتمین  و  ســی  پروژه هــای  همزمــان 
»الــف_ ب_ایــران« در  پویــش  از  هفتــه 
اســتان های، قــم و زنجــان و آب شــیرین 
کنفرانس  کــن نــوش آبــاد بصــورت ویدیــو 
گفــت: اولویــت مــا تحقــق  کــرد  ســخنرانی 
مــردم داده  بــه  کــه  وعده هایــی اســت 

می شــود.
روزی  شــبانه  تــاش  بــر  کیــد  تا بــا  او 
گفــت:  آبفــا  و  نیــرو  وزارت  همــکاران 

بــرق  و  آب  بخــش  در  نســبی  بطــور  مــا 
نیســتیم. مــردم  شــرمنده 

ــا وجــود فشــار های جنــگ  ــۀ او ب گفت ــه  ب
هــای هوشــمندی  تحریــم  و  اقتصــادی 
کننــدگان در طــول  گفتــه تحمیــل  کــه بــه 
دولــت  و  ملــت  یــک  مقابــل  در  تاریــخ 

بــی ســابقه بــوده اســت در طلیعــه ۴۳ 
انقــاب  پیــروزی  ســالگرد  ســومین 
اســامی از زیبایــی هــای مکــر خداونــد 
فیزیکــی  حضــور  از  اثــری  کــه  اســت 
آرزو  کــه  کســانی  و  کننــدگان  تحریــم 
داشــتند جشــن پیــروزی برگــزار نشــود در 
ــر  گام ب کشــور  مســیر پیشــرفت و توســعه 

داریــم. مــی 
نیــز  آب  بــازار  وعــده  گفــت؛  نیــرو  وزیــر 
دنبــال می شــود، مقدمــات اولیــه انجــام 
تشــکیل  نیــز  آن  مرکــزی  ســتاد  و  شــده 
شــده اســت و چنــد شــهر نیــز بــه صــورت 
کاشــان هــم  گــر  آزمایشــی انتخــاب شــده ا

کنــد. آمادگــی دارد اعــام 
کاشــان  وزیــر نیــرو خطــاب بــه نماینــده 
تبدیــل  بــر  مبنــی  شــما  وعــده  گفــت: 
کویری  گازی در منطقه  کولر هــای آبــی بــه 
کــه رقــم قابــل توجهــی  کاشــان  کــم آب  و 
سیســتم های  بــرای  را  شــیرین  آب  از 
سرمایشــی اســتفاده می کنــد هنــوز محقق 
بــا  می توانــد  کاشــان  اســت،  نشــده 
ــرای  ــو ب ــوان الگ ــه عن ــم ب ــن مه ــق ای تحق
کشــور بــا پیشــگامی ســرمایه  ســایر نقــاط 

شــود. معرفــی  عاقه منــد  گــذاران 
 حمیدرضــا جانبــاز معــاون وزیــر نیــز در 
افتتــاح  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آییــن  ایــن 
بــه  آبــاد  نــوش  کــن  پــروژه آب شــیرین 
گــذار بخــش خصوصــی  همــت ســرمایه 
گفــت: بــا افتتــاح  در ســال ۹۸ آغــاز شــد 
ایــن پــروژه )EC هدایــت الکتریکــی آب( 
کــه ۴ هــزار میکــرو مــوس  آب نــوش آبــاد 
کاهــش  بــر مترمربــع اســت بــه زیــر هــزار 

می یابــد.
او افــزود: عــاوه بــر شــهر نــوش آبــاد ۱۱ 
کــن بهــره  روســتا نیــز از ایــن آب شــیرین 

می شــوند. منــد 

یال به بهره برداری رسید پنج پروژه آبرسانی با اعتبار 1315 میلیارد ر
در قالب  سی و هشتمین هفته پویش  #هرهفته_الف_ب_ایران و با حضور وزیر نیرو بصورت ویدئو کنفرانس
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پروژه هــای اصــاح شــبکه روســتایی 
و تلــه متــری چــاه هــای حســین آباد، 
باد ویزدالن بخش کویرات  قاســم آ
بــا  بیــدگل  و  آران  شهرســتان  
و  میلیــارد   ۱۵ بــر  بالــغ  اعتبــاری 
مراســمی  طــی  ریــال  میلیــون   ۴۷۵
بیــدگل،  آران و  بــا حضــور فرمانــدار 
کاشــان، بخشــدار  مدیرعامــل آبفــای 
شــهر  اســامی  شــوراهای  اعضــای  و 
بــه  و  بخش کویرات افتتــاح  روســتا  و 

بهره برداری رســید.

فرمانــدار آران و بیــدگل در ایــن مراســم 
ــه مــا آموخــت  گفــت: انقــاب اســامی ب
تنهــا  نــه  مدیریــت  صندلی هــای  کــه 
نیســت  قــدرت  از  کام جویــی  بــرای 
کوشــش و  بلکــه فرصتــی بــرای تــاش و 
خدمات رســانی بــه مــردم اســت و ایــن 
کاشــان و  موضــوع بــه خوبــی در آبفــای 

اســت. مشــهود  بیــدگل  و  آران 
و  شــهرها  افــزود:  بایبــوردی  اســماعیل 
محدودیــت  دو  بــا  کویــری  روســتاهای 
ک  مواجــه اســت یکــی آب و دیگــری خــا
کــه مشــهود و قابــل لمــس اســت. اســت 
 بــه همیــن جهــت اســتقرار نظــام عادالنــه 
ضــروری  آب  مصــرف  و  توزیــع  و  تولیــد 
موضــوع  ایــن  کــه  اســت  اهمیــت  بــا  و 
بــا اســتقرار ســامانه پایــش آب از طریــق 
بــه  آب  چاه هــای  تله متــری  راه انــدازی 

اســت. شایســتگی محقــق شــده 
وی یادآور شد:

گنجینــه ای  کویــری  مناطــق  در  آب 
در  زمیــن  اعمــاق  از  کــه  گرانبهاســت 
دســترس مــا قــرار می گیــرد. بنابرایــن الزم 

کــرده و  بــه درســتی حفــظ  را  اســت آن 
کنیــم. پــروژه  اصــاح  بــا دقــت مصــرف 
گامــی  شــبکه های آبرســانی و انشــعابات 
ایــن  نگاهــداری  و  حفــظ  راســتای  در 
گفت:ادغــام  گرانبهاســت.بایبوردی  دّر 
نفــع  بــه  روســتایی  و  شــهری  آبفــای 

. شــد  تمــام  روســتائیان 

 آبفای شــهر با توانمندی و چابکی بیشــتر 
کوتاه بســیاری از  توانســت در یــک مــدت 
ــال ها  ــه س ک ــتایی  ــای روس ــکات آبف مش
می کردنــد  نــرم  پنجــه  و  دســت  آن  بــا 
بــه  شایســته ای  خدمــات  و  کــرده  رفــع 

کنــد. روســتائیان ارائــه 
ایــن  از  پیــش  گفــت:  فرمانــدار 
در  زمیــن  فرونشســت  کوچک تریــن 
شکسته شــدن  باعــث  کویــری  مناطــق 
شــبکه آبرســانی و خطــوط انتقــال می شــد 
و آبرســانی روســتایی را بــا چالــش جــدی 

