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 مدیـــر عامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــالب 
کشـــور از پـــروژه هـــای در حـــال اجـــرا ء نیشـــابور و 
شهرســـتان تـــازه تاســـیس زبـــر خـــان بازدیـــد کـــرد و 
در ادامـــه جلســـه ای بـــا حضـــور مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و 
فاضـــالب خراســـان رضـــوی و مدیـــر عامل و ســـایر مســـئوالن 
ابتـــدای جلســـه علیرضـــا  آبفـــا نیشـــابوربرگزار شـــددر 
اخویـــان مدیـــر عامـــل شـــرکت آبفـــای نیشـــابور گزارشـــی از 
ــن    ــته و همچنیـ ــتان گذشـ ــده در تابسـ ــام شـ ــات نجـ اقدامـ
داد.ســـید  ارائـــه  شهرســـتان  در  موجـــود  مشـــکالت 
فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر  علـــوی  ابراهیـــم 

خراســـان رضـــوی هـــم  از اقدامـــات ارزشـــمند و تـــالش 
شـــبانه روزی  مدیـــر عامـــل آب و فاضـــالب نیشـــابور و 
همـــکاران بـــرای تامیـــن آب مشـــترکان تشـــکر کـــرد.در 
ادامـــه  مدیـــر عامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــالب 
کشـــور ضمـــن قـــدر دانـــی از زحمـــات و تـــالش هـــای شـــبانه 
روزی مدیـــر عامـــل آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی و 
نیشـــابور و همـــکاری معاونـــت اســـتاندار و فرمانـــداری 
بـــا   : گفـــت  مســـئوالن  ســـایر  و  نیشـــابور  شهرســـتان 
وجودمشـــکالت زیـــاد بویـــژه بیمـــاری کوویـــد 19 و بـــاال 
ــکل در  ــش و مشـ ــن تنـ ــاهد کمتریـ ــرف آب شـ ــن مصـ رفتـ

حـــوزه تامیـــن آب بودیـــم کـــه تـــالش همـــکاران شهرســـتان 
نیشـــابور ســـتودنی اســـت.حمیدرضا جانبـــاز تاکیـــد کـــرد: 
شـــرایط گـــرم و خشـــک اقلیمـــی و خشکســـالی هـــای پـــی در 
پـــی باعـــث افـــت منابـــع آبـــی شـــده و بایـــد بـــا اســـتفاده از 
علـــوم نویـــن و شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان منابـــع آبـــی را 
حفـــظ  کنیـــم.وی  بـــه تصفیـــه خانـــه فاضـــالب شـــهر نیشـــابور 
ــذار در  ــرمایه گـ ــا جـــذب  سـ ــد بـ ــرد و گفـــت: بایـ ــاره کـ اشـ
بخـــش فاضـــالب  عقـــب ماندگـــی هـــا را جبـــران و بـــا توســـعه 
شـــبکه  از پســـاب حاصـــل از آن در بخـــش هـــا مختلـــف 

استفاده کرد.

استفاده از علوم نوین و شرکت های دانش بنیان برای منابع آبی
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورتاکید کرد:
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نشســـت اعضـــای کارگـــروه هـــای اطـــالع رســـانی ملـــی 
ــور  ــا حضـ ــو کنفرانـــس بـ ــق ویدئـ ــتانی  از طریـ و اسـ
فاضـــالب  و  آب  شـــرکت های  عامـــل  مدیـــران 

استان ها برگزار شد.
و  آب  مهندســـی  شـــرکت  مدیرعامـــل  نشســـت  ایـــن  در 
فاضـــالب کشـــور بـــر اطـــالع رســـانی دقیـــق و بـــه موقـــع در 
بـــاره اقدامـــات انجـــام شـــده بـــه مـــردم بـــا اســـتفاده مناســـب 
ــتانی تاکیـــد کـــرد. ــبکه های اسـ ــانه ها و شـ از ظرفیـــت رسـ
ـــاز افـــزود: متاســـفانه شـــاهد آن هســـتیم  حمیـــد رضـــا جانب
ـــا وجـــود تمـــام کارهـــای انجـــام شـــده در برخـــی مواقـــع  کـــه ب
یـــک مطلبـــی بـــه جریـــان رســـانه ای تبدیـــل مـــی شـــود و 
ـــرد . ـــر قـــرار می گی خدمـــات گســـترده همـــکاران تحـــت تاثی
را  مـــردم  بیـــن  در  یاس پراکنـــی  بـــا  مقابلـــه  راه  وی 
اطالع رســـانی بـــه موقـــع دانســـت  و افـــزود: مـــا بـــری از 
اشـــتباه نیســـتیم ولـــی اطالع رســـانی باعـــث می شـــود افـــراد 
بـــر ایـــن موج هـــا ســـوار نشـــوند ، بنابرایـــن تصمیـــم گرفتیـــم 
ـــا  ـــاط ب ـــه ایجـــاد پنجـــره واحـــد ارتب ـــا تمرکـــز ب در ایـــن دوره ب

ــی در  ــط عمومـ ــای  روابـ ــام ، واحدهـ ــور عـ ــه طـ ــترکین بـ مشـ
ــاز،  شـــرکت ها مـــورد توجـــه قـــرار گیرنـــد و در صـــورت نیـ
نمـــودار ســـازمانی روابـــط عمومی هـــا بازنگـــری و احیـــا شـــود.
ــای  ــر کارهـ ــالوه بـ ــا عـ ــط عمومی هـ ــا از روابـ ــه وی مـ ــه گفتـ بـ
خـــوب قبلـــی کـــه انجـــام مـــی دادنـــد نظیـــر اطالع رســـانی 
پروژه هـــا، گرفتـــن عکـــس، ایجـــاد تیـــزر و پخـــش کـــردن 
ــا رســـانه ها، وظیفـــه بـــزرگ دیگـــری را نیـــز  آن و ارتبـــاط بـ
و  شـــرکت  مجموعـــه  تمرکـــز  بنابرایـــن،  داریـــم.  انتظـــار 
از اقدامـــات  بـــه موضـــوع اطالع رســـانی  روابـــط عمومـــی 

اســـت.
کشـــور  فاضـــالب  و  آب  مهندســـی  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ــیم  ــته باشـ ــدی داشـ ــره واحـ ــد پنجـ ــا بایـ ــت: مـ ــار داشـ اظهـ
کـــه مشـــترکین از ایـــن پنجـــره خدمـــات دریافـــت کننـــد 
 CRM اســـتقرار سیســـتم بـــا  داریـــم  نظـــر  در  مـــا  لـــذا 
نـــگاه مشـــترکین بـــه خودمـــان را رصـــد کنیـــم و خدمـــات 
ـــم  ـــه دهی ـــه مـــردم ارائ ـــن زمـــان ب ـــاه تری مناســـب را در کوت

بگیریـــم.  بازخـــورد  و 

مطلـــب دیگـــر ایـــن اســـت کـــه مـــا در پایـــان ســـال بایـــد عـــالوه 
بـــر اقدامـــات ســـاخت و ســـاز کـــه بـــه مـــردم اطالع رســـانی 
می شـــود، موضـــوع ســـاز و کارهـــای صنعـــت آب و فاضـــالب 
در قالـــب پویـــش #هرهفته_الف_ب_ابـــران را را ارائـــه 
کنیـــم. وی خاطـــر نشـــان کـــرد: در پایـــان آذرمـــاه گـــزارش 
یکپارچه ســـازی بـــه ریاســـت جمهـــور و مجلـــس شـــورای 

اســـالمی  ارائـــه خواهـــد شـــد.
کشـــور  فاضـــالب  و  آب  مهندســـی  شـــرکت  مدیرعامـــل 
آنچـــه  اطالع رســـانی  اســـتانی  کارگـــروه  در  کـــرد:  بیـــان 
ــا  ــکاران مـ ــاده بایـــد تبییـــن وسیاســـت های همـ ــاق افتـ اتفـ
بایـــد  نحـــوه خدمـــات مناســـب تر  و  اجـــرای پروژه هـــا  در 

تدویـــن شـــود.
مدیرعامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــالب کشـــور در 
ـــر نیـــرو حمیدرضـــا کشـــفی  ـــا نظـــر وزی ـــان عنـــوان کـــرد: ب پای
معـــاون راهبـــری و نظـــارت بهره بـــرداری شـــرکت مهندســـی 
ـــوان ســـخنگوی صنعـــت آب و  ـــه عن آب و فاضـــالب کشـــور ب

ـــالغ گرفـــت . فاضـــالب کشـــور اب

استفاده مناسب از ظرفیت رسانه ها و شبکه های استانی برای اطالع رسانی
تاکید مدیر عامل شرکت مهندسی آبفا کشور :
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ســـه  معـــاون و یـــک مدیـــرکل شـــرکت مهندســـی آب 
و  آب  شـــرکت  در  حضـــور  بـــا  کشـــور  فاضـــالب  و 
فاضـــاب خراســـان رضـــوی ضمـــن تشـــریح سیاســـت 
ـــه پرســـش هـــای مدیـــران آبفـــا  هـــا حـــوزه نیـــروی انســـانی ب

استان پاسخ دادند.
در ایـــن نشســـت کـــه ســـه ســـاعت بـــه طـــول انجامیـــد ابتـــدا 
حاضریـــن بـــه طـــرح دیـــدگاه هـــای خـــود در حـــوزه هـــای 
مرتبـــط پرداختنـــد ســـپس رضـــا گیاهـــی معـــاون منابـــع 
برنامـــه  معـــاون  مسعودخشـــایی  پشـــتیبانی،  و  انســـانی 
ریـــزی و امـــور اقتصـــادی، حمیـــد کشـــفی معـــاون نظـــارت بـــر 

ـــر توســـعه  ـــر کل دفت ـــادی مدی ـــرداری ، حســـین ایلی ـــره ب به
ـــرکل  ـــم محرمـــی راد مدی ـــت و تحـــول اداری و کری و مدیری
دفتـــر توســـعه منابـــع انســـانی و آمـــوزش بـــه ســـئواالت 

مطـــرح شـــده جـــواب دادنـــد.
اظهـــار  پشـــتیبانی  و  انســـانی  منابـــع  معـــاون  انتهـــا  در 
بایســـتی در  داشـــت: بیشـــتر پرســـش هـــای همـــکاران 
شـــرکت آبفـــا اســـتان پیگیـــری و شـــود و خـــود را وابســـته 
بـــه شـــرکت مهندســـی نکنیـــد. بـــه گفتـــه رضـــا گیاهـــی 
جابجایـــی و کاهـــش و افزایـــش دادن نیروهـــای حـــوزه هـــا و 
یـــا هـــر تصمیـــم دیگـــر هیئـــت مدیـــره شـــرکت کـــه منجـــر بـــه 

ـــن جـــا انجـــام شـــود. افزایـــش درآمـــد میشـــودباید در همی
وی بـــا اشـــاره بـــه 35 هـــزار پســـت ســـازمان در صنعـــت 
25هـــزار  تعـــداد  ایـــن  افـــزود:از  فاضـــالب  و  آب 
مورد)75درصـــد( دارای تصـــدی بـــوده و مابقـــی خالیســـت 

کـــه نســـبت معقولـــی اســـت.
وی یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت آبفـــا شـــهری و روســـتایی را 
خاطـــر نشـــان کـــرد و اظهـــار داشـــت: آزمـــون تغییـــر حالـــت 
ــود و  ــی شـ ــزار مـ ــال برگـ ــاه امسـ ــکاران دی مـ ــتغال همـ اشـ
طـــی بخشـــنامه وزیـــر نیـــرو ایـــن رونـــد ســـه ســـال ادامـــه مـــی 
ـــد شـــد. ـــر خواهن ـــی پ ـــد و تعـــدادی از پســـت هـــای خال یاب

