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کســی  روابــط عمومــی یــک شــغل نیســت و هرگز 
ایــن  در  شــغل محور  نگاهــی  بــا  نمی توانــد 
ــع  ــی در واق ــط عموم ــد. رواب ــق باش ــه موف عرص
یــک نــوع مســئولیت اجتماعــی و عالقمنــدی 

انسان هاســت. بــه 

عمومــی                    روابــط  عرصــه  بــه  پــا  کــه  کســی 
می گــذارد، عــالوه برآنکــه می بایســت از فنــون، 
در  روز  علــم  و  حرفــه ای  دانــش  تکنیک هــا، 
کــه قلبــی  گاه باشــد، الزم اســت  ایــن حــوزه آ
مــردم،  بــه  نســبت  از عشــق  و سرشــار  رئــوف 

باشــد. داشــته  خــود  ســازمان  و  جامعــه 

ــه  ــر ارتبــاط مهربانان روابــط عمومــی در واقــع هن
مهمتریــن  از  یکــی  و  انسان هاســت  همــه  بــا 
وظایــف یــک روابــط عمومــی ایجــاد همدلــی 
درون  ارکان  بیــن  در  خاطــر  تعلــق  حــس  و 
و  صحیــح  انجــام  بــرای  یکدیگــر  بــا  ســازمان 
تصویــری  ایجــاد  همچیــن  و  خدمــات  کامــل 

رونــد  در  تســهیل  بــرای  مــردم  ذهــن  در  نیــک 
خدمــت رســانی و در صــورت نیــاز همراهــی بــا 

اســت. ســازمان  مجموعــه 
گــر 15 ســال قبــل مدیــرکل دبیرخانــه شــورای  ا
فرهنــگ عمومــی 27 اردیبهشــت را بــه عنــوان 
برجســته   هدفــش  نامیــد،  عمومــی  روابــط  روز 
ســازی روابــط عمومــی در ســطح افــکار عمومــی، 
تبییــن ضــرورت توجــه بــه مقولــه روابــط عمومــی 
در ســطح مدیــران ارشــد و ارتقــای دیــدگاه آن هــا 
مختلــف  مراســم  تجمیــع  و  خصــوص  ایــن  در 
گرامی داشــت روابــط عمومــی در یــک روز معیــن 
روز  روز،  هــر  کــه  داننــد  مــی  همــگان  اال  و  بــود 
روابــط بــا عمــوم اســت و اصــل هنــر فعــاالن ایــن 
آن  از  و صیانــت  رابطــه  اســتمرار همیــن  عرصــه 

اســت.

ــط  ــه رواب ک ــگاه از ایــن منظــر، نشــان مــی دهــد  ن
و  اداری  عنوانهــای  ســایر  خــالف  بــر  عمومــی 
کســی          و  نیســت  هــم  بــردار  زمــان  ســازمانی، 

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای کاشان: 
کاشــان بیــن  کســب رتبــه اول پرتــال شــرکت آب و فاضــاب 

دســتگاه هــای اجرایــی اســتان اصفهــان

معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی شــرکت مهندســی آب و 
: فاضــاب کشــور

کشور مشمول طرح آب امید شدند حدود4 میلیون مشترک در 
] صفحه2[

] صفحه3[

ین سنگر سازمان روابط عمومی جهادی تر
به بهانه یک روز جهانی در تقویم افکار عمومی؛

ح آب و فاضالب شهری در کاشان به بهره برداری رسید ۲ طر
گذاری ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛ کنفرانسی وزیر نیرو  و با سرمایه   با حضور ویدئو 

کــه از روحیــه ای  مــی توانــد در ایــن عرصــه قــدم بگــذارد 
کار، بــا  جهــادی برخــوردار بــوده و همچــون ســربازی فــدا
چشــمانی بــاز و بصیرتــی مثــال زدنــی بتوانــد هــر ســاعت 
کــرده و ایــن رشــته  و هــر لحظــه پیرامــون خــود را رصــد 

کنــد. اتصــال را محافظــت 
کــه  لــذا مثــال روابــط عمومــی مثــال جهادگــری اســت 
ــت      ــه را مراقب ــک مجموع ــی ی ــریانهای حیات ــق ش ــا عش ب
کــه جایــگاه آن را پــاس بداریــم. کنــد و برماســت  مــی 
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تاریخچه روز ملی روابط عمومی

روابــط  تاریــخ  دارد.  ســاله  هــزار  چهــار  قدمــت  عمومــی  روابــط 
ــران،  ــد ای ــتانی مانن ــای باس ــوری ه ــوان در امپراط ــی ت ــی را م عموم
کــرد. در صــدر اســام، بخــش عظیمــی  مصــر، هنــد و چیــن ردیابــی 
از خطبه هــای نهــج الباغــه بــه نحــوه برخــورد صحیــح فرمانروایــان 
کــه ریشــه هــای  بــا مــردم اختصــاص داده شــده اســت. بــا ایــن 
کــه  گفــت  گذشــته دور قــرار دارد، مــی تــوان  روابــط عمومــی در 
گیــرد  کــه امــروز مــورد اســتفاده قــرار مــی  روابــط عمومــی بــه صورتــی 
از ســال های 1900 بــه بعــد و ابتــدا در آمریــکا شــروع شــده اســت.

