برگزارینخستینسمیتئاتربامحوریتمهارتگفتگو
درآبفااستاناصفهان

نخستینسمیتئاربامحوریتمهارتگفتگو باحضوردکترحمیددوازدهامامیعضوهیئتعلمیگروهمدیریتدانشگاهآزاداسالمیواحدخوراسگانوباهمکاری
موسسه فرهنگی وهنریکیمیای فرهنگنوین اسپادانا،مجتمععالی آموزشوپرورش صنعت آب وبرق ،مشاوراموربانوان ودفتر آموزش در سالن شیخبهایی آبفا
استان اصفهان برگزارشد
درابتدایاینبرنامهمجتبیقبادیانمعاونمنابعانسانیوبهبودمدیریتشرکتآبفااستاناصفهانگفت:سمیتئاترآموزشیکاربردیاستکهمحتویآنبرمبنای
پژوهش و مشاوره حاصل می شود و جهت ایجاد درک بهتر در مخاطب به وسیله تئاتر به تصویر در می آید و در ادامه نمایش ارائه شده ،توسط استاد سخنران
مورد تحلیل و تدریس قرار می گیرد .یکی از اهداف مهم در خلق و ابداع ایده سميتئاتر ،ایجاد «جذابیت و اثربخشی در امر آموزش» است .نتایج معطوف به جذابیت
آموزشی می تواند شامل تدريسی ملموس تر و در هم آمیخته با واقعیات زندگی روزمره ،ارتقای اثر بخشي و کارایی در معرفي مطالب آموزشي ،ایجاد درک بيشتر
در مخاطب نسبت به موضوعات و محتواهای مورد یادگیری و ایجاد جذابيت ها و لذت های حاصل از نمایش یا تئاتر در مخاطبان می باشد تا یادگیرندگان با عالقه
وپیگیریبيشترراجعبهموضوعدرجلسهحضوریابند.
درادامهگروههنریکیمیایفرهنگنویناسپادانابااجرایتئاترنقاطضعفارتباطموثررااعضایخانوادهبایکدیگر رابهنمایشگذاشتندسپسدرادامههنرنمایی
این گروه تئاتر دکتر حمید دوازده امامی به چگونگی ارتباط موثر اعضای خانواده پرداخت گفت:مهارت ارتباط موثر شاید کلیدیترین مهارت یک زندگی موفق
میباشد .ارتباط موثر در اکثر جنبههای زندگی خیلی کلیدی و کمککننده است .در روابط شخصی و خانوادگی ،افرادی که از مهارت های ارتباطی برخوردارند،
زندگیروانترولذتبخشتریدارند.درزندگیکاریاکثرمشاغلنیازبهمهارتهایارتباطیقویداردوافرادیکهمهارتارتباطموثرباالتریدارندخیلیبیشتر
در محیط کار رشد میکنند و از کارکردن لذت بیشتری میبرند .ارتباطات قوی در افزایش جایگاه اجتماعی افراد نیز خیلی موثر است .دیگران افرادی که روان
و موثر ارتباط برقرار میکنند را خیلی بیشتر دوست دارند و جایگاه اجتماعی باالتری برای آنها قائل هستند .وی افزود :برای بهبود مهارتهای ارتباط موثر نیاز به
یک مدل و تصویر کلی از دانش و مهارتهای زیرمجموعه ارتباط موثر داریم .براین اساس باید با دانش و آگاهی و مهارتهای زیربنایی و کلیدی ارتباط موثرآشنایی
داشتهباشیم.زیرادرحقیقتبدونبهبودمهارتهایگفتگوتالشبرایبهبودسایرمهارتهایارتباطیخیلیاثربخشنیست.ایندرحالیستکه ارتباطاتموثر
می تواندما را به نحو قابلتوجهی رشد دهند و اثرگذاری ما بر روی دیگران را افزایش دهند..
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شهر ورزنه (پایاب زاینده رود) میزبان
سومینبرنامهرادیوییجاریحیات

سومینبرنامهرادیوییجاریحیاتباحضورگویندگانرادیویی،مدیرآبو فاضالبشهرورزنهوکارشناسانخانه فرهنگودفترکاهشآب بدون درآمدشرکت
آب و فاضالب استان اصفهان برگزار گردید.
این برنامه با حضور مردم و مسئولین محلی شهر ورزنه ازجمله رئیس شورای شهر  ،ریاست سازمان تبلیغات اسالمی  ،مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه و مسئول
دفتر امام جمعه شهر  ،معاونت آموزشی آموزش و پرورش  ،اصحاب رسانه های مجازی و حقیقی شهرستان  ،معتمدین محلی  ،جمعی از دانش آموزان دبیرستان
های دخترانه و نمایندگانی از حوزه های بسیج شهر ورزنه برگزار گردید.
در ابتدا شمس بگی مدیر آب و فاضالب شهر ورزنه ضمن خوش آمد گویی دست اندر کاران برنامه رادیویی جاری حیات و حضار و کارشناسان آبفا  ،شهر ورزنه
را شهر فرشتگان سپید پوش معرفی نمود و این شهر را بعنوان یک قطب گردشگری و توریستی در حوزه کویر نوردي و جاذبه های تاریخی کشور دانست.
وی خاطر نشان کرد پرسنل آب و فاضالب با تأسی از آقا حضرت ابوالفضل العباس (ع) با شغل سقایی امانت دار بهترین نعمت الهی که همان آب مهريه حضرت
زهراء (س) است می باشند و در این راه هیچ گاه خود پسندی به خود راه نداده و همواره خدمت گزاران بی منت مردم شریف بوده اند.
وی گفت :آبفا ورزنه با  4525انشعاب آب  ،جمعیت شهری  12800نفر و  17000نفر روستایی را تحت پوشش دارد و آب شرب بهداشتی مردم را از محل خط
آبرسانی اصفهان بزرگ تأمین می نماید.وی ورزنه را از جمله معدود شهرهای استان دانست که 98درصد مردم شهر از خدمات جمع آوری  ،انتقال و دفع بهداشتی
فاضالببهرهمندهستند.
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شمس بگی در پاسخ به یکی از حضار که پرسید  :آب و فاضالب شهر ورزنه جهت حفظ و حراست از آب و انجام فعالیت های فرهنگی چه کاري انجام داده است
گفت « :با توجه به تکرار نهمین سال خشکسالی و وجود بحران کم آبی در استان اصفهان تنها راه نجات شهر حفظ و حراست از منابع تأمین آب موجود است
که این امر محقق نخواهد شد مگر با اجرای تدابیر مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا»  .وی اجرای مدیریت مصرف آب را در سه حوزه مهندسی و توسعه  ،اصالح
تعرفه ها و قیمت ها و فرهنگ سازی مصرف بهينه آب دانست و گفت»:شرکت آب و فاضالب چند سالی است که با توجه به پتانسیل آموزشی مناسب و با توجه
به اهمیت موضوع  ،قشر هدف فرهنگ سازی خود را دانش آموزان قرار داده است