پاسخ معاونان شرکت مهندسی به مدیران آبفا خراسان رضوی

4
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خبرنـــگار  بـــا  گفت وگـــو  در  حاجی پـــور  رضـــا 
اقتصـــادی ایلنـــا، در خصـــوص طـــرح یکپارچه ســـازی 
شـــرکت های آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی 
اظهـــار کـــرد: در بحـــث تجمیـــع شـــرکت های آبفـــای شـــهری 
و روســـتایی یـــک مدیریـــت واحـــد و یکپارچـــه ای در حـــال 

شکل گیری است که این مهم اتفاق مبارکی است.
وی بـــا بیـــان اینکـــه موضوعـــی کـــه در ایـــن یکپارچـــه ســـازی 
مطـــرح بـــوده، بحـــث ســـرعت در ســـرویس دهی اســـت، 
ـــرای شـــرکت های آب و فاضـــالب یکپارچـــه،  ـــد ب گفـــت:  بای
هـــم معاونـــت شـــهری و هـــم روســـتایی در نظـــر گرفتـــه 
شـــود تـــا بتـــوان بـــه مشـــکالت هـــر دو بخـــش رســـیدگی و 

مســـائل بـــا ســـرعت برطـــرف شـــود.
اســـالمی  شـــورای  مجلـــس  در  آمـــل  مـــردم  نماینـــده 
قابـــل  گذشـــته  بـــا  آبفـــار  وضعیـــت  کـــرد:  خاطرنشـــان 
مقایســـه نیســـت و بایـــد بتوانیـــم از ایـــن فرصـــت اســـتفاده 
کـــرده تـــا خدمـــات بهتـــری ارائـــه و مشـــکالت مـــردم را در 

کمتریـــن زمـــان رفـــع کنیـــم.
و  آب  شـــرکت های  ســـازی  یکپارچـــه  طـــرح  اجـــرای  وی 
فاضـــالب شـــهری و روســـتایی را حرکتـــی مثبـــت از وزارت 
نیـــرو دانســـته و اذعـــان کـــرد: هـــر تغییـــر ســـاختاری و 
ـــا  مدیریتـــی در ســـازمانها، موافقیـــن و مخالفینـــی دارد، ام
ـــًا افزایـــش  ـــات و نهایت ـــود تدریجـــی خدم ـــی بهب مـــالک اصل

رضایـــت مـــردم اســـت.
ــرکت  ــن دو شـ ــع ایـ ــج تجمیـ ــه نتایـ ــاره بـ ــا اشـ ــور بـ حاجی پـ
گفـــت: طـــی ایـــن اقـــدام در مواقـــع بحـــران کارکنـــان مـــی 
تواننـــد بـــا نظـــر مســـتقیم یـــک مدیریـــت واحـــد، خدمـــات 
ــردم  ــه مـ ــته بـ ــه گذشـ ــبت بـ ــری را نسـ ــع و کاملتـ ــه موقـ بـ

ارائـــه کننـــد.
بـــه گفتـــه وی بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح شـــرکت های آبفـــار 
می تواننـــد از ظرفیـــت بـــاالی شـــرکت های آب و فاضـــالب 
شـــهری بهـــره گرفتـــه و ایـــن موضـــوع در چابـــک  ســـازی 
شـــرکتهای زیـــر مجموعـــه وزارت نیـــرو گامـــی مثبـــت تلقـــی 

مـــی شـــود.

وجود مدیریت واحد در مواقع بحران 
تفویض اختیارات الزمه موفقیت شرکت های یکپارچه آب و فاضالب شهری و روستایی



13
99

ه 
ـــا

ن م
ـــا

بـــ
،آ

1
61

ره 
ـــــا

ـــــــ
مــ

شــ

6

در  رضـــوی  خراســـان  در  روســـتا   913 آب   تامیـــن  شـــرایط 
تابستان 99 بهبود یافته است.

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی ایـــن 
مطلـــب را در ویدئـــو کنفرانـــس خبـــری بـــا اصحـــاب رســـانه اســـتان اعـــالم 
ـــا تـــالش شـــبانه روزی همـــکاران آبفـــا خراســـان  کـــرد و اظهـــار داشـــت: ب
رضـــوی در مـــدت 90روز تابســـتان ســـال جـــاری بـــه طـــور متوســـط روزانـــه 
وضعیـــت تامیـــن آب10روســـتای اســـتان در اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه 
ـــه اســـت. ـــاء یافت ـــا شـــهری و روســـتایی ارتق ســـازی شـــرکت هـــای آبف

بـــا  کـــه  پاســـخ  و  پرســـش  برنامـــه  ایـــن  در  علـــوی  ابراهیـــم  ســـید 
حضوراعضـــای کارگـــروه اســـتانی اطـــالع رســـانی و معاونـــان شـــرکت 
برگـــزار شـــد ، بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن موفقیـــت بـــا اســـتفاده از پتانســـل 
هـــای محلـــی ومنابـــع شـــرکت وهزارو100میلیـــارد ریـــال منابـــع مالـــی 
صنـــدوق توســـعه ملـــی و کمـــک افـــراد خیـــر بـــه دســـت آمـــده اســـت و 
رونـــد خدمـــت رســـانی بـــه روســـتاها بـــا تمـــام ظرفیـــت ادامـــه دارد 

اظهـــار داشـــت: از محـــل اتصـــال شـــبکه آب شـــهرها بـــه روســـتاهای 
ــرار  ــتائیان قـ ــار روسـ ــر مکعـــب آب در اختیـ ــون متـ ــج میلیـ ــوار پنـ همجـ

گرفتـــه اســـت.
ـــروژه آبرســـانی روســـتایی  ـــد پ ـــاه امســـال هـــم چن وی اعـــالم کـــرد: آذرم
در قالـــب پویـــش هـــر هفتـــه الـــف – ب ایـــران بـــا حضـــور وزیـــر نیـــرو در 

اســـتان افتتـــاح مـــی شـــود.
وی همچنیـــن از افزایـــش مصـــرف آب در پـــی شـــیوع ویـــروس کرونـــا بـــه 
میـــزان 3.2درصـــد  در شـــهرها و15.2درصـــد در روســـتاهای اســـتان 
خبـــرداد و اعـــالم کـــرد: در نیمـــه نخســـت ســـال گذشـــته 148میلیـــون 
مترمکعـــب آب تولیـــد وتوزیـــع شـــد کـــه ایـــن رقـــم درســـال جـــاری بـــا 

7.5درصـــد افزایـــش بـــه 160میلیـــون مترمکعـــب رســـید.
ـــت  دو  ـــه وی 100درصـــد جمعیـــت 76شـــهر و 91درصـــد جمعی ـــه گفت ب
هـــزارو 937روســـتا در خراســـان رضـــوی  از آب شـــرب برخوردارنـــد.
هـــای  شـــبکه  و  ازخطـــوط  50درصـــد  قدمـــت   همچنیـــن  وی 

توزیع30هزارکیلومتـــری آب در اســـتان را بیـــن 30تا40ســـال اعـــالم 
کـــرد در حالیکـــه عمـــر مفیـــد آن هـــا 25 ســـال اســـت. ایـــن چالـــش باعـــث 

ایجـــاد هـــدر رفـــت آب بـــه میـــزان 15 درصـــد شـــده اســـت.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: اصـــالح هـــر کیلومتـــر شـــبکه  بـــا اقطـــار مختلـــف  
هـــای  شـــبکه  و  خطـــوط  نوســـازی  مجمـــوع  در  و  ریـــال  میلیـــارد  پنـــج 
فرســـوده آب در ســـطح اســـتان 75هـــزار میلیاردریـــال اعتبـــار نیـــاز 
ــکان  ــرایط موجودامـ ــا شـ ــال حاضروبـ ــه تامیـــن ایـــن رقـــم در حـ دارد  کـ

ــت. ــر نیسـ پذیـ
ــودار  ــه نمـ ــه تهیـ ــبت بـ ــه نسـ ــن رابطـ ــزود: در همیـ ــوی افـ ــم علـ ابراهیـ
تراکـــم اتفاقـــات در اســـتان اقـــدام شـــده اســـت کـــه براســـاس آن 
ســـاالنه بیـــن 300تا400کیلومتـــر شـــبکه دارای نقـــاط  پرحادثـــه در 

اولویـــت قـــرار گرفتـــه و نوســـازی مـــی شـــود.

ادامه در صفحه بعد

بهبود شرایط تامین آب  913 روستا در خراسان رضوی 
مدیر عامل  آبفا خراسان رضوی در ویدئو کنفرانس خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد:
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ــان  ــا بیـ ــوی بـ ــان رضـ ــالب خراسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ مدیرعامـ
ــر  ــار ایـــن شـــرکت ناکافـــی اســـت بـ ــای در اختیـ اینکـــه درآمدهـ
ـــی شـــرکت و اتخـــاذ  ـــاز هـــای مال ـــن نی ـــرای تامی ـــران  ب تـــالش مدی

تصمیمات مهم در این حوزه تاکید کرد.
آبفـــا خراســـان  علـــوی در جلســـه وصـــول مطالبـــات  ابراهیـــم  ســـید 
ــرایط موجـــود  ــان کـــرد: در صـــورت کـــم توجهـــی ، شـ ــر نشـ رضـــوی خاطـ

ســـخت ترخواهـــد شـــد.
وی بحـــث هـــای درآمـــدی را شـــکننده توصیـــف وخاطـــر نشـــان کـــرد: 
معاونـــت هـــای مالـــی و پشـــتیبانی و مشـــترکین ودرآمـــد از ابتـــدای طـــرح 
ـــی  ـــد در پرداخـــت حقـــوق همـــکاران خلل ـــک پارچـــه ســـازی ســـعی کردن ی

ایجـــاد نشـــود ولـــی ادامـــه کار نیازبـــه برنامـــه ریـــزی بهتـــر دارد.

ــر روز کنتـــرل مـــی  ــوزه درآمـــدی هـ ــوار قلبـــی حـ ــه نـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
شـــود  اظهـــار داشـــت: در صـــورت تحقـــق صددرصـــد وصـــول مطالبـــات 
ـــه میـــزان  ـــا گـــردش منفـــی ســـرمایه ب ـــر اســـاس بودجـــه 99 ب ـــا زهـــم  ب ب

230میلیـــارد ریـــال مواجـــه خواهیـــم بـــود.
 وی بـــا اشـــاره بـــه گذرموفقیـــت آمیـــز آبفـــا خراســـان رضـــوی از تنـــش 
آبـــی تابســـتان و پیـــک مصـــرف99 اضافـــه کرد:تمـــام تـــالش مدیـــران 
عامـــل شـــرکت هـــای تبصـــره دو و امورهـــای  تابعـــه در مـــاه هـــای مـــرداد و 
شـــهریور صـــرف تامیـــن آب مشـــترکان شـــد ولـــی در مـــاه هـــای باقیمانـــده 
ســـال جـــاری الزم اســـت موضـــوع مطالبـــات شـــرکت از مشـــترکان را 
بـــه جـــد پیگیـــری کننـــد چـــرا کـــه مصـــارف و هزینـــه هـــا تـــا پایـــان ســـال 

ـــد. ـــی یاب افزایـــش م

ــامل طلـــب معوقـــه و  ــال منابـــع شـــرکت شـ ــارد ریـ وی گفـــت: 600میلیـ
جـــاری نـــزد مشـــترکان قـــرار دارد کـــه بایـــد بـــا  برنامـــه ریـــزی مناســـب 
ـــه عـــدم  ـــا توجـــه ب ـــا یـــک مـــاه آینـــده وصـــول شـــود.  وی در عیـــن حـــال ب ت
پرداخـــت مطالبـــات آبفـــا توســـط برخـــی دســـتگاه هـــا افـــزود: بعیـــد بـــه 

نظـــر مـــی رســـد 100درصـــد مطالبـــات وصـــول شـــود.
معـــاون مالـــی و پشـــتیبانی شـــرکت هـــم اظهـــار داشـــت: در نیمـــه نخســـت 
امســـال بـــه گونـــه ای مدیریـــت شـــد تـــا پرداخـــت حقـــوق کارکنـــان دچـــار 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــن بـ ــمعیل زاده همچنیـ ــا اسـ ــود. محمدرضـ ــکل نشـ مشـ
90درصـــد منابـــع شـــرکت در شـــش مـــاه اول ســـال جـــاری بـــه امـــور 
نیـــروی انســـانی تخصیـــص یافـــت ، خواســـتار اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای 

قانونـــی بـــرای افزایـــش درآمـــد شـــرکت شـــد. 