می کــرد.  مواجــه 
کــه پــس از ادغــام  بــا اقدامــات خوبــی 
آبفــای شــهری و روســتایی انجــام شــده 

شــبکه های  و  انتقــال  خطــوط  اســت 
از  بســیاری  و  شــده  مقــاوم  آبرســانی 

اســت. گردیــده  مرتفــع  مشــکات 
سیســتم  راه انــدازی  اهمیــت  بــه  وی 
گفت: روستاهای  کرده و  تله متری اشــاره 
شهرســتان  کویــرات  بخــش  ابوزیدآبــاد 
آران و بیــدگل بــه عنــوان نخســتین های 

مناطــق روســتایی شــمال اســتان اصفهــان 
کاشــان و آران و بیدگل  و شهرســتان های 
راه انــدازی  بــا  کــه  می شــود  محســوب 
تله متــری چاه هــای آب پایــش انتقــال و 
توزیــع آب را هوشــمند و هدفمنــد نمــوده 

اســت.
ایــن  تحقــق  کــرد:  کیــد  تأ بایبــوردی 
تأمیــن  واســطه ی  بــه  صرفــًا  اقدامــات 
از  ناشــی  بلکــه  نیســت  اعتبــار  و  هزینــه 
اســت  هوشــمند  و  خــاق  فکرهــای 
مــردم  کام  آن  نتایــج  امیدواریــم  کــه 
پیــش  از  بیــش  را  منطقــه  روســتاهای 

کنــد. شــیرین 
ادارة  رئیــس  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 

بــه  ابوزیدآبــاد  روســتایی  و  شــهر  آبفــای 
گفــت: پــروژة  تشــریح پروژه هــا پرداخــت و 
چاه هــای  تله متــری  و  شــبکة  اصــاح 
و  قاســم آباد  حســین آباد،  روســتاهای 
ــر ۱۵ میلیــارد و  ــا اعتبــاری بالــغ ب یــزدالن ب
۴۷۵ میلیــون ریــال انجــام شــده اســت.
حامــد رمضانــی افــزود: هــدف از اجــرای 

 - دور  راه  از  کنتــرل   - تله متــری  پــروژة 
هوشــمند  مدیریــت  و  آبرســانی  پایــش 
انتقــال و توزیــع آب در مخــازن و شــبکه 
ــر ۳ میلیــارد  ــا اعتبــاری بالــغ ب کــه ب اســت 

ریــال محقــق شــده اســت.
کــرد: »مدیریــت هوشــمند  وی تصریــح 
بــار  پیــک  تأسیســات آب«، »مدیریــت 
بــرق«، »پیشــگیری از ســرقت تجهیــزات« 
تحلیــل  و  داده  بانــک  »ایجــاد  و 
اهــداف اســتقرار و  از دیگــر  اطاعــات« 
بهره بــرداری از سیســتم تله متــری اســت 
کــه برای نخســتین بــار در بین روســتاهای 
کاشــان و آران و بیــدگل  شهرســتان های 
کویــرات ابوزیدآبــاد عملیاتــی  در منطقــه 

گردیــده اســت.
رمضانــی افــزود: پــروژه اصــاح شــبکه و 
انشــعابات بــه عنــوان دیگــر پــروژه ایــن 

می رســد بهره بــرداری  بــه  منطقــه 
 در ایــن پــروژه ۵ هــزار و ۶۷۰ متــر شــبکه 
و ۲۵۰ فقــره انشــعاب بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
۱۲ میلیــارد و ۴۷۵ میلیــون ریــال انجــام 

گرفتــه اســت.
شــد:  یــادآور  ابوزیدآبــاد  آبفــای  رئیــس 
ــری  ــروژه »جلوگی هــدف از اجــرای ایــن پ
فشــار  »تأمیــن  آب«،  هدررفــت  از 
ــای  ــض لوله ه ــق تعوی ــتاندارد« از طری اس

اســت. قدیمــی  و  فرســود 
و  افتتــاح  بــه  اشــاره  بــه  رمضانــی 
بهره بــرداری از پنــل خورشــیدی مخــزن 
گفــت: ایــن پــروژه بــا  ذخیــره آب یــزدالن 
کاهــش هزینه هــای انتقــال بــرق تــا  هــدف 
ک  محــل مخــزن و اســتفاده از انــرژی پــا

اســت. گرفتــه  انجــام 
پنــل  از  بهره بــرداری  و  راه انــدازی  بــا 
نیــاز تاسیســات  بــرق مــورد  خورشــیدی 
ــل  ــورت قاب ــه ص ــده و ب ــن ش ــزن تأمی مخ
بــر  در  را  هزینه هــا  کاهــش  توجهــی 

داشــت.  خواهــد 

افتتاح و بهره برداری از پروژه  اصالح شبکه، انشعابات و راه اندازی تله متری روستایی

با حضور فرماندار آران و بیدگل انجام شد:
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کاشان بررسی شد وضعیت منابع انسانی آبفای 

جلســه بررســی وضعیت منابع انســانی شــرکت آب 
گیاهــی  کاشــان بــا حضــور دکتــر رضــا  و فاضــاب 
کریــم محرمــی  معــاون منابــع انســانی و پشــتیبانی، 
آمــوزش،  و  انســانی  منابــع  توســعه  مدیــرکل  راد 
توســعه  مدیــرکل  ایلیــادی  حســین  مهنــدس 
مدیریــت و تحــول اداری شــرکت مهندســی آبفــای 
کشــور، مهنــدس محمدرضــا اســدی اســدی مدیــر 
شــرکت  مدیــران  و  معاونیــن  از  جمعــی  و  عامــل 
کاشــان در ســالن جلســات شــرکت آبفــای  آبفــای 

کاشــان برگــزار شــد.
شــرکت  پشــتیبانی  و  انســانی  منابــع  معــاون 
گفــت  جلســه  ایــن  در  کشــور  آبفــای  مهندســی 
گــذر اســت. انســان مومــن  ــر در  فرصت هــا مثــل اب
کامــل ضوابــط  ــرای تحقــق جامــع و  از فرصت هــا ب
کاهــش  ســازمانی در راســتای ارتقــای خدمــات و 
گام بــر مــی دارد. مشــکات مــردم و شــهروندان 

گیاهــی افــزود مــرور داســتان حضــرت  دکتــر رضــا 
کریــم  بیان گــر آن اســت  موســی و شــعیب در قــرآن 
کــه مــا بایــد افــراد قــوی و امیــن را بــرای خدمــت بــه 

کنیــم. گرفتــه و حفــظ  کار  مــردم در ســازمان بــه 
ایلیــادی  حســین  مهنــدس  جلســه  ابتــدای  در 
منابــع  وضعیــت  تصریــح  بــه  محرمــی راد  کریــم  و 
و  پرداخــت  آبفــا  شــرکت های  در  انســانی 
فرصت هــا و آســیب های ایــن حــوزه را برشــمردند.