در صورتی که دانش آموز از اوایل دوران درس و مدرسه تحت آموزشهای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب قرار گیرند قطعاً ضمن یادگیری و اجراء برای خود ،
این موضوع را به خانواده و اجتماع منتقل خواهد کرد»  .وی در این راستا به برنامه های فرهنگی از قبیل آموزش چهره به چهره دانش آموزان  ،برگزاری نمایشگاه
جلوه های آب  ،برگزاری زنگ آب در مدارس  ،توزیع بروشورهای آموزش صرفه جویی در مصرف آب در سطح اجتماع  ،نصب تراکت و بنرهای توصیه به
صرفه جویی در مصرف آب  ،فعال سازی گره مروجین مصرف بهینه آب جهت برخورد با مشترکین پر مصرف و آموزش چهره به چهره اقشار مختلف جامعه ،
برگزاری همایش ناجیان آب در نمازهای جماعت و نماز جمعه شهرستان  ،اشاره نمود.
تشیعی در پاسخ به مجری برنامه در مورد روشهای اجرای صرفه جویی در مصرف آب گفت « :ساده ترین  ،اثر بخش ترین و همچنین کم هزینه ترین کاهش
مصرف آب تعویض سر شیرها و مجهز نمودن شیرآالت به پرالتور یا درافشان کاهنده مصرف است.که کار این قطعه به این صورت است که این قطعه با داشتن
چندین صفحه مشبک دارای روزنه هایی است که در صورت برقراری جریان آب  ،هوا را وارد آب نموده و آب و هوا بصورت همزمان از سر دوش خارج خواهد شد
که این عمل ضمن یکنواخت و مالیم کردن جریان آب و پاشیدن آب به سطح بیشتر در صرفه جویی مصرف آب تا میزان 30الی 40درصد نقش بسزایی دارد».
وی در بخش دیگر از سخنانش گفت « :فاضالبی که حاصل از شستن لباس  ،وان  ،دوش حمام ،روشویی و ظرف شویی منزل حاصل می شود به آب خاکستری

معروف است این حجم آب که  50تا  80درصد فاضالب تولیدی مجموعه های مسکونی را شامل می شود می تواند بهترین راه صرفه جویی در مصرف آب
در جهت استفاده آب خاکستری در آبیاری فضای سبز  ،پرشدن فالش تانکهای توالت و دیگر مصارف مرتبط می باشد».
شمس بگی در پاسخ به دیگر پرسش حضارکه پرسید  :علت تغییر طعم آب در فصلهایی از سال چیست و آیا این آب نیاز به دستگاههای تصفیه آب خانگی دارد یا
خیر گفت « :شرکت آب و فاضالب در محدودیت یک سری خطوط قرمز می باشد که حتی در صورت بحران قطع آب و در زمان نبود آب حق ندارد آب نامناسب
شرب به درون لوله های شبکه توزیع وارد نماید و آبی که همواره در شبکه جریان دارد دارای اطمینان کامل از لحاظ شیمیایی و میکروبی برای شرب می باشد».
وی در مورد تغییر طعم آب گفت « :با توجه به محدودیت آب شرب در دسترسی  ،آب و فاضالب مجبور به استفاده از منابع محلی تأمین آب می باشد که در

این شهر بعضاً بدلیل استفاده از تنها چاه آب شرب موجود در محل ( که دارای سختی و امالح معدنی مفيد در محدوده استاندارد های بین المللی و کشوری آب
شرب می باشد ) که اين امر گاه باعث تغيير طعم در آب شرب بوده ولي هيچ گونه ضرري براي مصرف کننده به همراه نخواهد داشت».
وی در مورد دستگاههاي تصفيه آب خانگي گفت  « :این دستگاه ها باعث می شود که امالح مفید و مناسب که بسیار برای بدن ضروری و الزم است در فیلتر
های آن از آب جدا شود و ارزش وجود آب از دست برود .همچنین در صورت عدم بهره برداری مناسب از این دستگاه ها خود می تواند عاملی جهت شیوع آلودگی
به آب باشد و نه تنها آب شهر ورزنه بلکه کل آب شرب استان اصفهان نياز به دستگاههاي تصفيه آب خانگي ندارد ».
شرافتی از کارشناسان دفتر کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضالب توضیحاتی مفصل در مورد راهکارهای مناسب استفاده از کولر در جهت کاهش مصرف
انرژی و مصرف آب به شنوندگان ارائه نمود .وی در راهکارهای خود به تعویض بهنگام پوشال های دریچه کولر  ،تراز نصب نمودن کولر جهت جلوگیری خروج
آب از اطراف دیوار ه ها  ،تنظیم شناور کولر در زمان شب که آب دارای فشار بیشتر می باشد ونصب سایبان کولر جهت افزایش راندمان و کاهش مصرف آب و
انرژی  ،اشاره نمود.
شمس بگی در پاسخ به آخرین سوال حاضرین که در مورد وضعیت شبکه و تصفیه خانه فاضالب شهر ورزنه پرسید گفت « :به حمد و لطف الهی و تالش
مسئولین آب و فاضالب  ،شهر ورزنه از جمله معدود شهرهایی است که دارای 98درصد پوشش خدمات دفع بهداشتی فاضالب است ».
وي سیستم تصفیه خانه فاضالب شهر را از جمله مناسب ترین سیستم ها در حذف آالینده ها و میکرو اورگانیسم های بیماری زا که همان سیستم برکه تثبیت
فاضالب است ،دانست و گفت  « :با توجه به هزینه باالی اجرای شبکه فاضالب باید با همیاری مردمی و اجرای تبصره 3قانون ماده واحده شوراهای شهر در این

شهر محقق شود واقعاً پول حق انشعاب جوابگوی هزینه های اجرای شبکه نخواهد بود و از مسئولین شهرستان ورزنه در جهت اجرایی شده تبصره 3قانون ماده
واحده در برقرار سازی هزینه آماده سازی شبکه فاضالب  ،درخواست کمک نمود» .
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اجرایبرنامههای  HSEدرشهرهایجرقویه،بهارستان،فریدونشهر،
طالخونچه،فوالدشهر،تیران وباغبهادران
در فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري ضمن بررسيهاي ميداني  ،چالشها و مشکالت
ايمني و بهداشتي تأسيسات و پروژه هاي مناطق رصد و در اين راستا شاهد 79اقدام مطلوب
ازجمله تجهيزکليه تأسيسات منطقه به سيستم ارتينگ و استقرارکفپوش عايق متناسب با
ولتاژ درجرقويه  -نصب شيشه هاي دوجداره جهت کاهش آلودگي صوتي در ايستگاه پمپاژ
بهارستان – اجرای حفاظ فلزي دراطراف استخر آب چشمه لنگان فريدونشهر -مقاوم سازی و
ايمن نمودن اتاقک چاه شماره 3طالخونچه – ساخت پکيج ايمنی کلر باکليه تجهيزات مورد
نيازدرفوالدشهر-تجهيزکليهتأسيساتمنطقهبهسيستمارتينگدرتيرانواصالحاتیدرچاه
ملک آباد باغبهادران لنجان اشاره نمود .

بنا به اعالم دفتر بهداشت _ ايمنی و محيط زيست  ،مانورهاي اطفاء حريق
در تصفيه خانه شمال  -مناطق 5- 44- 3 3- 1و 6امورآبفا شهراصفهان
طی فروردين و ارديبهشت ماه سال جاری برگزار گرديد  .شيرزادي مدير

برگزاریمانوراطفاحریق
درتصفیهخانهشمال

دفتر HSEهدف از برگزاري اين مانورها را آشنايي و حفظ آمادگي و ارتقاء
توانعملياتيپرسنلهنگامبروزحريقوحوادثاحتماليدانست.
وي در اين خصوص خاطر نشان کرد اجرای برنامه های آموزش ميدانی
را می توان بعنوان يکی از برنامه های عملياتی دفتر HSEجهت کاهش
آسيب پذيری تأسيسات و ابنيه بعنوان منابع مالی و همچنين در راستای
حفاظتازمنابعانسانیشرکتدرمقابلحريقهایاحتمالیقلمدادنمود.