عمومــی  روابــط  وقــت  مدیــر  باقریــان،  مهــدی   1382 ســال  در 
دانشــگاه خواجــه نصیــر طوســی در یادداشــتی بــا عنــوان »تــراژدی 
کــرد روزی بــه نــام »روز روابــط  روابــط عمومــی ایــران« پیشــنهاد 

عمومــی« تعییــن شــود.
کــه  ایــران«  عمومــی  روابــط  بین المللــی  کنفرانــس  »اولیــن  در 
کارگــزار روابــط عمومــی برگــزار شــد و در بنــد 3  از ســوی مؤسســه 
ــذاری  ــرای ارج گ ــد، ب ــنهاد ش ــس پیش کنفران ــن  ــی ای ــه پایان قطعنام
ــام  ــه ن ــط عمومــی، روزی ب ــه ای رواب ــگاه حرف ــام و جای ــای ن و اعت

نامگــذاری شــود. »روز روابــط عمومــی« 
معــاون  ســال،  ایــن  روزهــای  آخریــن  و   1384/12/27 روز  در 
ــه  ــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب ــی و تبلیغات امــور مطبوعات
پیشــنهاد مدیــرکل دفتــر تبلیغــات و اطــاع رســانی طــی درخواســتی 
از وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی خواســت یــک روز خــاص بــه 

ایــن نــام، نامگــذاری شــود.
کل دبیرخانــه شــورای فرهنگــی  در پاســخ بــه ایــن درخواســت مدیــر 
عمومــی طــی نامــه  شــماره 1555/الــف مــورخ 85/9/19 اعــام 
کــرد: در خصــوص پیشــنهاد نامگــذاری یــک روز بــه عنــوان »روز 
 85/6/28 مــورخ   590 جلســه  مصوبــه  برابــر  عمومــی«  روابــط 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، روز 27 اردیبهشــت بــه عنــوان 

»روز ارتباطــات و روابــط عمومــی« تعییــن و اعــام می گــردد.

پــروژه  افتتــاح  حاشــیه  در  خشــایی  مســعود 
شــهر  فاضــالب  انتقــال  خــط  و  تصفیه خانــه 
جوشــقان  شــهر  آب  ذخیــره  ومخــزن  قمصــر 
بــا  مصاحبــه  در  کاشــان  قمصــر  در  قالــی 
گفــت: خبرنــگاران بــا اشــاره بــه طــرح آب امیــد 

میــد 
ُ
 ۳میلیــون و ۹۰۰ هــزار مشــترک در طــرح آب ا

تخفیــف صــد در صــدی     و شــامل  گرفتــه  قــرار 
ــد. گردن مــی 

معــاون  برنامــه ریــزی  و امــور اقتصــادی  شــرکت 
کشــور بــا اشــاره بــه  مهندســی آب و فاضــاب 
ابتــدای دیمــاه ۱۳۹۹  از  امیــد  اینکــه طــرح آب 
اجــرا شــده اســت افــزود: بــر پایــه بــرآورد اولیــه 
چهــار  بــه  نزدیــک  بودکــه  ایــن  مــا  پیش بینــی 
کــه حــدود۱۵ درصــد مشــترکان  میلیــون مشــترک 
خانگــی مــی شــود مشــمول ایــن طــرح قرارگیرنــد.
کســانیکه  الگــوی  خشــایی  بــا اشــاره بــه اینکــه 

ــا یــک ســوم الگــو را  ــرده و ت ک مصــرف را رعایــت 
بــه صــورت ماهیانــه مصــرف می کننــد مشــمول 

ــرد: ک ــح  ایــن طــرح مــی باشــند تصری
کلــی از پرداخــت  ایــن دســته ازمشــترکان به طــور 
ســایرهزینه  و  بهــا  آب  بابــت  وجهــی  گونــه  هــر 

هــای آن معــاف هســتند .
کــرد:در ســه ماهــه  نخســت  وی خاطــر نشــان 
کــه مــا ارزیابــی اولیــه داشــتیم  اجــرای  ایــن طــرح 
مشــمول  مشــترک  میلیــون  چهــار  بــه  نزدیــک 
هایــی  حســاب  صــورت  و  شــدند  طــرح  ایــن 
کــه بــرای آنهــا ارســال شــده صفــر بــوده اســت و 
بعــدی  کــه دردوره هــای  کــرد  اظهارامیــدواری 
تعــداد مشــترکان مشــمول ایــن طــرح بااســتفاده 
کاهــش مصــرف و رعایت  ازشــیوه هــای مختلــف 
صرفــه جویــی افزایــش یافتــه و درمجمــوع شــاهد 
کاهــش تعــداد مشــترکین پرمصــرف و بــد مصــرف 

باشــیم.