وضعیت درآمد ومیزان مطالبات آبفا از مشترکان
توسط مدیر عامل آبفا استان اعالم شد:

وی تاکیـــد کـــرد شـــرکت آب و فاضـــالب بـــر خـــالف ســـایر شـــرکت هـــا کـــه 
ـــد ، در مجمـــوع شـــش وظیفـــه مهـــم تأمیـــن  ـــه مـــی دهن یـــک خدمـــت ارائ
،انتقـــال ،ذخیـــره ســـازی وتوزیـــع آب ونیـــز جمـــع آوری ،انتقـــال وتصفیـــه 

فاضـــالب را بـــا ســـختی و مشـــکالت فـــراوان انجـــام مـــی دهـــد . 
ســـپس معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه فاضـــالب اعـــالم کـــرد: در هفـــت 
ــع  ــع آوری و دفـ ــای جمـ ــرح هـ ــوی طـ ــان رضـ ــتا خراسـ ــه روسـ ــهر و سـ شـ
بهداشـــتی فاضـــالب بـــه بهـــره بـــرداری رســـیده اســـت و 570هـــزار نفـــر 
تحـــت پوشـــش قـــرار گرفتـــه اند.محمـــد ســـهرابی گفـــت: تکمیـــل ایـــن 

ـــار اســـت. ـــال اعتب ـــارد ری ـــد ســـه هـــزار میلی تعـــداد طـــرح نیازمن
ـــا بیـــان اینکـــه  همچنیـــن معـــاون خدمـــات مشـــترکین و درآمـــد شـــرکت ب

آبفـــا اســـتان بـــه یـــک میلیـــون و 230هـــزار مشـــترک آب شـــهری و 
ــر  ــر متـ ــد هـ ــار داشـــت: تولیـ ــد اظهـ ــی کنـ ــانی مـ ــتایی خدمـــت رسـ روسـ
ــه  ــوده وبـ ــر بـ ــیارهزینه بـ ــوی  بسـ ــان رضـ ــرب در خراسـ ــب آب شـ مکعـ
ســـختی انجـــام مـــی شـــود ولیکـــن بـــه راحتـــی مصـــرف وبســـیار ارزان در 

اختیـــار مشـــترکین قـــرار داده مـــی شـــود.
در پایـــان معـــاون برنامـــه ریـــزی و توســـعه ســـرمایه گـــذاری آبفـــا اســـتان 
از تـــالش ایـــن شـــرکت بـــرای جـــذب ســـرمایه گـــذار بخـــش خصوصـــی 
بـــرای اجـــرای طـــرح هـــای فاضـــالب در قالـــب مـــدل هـــای مالـــی مختلـــف 
تملـــک  و  هـــای عمرانـــی  پـــروژه  اجـــرای  کـــرد: در  اعـــالم  و  خبـــرداد 
ســـرمایه ای ایـــن شـــرکت در ســـال گذشـــته ســـه هـــزار میلیاردریـــال 

هزینـــه شـــد کـــه امســـال بـــا توجـــه بـــه شـــرایط موجـــود،  منابـــع مالـــی بـــا 
کاهـــش مواجـــه شـــده اســـت.

ــاری را دو  ــال  جـ ــار در سـ ــن اعتبـ ــی تامیـ ــده پیـــش بینـ ــون دل زنـ کتایـ
هـــزار و 850 میلیاردریـــال دانســـت کـــه تاکنـــون هـــزارو 800میلیـــارد 

ریـــال آن ابـــالغ شـــده اســـت.
بـــه گفتـــه وی بخـــش غیـــر دولتـــی 13هـــزار میلیاردریـــال در اجـــرای 
تربـــت  ســـبزوار،  گلبهـــار،  شـــهرهای  فاضـــالب  حـــوزه  هـــای  پـــروژه 
حیدریـــه، نیشـــابور و خـــواف ســـرمایه گـــذاری کـــرده و مـــدل هـــای مالـــی 
شـــهرهای کاشـــمر، تایبـــاد، تربـــت جـــام، شـــاندیز، طرقبـــه، گنابـــاد و 

قوچـــان هـــم بـــرای جـــذب ســـرمایه گذارتهیـــه شـــده اســـت.  
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خراســـان  وفاضـــالب  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر  گفتـــه  بـــه 
رضوی100درصـــد جمعیـــت 76شـــهر و 75 درصـــد جمعیـــت 

ساکن در دو هزارو 271روستا از آب شرب برخوردارند. 
ســـیدابراهیم علـــوی ازافزایـــش مصـــرف آب در پـــی شـــیوع ویـــروس 
کرونـــا بـــه میـــزان 3.2درصـــد  در شـــهرها و15.2درصـــد در روســـتاهای 
گذشـــته  ســـال  نخســـت  نیمـــه  در  کـــرد:  اعـــالم  و  خبـــرداد  اســـتان 
148میلیـــون مترمکعـــب آب تولیـــد وتوزیـــع شـــد کـــه ایـــن رقـــم درســـال 
ــید.  ــون مترمکعـــب رسـ ــه 160میلیـ ــد افزایـــش بـ ــا 7.5درصـ ــاری بـ جـ
وی یکـــی از اهـــداف طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی را حـــل مشـــکالت آب 
ـــات شـــهری اعـــالم کـــرد وافـــزود:  ـــا اســـتفاده از امکان شـــرب روســـتاها ب
در تابســـتان ســـال جـــاری بخشـــی از نیـــاز آبـــی روســـتاهای اقمـــاری بـــه 
میـــزان 5 میلیـــون مترمکعـــب از منابـــع شـــهری اســـتان تامیـــن شـــد.
آب  اعتبـــاری  و  تجهیزاتـــی  فنـــی،  امکانـــات  کـــرد:  نشـــان  خاطـــر  وی 
وفاضـــالب هـــای شـــهری وروســـتایی بـــرای کمـــک بـــه روســـتاها بـــکار 
گرفتـــه شـــده اســـت بـــه گونـــه ای کـــه طـــی ســـه مـــاه مشـــکل آبـــی 
913روســـتا معـــادل 40درصـــد روســـتاهای تحـــت پوشـــش رفـــع شـــد 

و یـــا بهبـــود یافـــت.

بـــه گفتـــه وی در حالـــی کـــه آبفـــای خراســـان رضـــوی تامیـــن آب 120لیتـــر 
در شـــبانه روز را بـــرای هـــر مشـــترک روســـتایی در دســـتور کار دارد در 
برخـــی روســـتاها بیـــش از ســـه برابـــر ایـــن رقـــم مصـــرف مـــی شـــود و بـــه 
ـــا خراســـان رضـــوی ســـاالنه  ـــان اینکـــه آبف ـــا بی 400لیترمـــی رســـد. وی ب
ـــون و 300هـــزار جمعیـــت روســـتایی  ـــرای تامیـــن آب شـــرب یـــک میلی ب
ــع در  ــون مترمکعـــب از منابـ ــترک 120میلیـ ــزار مشـ در قالـــب 500هـ
اختیـــار برداشـــت مـــی کنـــد اعـــالم کـــرد: 72روســـتای ایـــن اســـتان 
ــا پایـــان ســـال و طـــی دو مرحلـــه در قالـــب  بـــا 48هـــزار نفـــر جمعیـــت تـ
ــوردار  ــدار برخـ ــرب پایـ ــران از آب شـ ــف- ب ایـ ــه الـ ــر هفتـ پویـــش هـ
مـــی شـــوند.  وی اعتبارایـــن پـــروژه هـــای آبرســـانی را 740میلیـــارد 
ـــا 760روســـتای تحـــت  ـــع ب ـــرد و افزود:ســـاخت 51 مجتم ـــال اعـــالم ک ری
پوشـــش هـــم از محـــل منابـــع مالـــی صنـــدوق توســـعه ملـــی در دســـتور 
کار قـــرار گرفتـــه اســـت کـــه تاکنـــون 22 مجتمـــع بـــه بهـــره بـــرداری 

رســـیده اســـت و مابقـــی دردســـت اقـــدام مـــی باشـــد.
علـــوی اظهـــار داشـــت:هزارو 50روســـتا دراســـتان ، در فصـــل تابســـتان 
و پیـــک مصـــرف و 229 روســـتا هـــم بـــه طـــور دِائـــم بـــا مشـــکل کمبـــود 

ـــد. آب مواجـــه ان

وی تامیـــن آب روســـتاهای دارای مشـــکل کمبـــود مقطعـــی و دائمـــی آب 
در ایـــن اســـتان را نیازمنـــد دو هـــزارو 560میلیـــارد ریـــال دانســـت و بـــا 
ـــوار در اســـتان تحـــت  ـــاالی 20خان بیـــان اینکـــه 91درصـــد روســـتاهای ب
ــت  ــای محرومیـ ــه معنـ ــن بـ ــرد: ایـ ــد کـ ــد تاکیـ ــرار دارنـ ــا قـ پوشـــش آبفـ
ـــه ایـــن صـــورت کـــه تعـــدادی  دیگـــر روســـتاها از خدمـــات آبفـــا نیســـت ب
ـــوده و تحـــت  ـــن روســـتا خودگـــردان  و از تاسیســـات آب برخودارب از ای
ـــا و از  ـــز  توســـط  آبف ـــدو برخـــی دیگرنی ـــاری هـــا قـــرار دارن پوشـــش دهی

ـــق تانکر،آبرســـانی مـــی شـــوند. طری
وی در ادامـــه اظهـــار داشـــت:هزارو 337 فقـــره انشـــعاب مشـــمول 
بـــه  فاضـــالب  و  آب  انشـــعاب  حـــق  قانونـــی  بخشـــودگی  و  معافیـــت 
مبلـــغ12.7 میلیـــارد ریـــال درســـال جـــاری توســـط شـــرکت آبفـــا خراســـان 

رضـــوی بـــه متقاضیـــان واجدشـــرایط واگـــذار شـــده اســـت.
ـــات  ـــار داشـــت: تخفیف ـــل آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی اظه مدیرعام
حـــق انشـــعاب  شـــامل مســـاجد و مصلـــی هـــا ،حـــوزه هـــای علمیـــه ، اماکـــن 
ـــه امـــداد ،  ـــان بهزیســـتی و کمیت ـــی ، مددجوی ـــی اقلیـــت هـــای مذهب دین
ــاال ، خانـــواده شـــهدا ، آزادگان و مـــدارس  ــازان 25 درصـــد بـــه بـ جانبـ

خیـــر ســـاز مـــی شـــود.