برگزاریدومینگردهماییHSE
به گزارش دفتر بهداشت – ایمنی و محیط زیست  ،دومین گردهمایی طی سال جاری درابتدای اردیبهشت ماه با معرفی پیمانکاران و ناظران برتر سال 95
پروژه های اجرای شبکه فاضالب شهر اصفهان در سالن زنده رود برگزارگردید .طی این گردهمایی شیرزادی مدیر دفتر بهداشت  -ایمنی و محیط زیست شرکت
با ارائه آمار حوادث حوزه آب و فاضالب در کشور از اجرای مطلوب و ایمن پروژه ها ی این بخش ابراز رضایتمندی نمود .
درادامهاینجلسهبازرساندفتر HSEوشرکتمهندسینمشاورطرحوتحقیقات،ضمنارائهگزارشازنحوهبررسیوضعیتپروژههایفاضالبشهر اصفهان ،
روندرصدشاخصهایارزیابیمندرجدردستورالعملپایشپیمانکارانراتشریح،کهفرایافتآنمنجربهمعرفیپیمانکارانوناظرانبرتراینحوزهدرشهراصفهان
گردید.شرکتپویشگسترسپاهانوپیمانکاریحیدرحیدریبعنوانپیمانکارانبرتر،آقایان ساساناحمدیوحجتاهللحسنزادهبعنوانناظرین برترشرکت
مهندسین مشاور طرح وتحقیقات معرفی و لوح تقدیر نامبردگان توسط مدیر دفتر HSEشرکت به آنان اهداء گردید .
شایان ذکر است آقایان سید ابوالفضل طالیی بعنوان سرناظر – سعید رحمانی و حسن معمار پور از حوزه HSEشرکت مهندسین مشاورطرح و تحقیقات نیز به
پاس زحمات بی شائبه مورد تشویق قرار گرفتند .
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درسال تحصیلی  95 -96درخانه
فرهنگ آب اصفهان صورت گرفت

آموزش بیش از 40هزار نفر
ساعت دانش آموزان
در زمینه مصرف بهینه آب
محمداسماعیلزادهرئیسادارهفرهنگیهنریاردوهاوفضاهایپرورشیادارهکلآموزشوپرورشاستاناصفهاندرچهارمینبرنامهازسلسلهنشستهایبرنامه
رادیویی جاری حیات با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب گفت:درسال تحصیلی 95-96بیش از 8نفر هزاردانش آموز مقطع ابتدایی ،متوسه اول ودوم با حضور
درخانه فرهنگ آب و بازدید از کارگاه مدیریت مصرف این مرکز تحت آموزش مبانی مصرف بهینه آب قرارگرفتند بطوریکه می توان گفت این دانش آموزان
چهل هزارنفر ساعت مورد آموزش درست مصرف کردن آب درخانه فرهنگ قرارگرفتند.
چهارمینبرنامهازسلسلهنشستهایبرنامهرادیوییجاریحیاتباموضوعمدیریتمصرفبهینهآبباهمکاریگویندگانشبکهرادیواصفهاندرخانهفرهنگ
آب با حضوردانش آموزان پیش دبستانی و مقطع اول دبستان برگزار شد در این برنامه خانم تشیعی رئیس خانه فرهنگ آب اعالم کرد :با تاسیس خانه فرهنگ
آب تعامل و ارتباط با سازمانها واداراتی مانند آموزش وپرورش  ،بهزیستی ،شهرداری و .....به منظور نهادینه کردن مصرف صحیح آب درجامعه بسیار قوت گرفت به
گونه ای که درسال تحصیلی 95-96حدود  5هزارنفر ازدانش آموزان دختروپسر را درمقطع دبستان ،هزارنفرازدانش آموزان دبیرستان 3هزارنفر ازکودکان3تا6
ساله و هزارنفر ازبزرگساالن را تحت آموزشهای مصرف بهینه آب قراردادند
وی با بیان اینکه خانه فرهنگ آب یکی از زیرمجموعه های روابط عمومی شرکت آب و فاضالب است که آموزش اقشار مختاف جامعه را پیرامون مصرف بهینه
آب در دستور کار قرار داده است چراکه درست مصرف کردن آب عالوه بر اینکه مانع هدر رفت منابع آبی می شود در کاهش هزینه ها هم تاثیر بسزایی دارد.در این
راستا در سال 95خانه فرهنگ آب  :آموزش بانوان شاغل در استانداری،آموزش بانوان شاغل در فرمانداری،آموزش معلمان ضمن خدمت،آموزش خواهران پایگاه
مقاومت بسیج اصفهان،آموزش کارکنان شهرداری ،آموزش کارکنان پایگاههای امربه معروف ونهی ازمنکر وآموزش زنان خانه دار که در واقع بخشی ازگروه هدف
بودند را در دستور کارقرار داد.بر این اساس نسبت آموزش این جامعه های هدف شامل 783نفر از کارمندان دستگاههای اجرایی22،درصد ازکارکنان شهرداری
43،درصدکارکنانآموزشوپرورش9،درصدکارکناناستانداری5،درصدمشاورانادارات31،درصدکارکنانپایگاهمقاومتبسیجموردآموزشهایمصرفبهینه
آب در خانه فرهنگ آب قرار گرفتند این در حالیست که آموزش دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی یکی از مهمترین گروههای هدف محسوب می شود
به گونه ای که در این زمینه در سال گذشته 159مدرسه در شهر اصفهان دانش آموزان این مراکز تحصیلی حدود 48258نفر ساعت آموزشهای درست مصرف
کردن آب رادرخانه فرهنگ آب آموختند .
خانم رفسنجانی مجری برنامه جاری حیات  :هر رفتاری که در جامعه صورت می گیرد را باز تاب آموزش و فرهنگ آن جامعه است یکی از اهداف خانه فرهنگ
اب اموزش راهکارهای مصرف بهینه اب به گروه سنی مختلف بوده و تالش بر این شده تا با رسوخ در بین دانش اموزان بتوان رعایت الگوی مصرف و فرهنگ
صحیح مصرف اب را برای این دسته از گروه سنی نهادینه نمود.بنابراین اداره آموزش وپرورش چه اقدامات در زمینه همکاری با خانه فرهنگ آب پیرامون این امر
در دستور کارقراردادکه درپاسخ اسماعیل زاده گفت :آب مایه حیات است و فرهنگ درست مصرف کردن آن را باید درکودکی آموزش داده شودبر این اساس اداره
آموزش وپرورش استان اصفهان تعامل بسیار سازندهای با شرکت آب وفاضالب استان اصفهان جهت اجرای برنامه های فرهنگ سازی مصرف بهینه آب داشته
بطوریکه درسال گذشته با همکاری آبفا استان اصفهان و اداره آموزش و پرورش جشنواره نخستین واژه آب در  10شهراستان با حضور دانش آموزان دبستانی
برگزارشد این درحالیست که در سال تحصیلی 94-93بیش از پنجاه هزار نفر دانش آموز به پرسش مهر ریاست جمهور ( که هرکدام از ماچگونه ازآبهای ایران
می توانیم بهتر نگهداری و استفاده کنیم )پاسخ دادندهمچنین اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان آمادگی هرگونه همکاری با شرکت آب وفاضالب استان
اصفهان را پیرامون فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در میان دانش آموزان درتمام مقاطع تحصیلی در سراسر استان دارد.
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شناسايي چالش ها و تدوين نقشه راه؛

برنامهجديداتاقفكرمشتركينآبفاياستاناصفهان
درسيزدهميننشستاتاقفكرمشتركينآبفاياستاناصفهانبرشناسايي

چالش هاي اين بخش و تدوين برنامه و نقشه راه سال  1396در اسرع

چالش هاي پيش رو و تدوين نقشه راه ساالنه تاكيد شد.

وقتاقدامكنند.