حدود۴ میلیون مشترک در کشور 
مید شدند

ُ
ح آب ا مشمول طر

کشور خبرداد: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضاب 

یان ساز باشد روابط عمومی باید جر
در روز دوم هفتــه روابــط عمومــی و ارتباطــات 
شــرکت  مدیرعامــل  جانبــاز  حمیدرضــا 
جلســه  در  کشــور  فاضــالب  و  آب  مهندســی 
کل  کنفرانســی بــا روابــط عمومــی هــای  ویدئــو 

گفــت: کشــور 
کند و  روابــط عمومــی بایــد بتواند جریان ســازی 
نــگاه افکارعمومــی را دقیــق منتقــل و اطالعــات 
و اظهــار نظــر هــا از سیســتم ومجموعــه ســتاد 
ــاط  ــا ارتب ــد ت کن ــه منعکــس  را شــفاف و صادقان
122 از ارتبــاط یــک ســویه خــارج شــود. مــا در 
ــه  ــد ب ــش از ح ــه بی ــته توج گذش ــالهای  ــی س ط
مباحــث ســازه ای در شــرکت آب و فاضــالب 
کــه اشــتباه اســت، بلکــه بایــد نــگاه  داشــته ایــم 

ــا مــردم معطــوف  گرفتــن ب ــه نحــوه ارتبــاط  مــا ب
شــود.

 مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــالب 
گفــت:  کشــور در ادامــه صحبــت هــای خــود 
ارتبــاط  یــک  منظــور  بــه  فقــط  122را  ســامانه 
ــد ایــن ســامانه مغــز متفکــر  ــی تعریــف نکنی تلفن
بــرداری  بهــره  بــا حــوزه  گــر  ا و  اســت  سیســتم 
ارتبــاط  شــرکت  در  رســانی  خدمــات  حــوزه  و 
کنــد یــک اتفــاق بــزرگ را رقــم خواهــد زد.  پیــدا 
مــا بایــد امتیــاز مــردم بــه مدیریــت و نحــوه ی 
کنیــم  تعامــالت را بــا روش علمــی رصــد و پایــش 
ــط عمومــی هــا در شــرکت  و شــرح وظایــف رواب

کنــد.  کشــورتغییر  هــای آب و فاضــالب 

کشور: مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضاب 
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وخــط  تصفیه خانــه  پکیــج  ح هــای  طر
مخــزن  و  قمصــر  فاضــاب  انتقــال 
بــا  قالــی  جوشــقان  بتنــی  ذخیــره 
 ۴۰۰ و  میلیــارد   ۱۲ گــذاری  ســرمایه 
میلیــون تومــان روز دوشــنبه در هفتــه 
پنجــم پویــش #هــر هفته-الــف-ب-
ایــران در ســال ۱۴۰۰ بــا حضــور ویدئــو 
کاشــان  در  نیــرو  وزیــر  کنفرانســی 

شــد. بهره بــرداری 

انتقــال  خــط  و  تصفیه خانــه  پکیــج 
ســرمایه گذاری ۹  بــا  قمصــر  فاضــاب 
میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون و مخــزن ذخیــره 
ظرفیــت  بــه  جوشــقان قالی  بتنــی 
همــراه  بــه  مکعــب  متــر  هــزار  یــک 
ــا ســرمایه گذاری  تاسیســات وابســته ب
ــا هــدف جلوگیــری  ــارد تومــان ب ۳ میلی
از آلودگــی آب هــای زیرزمینــی و ســطحی 
و پایــداری شــبکه و تامیــن آب پایــدار 
در شهرســتان کاشــان بــه بهره بــرداری 

رســید.
نماینــده  فیروزی پــور  رحمــت اهلل 
، بــادرود و بخــش قمصــر  مــردم نطنــز
در مجلــس شــورای اســامی در ایــن 
آئیــن بــا ابــراز خرســندی از بهره بــرداری 
فاضــاب  و  آبرســانی  ح  طــر  ۲ ســریع 