وضعیت آب شرب در شهرها و روستاهای خراسان رضوی
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معـــاون بهـــره بـــردرای توســـعه آب شـــرکت اب و فاضـــالب 
خراســـان رضـــوی ازشناســـایی و قطـــع 201فقـــره انشـــعاب 
غیـــر مجـــاز آب در شـــش شهرســـتان ایـــن اســـتان در نیمـــه 

نخست امسال خبرداد.
مهـــدی جهـــان طلـــب ایـــن شهرســـتان هـــا را تربـــت حیدریـــه، تایبـــاد، 
مـــه والت ، ســـرخس ، طرقبـــه و کاشـــمر اعـــالم کـــرد وافـــزود: تربـــت 
حیدریـــه بـــا اجـــرای طـــرح پیمایـــش در 35 روســـتا موفـــق بـــه شناســـایی 

ـــر مجـــاز آب  شـــد. ـــره انشـــعاب غی و قطـــع 99فق
وی بـــا اشـــاره بـــه 44فقـــره کشـــفیات امـــور طرقبـــه شـــاندیزاظهار 
داشـــت:  در شهرســـتان هـــای ســـرخس 30، تایبـــاد 19، مـــه والت  5و 

کاشـــمر هـــم 4فقـــره انشـــعاب غیـــر مجـــاز کشـــف شـــده اســـت.
ـــا بیـــان اینکـــه ایـــن انشـــعابات عـــالوه بـــر واحدهـــای مســـکونی در  وی ب
دامـــداری هـــا و واحدهـــای تجـــاری و حتـــی غســـالخانه مورداســـتفاده 

ــر  ــعابات غیـ ــع انشـ ــایی و قطـ ــه اســـت ، شناسـ ــرار گرفتـ ــاز قـ ــر مجـ غیـ
ـــری  ـــن جلوگی ـــی  و همچنی ـــت اجتماع ـــاز را در راســـتای تحقـــق عدال مج
از وارد آمـــدن خســـارت  بیشـــتر بـــه شـــبکه هـــای توزیـــع و آلودگـــی 

آب شـــرب شـــهروندان عنـــوان کـــرد .
بـــه گفتـــه جهـــان طلـــب اكیـــپ هـــای شناســـایی و قطـــع انشـــعابات 
غیرمجـــاز در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان بـــه طـــور مرتـــب وضعیـــت 

ــد . ــی دهنـ ــرار مـ ــی قـ ــورد بررسـ ــع آب را مـ ــای توزیـ ــبکه هـ شـ
ــا تاکیـــد بـــر تـــداوم شناســـایی و قطـــع انشـــعابات غیرمجـــاز آب  وی بـ
تصریـــح كـــرد : بـــا برخـــورد جـــدی بـــا انشـــعابات غیرمجـــاز ،  بخشـــی از 
ـــی مرتفـــع می شـــود. وی خاطـــر نشـــان کـــرد: انشـــعابات  مشـــكل كـــم آب
غیـــر مجـــاز پـــس از طـــی مراحـــل قانونـــی و اداری بـــا پرداخـــت جریمـــه و 
مطالبـــات شـــرکت بـــه مجـــاز تبدیـــل مـــی شـــوند ، در غیـــر ایـــن صـــورت 

ـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی خواهنـــد شـــد. متخلفـــان ب

کشف 201فقره انشعاب غیر مجاز آب در 6 شهرستان 
خراسان رضوی

بـــی آبـــی چهـــار  بـــرای رفـــع مشـــکل  یـــک بنیـــاد خیریـــه 
روســـتای شهرســـتان خـــواف  15 میلیـــارد ریـــال هزینـــه مـــی 

کند.
مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان خـــواف جمعیـــت ایـــن تعـــداد 

روســـتا را دو هزارو20نفـــر اعـــالم کـــرد.
 جـــواد ســـاالری ایـــن روســـتاها را خلـــط آبـــاد، گـــرازی، هزارخوشـــه 
و حفیـــظ آبـــاد معرفـــی کـــرد و افـــزود:80 درصـــد عملیـــات آبرســـانی 
بـــه  اجـــرا و 90 درصـــد کار آبرســـانی  آبـــاد  بـــه روســـتای خلـــط 
روســـتای گـــرازی انجـــام شـــده اســـت و عملیـــات لولـــه گـــذاری خـــط 
انتقـــال بـــه روســـتاهای حفیـــظ آبـــاد و هزارخوشـــه هـــم بـــه زودی 
شـــروع مـــی شـــود ودر اجـــرای ایـــن پـــروژه نســـبت بـــه لولـــه گـــذاری 

5 کیلومترخـــط انتقـــال روســـتایی اقـــدام خواهـــد شـــد.
وی همچنیـــن افـــزود: پیـــش از ایـــن نیـــز بـــا حفـــر و تجهیـــز یـــک حلقـــه 
چـــاه بـــا دبـــی 18لیتـــر برثانیـــه ، هـــزارو 369خانـــوار روســـتایی در 

ایـــن شهرســـتان مـــرزی از آب شـــرب برخـــور دار شـــدند.
وی خاطـــر نشـــان کرد:ایـــن تعـــداد خانـــوار در شـــش روســـتای تحـــت 
پوشـــش مجتمـــع آبرســـانی شـــهید بهشـــتی امـــور خـــواف ســـاکن مـــی 
باشـــند. جـــواد ســـاالری اضافـــه کرد:بـــرای اجـــرای ایـــن پـــروژه 

آبرســـانی 10میلیـــارد ریـــال هزینـــه شـــده اســـت.

نزدیک شدن به زمان 
تکمیل پروژه تامین آب 

روستاهای خواف
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هوشمند سازی  40دستگاه کنتور آب در گلبهار
مصطفـــی محمـــدی بـــا اشـــاره بـــه ســـاخت هـــزارو 500بـــاغ ویـــال در 
ـــاغ ویـــال در شـــهر جدیـــد  شهرســـتان چنـــاران و شناســـایی 500ب
گلبهـــار  افـــزود: از آنجـــا کـــه بیشـــتر ایـــن واحدهـــا خالـــی ازســـکنه بـــوده  
ــازی  و مالـــکان بـــه شـــکل دائـــم در محـــل حضـــور ندارنـــد  هوشمندسـ
دســـتگاه هـــای ثبـــت مصـــرف آب ایـــن واحدهـــا بـــا همـــکاری یـــک شـــرکت 
دانـــش بنیـــان آغـــاز شـــد کـــه باایـــن امـــکان، ضمـــن آگاهـــی از میـــزان 
مصـــرف  بـــدون حضـــور مامـــور درمحـــل ، از هـــدر فـــت آب هـــم جلوگیـــری 

ـــرای مشـــترک  امـــکان پذیرمـــی شـــود. شـــده و  مدیریـــت مصـــرف ب
ـــا بیـــان دقـــت بـــاالی ایـــن کنتورهـــا گفـــت: نتیجـــه هوشـــمند ســـازی  وی ب
ــار بـــه  کنتورهـــای منجـــر بـــه رفـــع بخشـــی از کمبـــود آب در شـــهر گلبهـ

ویـــژه  در پیـــک مصـــرف تابســـتان خواهـــد شـــد.
بـــه  او اظهـــار داشـــت: یکـــی از مزایـــای مهـــم ایـــن پیمایـــش کمـــک 
شناســـایی و قطـــع  انشـــعابات غیـــر مجـــاز در بـــاغ ویالهـــا بـــوده ودر 
راســـتای جلوگیـــری از تضییـــع حقـــوق مشـــترکین و مدیریـــت مصـــرف 

بســـزایی دارد. نقـــش  آب 

پیشینه هوشمند سازی کنتورها
محمدصابـــری رئیـــس  اداره نظـــارت بـــر نصـــب و انشـــعابات آب و فاضـــالب 
آبفـــای خراســـان رضـــوی  کـــه تـــالش فراوانـــی بـــرای اجـــرای ایـــن پـــروژه 
مانـــدگار در 2و5 ســـال قبـــل داشـــته اســـت گفـــت: ایـــن پـــروژه بـــرای 
اولیـــن بـــار در شـــهر طرقبـــه کلیـــد خـــورد و بـــه واســـطه کســـب نتایـــج 
ـــه شـــهرهای دیگـــر خراســـان رضـــوی  ـــرر شـــد ب ـــورد نظـــر مق ـــوب و م مطل

تعمیـــم داده شـــود...
ادامه در صفحه بعد

هوشمند سازی کنتورهای آب ؛ ترویج مدیریت مصرف

هوشـــمند ســـازی کنتورهـــای آب بـــه عنـــوان یـــک راهـــکار در دســـتیابی بـــه میـــزان مصـــرف آب مشـــترکانی 
ـــان بـــه دلیـــل عـــدم حضـــور دائـــم در محـــل فراهـــم نیســـت.  محســـوب مـــی شـــود کـــه امـــکان قرائـــت کنتـــور آن
شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی بـــا هـــدف کاهـــش آمـــار کنتورهـــای قرائـــت نشـــده بـــه واســـطه نبـــود 
ســـاکنان در محـــل بکارگیـــری ایـــن روش را در دســـتور کار خـــود قـــرار داده اســـت و تاکنـــون در چنـــد شـــهر 

ـــرده اســـت. ـــور هـــای آب برخـــی مشـــترکان را هوشـــمند ک ـــار ، کنت ـــه گلبه اســـتان و از جمل

ایـــن اقـــدام بـــا همـــکاری یـــک شـــرکت دانـــش بنیـــان عملیاتـــی شـــده اســـت و تاکنـــون تعـــداد زیـــادی کنتـــور آب 
در شـــهر گلبهـــار هوشـــمند ســـازی شـــده اســـت.

ویژگـــی هـــا، اهـــداف و دالیـــل هوشمندســـازی کنتورهـــای آب در نشســـت  مصطفـــی محمـــدی مدیـــر امـــور 
گلبهـــار، محمدصابـــری رئیـــس  اداره نظـــارت بـــر نصـــب و انشـــعابات آب و فاضـــالب آبفـــای خراســـان رضـــوی و 
محمدرضـــا مقامـــی مدیـــر عامـــل گـــروه هلدینـــگ آریـــا مقـــام و مجـــری هوشمندســـازی کنتورهـــای اعـــالم شـــد.    

10
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ــرایط  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــا درامورگلبهاربـ ــازی کنتورهـ ــمند سـ ــن بارهوشـ ــرای اولیـ ــه بـ کـ
ــای داده  ــود جـ ــتان  را در خـ ــر اسـ ــای مســـکن مهـ ــد واحدهـ ــه 50درصـ ــود کـ ــاص خـ خـ
اســـت و بـــه عنـــوان یـــک شـــهر اقمـــاری ســـرریزجمعیت شـــهر مشـــهد را جـــذب خواهـــد 

کـــرد  پیگیـــری و عملیاتـــی گردیـــد.
بـــا بیـــان اینکـــه روش هوشـــمند ســـازی 95درصـــد رضایـــت آبفـــا را تامیـــن  وی 
کـــرده اســـت خاطـــر نشـــان کـــرد: در اجـــرای ایـــن پـــروژه نیـــازی بـــه تغییـــر شـــبکه آب 
مشـــترکان نبـــوده و صرفـــا بـــا نصـــب قطعـــات در محـــل حوضچـــه کنتـــور امـــکان رصـــد 
میـــزان و نحـــوه مصـــرف و قطـــع و وصـــل جریـــان آب فراهـــم مـــی شـــود کـــه درآینـــده 
برخـــی آیتـــم هـــای دیگـــر بـــه ایـــن فرآینـــد افـــزوده و نســـبت بـــه تســـری پـــروژه بـــه 

دیگـــر شـــهرها نیـــز اقـــدام خواهـــد شـــد.
ـــا  ـــوان ب ـــن چنانچـــه بت وی خاطـــر نشـــان کـــرد: همیشـــه مـــردم مقصـــر نیســـتند ، بنابرای
اقداماتـــی از جملـــه هوشمندســـازی کنتورهـــای آب، نحـــوه مصـــرف مشـــترکان را 20 

ـــر داد خدمـــت بزرگـــی در حـــق کشـــور انجـــام خواهـــد شـــد.   تا30درصـــد تغیی
مدیـــر عامـــل گـــروه هلدینـــگ آریـــا مقـــام  و مجـــری هوشـــمند ســـازی کنتورهـــای آب 
طـــرف قـــرارداد  آبفـــا افـــزود: بـــرای انـــدازه گیـــری حجـــم آب در جریـــان، از ابـــزار و 
ـــوژی ســـاخت و دقـــت کار  ـــری، تکنول ـــم، روش اندازه گی ـــه مکانیسـ ـــی کـ ـــوازم مختلفـ ل
آنهـــا بـــا هـــم متفـــاوت اســـت، اســـتفاده می شــــود کــــه کنتـــور یکـــی از آنهاســـت و یکـــی از 
انـــواع کنتـــور آب، کنتورهـــای آب هوشـــمند هســـتند کـــه توانایـــی محاســـبه اکتیـــو و 

رادیواکتیـــو، دبـــی لحظـــه ای و حجـــم آب را دارنـــد.
محمدرضـــا مقامـــی کـــه حـــدود 12ســـال ســـابقه فعالیـــت در امـــر هوشـــمند ســـازی 
کنتورهـــای آب را دارد اظهـــار داشـــت: همـــکاری بســـیار خـــوب شـــرکت آبفـــا خراســـان 
رضـــوی مـــا را بـــر آن داشـــت کـــه در آینـــده نزدیـــک شـــعبه ای از شـــرکت خـــود را در 
ــر امـــور  ــر کنیـــم بـــه ویـــژه اســـتقبال مدیـــران حـــوزه کنتـــور و مدیـ ــتان دایـ ایـــن اسـ

گلبهـــار مزیـــد برعلـــت شـــد.  