در اين نشست كه با حضور مسئوالن مشتركين ادارات آبفاي مناطق

در ادامه اين نشست ،مسئوالن مشتركين ادارات آب و فاضالب 34منطقه

خودگردان برگزار شد ،معاون خدمات مشتركين و درآمد شركت آب

خودگردان استان اصفهان كه اعضاي اتاق فكر مشتركين را تشكيل مي

و فاضالب استان اصفهان در سخناني با اشاره به ضرورت رعايت حقوق

دهند در قالب پنج گروه جديد تقسيم بندي شده و مسئول و دبير هر گروه

شهروندي و حق الناس گفت :كاركنان حوزه مشتركين بيش از سايرين با

رابر اساس رايگيري انتخاب كردند.همچنين مقرر شدهرگروهبه صورت

مردم سر و كار دارند و لذا بايد بسيار مواظب باشند تا حق كسي ضايع نشود.

ماهيانه جلساتي را برگزار كرده و صورت جلسه آن را براي بررسي بيش تر

رضا رضايي بخش مشتركين را قلب تپنده صنعت آب و فاضالب دانست

برايدبيراتاقفكرمشتركينستادارسالكندتاپسازجمعبندينهاييبا

و در عين حال از مسئوالن مشتركين خواست بر اساس تجربيات خود و

حضور مسئوالن همه گروه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.

شعار سازماني « تالش مضاعف؛ خالقيت و نوآوري» نسبت به شناسايي

برگزاريمراسمنكوداشتمديرسابقوصولدرآمد
آبفاياستاناصفهان

در واپسين روزهاي سال  1395در مراسمي از سال ها تالش يكي از مديران

 95/12/25بهافتخاربازنشستگينائلشد.

آبفاياستاناصفهانتجليلشد.

مدير عامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم نكوداشت اين مدير

در اين مراسم با اهداي لوح تقدير و هدايايي از سه دهه فعاليت مدير سابق

بازنشسته گفت :برنامه تجليل از همكاران قديمي بايد به عنوان يك رسم و

وصول درآمد شركت آب و فاضالب استان اصفهان قدرداني به عمل آمد.

سنتدرشركتنهادينهشودتاكاركنانبازنشستهباخاطرهايخوش،شركت

يداهلل سعادت در سال  1367به عنوان كارشناس دفتر حسابرسي داخلي به

را ترك كنند.

استخدام شركت درآمد و سال ها به عنوان مدير انبارها و اموال ،مدير نظارت بر

مهندس هاشم اميني در عين حال گفت :بايد فرصت خدمت به مردم را

وصول مطالبات ،مدير امور مالي و ذيحسابي ،مدير امور كاركنان و رفاه ،مدير

غنيمت شمرد و قبل از اين كه بازنشسته شويم با تمام وجود در راه خدمت به

امور قردادها و مدير وصول درآمد مشغول خدمت بود .وي سرانجام در تاريخ

شهروندانتالشكنيم.
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برگزاری مراسم والدت امام محمد باقر (عليه السالم)
درمصلیامیرالمونینآبفااستاناصفهان
بههمتامورفرهنگي–دينيشركتآبفاياستاناصفهانوهمزمانبااولماهرجب،ماهغفرانوآمرزشوبمناسبتوالدتباسعادتشكافندهعلوم،حضرتامام
محمدباقر(عليهالسالم)مراسمجشنيباحضورمديرعاملجمعيازمسئولينوهمكارانشركتدرمصلياميرالمومنين(عليهالسالم)ادارهمركزيبرگزارگرديد.
اين برنامه كه با اقامه نماز جماعت ظهر وعصر – سخنراني (ذكر فضائل ومناقب حضرت امام محمد باقر(ع) –مولودي خواني همراه بود مورد توجه واستقبال
حاضرين قرار گرفت .

برگزاری مراسم جشن
زاد روز جواد االئمه
و حضرت امام
محمدتقی(علیهالسالم)
درمصلیامیرالمومنین

به همت امورفرهنگی ودینی شرکت ابفای استان اصفهان وهمزمان با دهم رجب فرخنده
زادروز نهمین دریای بیکران جود وکرم  ،جواد االئمه (علیهم السالم) حضرت امام محمد تقی
(علیه السالم) مراسم جشنی باحضور دلباختگان وشیفتگان حریم آن حضرت در
مصلیامیرالمومنین(علیهالسالم)ادارهمرکزیبرگزارگردید.
اقامهنمازجماعتظهروعصر–قرائتدعایماهرجب–سخنرانیباموضوعذکرمناقبوفضایل
حضرت امام جواد(علیه السالم) وبررسی شخصیت وجودی ایشان در ابعاد فردی –اجتماعی-
اخالقی وسیاسی –مولودی خوانی وبرگزاری مسابقه فرهنگی از عمده برنامه های این عرض
ارادتبهساحتمقدسحضراتمعصومین(علیهمالسالم)بودکهموردتوجهواستقبالحاضرین
قرار گرفت .
امیداستمقبولدرگاهحضرتحقوخشنودیچهاردهمعصوم(علیهمالسالم)قرارگیرد.
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نشستائمهجماعات
شرکتآبفای

استاناصفهان
همزمان با حلول ماه رجب  ،ماه مغفرت وآمرزش وماه ریزش باران رحمتالهی

*تاکید بر آماده نمودن تالیفات از هم اکنون جهت گردهمایی ائمه جماعات

ودزآستانه فرارسیدن اعیاد رجبیه  ،اولین جلسه مشترک ائمه جماعات این

درمشهدمقدس

شرکتبهمیزبانیآبفایمنطقه 1برگزارگردید.

* اخذ برنامه های ششماهه اول  96وبیان توضیحات مربوطه وارائه بودجه

*ارائه بحث اخالقی پیرامون (خودسازی –تزکیه ومحاسبه نفس-دیدن

های پیش بینی شده مورد نیاز توسط ائمه محترم جماعات

عیوبخودقبلازدیگرانوعاملبهعملبودن)توسطحجتاالسالمتوسلی

*بیان پیشنهادات وراهکارهای موثر درراستای جذب وترغیب کارکنان

*تشریح برنامه ها وفعالیتهای فرهنگی –دینی سال( 96ابالغی دفتر امور

وخانواده ها به نماز اول وقت وجماعت –امربه معروف ونهی ازمنکر-عفاف

فرهنگیودینیشرکتمهندسیآبفایکشورتوسطسیداکبرهاشمیدبیر

وحجابواعالمبرنامههایمربوطبهماههایرجب-شعبانورمضان

جلسه وبحث ،تبادل نظرو ارائه طریق توسط جمع حاضر

ازعمده برنامه های این نشسبت بود که امیداست مرضی خداوند متعال

* مرور بر شرح وظایف ائمه جماعات شرکت وارائه گزارش اقدامات انجام شده

وعنایات ومراحم خاص چهارده معصوم (علیهم السالم ) قرار گیرد.

در این خصوص توسط ایشان

اوليننشستتخصصيرابطينفرهنگيوديني
شركتآبفاياستاناصفهان
حضور در گلزار شهداي شهر مباركه در بدو ورود واداي احترام وتجديد عهد وميثاق – ارائه گزارشي از فعاليتهاي فرهنگي ديني منطقه آبفاي مباركه توسط
مديريت منطقه – تشريح برنامه هاي فرهنگي ديني سال ، 96بيان اهداف وبرنامه هاي مربوطه توسط مسئول ودبيرشوراي فرهنگي ديني شركت آبفاي
استاناصفهان-تشكيلكميسيونهايتخصصيواخذنظراتوپيشنهاداترابطيندرخصوصاجرايينمودنفعاليتهاباموضوعاتالف-ترويجفرهنگنوراني
قرانكريمب-ترويجفرهنگوسيرهاهلبيت(عليهالسالم)ج-ترويجفرهنگاقامهنمازد-ترويجرهنمودهايمقاممعظمرهبريه-توسعهوترويجفرهنگ
امر به معروف ونهي ازمنكر وفرهنگ سازماني و-ترويج فرهنگ عفاف وحجاب-ظ-ترويج سبك زندگي اسالمي –ح-تقويت توانمنديهاي فرهنگي وديني
فرزندان همكار – ط -صيانت از حقوق شهروندي-ي -ترويج مصرف بهينه آب/اقامه نماز جماعت ظهر وعصر وبازديد از مجموعه فرهنگي وآثار باستاني
نهچيرازبرنامههاياينگردهمايييكروزهبود.
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اجرايعمليات