و  اجــرا  قالــی،  جوشــقان  و  قمصــر  در 
شــهرهای  فاضــاب  ح  طــر تکمیــل 
نطنــز، کامــو و چــوگان در نزدیکــی شــهر 
اجــرای  و  مطالعــه  قالــی،  جوشــقان 
ح بــادرود خالدآبــاد در خطــه کویــر  طــر
ــاس )ع( و  ــی عب ــزاده آقاعل ــوار امام و ج
همچنین ارســال دســتور تغییــر تعرفه 
بــرق گرمســیری بخــش امامــزاده نطنــز 
ــدگل را  ــری آران و بی ــت کیلومت در هش

از وزیــر نیــرو خواســتار شــد.
پکیــج تصفیــه  خانــه فاضــاب قمصــر 
۴۰۰ متــر مکعــب در روز ظرفیــت دارد

فاضــاب   و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
گفــت:  مراســم  ایــن  در  نیــز  کاشــان 
پکیــج تصفیــه  خانــه فاضــاب قمصــر 
بــا ظرفیــت ۴۰۰ متــر مکعــب در روز و 
۱۱۰۰متــر خــط انتقــال کــه تمامــی آن در 
مســیر ســنگی و دل کــوه انجــام شــد 

اســت. رســیده  بهره بــردای  بــه 
محمدرضــا اســدی یکــی از مســایل و 
مســکن  به ویــژه  منطقــه  مشــکات 
ســنگاخی  ســخت  شــرایط  را  مهــر 
ح دانســت  زمیــن بــرای اجــرای ایــن طــر
ــج  ح پکی ــر ــرداری از ط ــا بهره ب ــزود: ب و اف
بــه  قمصــر  فاضــاب  تصفیــه  خانــه 
و  محیطــی  زیســت  اســتانداردهای 

بهداشــتی  پایــدار  و  خــوب  شــرایط 
رســیدیم.

ادامــه  بــا  کــرد  امیــدواری  اظهــار  وی 
ــل  ــز تکمی ــدی نی ــای بع ح، مدول ه ــر ط
فاضــاب  مشــکل  همیشــه  بــرای  و 

شــود. برطــرف  قمصــر 
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتوانه ای  مخــزن  دربــاره  کاشــان 
شــکل ذخیــره بتنــی شــهر جوشــقان 

قالــی نیــز گفــت: جوشــقان از قبــل بــا 
کــه  بــود  مواجــه  آبرســانی  مشــکات 
ضریــب  ح،  طــر ایــن  اجــرای  بــا  اکنــون 
ذخیــره ابرســانی در ایــن شــهر بــا تعــداد 
متــر  دهــم   ۴ از  انشــعاب  فقــره   ۲۰۰۰
مکعــب بــه ازای هــر اشــتراک بــه ۹ دهم 
متــر معکــب رســیده اســت  تــا شــاهد 
پایــداری بهتــر و بیشــتر در ایــن ۲ شــهر 

باشــیم.

ح آب و فاضالب شهری در کاشان بهره برداری شد ۲ طر
گذاری ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛ کنفرانسی وزیر نیرو  و با سرمایه   با حضور ویدئو 

کسب رتبه اول پرتال شرکت آب و فاضالب کاشان بین دستگاه های اجرایی استان اصفهان

معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات آبفــای 
کاشــان از کســب رتبــه اول پرتــال شــرکت 
دســتگاه  بیــن  کاشــان   فاضــاب  و  آب 
هــای اجرایــی اســتان اصفهــان خبــر داد.

خبرنــگاران  بــا  گفتگــو  در  طاهــر  اعظــم 
هــای  ســایت  وب  ارزیابــی  در  گفــت: 
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان اصفهــان 
ــور  ــانی و حض ــاء، بروزرس ــدف ارتق ــا ه ــه ب ک
موثــر و کارآمــد در بســتر فضــای مجــازی 
توســط اســتانداری اصفهــان انجــام گرفــت 
شــرکت آب و فاضــاب کاشــان موفــق بــه 

کســب رتبــه اول در بخــش عمومــی و رتبه 
هــای  گاه  وب  خدمــات  بخــش  در  دوم 

گردیــد. دولتــی  هــای  دســتگاه 
وی افــزود: در ایــن ارزیابــی کــه بــا احصــاء 
وب  پرکاربــرد  هــای  شــاخص  تدویــن  و 
ســایت هــا توســط اســتانداری اصفهــان 
خدمــات  ارائــه  بــر  گرفــت  صــورت 
غیرحضــوری و الکترونیــک بــه شــهروندان 
افزایــش  هــای  راه  از  یکــی  عنــوان  بــه 
دولتــی  خدمــات  از  مــردم  رضایتمنــدی 
علــی الخصــوص در دوران شــیوع ویــروس 