11
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آبفـــا  شـــرکت  آب  توســـعه  و  بـــرداری  بهـــره  معـــاون 
روســـتای  و  320شـــهر  وجـــود  از  رضـــوی  خراســـان 
مواجـــه بـــا تنـــش آبـــی بـــا وضعیـــت قرمـــز در ایـــن اســـتان 

خبر داد.
مهـــدی جهـــان طلـــب بـــا اشـــاره بـــه 30شـــهر درگیـــر کـــم آبـــی در 
ـــن تعـــداد 6 شـــهر در وضعیـــت  خراســـان رضـــوی افـــزود: از ای
قرمـــز، 14 شـــهر نارنجـــی  و 10شـــهر هـــم بـــا مشـــکل کیفـــی آب 

مواجـــه انـــد.
وی گفـــت: 314 روســـتا هـــم در شـــرایط قرمـــز ، 370روســـتا 
دارنـــد. وی  قـــرار  زرد  شـــرایط  در  روســـتا  و 146  نارنجـــی 
ـــه اجـــرای طـــرح یکپارچـــه ســـازی شـــرکت  ـــا اشـــاره ب همچنیـــن ب
هـــای آبفـــای شـــهری و روســـتایی خاطـــر نشـــان کرد:400حلقـــه 
چـــاه بـــا هـــدف افزایـــش دبـــی در شـــش مـــاه اول ســـال جـــاری 

جابـــه جـــا و یـــا مهندســـی مجـــدد شـــده اســـت . وی میـــزان 
نخســـت  نیمـــه  در  پوشـــش  تحـــت  منابـــع  از  آب  برداشـــت 
اظهـــار  کـــردو  اعـــالم  متـــر مکعـــب  امســـال را 160میلیـــون 
ـــل  ـــا مـــدت مشـــابه ســـال قب ـــزان در مقایســـه ب داشـــت:این می
12میلیـــون متـــر مکعـــب افزایـــش دارد کـــه دلیـــل عمـــده آن 
ـــا  ـــه ب ـــرای مقابل ـــکل هـــای بهداشـــتی مشـــترکان ب ـــت پروت رعای

ــا ویـــروس اســـت. کرونـ
جهـــان طلـــب 175پـــروژه فعـــال در حـــوزه آب بـــا پیشـــرفت 
فیزیکـــی متوســـط52درصد در ســـطح اســـتان بـــا اعتبـــار دو 
ــا  ــه داد: تـ ــد و ادامـ ــاد آور شـ ــال را یـ ــارد ریـ هزارو500میلیـ
ـــه ظرفیـــت مخـــازن ذخیـــره  پایـــان ســـال 30هـــزار مترمکعـــب ب
آب اســـتان افـــزوده خواهـــد شـــد ضمـــن اینکـــه 374کیلومتـــر 
شـــبکه توزیـــع آب هـــم در حـــال اصـــالح و توســـعه قـــرار دارد.  

وضعیت قرمز آب شرب در 320شهر و روستای
خراسان رضوی

12

همـــکار شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی بـــرای حضـــور در 
هیئـــت تحریـــه یـــک مجلـــه بیـــن المللـــی آمـــوزش ، فرهنـــگ و جامعـــه 
دعـــوت بـــه عضویـــت شـــد.محمد حســـن حبیبـــی کـــه تـــا کنـــون 
مقـــاالت زیـــادی از وی در نشـــریات داخلـــی و مراکـــز علمـــی تحقیقاتـــی چـــاپ 
و منتشـــر شـــده اســـت در پـــی انتشـــار مقالـــه جدیـــدی تحـــت عنوان"تحقیـــق 
در زمینـــه مکانیســـم شـــکل گیـــری بـــازار محلـــی آب و نقـــش آن در برنامـــه 
ریـــزی هـــای شـــهری و منطقـــه ای بـــا تأکیـــد بـــر حـــوزه کشـــف رود" در 
مجلـــه HUMANIDADES & INOVACAO ، از ســـوی ســـردبیر مجلـــه 
بیـــن المللـــی آمـــوزش ، فرهنـــگ و جامعـــه  بـــرای عضویـــت درهیئـــت 
تحریریـــه ایـــن مجلـــه دعـــوت بـــه همـــکاری شـــد. بالـــی جانســـون  در نامـــه 
ای خطـــاب بـــه محمـــد حســـن حبیبـــی ضمـــن تمجیـــد از مقـــاالت غنـــی ایـــن 
همـــکار آبفـــا آورده اســـت: مقالـــه شـــما تأثیـــر بســـیاری بـــر مـــا گذاشـــت، 
بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه تجربـــه غنـــی آکادمیـــک و موفقیـــت هـــای عالـــی 
تحقیقاتـــی شـــما ، اگـــر مـــی توانیـــد مقاالتـــی را بـــه مجلـــه مـــا ارســـال کنیـــد و 

عضوهیئت تحریریه ما شوید .

دعوت از همکار آبفای 
خراسان رضوی برای 

عضویت در تحریریه یک 
مجله بین المللی
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 تربت حیدریه   

پـــروژه اصـــالح خـــط انتقـــال 600 میلیمتـــری حـــوض ســـرخ 
تربـــت حیدریـــه اجرایـــی شـــد

بـــه گفتـــه مدیرعامـــل  شـــرکت تربـــت حیدریـــه پـــروژه اصـــالح خـــط 
انتقـــال 600 میلیمتـــری  منطقـــه حـــوض ســـرخ تربـــت حیدریـــه بـــه طـــول 
ــات  ــن عملیـ ــزود: ایـ ــفی افـ ــد.صادق یوسـ ــاز شـ ــزار و600مترآغـ دو هـ
ـــار  92 هـــزار  ـــا اعتب ـــروز مشـــکالت ب ـــات و ب ـــاالی اتفاق ـــار ب ـــل آم ـــه دلی ب
میلیـــون ریـــال  در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.وی جنـــس خـــط قبلـــی را  
ـــه چـــدن تغییـــر یافـــت. ـــه ب از نـــوع GRP  اعـــالم کـــرد  کـــه در ایـــن مرحل

آغـــاز احـــداث  دیـــوار ســـاحلی حفاظـــت  ازچـــاه آب  شـــرب 
کامـــه تربـــت حیدریـــه

عملیـــات اجرایـــی پـــروژه احـــداث  دیـــوار ســـاحلی حفاظـــت چـــاه آب  
شـــرب کامـــه شهرســـتان تربـــت حیدریـــه آغـــاز شـــد.مدیر عامـــل شـــرکت 
آب و فاضـــالب تربـــت حیدریـــه گفـــت: بـــا توجـــه بـــه  تخریـــب  قســـمتی از 
ـــر  دیـــوار محوطـــه چـــاه آب شـــرب روســـتاهای کامـــه ســـفلی و تروســـک ب
اثـــر ســـیالب ســـال قبـــل ، مســـتحکم ســـازی و احـــداث دیـــوار ســـاحلی 

ــتانی   ــارات اسـ ــال از محـــل اعتبـ ــارد ریـ ــاری معـــادل 2/2 میلیـ ــا اعتبـ بـ
ــاه اعـــالم  ــروژه را   3 مـ ــرای پـ ــان اجـ ــفی زمـ ــادق یوسـ ــد .صـ شـــروع شـ
ـــا اجـــرای آن ، چـــاه و تاسیســـات آبرســـانی روســـتاهای فـــوق  ـــه ب کـــرد  ک

ایمـــن خواهـــد شـــد .

اصالح شبکه شهر نسر تربت حیدریه ادامه دارد

پـــروژه اصـــالح شـــبکه و نوســـازی انشـــعابات آب شـــهر نســـر واقـــع در 
ـــون 6  ـــه دارد  و تاکن ـــر ادام ـــه بطـــول 8 کیلومت ـــت حیدری بخـــش رخ ترب
کیلومتـــر آن اجـــرا شـــده اســـت.مهندس قرایـــی ناظـــر مقیـــم مشـــاوره 
بـــه موقعیـــت جغرافیایـــی منطقـــه و  بـــا توجـــه   : پـــروژه گفـــت  ایـــن 
بـــرودت بیـــش از انـــدازه هـــوا ســـعی بـــر ایـــن اســـت کـــه در مـــدت زمـــان 
باقیمانـــده تـــا زمســـتان 2 کیلومترشـــبکه باقیمانـــده اجـــرا و هـــم زمـــان 
نوســـازی انشـــعابات و ســـاخت حوضچـــه هـــای مســـیر انجـــام شـــود و 

نهایتـــا تـــا ابتـــدای ســـال جدیـــد پـــروژه بـــه بهـــره بـــرداری برســـد.

نیشابور   

رانـــش  زمیـــن بـــه 10 حلقـــه چـــاه آب شـــرب در نیشـــابور 
آســـیب زد

گفـــت:  نیشـــابور  شهرســـتان  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل 

ـــه از ســـفره هـــای  ـــی روی رانـــش هـــای زمیـــن ناشـــی از برداشـــت هـــای ب
زیرزمینـــی بـــه 10 حلقـــه آب شـــرب شـــهری و روســـتایی نیشـــابور 
آســـیب وارد کـــرده اســـت .علـــی رضـــا اخویـــان آســـیب دیدگـــی چـــاه هـــا 
را باعـــث پارگـــی لولـــه هـــای جـــدار چـــاه و کـــدر شـــدن آب  و در نتیجـــه 
ــردم  دانســـت  ــرب مـ ــن آب شـ ــی در تامیـ ــی و کیفـ ــروز مشـــکالت کمـ بـ
.وی خاطـــر نشـــان کـــرد: از ایـــن  چـــاه ســـه حلقـــه ترمیـــم و ســـه حلقـــه 
ــدام  ــت اقـ ــم در دسـ ــده هـ ــه باقیمانـ ــار حلقـ ــت و چهـ ــده اسـ ــا شـ جابجـ
ـــا بیـــان ایـــن کـــه اگـــر حتـــی چـــاه آســـیب دیـــده ترمیـــم شـــود  اســـت.وی ب
بـــاز هـــم احتیـــاج بـــه حفـــر چـــاه رزرو بـــرای جلوگیـــری از بـــروز مشـــکالت 
ـــی تامیـــن آب در آن منطقـــه داریـــم افـــزود:  حفـــر  کمـــی و کیفـــی احتمال
و تجهیـــز 10 چـــاه جدیـــد نیازمنـــد 150 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار اســـت 
کـــه متاســـفانه ردیـــف اعتبـــاری نـــدارد و تامیـــن هزینـــه هـــا کمـــک ســـتاد 
ـــه طـــرح  بحـــران اســـتانداری را مـــی طلبد.مدیرعامـــل آبفـــای نیشـــابور ب
ــتایی  ــهری و روسـ ــاه آب شـ ــه چـ بررســـی وضعیـــت و آزمایـــش 25حلقـ
شهرســـتان نیشـــابور اشـــاره کـــرد کـــه بـــا هـــدف شناســـایی چـــاه هـــای 
مواجـــه بـــا افـــت کمـــی و کیفـــی طـــی دو مـــاه آینـــده اجـــرا مـــی شـــود.