مانور شير آالت

شبكهتوزيعآب
درشهرستان
برخوار

بنا بر گزارش واحد روابط عمومي آبفا شهرستان برخوار  ،مرحله ديگري از مراحل شناسائي والوهاي مدفون توسط دستگاه فلزياب و نشانه گذاري در شهرستان
برخوار آغاز شد.در اين مرحله كه از شهر خورزوق و سيمرع شروع شد تعداد  89والو مرئي شد.در اين راستا مهندس مهرجو مديريت آبفا شهرستان برخوار ،
اطمينان از عملكرد صحيح كليه شيرآالت به منظور استفاده از ظرفيت كامل آنها در شبكه توزيع  ،اطمينان از عدم نشتي شيرآالت به خصوص شيرآالت كليدي
و مهم شبكه توزيع  ،مشخص نمودن شيرآالتي كه در شبكه نامرئي و يا نياز به همسطح سازي دريچه و يا اصالح حوضچه دارندرا به عاملين گوشزد نمود.بازنگري
در بسته بودن كامل يا نيم بازبودن برخي شيرآالت در شبكه در مقاطع مختلف زماني از جمله اهداف برگزاري اين مانور بوده است .وي خاطر نشان كرد وقوع
پياپي پديده خشكسالي در استان و عدم جاري بودن رودخانه زاينده رود تأمين آب شرب اصفهان را با مخاطراتي روبرو كرده است به طوريكه بسياري از چاههاي
فلمن كه يكي از مهم ترين منابع تأمين آب شرب در اصفهان به شمار مي آيند از مدار خارج شدند اگر منابع آب موجود به خوبي مديريت نشوند تابستان سختي
پيش رو خواهيم داشت به همين دليل مصرف مشتركين بايد به خوبي مديريت شود و بر اين اساس پس از شناسايي مشتركين پرمصرف و اعالم اخطار به آنها
اگر در چگونگي مصرف آب تجديدنظر نگردد با هماهنگي مسئوالن مربوطه قطع آب واحدهاي آنها در دستور كار قرار مي گيرد .

آغاز عملیات لوله گذاری فاز دوم خط انتقال فاضالب
محلهششجوانشهربویینمیاندشت
عملیات لوله گذاری فاز دوم خط انتقال فاضالب
محله ششجوان شهر بویین میاندشت آغاز شد این
پروژه به منظور انتقال فاضالب محله ششجوان تا
تصفیهخانهفاضالبانجاممیشودالزمبذکراستکه
فاز اول آن سال گذشته باتمام رسیده بود  .طول این
پروژه 3000متر و لوله پلی اتیلن قطر 400میلیمتر
وبا اعتباری بالغ بر10میلیارد ریال می باشد .
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آغازعملیاتبهسازیوخیابانکشیتاسیساتآبفابادرود
عملیات بهسازی ،خیابان و جدول کشی محوطه تاسیسات آبفا بادرود آغاز گردید.
تاسیسات منابع و مخازن آبفا بادرود از بدو تاسیس تاکنون دارای مشکالتی از
قبیل عدم روشنایی کافی،عدم جدول کشی خیابان ،آبیاری درختان به روش
سنتی و با مصرف باال،وعدم بهسازی محوطه بود که این امر همه ساله باعث
هزینه های سنگینی می گردید که آبفا بادرود با برنامه ریزی وارائه نقشه مهندسی
شده جهتبهسازی،خیابانکشیاستاندارد،جدولکشی،سنگفرشخیابانهاو
پیاده رو ها ،ایجاد روشنایی مناسب با المپ های کم مصرف  ،درختکاری به روش
قطره ای و استاندارد و فضا سازی مناسب محوطه اقدام نموده که با آغاز این عملیات
پیش بینی می گردد تا چند ماه آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

شستشويبيشاز13

كيلومترشبكهفاضالبدر
فروردين ماه سال96
در آبفا منطقه2

به گزارش روابط عمومي آبفاي منطقه  2واحد بهره برداري منطقه
درفروردينماهسالجاري 13.5كيلومترشستشوئيشبكهفاضالب
انجام داده است.اين عمليات به منظور جلوگيري از گرفتگي ورفع
انسداد شبكه فاضالب در منطقه با تخليه منهولها  ،وشستشوبا
دستگاهواترجتوتانكرشستشويصورتگرفتهاست.

پایانعملیاتتوسعهشبکهفاضالبخیابانامامرضادرمنطقه3
عملیات توسعه شبکه فاضالب واقع درخیابان امام رضا کوچه شماره 23به طول 100متربه اتمام رسید .این عملیات توسعه شبکه فاضالب ازجنس لوله
پلی اتیلن به قطر  250میلیمتر و به عمق  2/5متر به صورت تونلی توسط واحد مهندسی و توسعه آبفا منطقه  3انجام شد که با هدف افزایش سطح
خدماترسانیوارتقایسطحبهداشتیشهروندانمنطقهصورتگرفت.
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اصالح 8638متر شبکه آب در آبفا منطقه یک اصفهان
به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه يك اصفهان واحد بهره برداري اين منطقه در سال گذشته نسبت به نصب تعداد361فقره انشعاب آب  367،فقره انشعاب
فاضالب اقدام نمود همچنین در این بازه 1959،مورد تعویض كنتور هاي فرسوده  4874 ،مورد رفع حوادث انشعاب آب  190 ،مورد رفع حوادث آب شبكه
توزيع فرعي  226،مورد رفع حوادث آب شبكه آب  1115،مورد رفع حوادث شبكه فاضالب و 682مورد رفع حوادث انشعاب فاضالب در دستور کارقرار گرفت
و نیزواحد فني و توسعه اين منطقه در سال گذشته اقدام به اصالح و توسعه شبکه آب به طول 8638متر نمود كه از اين ميزان 3768متر در بخش توزيع آب و
 4870متر در بخش اصالح شبكه آب بوده است .همچنين 6596متر لوله گذاري در بخش اصالح و توسعه شبكه فاضالب به انجام رسيده است اضافه مي گردد
در بخش آسفالت  47771متر و در بخش بلوك فرش  346متر به انجام رسيده است .