اســت. گردیــده  تاکیــد  کرونــا 
عضــو کمیتــه توســعه دولــت الکترونیــک 
و هوشــمند ســازی  شــرکت آب و فاضاب 
دولــت  تحقــق  کــرد:  تصریــح  کاشــان 
الکترونیــک و دولــت همــراه در راســتای 
مــردم  شــهروندی  حقــوق  از  صیانــت 
همــواره  اداری   ســامت  ارتقــاء  و  عزیــز 
ــورد توجــه ویــژه شــرکت آب و فاضــاب  م
کاشــان بــوده کــه ایــن مهــم  در وبــگاه و 
ســامانه هــای خدمــت رســانی شــرکت آب 
و فاضــاب کاشــان تبلــور یافتــه اســت.
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معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه 
گفتگو  کاشــان در  گــذاری شــرکت آبفــای 
ــروژه پوشــش  ــگاران از اجــرای پ ــا خبرن ب
روی  بــر  فیلتــر  و  نانــو  رنــگ  ترکیبــی 
بهمــن   22 شــهرک  در  آبــی  کولرهــای 

. کاشــان خبــر داد 

 مهنــدس مســافری در توضیــح اهــداف 
ــا اشــاره بــه مشــکل  اجــرای ایــن پــروژه ب
کــم آبــی و خشکســالی بویــژه در  دیرینــه 

گفــت : ســال هــای اخیــر 
تریــن  بــه عنــوان اصلــی  آبــی  کولرهــای 

فصــول  در  هــوا  کننــده  خنــک  وســیله 
خشــک   و  گــرم  شــهرهای  در  گــرم 
گســترده  کاشــان بطــور  منجملــه منطقــه 
ــًا  ــد و تقریب گیرن مــورد اســتفاده قــرار مــی 
تــا  یــک  از  منــازل شــهروندان  در همــه 
کولــر آبــی وجــود دارد . چنــد دســتگاه 

آبــی بطــور متوســط روزانــه  کولــر  هــر 
حــدود 200 لیتــر آب مصــرف مــی کنــد
خــود  هــای  صحبــت  ادامــه  در   وی 
افــزود: در هنــگام اوج نیــاز آبــی یعنــی در 
کولــر آبــی بطــور  گــرم ســال هــر  مــاه هــای 
مصــرف  آب  لیتــر  روزانــه200  متوســط 

. می کنــد
 در شــرایط عــادی، تبخیــر آب بــه مــرور 
در  رســوبات  تشــکیل  موجــب  زمــان 
گاهــی روی  گــردد و حتــی  کولــر آبــی مــی 
ــا رســوب انباشــته مــی  پوشــال هــا هــم ب
شــود و الزم اســت تــا تعویــض پوشــال 

جلوگیــری  شــود.  انجــام  زودتــر  کولــر 
دوام  باعــث  آبــی  کولــر  رســوبات  از 
از  و  کولرگردیــده  بیشــتر  عمــر  طــول  و 
ــک  ــدرت خن ــش ق ــب افزای ــی موج طرف

کولــر مــی شــود . کنندگــی 

 پوشــال هــای پــر از رســوب نمــی تواننــد 
کننــد . همیــن  آب را بــه خوبــی جــذب 
کــم  کولــر  امــر ســبب شــده تــا هــم عمــر 
آن  تمیــزکاری  و  ســرویس  هــم  و  شــود 
ســخت و مشــکل شــود ، ضمــن اینکــه 
کولــر نیــز تاثیــر منفــی دارد  کار  کیفیــت  در 
و باعــث هدررفــت مقادیــر زیــادی آب 

گــردد . مــی 
اجــرای پوشــش ترکیبــی باعــث صرفــه 
افزایــش  و  آب  مصــرف  در  جویــی 

می شــود. کولــر  راندمــان 
پــی  در   : داد  توضیــح  ادامــه  در  وی 

صرفــه  جهــت  گســترده  تحقیقــات 
آبــی  کولرهــای  جویــی در مصــرف آب 
کار  کیفیــت  و  راندمــان  بــردن  بــاال  و 
بــه  اقــدام  آن،  مفیــد  عمــر  همچنیــن  و 
طراحــی و اجــرای پوشــش ترکیبــی شــامل 

کــه در  رنــگ عایــق و فیلتــر نانــو نمــوده 
پــی تاییــد و مجوز شــرکت مهندســی آب 
اجرایــی  ، عملیــات  کشــور  و فاضــالب 
و  خصوصــی  بخــش  همــکاری  بــا  آن 
منطقــه  در  رایــگان  کامــال  صــورت  بــه 
گردید   مســکونی شــهرک 22 بهمــن آغــاز 
ایــن طــرح در شــرکت مهندســی آبفــای 
کشــور ، پژوهشــگاه نیــرو و همایــش ملــی 
مدیریــت مصــرف آب ارائــه شــده و در 
نیــز  دانمــارک  در  آب  جهانــی  کنگــره 