ــع انســانی و آمــوزش شــرکت  ــرکل توســعه مناب مدی
»َمــن  می فرماینــد  جــواد  امــام  گفــت:  مهندســی 
کــه راه  کســی  ــم َیعــِرِف الَمــواِرَد أعَیْتــُه الَمصــاِدُر 

َ
ل

از  شــدن  بــرون  راه  نشناســد،  را  کارى  بــه  ورود 
بیانگــر  ایــن حدیــث  آن درمانــده اش می کنــد.« 
کــه بــه مــا یــادآوری  یــک تفکــر سیســتمی اســت 
 در 

ً
کنیــم حتمــا گــر در ورودی هــا اشــتباه  می کنــد ا

شــد. خواهیــم  آســیب   دچــار  خروجی هــا 

پســت های  بایــد  کــه  ایــن  بیــان  بــا  راد   محرمــی 
ســازمانی بــا تخصــص و توانمنــدی افــراد مطابقــت 
کــرد مــا بایــد اقدامــات خــود  داشــته باشــد تصریــح 
کــرده و نبایــد  را بــر اســاس ضوابــط و قوانیــن اســتوار 
سرنوشــت خــود و همــکاران را بــر بــال آرزو و خیــال 

ببندیــم.

سیســتم های  در  کارکنــان  دغدغه هــای  وی 
گفــت:  کــرد و  اداری را در ســه محــور طبقه بنــدی 
بــه  شــغلی  ارتقــای  و  امنیــت  مالــی،  بحث هــا 
در  کارکنــان  دغدغه هــای  جدی تریــن  عنــوان 
کــه شایســته اســت بــرای  ســازمان مطــرح اســت 

کنیــم.   اقــدام  آن  رفــع 

الزم بــه ذکــر اســت پــس از ایــن جلســه دکترگیاهــی 
علــی  مهنــدس  یــاد  زنــده  مــزار  بــر  همراهــان  و 
ومنابــع  ریــزی  برنامــه  فقیــد  معــاون  کبرقانــع  ا
انســانی حاضــر شــده و یــاد و خاطــره مرحــوم قانــع 
گرامــی داشــتند. گل و قرائــت فاتحــه  را بــا نثــار تــاج 

علــی دلخــواه معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب 
کاشــان دربــاره پــروژه هــای ایــن  شــرکت آبفــای 

گفــت: شــرکت در ســال جــاری 
در ســال جــاری پــروژه هــای آبفــا در دو مرحلــه 
کــه در قالــب  ــر  اتفــاق افتــاده اســت؛ مرحلــه اخی
کــه در  پویــش )هرهفته_الــف_ب_ ایــران( بــود 
هفتــه ســی و هشــتم پویــش روی داد. در ایــن 
پویــش پنــج پــروژه اجرایــی بــه ثمــر نشســت. یــک 

ــروژه هــم شــروع شــد. پ
گفت: وی درباره این پروژه ها 

ایــن پــروژه هــا در جاهــای مختلــف اجــرا شــده 
اســت؛ از جملــه اصــاح و بازســازی خــط انتقــال 
کاشــان؛ ایــن پــروژه شــامل 23  ــه شــهر  ــر ب آب ناب
کیلومتــر خــط انتقــال آب بــا لولــه هــای چدنــی بــه 
قطــر 400 میلــی متــر ، ســه ایســتگاه فشــار شــکن و 

دو بــاب مخــزن تعــادل فشــار اســت.
کاشــان از طریــق ایــن  بیســت درصــد از آب شــهر 
خــط انتقــال تامیــن مــی شــود و نقــش مهمــی را در 
آب رســانی، بــه ویــژه در زمــان پیــک مصــرف بــه 

عهــده دارد.
مهندس دلخواه ادامه داد:

پــروژه دوم مربــوط بــه شــهر نــوش آبــاد بــود. در 
آبهــای  از  زدایــی  نمــک  تاسیســات  شــهر  ایــن 
کــن افتتــاح شــد.  شــرب یــا همــان آب شــیرین 
کــن 2400 متــر مکعــب در شــبانه  ایــن آب شــیرین 
کــه حجــم  روز ظرفیــت دارد و باعــث مــی شــود 
کمتــر بــه   EC کهــن، بــا یــک مصرفــی ایــن شــهر 
دســت مــردم برســد و شــهروندان ایــن منطقــه 

گواراتــری را بنوشــند. بتواننــد آب 
وی افزود:

کــه  ســه بــاب مخــزن ذخیــره آب ســاخته شــده 
مجموعــا 12 هــزار مترکعــب حجــم دارد. 10هــزار 
که زمینی و  کاشــان اســت  مترمکعب آن در شــهر 

بــه صــورت بتنــی اجــرا شــده اســت.
مخزنــی هــم بــه ظرفیــت 1000 متــر مکعــب همــراه 
بــا خطــوط رفــت و برگشــت و ایســتگاه پمپــاژ در 
یــک  نیــز  راونــد  احــداث شــد. در  شــهر قمصــر 
مخــزن بــه ظرفیــت 1000 متــر مکعــب و احــداث 
اتاقــک دیــزل ژنراتــور و ایســتگاه پمپــاژ بــه بهــره 

بــرداری رســید.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و 
کــه در پویــش  کاشــان دربــاره پــروژه ای  فاضــاب 
گفــت: طــرح ارتقــاء  »الــف ب ایــران« شــروع شــد 
کاشــان شــامل  کیفــی آب مناطــق شــهری  کمــی و 
یــزدل و  خــزاق و طاهرآبــاد و بخــش روســتایی 
علــی آبــاد و محمدآبــاد شــروع شــد. ایــن پــروژه 

تاسیســات  از  انتقــال  خــط  کیلومتــر   14 شــامل 
کاشــان اســت. شــماره پنــج شــهر 

دو  مجموعــه  روســتاهای  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
کاشــان و آران و بیــدگل را از ابتــدای  شهرســتان 
گرفتیــم، وظیفــه تامیــن آب و  ســال 99 بــه عهــده 

آبرســانی بــه ایــن روســتاها را هــم داریــم.

محل تامین اعتبار پروژه ها
کــه بــا توجــه بــه  وی در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ایــن  اجــرای  و  مالــی  تامیــن  اعتبــارات،  کمبــود 
گفــت:  بــوده اســت  بــه چــه شــکل  پــروژه هــا، 
ایــن پــروژه هــا عمومــا بــا اعتبــارات دولتــی انجــام 
کاشــان  شــده اســت. اصــاح خــط نابــر بــه شــهر 
ــا ارزش پــروژه 800 میلیــارد ریــال از اعتبــار تنــش  ب

شــرکتهای آب و فاضــاب تامیــن شــد.
گذاری  کن شــهر نوش آباد با ســرمایه  آب شــیرین 
قراردادهــای  قالــب  در  و  خصوصــی  بخــش 
BOO احــداث شــد. مخــازن آب شــرب هــم از 

اعتبــارات تنــش و اســتانی انجــام شــد.
مهنــدس دلخــواه، بــه افتتــاح دو پــروژه دیگــر در 
گفــت: یکــی از ایــن پــروژه  کــرد و  ســال 99 اشــاره 
هــا آب رســانی بــه مجتمــع مشــهد اردهــال بــود.
کیلومتــر  ایــن پــروژه شــامل هشــت روســتا و 52 
خــط انتقــال آب بــه صــورت یــک خــط همــراه بــا 
ســه ایســتگاه پمپــاژ و ســه بــاب مخــزن بــه حجــم 
کــه بــا 150 میلیــارد  کلــی 1550 متــر مکعــب اســت 

ریــال هزینــه انجــام شــد.
وی افزود:

کنگــران  پــروژه دیگــر، پــروژه آب رســانی از چشــمه 
ــال  ــا 25 میلیــارد ری کــه ب ــود  ــه روســتای قهــرود ب ب
کیلومتــر خط  اعتبــار انجــام شــد. در ایــن پــروژه 14 
انتقــال، بــا پنــج ایســتگاه فشارشــکن و دو بــاب 

مخــزن بــه حجــم 150 مترمکعــب داشــتیم.
ثمــره ایــن دو پــروژه را مــا در طــول تابســتان دیــدم 
و بخــش زیــادی از مشــکات مــردم منطقــه بــه 

ایــن دو پــروژه حــل شــد.