 120مورد همسطح سازي دريچه فاضالب در فروردين ماه سال 96در آبفا منطقه2
بهگزارشروابطعموميآبفامنطقه،2عملياتهمسطحسازي
دريچه هاي فاضالب در سطح منطقه با همت واحد بهره برداري
منطقه در حال اجرا مي باشد .اين عمليات با هدف رسيدگي
سريع به حوادث و پيشگيري از به وجود آمدن اختالل در تردد
وسايل نقليه و مدفون ماندن دريچه ها صورت مي گيرد .شايان
ذكر است در فروردين ماه سال جاري تعداد 120مورد همسطح
سازي دريچه هاي فاضالب مرئي و همسطح سازي شده است.
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برگزارينشستبررسیطرحآبرسانیبهگلپایگان
با حضور معاون مهندسی و توسعه شرکت ابفا استان اصفهان و مدیران حوزه معاونت مهندسی و توسعه شرکت  ،مدیر آبفا منطقه و مسئولین بهره برداری و امور
فنیمنطقهنشستیپیرامونمسائلومشکالتطرحآبرسانیبهگلپایگانبرگزارشد.درایننشستابتدامديرمنطقهبهتشریحطرحآبرسانیبهگلپایگانپرداخت
 .دهقادنی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در راستای طرح آبرسانی به گلپایگان گفت  :طرح آبرسانی به گلپایگان شامل اجرای خطوط انتقال آب  ،ساخت
تصفیه خانه آب و ساخت دو فقره ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره آب بود که خطوط انتقال این طرح به طول  49کیلومتر میباشد که تنها اجرای  14کیلومتر
خط انتقال آب به گلشهر باقیمانده است
که طی سال جاری اجرایی میگردد.
وی با اشاره به روند ساخت تصفیه خانه
آب گلپایگان خاطر نشان کرد  :ساخت
تصفیه خانه آب گلپایگان با ظرفیت
 330لیتر بر ثانیه در زمینی به مساحت
 16هکتار از اردیبهشت 1391آغاز شد و
پس از مدت  4سال در آبان ماه  1395به
بهره برداری رسید  .همچنین تعداد دو
فقره ایستگاه پمپاژ آب خام و آب تصفیه
شده نیز در این طرح ساخته شد که هر
دو در مدار بهره برداری قرار دارد.دهقادنی
حجم مخازن ساخته شده در این طرح
را  14000متر مکعب برشمرد و گفت :
هزینه اجرای طرح آبرسانی به گلپایگان بالغ بر  250میلیارد ریال بود و تصفیه خانه آب نیز در آبان ماه  95در مدار بهره برداری قرار گرفت  .مدیر آبفا منطقه
گلپایگان در ادامه افزود  :پس از بهره برداری از تصفیه خانه آب گلپایگان با مشکل افت فشار در بخشی از شبکه توزیع آب روبرو شدیم که با تعویض شیر
فشار شکن در ورودی شهر گلپایگان این مشکل تا حدی برطرف گردید ولیکن با بررسی صورت گرفته توسط امور بهره برداری منطقه در صورت اصالح بخشی از
خط انتقال در محل تصفیه خانه میتوان فشار مورد نیاز در شبکه توزیع را تامین نمود .در ادامه جلسه معاون مهندسی و توسعه شرکت پیرامون فعالیتهای الزم در
طرحآبرسانیبهگلپایگاننقطهنظراتیارائهداد.حکمتیانبابیانمطالبیپیرامونطرحآبرسانیبهگلپایگانخاطرنشانکرد:طرحآبرسانیبهگلپایگانرامیتوان
از جمله مهمترین طرح های شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برشمرد که از اهمیت بسیار باالیی برای آبفا استان برخوردار است  .ساخت تصفیه خانه آب از آن
لحاظکهدومینتصفیهخانهآبدرسطحاستاناصفهانمیباشدوهمچنیناینتصفیهخانهچونتوسطپیمانکارومشاوربومیبعنواناولینتصفیهخانهایکه
توسط آبفا استان ساخته شده است بسیار حایز اهمیت است  .وی در ادامه افزود  :بنا بر موارد ذکر شده بهره برداری از تصفیه خانه آب و بهره مندی مردم شهر از
آب تصفیه شده می بایست در درجه اول اهمیت باشد و هر گونه موردی که منجر به عدم استفاده از آب تصفیه شده در شبکه توزیع گردد از نظر این امور پیگیری
خواهد شد و باید هر چه سریعتر نسبت به حل مشکل اقدام گردد .در ادامه نشست کارشناسان حوزه معاونت مهندسی و توسعه شرکت و امور فنی و بهره برداری
منطقهنقطهنظراتخودراپیرامونحلمشکلافتفشارمطرحنمودندونتایجحاصلهدرقالبمصوبهاجراییصورتجلسهگردیدودردستورکارمنطقهقرارگرفت.
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بازديدفرماندار

شهرستانبرخوارازامورآبفا

به گزارش واحد روابط عمومي  ،جناب آقاي تاجميري
(فرماندار شهرستان برخوار) به همراه مسئول حراست و
روابط عمومي فرمانداري شهرستان از امور آبفا برخوار
بازديد بعمل آوردند.در اين جلسه ابتدا مدير منطقه
 ،گزارشي از عملكرد يك ساله  ،تعداد انشعابات آب و
فاضالب شهرستان  ،پروژه هاي در دست بهره برداري
و در شرف انجام آبفا برخوار ارائه نمود و سپس مسئولين
قسمت ها گزارش عملكرد و برنامه هاي خود را براي سال
جديد ارائه نمودند و با فرماندار در خصوص اين مباحث
بحث و تبادل نظر شد .تاجميري فرماندار شهرستان
برخوارنيزباابرازرضايتازعملكردآبفاشهرستانبرخوار،
آمادگيفرمانداريرادرموردهرگونههمكاريدرراستاي
خدمات رساني و تكريم به ارباب رجوع اعالم فرمودند .

دیدارفرماندهسپاه
و رئیس

اداره صنعت و معدن
بامدیرآبفا

منطقهتیرانوکرون
با توجه به فرا رسیدن سال جدید  ،مدیر آبفا منطقه تیران و کرون میزبان جناب سرهنگ میری فرمانده سپاه همراه با هئیت همراه و همچنین رئیس اداره
صنعت،معدن و تجارت شهرستان بودند  .طی این دیدار صمیمانه که در محل آبفا تیران صورت گرفت در سال جدید که از سوی رهبر معظم انقالب سال (اقتصاد
مقاومتی  ،تولید و اشتغال ) نامیده شده است ،ضمن آروزی صحت و سالمتی در سایه تعامل و همکاری تمام مسئولین  ،در خصوص تحقق اهداف در راستای
ارتقاء شاخص ها و همچنین تقویت ارائه خدمات شایسته تر به مردم در جهت خدمت و رفع نیازهای آنها گفتگو نمودند .

31

درسالجدیدمهندسبختیارنمایندهمردمشهرستانهای
گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی از آبفا
گلپایگان بازدید کرد  .بختیار از نزدیک با کارکنان آبفا
گلپایگان دیدار کرد و ضمن تبریک سال جدید بانحوه

بازدیدنمایندهمجلسشورای

اسالمیشهرستان ازآبفاگلپایگان

اجرای امور توسط هر یک از قسمتهای آبفا گلپایگان آشنا
شد.پسازبازدیدنشستیپیرامونعملکردآبفاگلپایگان
برگزار شد  .در این نشست مدیر آبفا گلپایگان گزارشی
از عملکرد آبفا منطقه در سال گذشته ارائه داد .دهقادنی
در این گزارش نحوه عملکرد تصفیه خانه آب  ،وضعیت
آبرسانی در شبکه توزیع آب و علل افت فشار در شبکه
توزیع را تشریح کرد  .در ادامه نماینده مردم شهرستانهای
گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز
تشکربابتخدماتارائهشدهتوسطآبفامنطقهگلپایگانو
عملکرد مثبت این اداره در سال گذشته ،خواستار بررسی
وضعیت شبکه توزیع آب در شهر گلپایگان شد تا مشکل
افت فشار موجود در شبکه توزیع آب هر چه سریعتر
برطرفگردد.