. اســت  پذیرفتــه شــده 
 35 درصــد صرفــه جویــی گام موثــری 
مصــرف  و  آبــی  کــم  بــا  ســازگاری  در 

اســت  آب    بهینــه 
مهنــدس مســافری در رابطــه بــا نحــوه 
گفــت : اجــرای  ــی  اجــرای پوشــش ترکیب
ایــن طــرح شــامل دو مرحلــه اســت . در 
کولــر بــا اســتفاده از  مرحلــه اول ســطح 
ــات و  ــا ترکیب ــو ب ــی نان ــق حرارت ــگ عای رن
فرموالســیون ویــژه پوشــانده مــی شــود 
نــور خورشــید و حــرارت  اثــر آن  کــه در 
کولــر  آن تــا بــاالی 70 درصــد بــر ســطح 
بخــش  انتقــال  از  و  گردیــده  بازتابــش 
ــری  ــر جلوگی کول ــل  ــه داخ ــا ب گرم ــده  عم

مــی شــود.
ضمــن اینکــه بــه دلیــل خــواص عایــق 
نیــز  کولــر  مفیــد  عمــر  و  اســتحکام  نانــو 
از  و  یابــد  مــی  افزایــش  برابــر  چنــد  تــا 
خوردگــی و پوســیدگی آن جلوگیــری مــی 

شــود .
کار ، فیلتــر نانــو بــر روی  در مرحلــه دوم 
کولــر نصــب مــی شــود .  دریچــه هــای 
کــه دارای تاییدیــه هــای  ایــن فیلترهــا 
الز  کیفــی  اســتانداردهای  و  بهداشــتی 
بــر  مطلوبــی  بســیار  اثــرات  هســتند  م 
کولــر داشــته و ضمــن ممانعــت  عملکــرد 
کولــر و خنــک  از تبخیــر آب ، راندمــان 
افزایــش  برابــر  دو  تــا  نیــز  را  آن  کنندگــی 
همچنیــن  فیلترهــا  ایــن  می دهنــد. 
گــرد و غبــار و آالینده  باجلوگیــری از ورود 
بهداشــت  و  ســالمت  بــه   ، هــوا  هــای 
و  کننــد  مــی  کمــک  نیــز  شــهروندان 
و  کولــر  موتــور  عمــر  افزایــش  موجــب 
. مــی شــوند  آن  بــرق مصرفــی  کاهــش 
کاشــان در  معــاون برنامــه ریــزی آبفــای 

ادامــه افــزود :
کــه   اجــرای ایــن طــرح عــالوه بــر مزایایــی 
توضیــح داده شــد حداقــل 35 درصــد 
جویــی  صرفــه  کولــر  آب  مصــرف  در 
در  موثــری  گام  توانــد  مــی  و  می کنــد 
کــم آبــی و مصــرف بهینــه  ســازگاری بــا 

آب  باشــد .
ابــراز  پایــان  در  مســافری  مهنــدس 
همراهــی  بــا  کــه  کــرد  امیــدواری 
شــهروندان ســایر مناطــق، ایــن طــرح در 
کاشــان  تمــام شــهرهای دو شهرســتان 
کثــرًا دارای اقلیــم  کــه ا و آران و بیــدگل 
گــرم و خشــک هســتند اجــرا شــود تــا از 
ایــن طریــق ضمــن برخــورداری از مزایــای 
متعــدد آن ، ســهمی در مصــرف بهینــه 
آب و حفــظ ایــن ســرمایه ملــی داشــته 

. باشــیم 

پوشش ترکیبی رنگ نانو و فیلتر بر روی کولرهای آبی
در شهرک 22 بهمن کاشان انجام شد

کاشان خبرداد: گذاری شرکت آبفای  معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
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همزمـــان بـــا بیســـت و هفتـــم  اردیبهشـــت 
و  عمومـــی  روابـــط  جهانـــی  روز  مـــاه، 
ــای  ــی آبفـ ــط عمومـ ــر روابـ ــات مدیـ ارتباطـ
کاشـــان  رادیـــو  بـــا  گفتگـــو  در  کاشـــان 
روابـــط عمومـــی را هنـــر هشـــتم و ششـــمین 
کـــرد  شـــغل پراســـترس در جهـــان عنـــوان 
تالشـــگران در  عمـــوم  بـــه  را  روز  ایـــن  و 
ــات در  ــا طـ ــی و ارتبـ ــط عمومـ ــه روابـ عرصـ

گفـــت. کشـــور تبریـــک 
ــه  ــن هفتـ ــعار نهمیـ ــال: شـ کحـ ــعلی  عباسـ
»روابـــط  را  کشـــور  در  عمومـــی  روابـــط 
گسســـت  ــع  ــل پیوندها،مانـ عمومی؛عامـ
ــرای هریـــک از  ــزود بـ ــرد و افـ کـ ــر  ــا« ذکـ هـ
ـــرایط  ـــا ش ـــب ب ـــه متناس ـــن هفت ـــای ای روزه
وهمچنیـــن  جامعـــه  روز  نیازهـــای  و 
عنوانـــی  کشـــور،  تقویمـــی  رویدادهـــای 

برگزیـــده شـــده اســـت.