ضرورت اجرای پروژه ها
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب، شــرکت آب و 

گفــت : کاشــان  فاضــاب 
کــدام از ایــن پــروژه هــا بســته بــه  ضــرورت هــر 
کــه در آن اجــرا شــده متفــاوت اســت.  منطقــه ای 
کــه ســی ســال عمر  خــط انتقــال نابــر پــروژه ای بــود 
بــرای خطــوط آب عمــر 25 ســال  مــا  داشــت. 
کنیــم. لــذا ایــن خــط حــوادث زیــادی  تعریــف مــی 
داشــت و لــزوم اصــاح آن اجتنــاب ناپذیــر بــود.

کــن نــوش آبــاد مشــکل  وی افــزود: آب شــیرین 
کــرد. تصفیــه آب  کیفــی آب شــرب منطقــه را حــل 
در ایــن منطقــه نیــاز بــود و مــردم از نظــر آب شــرب 
ــه  کــه خــدا را شــکر ایــن پــروژه ب مشــکل داشــتند 

بهــره بــرداری رســید.
ــه عنــوان  گفــت: مخــزن آب ب مهنــدس دلخــواه 
کــه آب را بــه مــدت 24  یکــی از محلهایــی اســت 
ســاعت بــرای مشــترکین نگــه مــی دارد و جــزء 
لزومــات تاسیســات آب رســانی اســت. ســه بــاب 
کــه بیــان شــد بــا ایــن هــدف احــداث  مخزنــی 

شــد.
بــرای راونــد بــه ایــن حجــم ذخیــره نیــاز داشــتیم. 
بــود.  منطقــه  ایــن  در  آرزوی دیرینــه  یــک  ایــن 
کمبــود اعتبــارات ایــن  گذشــته بــه خاطــر  ســالهای 

ــود. موضــوع محقــق نشــده ب
کمبــود آب،  کــرد:در منطقــه اردهــال  وی تصریــح 
کــرده بــود. حتــی بــرای  مشــکات زیــادی ایجــاد 
مراســم قالیشــویان مشــکات زیادی را داشــتیم.
کیفیــت آب هــم در برخــی از مناطق  ضمــن اینکــه 
دچــار مشــکل بــود. آب رســانی مجتمــع اردهــال 
ســبب شــد روســتاهای بیــن راه هم بتواننــد از آب 
ــده رود هــم هســت  ــه آب زاین ک شــرب مناســب 

کننــد. اســتفاده 
گفت: مهندس دلخواه 

گوارایــی دارد.  روســتای قهــرود چشــمه ای با آب 
انتقــال ایــن آب بــا پــروژه خــط انتقــال اتفــاق افتــاد 
کیلومتــری بــه روســتا منتقــل  و آب از فاصلــه 14 

شــد.

معاونــت  احــداث  پروژه هــای  در  دســت 
آبفــا توســعه 

معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب، شــرکت آب و 
کاشــان دربــاره پــروژه هــای در دســت  فاضــاب 

گفــت: احــداث ایــن شــرکت 
پــروژه هــای در حــال اجــرا متنــوع اســت. یکــی 
آب  توزیــع  هــای  شــبکه  در  نشــت یابی  آنهــا  از 
یابــی  نشــت  و  تســت  تجهیــزات  از  مــا  اســت. 
کــه نشــت  کنیــم. در شــبکه هرکجــا  اســتفاده مــی 
آب وجــود داشــته باشــد پیــدا مــی شــود و از هــدر 

کنــد. رفــت آب جلوگیــری مــی 
وی افزود:

یکــی دیگــر از پــروژه هــای در دســت احــداث، 
و  شــهرها  در  آب  ذخیــره  مخــزن  ســاخت 
درحــال  اســت.  پوشــش  تحــت  روســتاهای 
حاضــر 1050 متــر مکعــب در حال احــداث داریم. 
در شــهر آران و بیــدگل مخــزن 5000 مترکعبــی را در 

داریــم. ســاخت  حــال 
در شــهر جوشــقان قالــی مخــزن 1000 متــر مکعبــی 
در حــال ســاخت اســت و اول ســال جدیــد بهــره 
ــرداری از آن انجــام مــی شــود. خطــوط رفــت و  ب
برگشــت آن هــم انجــام شــده اســت. در روســتای 
جوینــان مخــزن 200 مترمکعبــی در حــال ســاخت 

اســت.
در روســتای پنــداس مخــزن 300 متــر مکعبــی و 
در رهــق یــک مخــزن 500 مترمکعبــی در حــال 
مشــارکت  بــا  رهــق  مخــزن  اســت.  ســاخت 

اســت. شــده  شــروع  روســتاییان 
درحــال  مترمکعبــی   300 مخــزن  ارمــک  در 
احــداث اســت. در روســتای حســین آبــاد مخــزن 
بــرای  و  اســت  اجــرا  درحــال  مترمکعبــی   750
آبــاد احــداث مخــزن 2000 مترمکعبــی را  نــوش 

داریــم.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب، شــرکت آب و 
گفــت: در بخشــهای دیگــر هم  کاشــان  فاضــاب 
ــت  ــرا اس ــال اج ــری درح ــوع دیگ ــای متن ــروژه ه پ
ــرداری از آن مــردم از ثمــرات آن بهــره  ــا بهــره ب و ب

منــد مــی شــوند.

یر ساخت ها افزایش خدمات در سایه توسعه ز

در گفت و گو با مهندس علی دلخواه معاون بهره برداری و توسعه آب:
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کاشــان در مراســم تکریــم  مدیرعامــل آبفــای 
نیاســر  آبفــای  اداره ی  رئیــس  معارفــه  و 
گفــت: یکپارچــه ســازی آبفــای روســتایی در 
در  درصــد   95 شــهری  آبفــای  شــرکت های 
درصــد  پنــج  و  اســت  افتــاده  اتفــاق  کشــور 
بقیــه نیــز در حــال انجــام اســت. ایــن اتفــاق 
کاشــان نیــز انجــام  از ابتــدای ســال جدیــد در 
شــده اســت در ســاختار جدیــد مســئولیت 
اداره ی 12 شــهر و ۶۶ روســتا )5۶ روســتا در 
کاشــان و 11 روســتا در شهرســتان  شهرســتان 
آبفــای شــهری  بــه شــرکت   ) بیــدگل  و  آران 

گــذار شــده اســت. کاشــان وا

گرفت. 18 روستای بخش نیاسر تحت پوشش آبفای شهری قرار 

مروری بر اخبار آبفای کاشان در سال گذشته 
فروردین 99

کرونا و قرنطینه خانگی اردیبهشت99تداوم خدمت رسانی شبانه روزی آبفا در روزهای شیوع 
کرونــا و قرنطینــه خانگــی ماننــد همیشــه بــدون تعطیلــی  گفــت: شــرکت آبفــا از نخســتین روزهــای شــیوع بیمــاری  کاشــان  مدیرروابــط عمومــی وآمــوزش همگانــی شــرکت آب و فاضــاب 