جلسهکارگروهکمیته
هدر رفت آب در زرین شهر

جلسه کار گروه کمیته هدر رفت آب با حضور مدیر
منطقه،روسایقسمتهایامورمشترکین،بهرهبرداری
 ،فنی اجرائی وروابط عمومی به منظور بررسی راههای
کاهش هدررفت در شهرهای منطقه تشکیل و مورد
بررسی قرار گرفت .در این جلسه ابتداد بیکیان در
خصوص امادگی هر چه بیشتر پرسنل با نزدیک شدن
به فصل گرم سال شدوگفت :باید تمهیدات الزم را برای
کم کردن هدر رفت اب در زرین شهر بکاربگیریم وتمام
واحد ها با شناسای انشعابات غیر مجازخصوصا در
دامداریها وباغ ویالها ومراکزپر مصرف مانند رستورانها
دقت نظر الزم را بکار بگیریم .گردید  .در پایان مقرر
شد هر ماه جلسه هدر رفت آب در شهرهای ابفا تابعه
شهرستان نیز برگزار ومصوبات آن بند به بند اجرا
وگزارش ان به مدیر منطقه داده شود.
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بازديد معاون بهره برداري از تاسيسات آبفا فوالدشهر
غالمي معاونت بهره برداري به همراه مدير اداره نظارت بر شبكه فاضالب و مدير امور انرژي وسيستمهاي كنترل از تاسيسات تصفيه خانه فاضالب وديزل ژنراتور
هايمنطقهفوالدشهربازديدنمودندقبلازشروعبازديددرجلسهايكهدردفترمديريت منطقهتشكيلشدهبودشركتنمودندكهدراينجلسهمديرمنطقه
.ضمن عرض خير مقدم وتشكر از حضور معاونت بهره برداري گزارشي از عملكرد ومشكالت منطقه را بيان و تقاضاي صدور دستور تسريع در اتصال خط مسكن
مهرفوالدشهربهشيرخانهاشترجاننمودند.درپايانغالميبهارائهتوضيحاتيدرخصوصچگونگيرفعمشكالتموجودپرداختندوباتوجهبهبحرانكمبودآب
وخشكسالي بر لزوم تامين آب با استفاده از
منابع داخلي وانجام مطالعات جهت حفر
چاههايجديد تاكيدنمودندومقررگرديد
كه منطقه فوالدشهر با توجه به اينكه در
حدود  99در صد آب مورد نياز آن از
طريق طرح اصفهان بزرگ تامين ميگردد
وهيچگونهمنبعتامينجايگزيندرمنطقه
ندارد ،جهت جلو گيري از بروز هر گونه
بحراني هر چه سريعتر اقدام وتالش براي
كشفمنابعآبيجديدبنمايد.پسازاتمام
جلسهمعاونتمحترمبهرهبرداريوهيئت
همراهازايستگاههايپمپاژآبمرحله يك
ودو و ديزل ژنراتور هاي منطقه وتصفيه خانه فاضالب فوالدشهر وايستگاه پمپاژ در حال ساخت مسكن مهر فوالدشهر بازديد بعمل آوردند.

اجراياولینبرنامهراديويي
جاري حيات در فوالدشهر

نشست برنامه راديويي جاري حيات با موضوع مديريت مصرف بهينه آب
در ميان شهر وندان فوالدشهري برگزار شد در اين برنامه ابتدا مدير منطقه
فوالدشهر ضمن خوشامد گوئي به ميهمانان اظهار داشت :شهر فوالدشهر
در جنوب غربي استان اصفهان واقع و ا نبوه سازي و ساختمانهاي بلند
مرتبهيكيازويژهگيهاياينشهرميباشدوبههميندليلباالترينضريب
احاد انشعابات در استان متعلق به اين شهر ميباشد سپس از دست اندر كاران برنامه جاري حيات كه در طول سال گذشته نقش بسزائي در جهت فرهنگ سازي
و كاهش سرانه مصرف ايفا نموده تشكر قدر داني نموده و اعالم داشت با اتخاذ تدابير الزم و ارائه راهكارهاي مختلف و اقدامات انجام شده توانستيم با همكاري مردم
ومشتركين در چند ساله اخير سرانه مصرف 200ليتررا به 165ليتر در فوالدشهر تغييردهيم .
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اصالحشبكهخيابانبعثت
درشهرستانخوانسار

خیابان بعثت و كوچه شهيد قيصري در منطقه سونقان به دليل موقعيت
جغرافيايي و ارتفاع بلند منطقه و هم سطحي با منبع آب تغذيه كننده شبكه
دارايفشاربسيارمحدودميبودهوپسازطراحيهايمختلفازسويپرسنل
بهرهبرداريوفنيمنطقهتصميميدرخصوص مسيرلولهگذاريجديدگرفته
شد كه موانع و دشواريهاي خاص خود را به همراه داشت از جمله اين دشواريها
كوهستانيبودنمنطقه،عبورلولههايگازمتعدد،مسيرعبورماشينروفرعي
و ...ميبود كه با هماهنگي هاي الزم با شهرداري ،شركت گاز و راهنمايي و
رانندگي منطقه اين مشكالت هموار گرديد و پروژه به مرحله اجرا رسيد .اين
عمليات به مدت  8روز و به طول  230متر انجام گرفت و پس از حفاري لوله
 110PEاجرا گرديد.در طول اين 8روز 15نفر نيروي انساني به همراه يك بيل
مكانيكي و يك بيل بكهو و دو عدد كمپرسي تمام وقت در حال انجام عمليات
بوده اند تا بر مشكالت مسير فائق آيند .پس از انجام مراحل لوله گذاري 15فقره
انشعاب نيز در طول مسير اصالح گرديد.

عملياتپيشگيريازايجادخسارت
به تاسیسات در نایین

با عنايت به اجراي عمليات اصالح شبكه آب در يكي مسيرهاي قديمي محله كلوان  ،پيمانكار پروژه
در حين حفاري با دست ،متوجه فرونشست سرتاسري زمين در قسمتي از مسير كوچه2متري و
بطول تقريبي  30مترشدند كه پس ازاطالع پيمانكار به دستگاه نظارت و با توجه به وجود لوله آب
ايرانيت ،150بالفاصله اكيپ حوادث به محل اعزام شدند و پس از بررسيهاي الزم مشخص گرديد كه
علت فرونشست بر اثر فروكش نمودن مسير قنات قديمي بوده و اكيپ حوادث جهت از جلوگيري از
خسارات ناشي احتمال شكستگي لوله 150موجود اقدام به حذف مسير مذكور از مداربهره برداري با
ايجاد دوفقره اتصال موقت با لوله پلي اتيلن در ابتدا و انتهاي مسير مذكور نمودو مشكل آب مشتركان
را به صورت موقت و تا زمان اجراي كامل عمليات اصالح شبكه مرتفع نمود  .شايايان ذكر است كه
بعد از عمليات مذكور لوله ايرانيت از مدار خارج شده نيز به داخل قنات فروكش نمودكه در صورت
هرگونه كوتاهي در اين زمينه منجربه ايجاد خسارت و تخريب ساختمانهاي خشت و گلي مجاور
مسيرميگرديد.
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حضورشهردار

و رئيس شوراي
اسالميشهر

در آبفا سميرم
شهردار و رئيس شوراي اسالمي شهر سميرم با حضور در
اداره ابفا سميرم با مدير منطقه در خصوص مسائل و موارد

بازديدمعاون
برنامه و عمراني
فرماندار
نجف آباد از مرئي سازي
والو 700ميلي متري
اين شهر

و همكاريهاي شهرداري و امور آب و فاضالب مذاكره شد
در اين جلسه با توجه به همكاري شهرداري مدير منطقه
ضمن عرض خير مقدم و تقدير و تشكر از همكاريهاي
بسيار خوب شهردار و اعضاء شوراري اسالمي شهر سميرم
در پيشبرد پروژهاي نيمه تمام آب و فاضالب با اشار به
وضعيتخشكساليخواستاربهاستفادهصحيحازآبشرب
شد ضمن اينكه در اين جلسه براي حسابهاي في مابين
نيزتصميماتياتخاذگرديد.