روابــط عمومــی بایــد متناســب بــا 
شــرایط روز باشــد

کاشـــان در  مدیـــر روابـــط عمومـــی آبفـــای 
پاســـخ بـــه جایـــگاه روابـــط عمومـــی در 

گفـــت: عصـــر ارتباطـــات 
گســـترده و   امـــروزه بـــا توجـــه بـــه تغییـــرات 
کـــه در عرصـــه علـــم ارتباطـــات  روز افزونـــی 
حـــوزه  در  بویـــژه  عمومـــی  روابـــط  و 
ارتباطـــات آنالیـــن حـــادث شـــده اســـت 
کـــه  کـــرده اســـت  ایـــن ضـــرورت را ایجـــاب 

ـــم ،  ـــن امـــر، بازنگـــری در مفاهی متخصصی
ــم، فـــن و  ــای علـ وظایـــف و ماموریـــت هـ
هنـــر روابـــط عمومـــی متناســـب بـــا شـــرایط 

ــند. ــته باشـ روز داشـ
وی در ادامـــه از روابـــط عمومـــی بـــه عنـــوان 

کـــرد و افـــزود: هنـــر مـــردم داری یـــاد 
رابطـــه  داشـــتن  یعنـــی  عمومـــی  روابـــط 
عبارتـــی  بـــه  و  دیگـــران  بـــا  خـــوب 

دیگردوســـتی بـــا هـــزاران نفـــر و دشـــمنی بـــا 
. هیچکـــس

نقشــی  رســانه   و  عمومــی  روابــط 
ــی  گاه ــده در افزایــش آ ــن کنن تعیی

هــاي عمومــی دارنــد
ایـــران  عمومـــی  روابـــط  انجمـــن  عضـــو 
روابـــط عمومـــی و رســـانه را بـــه عنـــوان دو 
کانـــون مهـــم از نظـــام ارتباطـــی و اطـــالع 
کـــرد وافـــزود: روابـــط عمومـــی  رســــانی ذکـــر 

کننـــده  هـــا و رســـانه هـــا  نقـــش تعییـــن 
گاهـــی هـــاي عمومـــی  اي در افزایـــش آ
ســــازي در جهـــت  فرهنـــگ  و  جامعـــه 
تنــــویر افکــــار عمــــومی دارنـــد. و هـــردو 
طریـــق  از  کـــه  دارنـــد  مشـــترکی  منافـــع 
ـــت  ـــه آن دس ـــل ب ـــویه و تعام ـــاط دو س ارتب
کننـــد و بـــر ضـــرورت داشـــتن  پیـــدا مـــی 
تعامـــل بـــه جـــای تقابـــل بـــا رســـانه هـــا 

کیـــد نمـــود. تا

یـــه الکترونیکی شرکــت آب و فاضــالب کاشــان   نشـر
مسئولیت مطالب: روابـــط عمـــومــی شرکـت آب و فاضــاب کـاشــان 

: عباسعلی کحال   | مسئولیت تحریریه: محمدعلی خرمی مشکانی سردبیر
صفحه آرایی: حمیدرضا کریمی

ین وظیفه روابط عمومی؛ مهمتر
شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی است

نعمت هــای الهــی امانت هایــی هســتند 
وتعالــی  رشــد  بــرای  خداونــد  کــه 
اســت  قــرارداده  دراختیارمــا  انســان ها 
ــرداری از ایــن نعمت هــا  در نتیجــه بهره ب
بایــد همســو بــا اوامرالهــی و در جهــت 

باشــد. انســان  جاودانــی  ســعادت 
جلــوه  خداونــد،  بی نظیــر  نعمــت  آب، 
و  کــی  پا مظهــر  و  طــراوت  و  زیبایــی 
ادامــه  واقــع، دلیــل اصلــی  زاللــی و در 
هســتی اســت، آب در متــون اســالمی، 
ایــن  دربــاره  و  دارد  رفیعــی  جایــگاه 
و  آثــار  و  بســیار  ســخن  کســیرزندگی،  ا

احــکام و آداب بی شــمار آمــده  اســت، 
آب در قرآن کریــم بــا واژه »مــاء« ۶۳ بــار 
کار رفتــه و توّجــه ویژه ای به آن شــده  بــه 