کــرده اســت. و بــی وقفــه بــه مــردم خدمــات رســانی 
کــه تعطیلــی نــدارد و بــه واســطه نقــش آب در زندگــی و ســامت مــردم حتــی در روزهــای ســخت قرنطینــه و  گفــت: آبفــا از جملــه شــرکت ها و ســازمان هایی اســت  کحــال  عباســعلی 

کرونــا، بــه صــورت شــبانه روزی و بــی وقفــه در حــال خدمــت رســانی بــه مــردم اســت. شــیوع ویــروس 

راه مردم روستا نزدیک شد
بــه  خــود  مســائل  پیگیــری  بــرای  روســتائیان 
کننــد مراجعــه  شــهری  آبفــای  نزدیک تریــن 

و  کاشــان  شهرســتان های  روســتایی  آبفــای   ۶۶
بــر اســاس تصویب نامــه ی هیئــت  بیــدگل  آران و 
وزیــران و بــه منظــور ارتقــای  زیرســاخت های آب 
و فاضــاب و افزایــش ســطح خدمــات بــا آبفــای 
یکپارچه ســازی  قانــون  شــد.  یکپارچــه  شــهری 
ســال  ابتــدای  از  شــهری  و  روســتایی  آبفــای 
پــس  ایــن  از  خاطــر  همیــن  بــه  و  شــده  اجــرا   99
روســتایی  فاضــاب  و  آب  خدمــات  کلیــه ی 
کاشــان و آران و بیــدگل بــه صورت  شهرســتان های 
ــز از طریــق اداره ی آبفــای نزدیک تریــن شــهر  متمرک

می شــود. ارائــه  روســتا  بــه 

کاشان تقدیر از فرمانده پایگاه بسیج مقداد شرکت آب و فاضاب  خرداد99
ــوح از  ــا اهــدای ل کشــور  ب ــده حــوزه مقاومــت بســیج شــرکت مهنــدس آب و فاضــاب  فرمان

ــرد. ک ــر  کاشــان تقدی ــگاه بســیج مقــداد آبفــای  ــده پای حمیدرضــا حســینیان مقــدم فرمان
کریــم محرمــی راد رســیده اســت آمــده: آنچــه  کــه بــه امضــای  در بخشــی از ایــن لــوح تقدیــر 
ــه از قالب هــا رهــا  ک هســتی را شــکوه و زیبایــی می بخشــد، جلــوه وجــود انســان هایی اســت 
کــه بــر  گویــی بارانــی هســتند  گشــته و در بیکــران خلقــت، عظمــت می آفریننــد و بــرای جامعــه 
ــه نیــکان  ک ــه مــردم ســعادتی اســت  ــا خدمــت ب زمیــن تشــنه، شــادابی می بخشــد. زیســتن ب
ــیج  ــگاه بس ــده پای ــگاه فرمان ــال 98 در جای ــه در س ک ــی  ــد. از جنابعال ــی آنن ــواره در پ روزگار هم
ــا برنامــه، تــاش و اراده اقــدام نموده ایــد قدردانــی  کاشــان ب مقــداد شــرکت آب و فاضــاب 

می گــردد. 
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مروری بر اخبار آبفای کاشان در سال گذشته 
تیر99

دوره آموزشی انشعابات غیرمجاز برگزار شد
مهــارت  ارتقــای  هــدف  بــا  غیرمجــاز  انشــعابات  بــا  آشــنایی  آموزشــی  دوره 
کنتــور در روزهــای بیســتم و بیســت و پنجــم  علمــی و آموزشــی مأموریــن قرائــت 
کاشــان برگــزار شــد. کنفرانــس شــرکت آب و فاضــاب  خردادمــاه در ســالن 

ــا  ــع انســانی و آمــوزش شــرکت آبفــا ب ــر مناب ــر دفت » ســید هــادی قناعــت« مدی
کنتــور بــا انــواع   گفــت: آشــنایی هرچــه بیشــتر مأمــوران قرائــت  اعــام ایــن خبــر 
ایــن دوره ی  اهــداف  دیگــر  از  و غیرمجــاز  غیرقانونــی  برداشــت  روش هــای 

آموزشــی  اســت.

یور99 بهره برداری از پروژه توسعه خط انتقال و اصاح شبکه آبرسانی محمدآبادشهر

فرمانــدار آران و بیــدگل در مراســم بهره بــرداری از پــرژه ی اصــاح و توســعه ی 
کویــرات شهرســتان آران و بیــدگل  شــبکه ی آبرســانی محمدآبــاد از بخــش 
دغدغه هــای  از  محمدآبــاد  روســتای  آبرســانی  شــبکه ی  اصــاح  گفــت: 
کاشــان،  کــه الحمــداهلل بــا همــت آبفــای شهرســتان  اصلــی مــردم روســتا بــود 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن  همیــاری و همــکاری مــردم و مســئولین منطقــه، در 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــده و ب گردی ــق  محق
کــرد  کاشــان بــا اجــرای ایــن پــروژه ثابــت  گفــت: آبفــای  اســماعیل بایبــوردی 
بــرای خدمات رســانی هیــچ تفاوتــی بیــن مــردم شــهر و روســتا وجــود نــدارد. 
پــروژه ی خــط انتقــال آب و اصــاح شــبکه ی آبرســانی بــرای مــردم روســتای 
و  شــیرین  آب  و  اســت  آورده  ارمغــان  بــه  را  زندگــی  و  حیــات  محمدآبــاد 

تصفیه شــده را در اختیــار شــهروندان قــرار داده اســت.

« در چهارمیــن روز از هفتــه ی دولــت بــا حضــور معــاون وزیــر  »پــروژه ی آب شــیرین کن ســفید شــهر
، معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی  کشــور و رئیــس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور
اســتانداری، نماینــده مــردم شهرســتان های کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس شــورای اســامی، 
فرمانــدار شهرســتان آران و بیــدگل و جمعــی از مســئولین منطقــه و شهرســتان بــه بهره بــرداری 

رســید.
کشــور و رییــس ســازمان  »مهــدی جمالــی نــژاد« معــاون عمــران و توســعه امــور شــهري و روســتایي وزیــر 
کــه ســال آخــر فعالیــت  کشــور بــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر مقــام معظــم رهبــری  شــهرداري هــا و دهیــاري هــاي 
گفــت:   دولــت دوازدهــم را فرصتــی خــوب بــرای افزایــش خدمــات در حــوزه هــای مختلــف دانســت و 
کثــری و جدیــت و پیگیــري مدیریــت شــهري و روســتایي بــرای  وفــاق، همدلــی، همــکاری و همفکــری حدا
ــرار  ــگان ق ــا اهمیــت اســت و بایســتی مــورد توجــه هم ــداف و برنامــه هــاي شــهری و روســتایی ب تحقــق اه

گیــرد.