برگـــزاری جلســـه بررســـی پـــروژه فـــاز 5 آبرســـانی قـــوش 
آغـــل بخـــش میـــان جلگـــه نیشـــابور

نیشـــابور  آبفـــا  شـــرکت  توســـعه  و  مهندســـی  دفترخدمـــات  مدیـــر   
بـــا حضـــور در بخشـــداری بخـــش میـــان جلگـــه از برگـــزاری جلســـه 
ـــر  ـــان جلگـــه خب ـــروژه فـــاز 5 آبرســـانی قـــوش آغـــل بخـــش می بررســـی پ
داد. رســـتمی افـــزود : طـــی جلســـه  بـــا حضـــور بخشـــدار و دهیـــاران 
روســـتاهای ریگـــی ، ذمـــه ، جنـــدآب ، حســـن آبـــاد بلهـــر ، گـــزارش 
جامعـــی از پـــروژه فـــاز 5 قـــوش آغـــل ارائـــه داد کـــه بـــا توجـــه بـــه 
کمبـــود اعتبـــارات و فرســـودگی خـــط انتقـــال و اتفاقـــات زیـــاد در منطقـــه  
ــد.  ــد شـ ــردم تاکیـ ــارکت مـ ــا مشـ ــوده بـ ــعابات فرسـ ــازی انشـ ــر بازسـ بـ
ســـلیمانی بخشـــدار بخـــش میـــان جلگـــه هـــم ضمـــن تشـــکر از اقدامـــات 
ــای  ــابور و اداره آبفـ ــالب نیشـ ــرکت آب و فاضـ ــط شـ ــده توسـ ــام شـ انجـ
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بخـــش میـــان جلگـــه در فصـــل تابســـتان از دهیـــاران و شـــورای اســـالمی 
روســـتاها خواســـت  همـــکاری الزم را بـــا آبـــداران و کارکنـــان  آبفـــا 

ــند. ــته باشـ داشـ

امضـــاء تفاهـــم نامـــه همـــکاری آبفـــا  و نیـــروی مقاومـــت 
بســـیج ســـپاه نیشـــابور 

آبفـــا نیشـــابور و نیـــروی مقاومـــت بســـیج ســـپاه شهرســـتان تفاهـــم 
ـــر اســـاس ایـــن تفاهـــم نامـــه از ظرفیـــت  نامـــه همـــکاری امضـــاء کردند.ب
گســـترده بســـیج  و نهادهـــای مردمـــی بـــرای  تحقـــق اهـــداف تعییـــن 
شـــده و آمـــوزش و اطـــالع رســـانی بـــه اقشـــار مختلـــف مـــردم و همچنیـــن 
ــتفاده  ــای آب اسـ ــرف و تقاضـ ــای مدیریـــت مصـ ــیوه هـ ــاندن  شـ شناسـ
خواهـــد شـــد.در مراســـم امضـــای ایـــن تفاهـــم نامـــه مدیرعامـــل آبفـــا 
نیشابورگزارشـــی از وضعیـــت تامیـــن ، تولیـــد و میـــزان کســـری آب در 
شـــهرها و روســـتاها ارائـــه داد وآمادگـــی آبفـــا نیشـــابور را بـــرای حضـــور 
در پایـــگاه هـــای بســـیج بـــا هـــدف پاســـخگویی  بـــه مشـــکالت مـــردم در 
حـــوزه آب اعـــالم کرد.علیرضـــا اخویـــان یـــاد آورشـــد: بـــا توجـــه  بـــه 
ـــات  ـــن مجموعـــه خدم ـــام تـــالش ای ـــای شـــهری و روســـتایی تم ـــام آبف ادغ
نیـــروی  اســـت.فرمانده  روســـتائی  مشـــترکان  بـــه  مشـــابه  رســـانی 
مقاومـــت بســـیج ســـپاه شهرســـتان هـــم برصرفـــه جویـــی در مصـــرف آب 
تاکیـــد کـــرد و افـــزود: همـــه وظیفـــه داریـــم بـــرای ادامـــه برخـــورداری از 
ـــگاه هـــای بســـیج  ـــکاری پای ـــا هم ـــدار، الگـــوی مصـــرف را ب آب شـــرب پای
محـــالت خصوصـــا نمازگـــزاران در جامعـــه نهادینـــه کنیم.ســـرهنگ نیـــک 
ــاد در همیـــن رابطـــه برگـــزاری کارگاه هـــای آموزشـــی و اســـتفاده از  یـ
ظرفیـــت مبلغـــان دینـــی ، روحانیـــون مســـاجد و حلقـــه هـــای صالحیـــن را 

بـــرای تحقـــق اهـــداف حـــوزه آب مهـــم ارزیابـــی کـــرد.

مخزن 10000 متر مکعبی باغرود تکمیل شد 
مدیردفتـــر خدمـــات مهندســـی و توســـعه شـــرکت آبفـــا نیشـــابور از 
تکمیـــل مخـــزن 10000 متـــر مکعبـــی باغـــرود خبـــر داد .رســـتمی گفـــت 

: بـــا توجـــه بـــه کســـری حجـــم مخـــزن ذخیـــره ســـازی آب شـــهر نیشـــابور 
ـــر مکعبـــی واقـــع در جـــاده باغـــرود  ، پـــروژه احـــداث مخـــزن ده هـــزار مت
در ســـال 98 آغـــاز و در شـــهریور مـــاه ســـال جـــاری بـــه اتمـــام رســـید.
وی افـــزود : عملیـــات اتصـــال و اجـــرای خـــط ورودی مخـــزن بـــا ســـایز 
600 میلیمتـــر GRP  پـــس از اطـــالع رســـانی و قطـــع چـــاه هـــای ورودی 
از مخـــزن مجـــاور  انجـــام شـــد.به گفتـــه وی  ایـــن مخـــزن بـــرای تســـت 
ـــا افتتـــاح آن حجـــم ذخیـــره ســـازی در  آب گیـــری آمـــاده شـــده اســـت  و ب

شـــهر نیشـــابور در ایـــام پیـــک افزایـــش خواهـــد یافـــت.

ـــالب در  ـــبکه فاض ـــعه ش ـــات توس ـــرای دو کیلومترعملی اج
شـــهر نیشـــابور 

ـــا نیشـــابور گفـــت  ـــات مهندســـی و توســـعه شـــرکت آبف ـــر خدم مدیردفت
: بـــا توجـــه بـــه درخواســـت هـــای مردمـــی بـــرای توســـعه شـــبکه فاضـــالب 
ــهر  ــزی شـ ــوده و مرکـ ــی در بافـــت فرسـ ــاه جذبـ ــر چـ ــکان حفـ و عـــدم امـ
و محدودیـــت اعتبـــارات عمرانـــی ، ایـــن شـــرکت مشـــابه ســـال هـــای 
اعتبـــارات داخلـــی  از محـــل  قـــرارداد  انعقـــاد  بـــه  گذشـــته نســـبت 
و تبصـــره 3 بـــه مبلـــغ 40 میلیـــارد ریـــال بـــرای پوشـــش بخشـــی از 
درخواســـت هـــای مردمـــی جهـــت توســـعه شـــبکه فاضـــالب از ابتـــدای 
ســـال جـــاری اقـــدام کرد.رســـتمی افـــزود: بـــا اجـــرای عملیـــات توســـعه 

ــعاب  ــره انشـ ــر و نصـــب 860فقـ ــه طـــول دو کیلومتـ ــبکه فاضـــالب بـ شـ
فاضـــالب  زمینـــه بهـــره منـــدی بیشـــتر مشـــترکین از شـــبکه مذکـــور 

فراهـــم شـــد.

و  حـــوزه آب  روســـتاهای مبارکـــه  بررســـی مشـــکالت 
نیشـــابور شهرســـتان  شـــادمهرک 

مدیرعامـــل آبفـــا نیشـــابور بـــه همـــراه معاونیـــن شـــرکت بـــا اهالـــی 
روســـتاهای مبارکـــه و شـــادمهرک دیـــدار کردنـــد.در ایـــن دیـــدار  اهالـــی، 
دهیـــار واعضـــای  شـــورا  بـــه بیـــان مشـــکالت  پرداختنـــد کـــه مدیـــر عامـــل 
ـــان مقـــرر شـــد  ـــد . در پای ـــه ســـواالت حاضریـــن پاســـخ دادن ومعاونیـــن ب
بـــا اخـــذ مجوزهـــای الزم از ادارات مربوطـــه نســـبت بـــه  اجـــرای خـــط 

انتقـــال آب بـــه ابـــن دو روســـتا اقـــدام شـــود.

تجلیـــل ازافتخـــار آفرینـــی فرزنـــدان کارکنـــان شـــرکت 
آبفـــای نیشـــابور

بـــا نصـــب بنـــر از افتخـــار آفرینـــی فرزنـــدان همـــکار آبفـــا نیشـــابور در 
کنکـــور سراســـری 99 و مـــدارس نمونـــه دولتـــی تجلیـــل شـــد. ســـیفی 
ــر از  ــه نفـ ــت :سـ ــه گفـ ــن رابطـ ــرکت در ایـ ــی شـ ــط عمومـ ــئول روابـ مسـ
ــته پزشـــکی ،  ــامان خیـــری در رشـ ــامی سـ فرزنـــدان همـــکاران بـــه اسـ
ــته  ــاغ زاده در رشـ ــن صبـ ــری و مبیـ ــته دبیـ ــادی در رشـ ــی آبـ ــد تقـ حامـ
ـــه شـــدند  ـــوم آب در آزمـــون سراســـری ســـال 99پذیرفت مهندســـی عل
و دو نفـــر دیگـــر از فرزنـــدان همـــکار نیـــز بـــا معـــدل 20بـــه مـــدارس 

نمونـــه دولتـــی راه یافتنـــد.