اســت.
همچنیــن در منابــع روایــی اســالم دربــاره 
ــات  ــزرگ خــدادادی، روای ایــن نعمــت ب
ایــن  کــه  اســت  شــده  نقــل  ارزنــده ای 
بیانگــر  روایــات،  و  آیــات  زیــاد  حجــم 
خداونــد  ســبز  آثــار  آینــه  ایــن  اهمیــت 
مــورد  در  اســت،  حیــات  گســتره  در 
مســلمانان در حفاظــت و صرفه جویــی 
در اســتفاده ایــن مــاده بــا ارزش نیــاز بــه 

ایجــاد فرهنــگ جدیــدی نیســت، چــرا 
کــه رعایــت همــه ایــن مــوارد در تعالیــم 
گنجانــده شــده اســت  مقــدس اســالمی 
و آنــان موظــف بــه اجــرای آنهــا هســتند.
را  انســان  زندگــی  ابعــاد  همــه  اســراف 

می گیــرد. دربــر 
اســالم،  زندگی ســاز  آموزه هــای  در 
اســراف ممنــوع اســت و ایــن ممنوعیــت 
فــرا  را  انســان  زندگــی  ابعــاد  همــه 
تمــام  در  مــردم  همــه  یعنــی  می گیــرد، 
ــد  شــئون و در هــر زمــان و مــکان موظفن
کننــد.  رعایــت  را  اســراف  عــدم  اصــل 
نعمت هــای الهــی امانت هایــی هســتند 
تعالــی  و  رشــد  بــرای  خداونــد  کــه 
انســان ها در اختیــار آنهــا نهــاده اســت 
نعمت هــا  ایــن  از  بهره بــرداری  پــس 
بایــد همســو بــا اوامــر الهــی و در جهــت 
باشــد.  انســان  جاودانــی  ســعادت 
در  می فرماینــد:   اســالم)ص(  پیامبــر 
کــرد  صرفه جویــی  بایــد  آب  مصــرف 
کــه  گــر بــه وفــور یافــت شــود چــرا  حتــی ا
ــز حــق اســتفاده از ایــن آب  ــات نی حیوان

دارنــد. را 
فــراوان،  احادیــث  و  قــرآن  آیــات 
و  اســراف  گــون،  گونا تعبیرهــای  بــا 
کاری را بــه طــور عــام  زیــاده روی در هــر 
و در مــورد آب، بــه طــور خــاص، مــورد 
اســت،  قــرار داده  و مذمــت  نکوهــش 
راجــع  صریــح  عبــارت  دو  کریــم  قــرآن 

بــه صرفه جویــی آب و مدیریــت تقاضــا 
ــِذي 

َ
َواّل فرماینــد:»  مــی  خداونــد  دارد 

ــِه  ــْرَنا ِب نَش
َ

ــَدٍر َفأ ــاًء ِبَق ــَماِء َم ــَن الّسَ َل ِم ــّزَ َن
کســي  ِلــَك ُتْخَرُجــوَن؛ و آن 

َ
َکذ ْیًتــا  َبْلــَدًة ّمَ

مقــدار  بــه  فرســتاد  آبــي  آســمان  از  کــه 
معیــن، و بــه وســیله آن ســرزمین مــرده 
را حیــات بخشــیدیم، و همین گونــه در 
می شــوید!«)الزخرف/ زنــده  قیامــت 

ــه ۱۱) آی
هســتی،  جهــان  خلقــت  از  هــدف 
خلقــت انســان و اســتفاده او از نعمــات 
بــه  بایــد  انســانی  هــر  امــا  اســت،  الهــی 
بهــره   الهــی  منابــع  از  نیــاز خــود  انــدازه 
نبایــد  کنــد و  آنهــا اســتفاده  از  بگیــرد و 
منابــع خداونــدی را  تخریــب و آســیب 
رســاند در واقــع مــا بــرای بقــا خــود بایــد 
کنیــم امــا  ازنعمــات خداونــد اســتفاده 
اســراف  یــا  و  داده  هــدر  را  آنهــا  نبایــد 

کنیــم.
آب  بــه  کــه  عرصه هایــی  مهمتریــن  از 
زمینــه  در  آب  تأمیــن  اســت  وابســته 
کــه  کشــاورزی و صنعــت اســت،  شــرب، 
کشــور نیــز بــه ایــن مــوارد  اقتصــاد یــک 
کشــاورزی  زمینــه  در  اســت،  وابســته 
نیــاز  کمتــری  آب  بــه  کــه  محصوالتــی 

دهیــم. کشــت  را  دارنــد 

امور فرهنگی و دینی آبفا

نعمت های الهی امانت هایی در اختیار انسان