پروژه آب شیرین کن سفیدشهر به بهره برداری رسید

کاشانمهر99 کاشان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه  دیدار مدیرعامل و معاونین آبفای 

کاشــان بــه همــراه معاونیــن بــا حضرت آیــت اهلل عباســعلی ســلیمانی  مهنــدس محمدرضــا اســدی مدیرعامــل آبفــای 
کردنــد. گفت وگــو  کاشــان دیــدار و  نماینــده ولی فقیــه و امــام جمعــه 

گفــت: اقدامــات خوبــی در  کاشــان در ایــن دیــدار  آیــت اهلل عباســعلی ســلیمانی نماینــده ولی فقیــه و امــام جمعــه 
کشــور و  ــرای  کارهــای مانــدگاری ب کــه  حــوزه ی آب زمــان دولــت مرحــوم هاشــمی  رفســنجانی انجــام شــده اســت 
گلــه  مــردم اســت. یــاد دارم اون موقــع بــا تعــدادی از امامــان جمعــه خدمــت آقــای هاشــمی رفســنجانی رســیدیم و 
کــم شــده اســت. ایشــان در پاســخ  گرانــی اســت و بــه همیــن واســطه نفــوذ صحبت هــای مــا در بیــن مــردم  کــه  کردیــم 
کــه از خاطــرم  گفتنــد  گفتنــد تمرکــز دولــت روی پروژه هــای زیرســاختی در حــوزه ی آب شــده و در آن موقــع جملــه ای 

کنیــم. گفتنــد جنــگ آینــده جنــگ آب اســت و بایــد از همیــن حــاال بــرای آینــده چاره اندیشــی  نمــی رود؛ ایشــان 

ــا اعــام دریافــت و بــه  کاشــان ب کیفیــت آبفــاي  ــر   مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت ب
ایــن  iso/iec  آزمایشــگاه مرکــزي  گواهي نامــه مراقبتــي اســتاندارد  روزرســاني 
گفــت: ســامت آب شــرب و بهداشــتي شــهرها و روســتاهاي تحــت  شــرکت 
کاشــان و آران و بیــدگل - بــر اســاس جدیدتریــن  پوشــش - شهرســتان هاي 

کنتــرل و نظــارت اســت. معیارهــاي اســتاندارد روز دنیــا تحــت 
گواهینامــه بــر اســاس  عبــاس زراعتــکار افــزود: دریافــت و بــه روزرســاني ایــن 
کیفیــت آزمایشــگاه مرکــزي آبفــاي  ممیــزي مراقبتــي و تاییــد فرآینــد مدیریــت 
گرفتــه و نشــان از آن دارد فرآیندهــاي آزمایشــگاهي و نظارتــي  کاشــان انجــام 

iso/iec  اســت. اســتاندارد  گواهي نامــه مراقبتــي  الزامــات  بــا  مطابــق 

کنترل مي شود کاشان با جدیدترین استانداردهاي روز دنیا  سامت آب 
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آبان99

کاشــان بــه همــراه معاونیــن بــا حضرت آیــت اهلل عباســعلی  مهنــدس محمدرضــا اســدی مدیرعامــل آبفــای 
کردنــد. گفت وگــو  کاشــان دیــدار و  ســلیمانی نماینــده ولی فقیــه و امــام جمعــه 

گفــت: اقدامــات  کاشــان در ایــن دیــدار  آیــت اهلل عباســعلی ســلیمانی نماینــده ولی فقیــه و امــام جمعــه 
کارهــای  کــه  اســت  انجــام شــده  زمــان دولــت مرحــوم هاشــمی  رفســنجانی  خوبــی در حــوزه ی آب 
کشــور و مــردم اســت. یــاد دارم اون موقــع بــا تعــدادی از امامــان جمعــه خدمــت آقــای  مانــدگاری بــرای 
گرانــی اســت و بــه همیــن واســطه نفــوذ صحبت هــای  کــه  کردیــم  گلــه  هاشــمی رفســنجانی رســیدیم و 
گفتنــد تمرکــز دولــت روی پروژه هــای زیرســاختی در  کــم شــده اســت. ایشــان در پاســخ  مــا در بیــن مــردم 
گفتنــد جنــگ آینــده  ــه از خاطــرم نمــی رود؛ ایشــان  ک ــد  گفتن ــه ای  حــوزه ی آب شــده و در آن موقــع جمل

ــم. کنی ــی  ــده چاره اندیش ــرای آین ــاال ب ــن ح ــد از همی ــت و بای ــگ آب اس جن

طرح آب رسانی به روستای قهرود به بهره برداری رسید

کاشانآذر99 معرفی برگزیدگان خدمت شرکت آب و فاضاب 

ــرمایه  ــعه س ــزی و توس ــاون برنامه ری ــافری« مع ــیدمحمد مس »س
بــه  تبریــک  ضمــن  کاشــان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  گــذاری 
کســب رتبــه در ارزیابــی عملکــرد  همــکاران پرتــاش خــود بــرای 
ســازمان  درخواســت  پیــرو  گفــت:  اجرایــی  هــای  دســتگاه 
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان بــه منظــور معرفــی برگزیــدگان 
خدمــت دســتگاه هــای اجرایــی، بــا تصمیــم شــورای معاونیــن 
و بــا نظرســنجی از امورهــا و ادارات تابعــه، آقایــان محمدرضــا 
کنتــرل پــروژه و محمدمهــدی مهرآریان  گــروه  درویشــی سرپرســت 
منظــور  بــه  نیاســر  آبفــای  اداره  تاسیســات  و  شــبکه  متصــدی 
تقدیــر در مراســم جشــنواره شــهید رجایــی بــه عنــوان برگزیــدگان 

کاشــان معرفــی شــدند. خدمــت شــرکت آب و فاضــاب 

کسب رتبه برتر در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی دی99

مراســم تقدیــر از برگزیــدگان خدمــت در جشــنواره شــهید رجایــی اســتان 
اصفهــان برگــزار شــد. ایــن مراســم همــه ســاله بــا هــدف شناســایی و تجلیــل 
مــی  برگــزار  برتــر و تاشــگران عرصــه خدمــت  از دســتگاه هــای اجرایــی 

ــردد.  گ
گردیــد،  کــه بــا حضــور اســتاندار و مدیــران اســتانی برگــزار  در ایــن مراســم 
کاشــان بــه عنــوان دســتگاه اجرایــی برتــر تقدیــر  از شــرکت آب و فاضــاب 

بعمــل آمــد. 
ــه صــورت ویدئوکنفرانــس در ســطح اســتان  ــه ب ک همچنیــن طــی مراســمی 
نیــز پوشــش داده شــد، از آقایــان محمدرضــا درویشــی و محمــد مهــدی 
کاشــان  کارکنــان برگزیــده شــرکت آب و فاضــاب  مهرآریــان نیــز بــه عنــوان 

تقدیــر بــه عمــل آمــد.