معاون فرمانداري شهرستان نجف آباد جناب آقاي
مهندس جعفرزاده به همراه مدير منطقه جناب آقاي
مهندس مجيدي با حضور در محل حوضچه خطوط
آبرساني از نزديك در جريان تالش شبانه نيرو هاي امور
بهره برداري منطقه قرار گرفت در اين بازديد جناب آقاي مهندس
مجيدياساختاينحوضچهومرئيسازيوتعويضخطآبرساني
 700ميلي متري را جهت مديريت تامين  ،توزيع و

واگذاری 458مورد انشعاب

تنظيم فشار آب در نواحي شرقي و مركزي شهر دانستند
و با نصب اين والو جديد مي توان سيستم تله متري را
پياده و به بهترين شكل مديريت توزيع و مصرف را در تمام

آب وفاضالب در منطقه جلگه

اوقات بدست گرفت و از حوادث احتمالي جلوگيري كرد

در سال  95تعداد  458موردانشعاب آب وفاضالب در سطح شهر های

جنابآقايمهندسجعفرزادهضمنتاكيدبركاهشزمانقطعي

هرند واژیه واگذار ونصب گردید .از این تعداد  339فقره انشعاب فاضالب
وتعداد  92فقره انشعاب آب آن در شهر هرند واگذار ونصب شده است .

آب شهر در اين پروژه ها از تالش وهمت مدير و كاركنان حوادث
و تعميرات قدرداني كردند .
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تاکیدبراجرایتكميلپروژه
تله متري و حفاظت و ارتقاء امنيت
منابع و مخازن آب درسمیرم
در جلسه بررسی عملکرد سال  95ابتدا
مدير منطقه موارد مطرح شده در جلسات
شوراي مديران و معاون بهره برداري استان
و ضمن توضيحات الزم راهكارهاي مناسب
و وظائف بخشهاي مختلف منطقه را مورد
بررسي و تاكيد قرار داده  .و نيز مصوب شد
پرسنل پيشنهادات و نظرات و مسائل كاري
قسمتهاي مربوطه را مطرح نمايند .در اين
جلسه با نظر سنجي انجام شده دو پروژه
مهمشامل:الفتكميلمطالعاتوتامينآب
شربشهرسميرم.
ب  :تكميل پروژه تله متري و حفاظت و
ارتقاء امنيت منابع و مخازن آب بعنوان دو
پروژه شاخص منطقه سال 96تعيين و
تصويب شد و قسمتهاي مربوطه موظف به پيگيري روزانه موضوع تا عملياتي شدن آنها شدند  .در اين جلسه همچنين بر موضوعاتي مانند بازسازي تصفيه خانه
فاضالب،نظموآراستگياداره،نظافتتاسيساتونيزپيگيريسامانه 1522و GIsوهمچنينمراجعهكاركنانوبهسايتوشركتدرنظرسنجيحسبدستور
و تاكيد مدير روابط عمومي شركت مورد تاكيد قرار گرفت.

نصب
شیرکنترل
فشارودبی
در شهر خور

به گـــزارش روابـــط
عمومی به منظور
کنترل و تعادل مصرف
مشترکین دومـــین
شیر کنترل فشارودبی
در شبکه توزیع شهر
خور نصــب و در مدار
بهره برداری قرار گرفت.
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شمس بگی مدیر آب وفاضالب ورزنه جلسه
مشترکی با حضور امام جمعه شهر ورزنه
حجت االسالم والمسلمین حاج آقا شاه
محمدی ترتیب داد.در این جلسه که در
محل دفتر امام جمعه برگزار گردید پیرامون
مسائلومشکالتمختلفآببحثوتبادل
نظر گردید.حجت االسالم و المسلمین
حاج آقا شاه محمدی ضمن اشاره به اهمیت
ویژه آبرسانی به مردم عملکرد آب و فاضالب
شهر ورزنه را مطلوب ارزیابی نمود و خود
را حامی و همراه پرسنل شرکت در اجرای
این امر مهم دانست.شمس بگی به وضعیت

دیدار شمس بگی مدیر آب و فاضالب شهر ورزنه
با امام جمعه شهر ورزنه

خشکسالیهای اخیر در استان اصفهان اشاره نمود و منابع آب در دسترس آب شرب بهداشتی را بسیار محدود دانست.وی تنها راه برون رفت از این بحران کم آبی
فعلی را مدیریت مصرف آب دانست و گفت  ً :با توجه به اهمیت باالی فرهنگ سازی مصرف بهینه آب این شرکت ،قشر دانشجو و دانش آموزان جامعه راهدف
آموزش خود قرار داده است و با تعامل با آموزش و پرورش و آموزش عالی شهرستان  ،کالسهای آموزش روشهای صرفه جویی در مصرف آب و بیان ضرورت
اصالح الگوی مصرف برگزار خواهد شد .وی تحقق هدف مقدس آب و فاضالب در آبرسانی مناسب به مردم را درگرو تعامل و همکاری کلیه نهادها و سازمانهای
دولتی و غیر دولتی شهرستان دانست و از امام جمعه شهر در اشاعه فرهنگ صحیح مصرف آب درخواست کمک و مساعدت نمود.

تجهيز چاه تاج آباد درنطنز
در فروردين ماه سال جاري وپس از خريد و تجهيز پمپ و
تابلو چاه تاج آباد  ،چاه آماده بهره برداري مي باشد و طي هفته
اول ارديبهشت و با اتصال برق  ،چاه درمداربهره برداري قرار
مي گيرد .حفاري و تجهيز چاه مذكور حدود  2ميليارد ريال
هزينه داشته است .
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بازسازيبدونحفاريشبكهفاضالب
بصورتپايلوتدرآبفامنطقهيك

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه يك عمليات بازسازي بدون
حفاري شبكه فاضالب به روش  cippدر خيابان عالمه اميني غربي
اصفهان بصورت پايلوت با موفقيت انجام گرديد .در اين عمليات كه
مهندس اميني مدير عامل شركت آب و فاضالب استان  ،معاونين و
مديران مناطق خودگردان  ،روئساي بهره برداري  ،مشاورين و ناظرين
حضور داشتندعوامل اجرايي هيأت آلماني بصورت عملي كار اجراي
بازسازي قسمتي ا ز شبكه فاضالب به قطر  400ميليمتر واقع در
اين خيابان را بصورت نمونه به انجام رساندند .در اين اقدام به گونه اي
عمل مي شود كه بدون از بين بردن لوله قديمي و پس از شستشو
و اليروبي و مسدود كردن جريان فاضالب در قدم اول بوسيله وينج
(قرقره)الينرراداخلشبكهفاضالبنمود(الينرتشكيلشدهازفايبر
گالس كه به صمغ آغشته شده و زير و روي آن يك اليه پالستيكي
براي جلوگيري از زخمي شدن و آسيب به الينر و فشار هوا الينر را
باز نمود سپس سريعا دستگاه  uvداخل لوله شده و با اشعه دادن به

38

داخل الينر صمغ و فايبر به شكل لوله اي سفت و سخت در داخل
لوله قديمي شكل مي گيرد كه توان و استقامت يك لوله جديد را دارد
و سپس بوسيله يك روباط جاي انشعاباتي كه برروي شبكه است و
قبال ويدئو متري گرديده باز مي گردد .از مهمترين مزاياي اين اقدام
مي توان اشاره به عدم حفاري محل  ،آسيب نرسيدن به آسفالت
موجود محل  ،كاهش اختالل تردد مردم و خودرو ها  ،عدم اخذ
مجوز حفاري از شهرداري و راهور و تنها هزينه در اين بخش هزينه
اجراي عمليات ،شستشو و ويدئو متري را مي توان اشاره داشت .اضافه
مي گردد كارگاه آموزشي تست اين اين عمليات در محل كارخانه لوله
سازي پدرشاپ در معرض ديد مديران و كارشناسان قرار گرفت .در اين
كارگاه مهندس غالمي معاون بهر برداري شركت آب و فاضالب استان
بيان داشت كه با توجه به فرسودگي شبكه فاضالب و به طبع آن
قدمتبااليشبكههاباانجامكارهايمطالعاتيوتحقيقاتيسعيداريم
با تكنولوژي روز به لحاظ نوين بودن اين دانش از آن استفاده كنيم .