سبزوار   

برگـــزاری جلســـه طـــرح وبرنامـــه روابـــط عمومـــی 6 شـــهر 
ــبزوار  ــرکت سـ ــتان در شـ اسـ

جلســـه طـــرح و برنامـــه روابـــط عمومـــی بـــا حضـــور مســـئوالن روابـــط عمومـــی 
شـــهرهای ســـبزوار ، جویـــن ، جغتـــای ، داورزن ، خوشـــاب و فیـــروزه 
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در شـــرکت آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار برگـــزار شـــد.در ایـــن 
جلســـه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار گفـــت 
ــن  ــه همیـ ــت و بـ ــوردار اسـ ــژه ای برخـ ــگاه ویـ ــی  از جایـ ــط عمومـ :  روابـ
ـــز  ـــه بســـیار حائ ـــن زمین ـــه در ای ـــه و مدبران منظـــور فعالیـــت هـــای خالقان
اهمیـــت مـــی باشـــد .حســـین ریاضـــی افـــزود : اطـــالع رســـانی دقیـــق و 
جامـــع از اقدامـــات و مجموعـــه فعالیـــت هـــای صـــورت گرفتـــه از وظایـــف 
روابـــط عمومـــی مـــی باشـــد کـــه در ایـــن راســـتا نبایـــد از هیـــچ اقدامـــی 
دریـــغ شـــود.این مســـئول ادامـــه داد : عملکـــرد روابـــط عمومـــی در 
تغییـــر رفتـــار شـــهروندان تاثیـــر گـــذار اســـت و شناســـایی جامعـــه 
هـــدف بـــرای تعییـــن نـــوع و نحـــوه اطـــالع رســـانی ضـــروری مـــی باشـــد.
در ادامـــه رییـــس گـــروه آمـــوزش همگانـــی  شـــرکت آب و فاضـــالب 
خراســـان رضـــوی عملکـــر شـــش ماهـــه آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آب 
و فاضـــالب خراســـان رضـــوی راتشـــریح کرد.رییـــس گـــروه ارتبـــاط بـــا 
ــالع  ــر  اطـ ــم بـ ــوی هـ ــان رضـ ــالب خراسـ ــرکت آب و فاضـ ــا شـ ــانه هـ رسـ
رســـانی بـــه موقـــع و شـــفاف تاکیـــد کـــردو توســـعه بـــدون اطـــالع رســـانی 
و تنویـــر افـــکار عمومـــی و آگاهـــی بخشـــی را امـــکان پذیـــر ندانســـت.وی 
افـــزود : فعالیـــت در حـــوزه رســـانه  وارتبـــاط بـــا افـــکار عمومـــی باالخـــص 
در شـــرایط کنونـــی بســـیار حایـــز اهمیـــت اســـت وکلیـــه همـــکاران روابـــط 
عمومـــی بایـــد از تمـــام ظرفیـــت هـــای موجـــود بهـــره بـــرده وتـــالش کننـــد 
تـــا اقدامـــات ودســـتاوردها ی شـــرکت بـــه درســـتی توســـط رســـانه هـــا 
منعکـــس شـــوند ودر ایـــن ره از هرگونـــه تعامـــل مثبـــت وســـازنده بـــا 
ــانه غافـــل نشـــوند. در ادامـــه مســـئوالن روابـــط عمومـــی  اصحـــاب رسـ
ـــد  عملکـــرد شـــش ماهـــه و مشـــکالت حـــوزه کاری خـــود را تشـــریح کردن
. در پایـــان مدیـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آب و 
ـــن جلســـه حـــل مشـــکالت  فاضـــالب خراســـان رضـــوی گفـــت : ماهیـــت ای
و ارائـــه راهکارهـــا ، انتقادهـــا ، انتظـــارات و عملکـــرد مـــی باشد.ســـعید 
روزی نقـــش ، جایـــگاه و وظایـــف روابـــط عمومـــی هـــا بـــرای دســـتیابی بـــه 
ـــن رابطـــه صداقـــت  اهـــداف مـــورد نظـــر را خاطـــر نشـــان کـــرد و در همی
در گفتـــار ، مـــردم داری ، افزایـــش اطالعـــات  و تقویـــت کانـــال هـــای 
اطـــالع رســـانی بـــرای مســـئوالن روابـــط عمومـــی را ضـــروری دانســـت.  

پذیـــرش دو مقالـــه همـــکاران آبفـــا ســـبزوار در کنگـــره 
علـــوم ومهندســـی آبفـــا ایـــران

و فاضـــالب ســـبزوار در ســـومین  مقالـــه همـــکاران شـــرکت آب  دو 
کنگـــره علـــوم و مهندســـی آب و فاضـــالب ایـــران در دانشـــگاه شـــیراز 
مـــورد پذیـــرش قـــرار گرفـــت .یـــک مقالـــه توســـط حســـین ریاضـــی ، 
احســـان ثابتـــی ،ســـید علـــی شـــایقی  وحســـین چشـــمی بـــا عنـــوان  بررســـی 
امـــکان اســـتفاده از لجـــن تخلیـــه شـــده برکـــه بـــی هـــوازی در مصـــارف 
کشـــاورزی  و مقالـــه بعـــد توســـط حســـین ریاضـــی ، ســـید علـــی شـــایقی 
، مصطفـــی جاللـــی فـــر و مصطفـــی ترخاصـــی در مـــورد تخلیـــه لجـــن بـــه 
روش تـــر توســـط ربـــات شـــناور و تاثیـــر آن بـــر قراینـــد تصفیـــه تهیـــه 

شـــده کـــه جهـــت ارائـــه شـــفاهی پذیرفتـــه شـــده اســـت. 

اجـــرای دوهزارو771متـــر شـــبکه جمـــع آوری فاضـــالب 
ــبزوار در سـ

ـــرداری فاضـــالب شـــرکت آب وفاضـــالب ســـبزوار  ـــره ب رییـــس اداره به
در  فاضـــالب  آوری  جمـــع  شـــبکه  متـــر   771 هـــزارو  دو  اجـــرای  از 
ســـبزوار در هفـــت ماهـــه ســـالجاری خبـــر داد. ســـید علـــی شـــایقی گفـــت 
ـــی  ـــروژه هـــای عمران ـــارات جـــاری ، پ ـــروژه از محـــل اعتب ـــن پ ـــه ای : هزین
ـــدای  ـــن شـــده اســـت .وی افـــزود :از ابت ـــی تامی و مشـــارکت هـــای مردم
اجـــرای طـــرح مزبـــور تاکنـــون حـــدود 485 کیلومتـــر شـــبکه فاضـــالب در 
ایـــن شـــهر اجراشـــده و 85 کیلومتـــر دیگـــر از ایـــن شـــبکه بـــا اعتبـــار 
هـــزار میلیـــارد ریـــال باقـــی مانـــده اســـت ومناطـــق کالتـــه ســـیفر ، 
ــهر و قـــدس  ــطح شـ ــای سـ ــاده روهـ ــاد و پیـ ــح آبـ ــان ، صالـ ــاران ، ماهـ بهـ
هـــم از جملـــه مناطقـــی هســـتند کـــه هنـــوز شـــبکه فاضـــالب در آن اجـــرا 

نشـــده اســـت .

بدهی 40 میلیارد ریالی ادارات سبزوار به آبفا 
فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  درآمـــد  و  مشـــترکین  خدمـــات  معاونـــت 
شهرســـتان ســـبزوار از افزایـــش 24 درصـــدی درآمـــد شـــرکت نســـبت 

بـــه مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته خبـــر داد .مهـــدی کریمـــی یکـــی از 
ایـــن دالیـــل را افزیـــش ســـطح صحـــت قرائـــت و کوتـــاه کـــردن دوره 
قرائـــت اعـــالم کـــرد. وی ضمـــن تشـــریح مشـــکالت ایـــن شـــرکت در 
ــت  ــدم پرداخـ ــی از عـ ــوارض ناشـ ــب و عـ ــه عواقـ ــا بـ ــی هـ ــول بدهـ وصـ
بدهـــی مشـــترکین اشـــاره کـــرد و گفـــت : تـــداوم و اســـتمرار خدمـــت 
رســـانی ایـــن شـــرکت منـــوط بـــه پرداخـــت بـــه موقـــع آب بهـــای مصرفـــی و 
پرداخـــت معوقـــات توســـط مشـــترکین اســـت.وی اضافـــه کـــرد : بدهـــی 
ادارات بـــه ایـــن شـــرکت حـــدود 40 میلیـــارد ریـــال مـــی باشد.حســـین 
ـــزی و تـــالش همـــکاران حـــوزه مشـــترکین  ـــا برنامـــه ری ریاضـــی گفـــت : ب
بـــه زودی شـــاهد بهبـــود وضعیـــت وصـــول مطالبـــات کـــه منجـــر بـــه بهبـــود 

کیفیـــت خدمـــات مشـــترکین مـــی شـــود ، خواهیـــم بـــود.

باخرز

کاهش هدررفت آب در روستای چهارطاق باخرز

باخـــرز  چهارطـــاق  روســـتای  در  شـــبکه  اصـــالح  عملیـــات  انجـــام  بـــا   
ــه  ــش یافت.بـ ــادی کاهـ ــدار زیـ ــه مقـ ــتا بـ ــن روسـ ــت آب در ایـ هدررفـ
گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور آب و فاضـــالب باخـــرز پـــس از بـــروز 
ــرز  ــا باخـ ــور آبفـ ــاق ، امـ ــتای چهارطـ ــبکه آب روسـ ــاد در شـ ــات زیـ اتفاقـ
بـــرای  جلوگیـــری از هدررفـــت بیشـــتر آب و صـــرف هزینـــه هـــای 
نگهـــداری شـــبکه اقـــدام بـــه اصـــالح قســـمتی از شـــبکه کـــرد کـــه 
بیشـــترین تعـــداد اتفاقـــات را داشـــت.به گفتـــه مســـئول بهـــره بـــرداری 
ــد  500  ــام شـ ــی  انجـ ــورت امانـ ــه بصـ ــات کـ ــن عملیـ ــرز در ایـ ــا باخـ آبفـ
ـــا قطـــر 90 میلیمتراصـــالح  و 30 انشـــعاب هـــم  ـــع ب ـــر از شـــبکه توزی مت

بازســـازی شـــد.

تداوم آبرسانی به 18 روستای باخرز 
رفـــع اتفـــاق بـــه موقـــع خـــط انتقـــال مجتمـــع دشـــتاب باخـــرز پایـــداری 
آبرســـانی بـــه 18 روســـتا را بـــه دنبـــال داشـــت.به گـــزارش روابـــط 
عمومـــی امورآبفـــا باخـــرز بـــا توجـــه بـــه تحـــت پوشـــش قـــرار داشـــتن 18 
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ـــه ایـــن روســـتا هـــا ،  روســـتا  در مجتمـــع دشـــتاب و اهمیـــت آبرســـانی  ب
رفـــع اتفـــاق در کمتریـــن زمـــان انجـــام شـــد.  

بجستان   

ضـــد عفونـــی جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــیرین در 
بجســـتان

ــا ، همـــکاران  ــا توجـــه بـــه افزایـــش آمـــار مبتالیـــان بـــه بیمـــاری کرونـ بـ
امـــور آب و فاضـــالب بجســـتان اقـــدام بـــه ضـــد عفونـــی و شســـت و شـــوی 
تمامـــی جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــیرین در شـــهر بجســـتان کردنـــد.

بردسکن   

رفـــع تنـــش آبـــی در بردســـکن 25میلیاردریـــال اعتبـــار 
نیـــاز دارد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان بردســـکن گفـــت: رفـــع تنـــش 
حســـین  دارد.  نیـــاز  اعتبـــار  25میلیاردریـــال  بردســـکن  در  آبـــی 
ـــی و اطالعـــات  ـــد رئیـــس امـــور پایـــش ، ارزیاب ـــان بازدی ـــی در جری اولیائ
مدیریـــت ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور از پـــروژه هـــای ناتمـــام 
بردســـکن افـــزود: شـــهر بردســـکن بـــا بهـــره بـــرداری از چـــاه شـــماره 6 

و تکمیـــل مخـــزن 2 هـــزار مترمکعبـــی از بحـــران آبـــی خـــارج خواهـــد 
ـــال  ـــارد ری ـــروژه را 25 میلی ـــن پ ـــاز تکمیـــل ای ـــار مـــورد نی شـــد.وی اعتب
ــای  ــتم هـ ــی و سیسـ ــایت کلرزنـ ــرای تکمیـــل سـ ــرد و افزود:بـ ــالم کـ اعـ
اتوماســـیون و تلـــه متـــری مخـــزن 2هـــزار مترمکعبـــی شـــهید مبارکـــی 
هـــم  ســـه میلیـــارد ریـــال الزم اســـت.در پایـــان  ســـعید جغتایـــی رئیـــس 
امـــور پایـــش ، ارزیابـــی و اطالعـــات مدیریـــت ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 

کشـــور بـــرای تامیـــن ایـــن مبالـــغ قـــول مســـاعدداد.