گفــت: ایــن شــرکت   کاشــان  معاونــت خدمــات مشــترکین و درآمــد شــرکت آب و فاضــاب 
1,4 میلیــارد تومــان هزینــه زیرســاخت بــرای ارائــه خدمــات غیرحضــوری بــه مشــترکین بــه 

کــرد. کرونــا هزینــه  کاهــش ترددهــا و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری  منظــور 
 محمــد حســین خامــه چیــان سرپرســت معاونــت خدمــات مشــترکین و درآمــد شــرکت آب 
کاشــان در نشســت بــا خبرنــگاران افــزود: ایــن زیرســاخت شــامل ارتقــا و توســعه  و فاضــاب 
ســخت افزارهــا و ســرورهای مــورد نیــاز ، نــرم افــزار خدمــات مشــترکین و در آمــد در محیــط وب 
، ســامانه هــای تلفنــی ، پورتــال اینترنتــی شــرکت ، اپلیکیشــن تلفــن همــراه ، ســامانه پیامکــی 
کاهــش رفــت و آمدهــای  کــه بــا هــدف  و خریــد تجهیــزات هوشــمند ارتبــاط برخــط اســت 

کرونــا از محــل اعتبــارات داخلــی انجــام شــد. مشــترکین و جلوگیــری از انتقــال بیمــاری 
گفــت :  کاغــذی 175 هــزار مشــترک آبفــا در ســال جــاری  کامــل قبــوض  کیــد بــر حــذف  او بــا تا

300 میلیــون تومــان هزینــه ارســال ســاالنه پیامــک بــه مشــترکین اســت.

۱,4 میلیارد تومان هزینه زیرساخت ارائه خدمات غیرحضوری آبفای کاشان شد
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بازپخش: جمعه ها ساعت 9 صبح
کاشان موجFM ردیف97.7  رادیو 

 بعضـــی آدم هـــا خوشبختند،خوشـــبختم 
دســـت  در  دســـتم  کودکـــی  از    کـــه 
دوران  مدرســـه،  راه  در  بـــود،  تـــو 
کودکی،نوجوانی وجوانی،تحصیـــل،کار 

. . . گـــی ند ز یک عمر  و
ــرای  ــطه ام بـ ــدی واسـ ــودی و شـ ــوب بـ خـ
بـــاورم  امـــا  روزگار  خوبـــان  بـــا  آشـــنایی 

بنویســـم. روزی  بنشـــینم  کـــه  نمی شـــد 
کـــه  هایـــت،  خوبـــی  از  خاطراتـــت  از 
گنجـــد در ایـــن مجـــال  و امـــا بعـــد   نمـــی 
قابـــل  شـــود  کـــه  ببایـــد  ک  پـــا   گوهـــر 
گلـــی لؤلـــؤ و  فیـــض  ور نـــه هـــر ســـنگ و 

نشـــود. مرجـــان 
از  کنـــم  یـــادی  دارد  جـــا  ابتـــدا  در 
محبـــت  بـــا   ، متیـــن   ، بزرگـــوار  پـــدری 
و  روشـــنفکر   ، متدیـــن  نظـــر،  بلنـــد   ،
محمـــد  حـــاج  مرحـــوم  سرشـــت  ک  پـــا
بـــا  عمـــر  پایانـــی  ســـالهای  در  کـــه  قانـــع 
برکتـــش از مـــرارت بیمـــاری مثـــل شـــمع 
بـــرای  متعالـــی   آب شـــد وشـــد مســـیری 
آزمـــون  در  معرفـــت  آســـمان   بـــه  عـــروج 
 خدمـــت بـــه والدیـــن بـــرای نزدیکانـــش.

دوران خرد سالی و نوجوانی :

بـــا توجـــه بـــه شـــخصیت پـــدر و محیـــط 
نوجوانـــی  و  کودکـــی  اوان   از  خانـــواده 
گیـــری بودشـــاید  کتـــاب و فرا اهـــل مطالعـــه 
ــی  ــای خانوادگـ ــه در فضـ کـ ــزی  اولیـــن چیـ
کـــه  کتـــاب بـــود  گنجینـــه ای از  مشـــهود بـــود 
بـــا توجـــه بـــه روحیـــات پـــدر در منـــزل قابـــل 
کـــه قطعـــا ایـــن موضـــوع از  دسترســـی بـــود 
کلیـــه  کمـــال  بـــدو زندگـــی موجـــب رشـــد و 
اعضـــای خانـــواده و بـــه خصـــوص ایشـــان 

شـــد.
ـــار مســـجد  کن ـــدری در  ـــزل پ  همجـــواری من
دوران  اجتماعـــی  و  مذهبـــی  فضـــای  و 
و  مقـــدس  دفـــاع  و  انقـــاب  ابتـــدای 
و  مذهبـــی  هـــای  فعالیـــت  در  حضـــور 
گیـــری و بالندگـــی  فرهنگـــی موجـــب شـــکل 

شـــد. ایشـــان  شـــخصیت 
ــر  ــه تاثیـ ــاد روی همـ ــای جنـــگ و جهـ  فضـ
داشـــت دوســـتی و هـــم نشـــینی بـــا بچـــه 
کـــه بـــه قافلـــه شـــهدا پیوســـتند  هـــای محـــل 
کاهمـــال ،  نظیـــر شـــهیدان نرگســـی نـــژاد ، 
ــور ، عرفـــی ، اســـد زاده ، نخلـــی ،  قپانـــی پـ
ــو  گـ ــر  ــژاد، تکبیـ ــدوری نـ ــل ، صـ کامـ دادار، 

و...
 قطعـــا زیـــر ســـاخت شـــخصیتی متدیـــن 
 ، میـــداد  شـــکل  آینـــده  در  را  متعهـــد  و 
شـــهید  پایـــگاه  در  حضـــور  و  عضویـــت 
کنـــار بـــرادر و  بهشـــتی ) مســـجد پامنـــار ( در 
ـــزرگان و دوســـتان و حضـــور مســـتمر  ســـایر ب
ــی و  ــات مذهبـ درمســـجد، هیئـــت ، جلسـ
قرائـــت قـــرآن شـــخصیت اجتماعـــی دوران 
کامـــل نمـــود همـــه اینهـــا در  نوجوانیـــش را 
کنـــار فعالیـــت هـــای درســـی و تحصیـــل  
هـــای ممتـــاز تحصیلـــی موجـــب  رتبـــه  و 

و  مـــودب  کوشـــا،  نوجوانـــی  پـــرورش 
دوســـت داشـــتنی شـــد.

دوران دبیرستان و دانشگاه :

برومنــد تــر شــده بــود خوبــان شــهر همــه 
جــا هســتند امــا دبیرســتان امــام خمینــی 
کاشــان همــواره از لحــاظ ســطح آموزشــی و 
کاس  فضــای فرهنگــی خــاص بــود صبــح 

مــی رفتیــم .
ــد  ــگاه روز بع ــردا نمایش ــود ف ــور ب ــر مان عص
نمــاز  هفتــه  آخــر  و  شــهدا  پیکــر  تشــییع 
جمعــه ، شــبهای جمعــه ســفر جمکــران و 
کــوه پیمایــی ، تابســتان  روزهــای تعطیــل 
کــه اردوهــای فرهنگــی و زیارتی ، عضو  هــم 
ــه انجمــن اســامی دانــش آمــوزان  اتحادی
بــود حضورش در پایگاه بســیج دبیرســتان 
کنــار ســایر دوســتان و رفقــا  امــام خمینــی 
زد  رقــم  را  نشــدنی  فرامــوش  خاطــرات 
رشــته  در  را  دبیرســتان  دوره  تحصیــات 

ــاند. ــان رس ــه پای ــی ب ــوم تجرب عل
گیــری و آمــوزش در ایــن دوره   روحیــه فرا
نیــز جــزئ ویژگــی هــای خــاص او بــود دوره 
های آموزش عکاســی ، موســیقی ، ماشــین 
کســب مهارتهای فنی  کامپیوتــر و  نویســی ، 
کنــار شــغل پــدر تنــوع  ابعــاد شــخصیتی  در 

کــرده بــود. ایشــان را بیشــتر 
 پــس از اخــذ دیپلــم موفــق بــه پذیــرش 
بــه دانشــگاه در رشــته مهندســی  و ورود 
نــراق  اســامی  آزاد  دانشــگاه  صنایــع 
جــزو  دانشــگاه  تحصیــل  دوره  طــی  شــد 
رشــته  در  موفــق  و  پیشــرو  دانشــجویان 
رشــته  در  نهایتــا  و  بــود  تحصیلیــش 
 مهندســی صنایــع فــارغ التحصیــل شــد .
فاضــاب  و  آب  شــرکت  بــا  همــکاری 
اقدامــات  و  هــا  ویژگــی   ( کاشــان  

) ر گا نــد ما

بــه  ایشــان  از  بعــد  ســال  چنــد  بنــده 
عنــوان همــکار در جمــع عزیــزان شــرکت 
کــردم  کاشــان توفیــق حضــور پیــدا  آبفــای 
آن  بــه  بــاال  بــودم ودر  قبــا دیــده  آنچــه 

کــرد  گل مــی  اشــاره شــد بایــد یــک جــا 
کاشــان  شــهر  آبفــاو  شــرکت  دیگــر  حــاال 
 ســرمایه ای ارزشــمند در اختیــار داشــت .
نوگرایــی  و  تغییــر  بــه  اعتقــاد  شــدت   بــه 
کارش بــود  داشــت ، آمــوزش ســر لوحــه 
تفکــر  تحصیلیــش  رشــته  بــه  توجــه  بــا 
در  راســتا  همیــن  در  و  داشــت  سیســتمی 
سیســتم  اســتقرار  شــرکت  بــه  ورود  بــدو 
کیفیــت را پیگیــری و در ســطح  مدیریــت 

کــرد. ســازی  جــاری  شــرکت 
کــردن و  یکــی از دغدغــه هایــش مانــدگار 
انتقــال تجــارب در تمامی ســطوح ســازمان 
منظــور  بــه  را  دانــش  پایــگاه  ایــده  بــود 
مســتند ســازی تجــارب  در شــرکت طــرح و 

گذاشــت . بنیــان 
 بــه بهــره وری و ارج نهــادن بــه شایســتگی 
کارکنــان اعتقــاد داشــت بــه همیــن منظــور 
را  کارکنــان  عملکــرد  ارزیابــی  سیســتم 
مــی  پیگیــری  شــدت  بــه  شــرکت  در 
در  کارکنــان  بایــد  پــروژه  ایــن  در  کــرد 
و  می شــدند  ارزیابــی  ســطوح  تمامــی 
کار  و  شایســتگی  میــزان  بــه  کــس  هــر 
 آمــدی باالتــر تقدیــر و ارتقــا مــی یافــت .
توانســت  و  بــود  محــور  پژوهــش 
آب  شــرکت  بیــن  مســتحکمی  پیونــد 
و  دانشــگاهها  کاشــان،  فاضــاب  و 
نمایــد. برقــرار  پژوهشــی  و  علمــی  کــز   مرا
یکــی از مخاطــرات مــا در شــرکت شــنیده 
ــور  ــه ام ــیدگی ب ــردم و رس ــدای م ــدن ص ش
آنهــا بــود بــه ایــن منظــور ماموریــت پیــدا 

ــرد. ک
مردمــی  ارتباطــات  و  پاســخگویی  مرکــز 
 ۱۲۲ مرکــز  کنــد  ی  انــداز  راه  و  ایجــاد  را 
یکــی  کاشــان  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
مهنــدس  آقــای  مانــدگار  اقدامــات  از 
بــا  کــه در حــال حاضــر  قانــع مــی باشــد 
خصــوص  ،بــه  خدمــات  ارائــه  توســعه 
خدمــات غیرحضــوری بــه شــهروندان در 
الکترونیــک،  دولــت  خدمــات  راســتای 
بــه  پاســخگویی  و  رســیدگی  پایــگاه 
شــهر   ۱۲ ســطح  در  مردمــی  مراجعــات 
شــرکت  پوشــش  تحــت  روســتای   ۶۶ و 

. باشــد  مــی  کاشــان  فاضــاب  و   آب 
 در دوره مدیریتــش در شــهر آران و بیــدگل 
بــا توجــه بــه روحیــه تغییــر و نوگرایــی اقــدام 
بــه تاســیس اولیــن مرکــز تلــه متــری شــرکت 
کنتــرل تاسیســات نمــود  بــه منظــور پایــش و 
کــه جــزئ یــادگاری هــای مانــدگار مهنــدس 
قانــع مــی باشــد در زمــان حضــورش ارتبــاط 
همــکاران  بــا  ی   ا  دوســتانه  و  صمیمــی 
؛مسئولین و مردم خونگرم آن منطقه برقرار 
کــه یــاد و خاطره آن جاویدان اســت.  نمــود 

خــرد  اســاس  بــر  تدبیــر  و  مشــورت  اهــل 
بــود. جمعــی 

پیشــنهادات  نظــام  منظــور  همیــن  بــه 
کــرد  ســازی  پیــاده  شــرکت  ســطح  در  را 
منظوربهبــود  بــه  نظــام  ایــن  اســاس  بــر 
کارکنــان  کلیــه  ،بــرای  شــرکت  عملکــرد 
 ، نظــر  ارائــه  امــکان  ســطوح  تمامــی  در 
شــد. فراهــم  جدیــد  ایــده  و   پیشــنهاد 

اعتماد به نفس زیادی داشت.
ــه همــکاران و مراجعیــن خوشــرفتار  کلی ــا   ب
بــود  مــردم دار بــود نیتــی صــادق داشــت 
اندیشــی و دلســوزی  مثبــت  بــا  و همــواره 
ــود . ــرکت ب ــکات ش ــع مش ــر رف ــام پیگی  تم

و  نظــم  ایشــان  بــارز  هــای  ویژگــی  از 
ترتیــب در تمــام ابعــاد زندگــی خصوصــی 
بــود. ســازمانی  هــای  فعالیــت   و 

همــکاران  و  دوســتان  مشــکات  شــنوای 
آنهــا  مســایل  و  همــکاران  خانــواده  بــود 
جــزو دغدغــه هــای ذهنیــش بــود و تــاش 
هــای خــاص  برنامــه  قالــب  کــرد در  مــی 
و  همــکاران  شــادابی  و  نشــاط   ، انگیــزه 
نمایــد. فراهــم  را  آنــان  هــای   خانــواده 

خــودش  جــای  بــه  موضوعــی  هــر  بــه 
اهمیــت مــی داد اهــل خانــواده بــود باهمــه 
اقــوام ، دوســتان و آشــنایان ارتبــاط صمیمــی 

داشــت.
بچــه  بــا  عمیقــی  و  خــاص  ارتبــاط 
آشــنایان  و  فامیــل  نوجوانــان  و  هــا 
ک  پــا ذهــن  از  گاه  هیــچ  کــه  داشــت 
 . بــود  نخواهــد  شــدنی  فرامــوش   آنــان 
گرامــی ، نامــش جــاودان و راهــش  یــادش 

پــر رهــرو بــاد
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