بازدید از پروژه های در دست اقدام امور  بردسکن 

 مدیـــر دفتـــر مطالعـــات و بررســـی هـــای فنـــی بـــه همـــراه رئیـــس گـــروه 
آبفـــا خراســـان رضـــوی  ابنیـــه آب  و  نوســـازی ســـاختمان  و  طراحـــی 
از پـــروژه هـــای در دســـت اقـــدام امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان 
یوســـفی  مهنـــدس  و  زاده  حاجـــی  کرد.مهنـــدس  بازدیـــد  بردســـکن 
بـــه اتفـــاق  مهنـــدس اولیائـــی مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان 
بردســـکن از مســـیر روســـتاهای فاطمیـــه و چـــاه ســـلطان بـــه منظـــور 
بررســـی و انجـــام مطالعـــات اولیـــه بـــرای اجـــرای پـــروژه آبرســـانی بـــه ایـــن 
ـــا  ـــازدی کردنـــد. شـــایان ذکـــر اســـت روســـتای چـــاه ســـلطان ب روســـتاها ب
32 خانـــوار و 89 نفـــر جمعیـــت و روســـتای فاطمیـــه بـــا 24 خانـــوار و 75 
نفـــر جمعیـــت از توابـــع بخـــش انابـــد مـــی باشـــد کـــه از نعمـــت آب شـــرب 

ــا تانکـــر ســـیار تامیـــن  بـــی بهـــره انـــد و آب شـــرب آنـــان هـــم اکنـــون بـ
مـــی شـــود .ایـــن افـــراد همچنیـــن  نحـــوه اجـــرای خـــط انتقـــال  منبـــع آبـــی 

روســـتای چـــاه ســـلطان بـــا 32خانـــوار را بررســـی کردنـــد.

تایباد   

تهیـــه گـــزارش صـــدا و ســـیما از وضعیـــت آب روســـتای 
بهلـــول آبـــاد شهرســـتان تایبـــاد

بـــه همـــت  امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان تایبـــاد گـــزارش وضعیـــت 
آبـــی روســـتای بهلـــول آبـــاد شهرســـتان تایبـــاد تهیـــه شـــد.  در ایـــن 
گـــزارش ضمـــن مصاحبـــه بـــا مدیـــر امـــور آبفـــای تایبـــاد بـــا روحانیـــت ، 
دهیـــار ، شـــورا و چنـــد تـــن از اهالـــی ایـــن روســـتا در خصـــوص وضعیـــت 
ــاده  ــن و آمـ ــس از تدویـ ــزارش پـ ــن گـ ــد .ایـ ــه شـ ــتا مصاحبـ ــی روسـ آبـ
شـــدن در یکـــی از بخـــش هـــای خبـــری صـــدا و ســـیمای خراســـان رضـــوی 

پخـــش خواهـــد شـــد.

مدیـــر امـــور تایبادخواســـتار پرداخـــت مطالبـــات نیـــروی 
انتظامـــی بـــه آبفـــا شـــد

مدیـــر امـــور آبفـــای تایبـــاد  بـــه اتفـــاق کارشـــناس حقوقـــی  بـــرای تبریـــک 
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هفتـــه نیـــروی انتظامـــی بـــا فرمانـــده نیـــروی انتظامـــی ایـــن شهرســـتان 
دیـــدار کردنـــد.در ایـــن دیـــدار فرمانـــده نیـــروی انتظامـــی تایبـــاد ، از 
ـــدار  ـــات شایســـته و پای ـــت در شهرســـتان و خدم ـــراری نظـــم و امنی برق
نیـــروی انتظامـــی ســـخن گفـــت و خواســـتار ارتبـــاط صمیمـــی ادارات بـــا 
ــکر از تـــالش  ــن  تشـ ــم ضمـ ــا هـ ــور ابفـ ــد.مدیر امـ ــی شـ ــروی انتظامـ نیـ
نیـــروی انتظامـــی در برقـــراری نظـــم و امنیـــت و همـــکاری بـــا امـــور آبفـــای 
تایبـــاد در برخـــورد  بـــا انشـــعابات غیرمجـــاز ، خواســـتار وصـــول مطالبـــات 
مربـــوط بـــه اماکـــن نظامـــی تحـــت پوشـــش آن فرماندهـــی در شهرســـتان 
شـــد .در پایـــان بـــا اهـــدای لـــوح از زحمـــات  فرماندهـــی نیـــروی انتظامـــی 

شهرســـتان تایبـــاد و پرســـنل تحـــت امرشـــان تقدیـــر شـــد .

تایبـــاد حائـــز امتیـــاز 100 در رعایـــت پروتـــکل هـــای 
مبـــارزه بـــا کرونـــا شـــد

کارشناســـان شـــبکه بهداشـــت و درمـــان تایبـــاد در بازدیـــد ســـرزده  از 
آبفـــا شهرســـتان  ، عملکـــرد ایـــن امـــور در پیشـــگیری از ویـــروس کوویـــد 
تایبـــاد  آبفـــای  مدیـــر  باباغیبـــی  کردند.محمدامیـــن  بررســـی  را   19
ــور  ــوری در ورودی امـ ــات غیرحضـ ــر خدمـ ــد ، نصـــب بنـ ــن بازدیـ در  ایـ
ــاختمان ،  ــای سـ ــروس در راهروهـ ــا ویـ ــگیری از کرونـ ــای پیشـ و راه هـ
تهیـــه محلـــول ضدعفونـــی دســـت هـــا بـــرای پرســـنل و اربـــاب رجـــوع  ، 
نصـــب پوســـتر توصیـــه هـــای پیشـــگیری از کرونـــا  ، گندزدایـــی نـــرده 
ــتمر  و... ــور مسـ ــه طـ ــاعت بـ ــر دو سـ ــا هـ ــای درب هـ ــتگیره هـ ــا ، دسـ هـ
ـــز 100  ـــاد حائ ـــان امـــور تایب را از اقدامـــات ایـــن امـــور برشـــمرد.در پای
درصـــد امتیـــاز در رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی  مبـــارزه بـــا ایـــن 

ویـــروس شـــد .

دانـــش آمـــوزان تایبـــاد بـــا راه هـــای صرفـــه جویـــی در 
مصـــرف آب آشـــنا شـــدند

جشـــن آب در آموزشـــگاه غیـــر دولتـــی امـــام حســـین )علیـــه الســـالم(  
و  بهداشـــتی  هـــای  العمـــل  دســـتور  رعایـــت  بـــا  تایبـــاد  شهرســـتان 

مراقبتـــی برگزارشـــددر ایـــن جشـــن کـــه بـــا شـــعار بنویســـیم آب ، 
بخوانیـــم زندگـــی برگـــزار شـــد، دانـــش آمـــوزان بـــا ارزش آب و راه 
هـــای صرفـــه جویـــی و کاهـــش مصـــرف آن آشـــنا شـــدند و مقررشـــد بـــه 
عنـــوان “حامـــی آب” در خانـــواده  هـــای خـــود نســـبت بـــه فرهنـــگ ســـازی 

ــد. ــدام کننـ ــرف اقـ ــه مصـ ــای بهینـ راه هـ

تربت جام   

برگـــزاری رزمایـــش تامیـــن بـــرق  اضطـــراری در آبفـــا 
ــام ــت جـ تربـ

ـــا کشـــور رزمایـــش  ـــه مناســـبت هفتـــه پدافنـــد غیرعامـــل و همزمـــان ب ب
کنتـــرل آمـــاده بکاربـــودن مولدهـــای بـــرق اضطـــراری در تاسیســـات 

ــای  ــرق وامورآبفـ ــت بـ ــکاری مدیریـ ــام باهمـ ــهر تربـــت جـ ــرب شـ آب شـ
ــه  ــزار شـــد.دراین رزمایـــش بـــدون اطـــالع قبلـــی و بـ ــام برگـ تربـــت جـ
صـــورت ناگهانـــی بـــرق ایســـتگاه مخـــزن 15هزارمترمکعبـــی وســـامانه 
گندزدایـــی وســـالم ســـازی آب شـــرب ایـــن شـــهر بـــه دســـتور ســـتاد 
فرماندهـــی راهبـــری رزمایـــش شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان قطـــع شـــد 
کـــه همـــکاران قســـمت بهـــره بـــرداری امـــور آبفـــا در مـــدت زمـــان کوتـــاه 
بـــه ایـــن ایســـتگاه اعـــزام وموفـــق بـــه برقـــرار جریـــان بـــرق اضطـــراری 
وایجـــاد شـــرایط پایـــداردر ایســـتگاه شـــدند.مدیریت بـــرق تربـــت جـــام 
هـــدف از برگـــزاری ایـــن رزمایـــش راســـنجش وارزیابـــی دســـتگاه هـــا 
ی اجرایـــی دراســـتفاده ســـریع از بـــرق اضطـــراری در زمـــان هـــای قطـــع 
بـــرق سراســـری اعـــالم و از ســـرعت عمـــل همـــکاران آبفـــادر تامیـــن 

بـــرق اضطـــراری ایســـتگاه  تشـــکرکرد.

ــاع از  ــش دفـ ــام در رزمایـ ــت جـ ــا تربـ ــال آبفـ ــرکت فعـ شـ
"مقـــر"

همزمـــان بـــا ایـــام نکوداشـــت پدافنـــد غیرعامـــل ، رزمایـــش دفـــاع 
از مقـــر دراماکـــن اداری وتاسیســـات آب شـــرب شـــهرتربت جـــام بـــا 
حضـــور همـــکاران امورآبفـــای تربـــت جـــام برگـــزار شـــد. شـــعار محـــوری 
ایـــن رزمایـــش مقاومـــت فعـــال، تـــاب آوری حیـــرت انگیـــز، ایـــران قـــوی 

بـــود.
مـــکان تاسیســـاتی مهـــم  درایـــن رزمایـــش  دومـــکان اداری و ســـه 
حاشـــیه شـــهر بـــا مشـــارکت همـــکاران  مـــورد محافظـــت قرارگرفـــت 
وتمریـــن هـــای الزم بـــرای افزایـــش هماهنگـــی و تقویـــت آمادگـــی 
نیروهـــا درمواقـــع نیازوبحرانـــی بـــه منظـــور تامیـــن امنیـــت ایـــن مـــکان 

ــد.  ــام شـ ــم انجـ ــای مهـ هـ
فرمانـــدار و فرماندهـــی ســـپاه ناحیـــه تربـــت جـــام درمعیـــت جمعـــی از 
اعضـــای شـــورای تامیـــن شهرســـتان ازمرکـــز فرماندهـــی رزمایـــش امـــور 
ــان  ــد و درجریـ ــد کردنـ ــک بازدیـ ــماره یـ ــاختمان شـ ــتقردر سـ ــا مسـ آبفـ
برگـــزاری مراحـــل اجرایـــی رزمایـــش ، اســـتعداد نیروهـــای شـــرکت 
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ـــان  ـــد. درپای ـــورد حفاظـــت قرارگرفتن ـــم م ـــده وموقعیـــت اماکـــن مه کنن
ایـــن بازدیـــد اعضـــای حاضـــر ضمـــن  نظـــارت برنحـــوه برگـــزاری رزمایـــش 
وارزیابـــی تجهیـــزات و امکانـــات موجـــود و بیـــان نواقـــص و معایـــب 
ــن  ــتان رادرایـ ــالب شهرسـ ــور آب وفاضـ ــرد امـ ــده ،عملکـ ــاهده شـ مشـ
ــور  ــان امـ ــت و کارشناسـ ــف و از مدیریـ ــوب توصیـ ــیار خـ رزمایـــش بسـ
ـــد. ـــر کردن ـــن رزمایـــش تقدی ـــت جـــام در برگـــزاری موفـــق ای آبفـــای ترب

جغتای   

بازدید فرماندار از امور آبفای جغتای
مشـــکالت آبرســـانی مجتمـــع خیبـــر شهرســـتان جغتـــای توســـط قـــرارگاه 

ـــری مـــی شـــود ـــا پیگی ـــم االنبی خات
شهرســـتان  ایـــن  آبفـــای  امـــور  از  جغتـــای  شهرســـتان  فرمانـــدار 
بازدیـــد کـــرد.در ایـــن بازدیـــد فرمانـــدار شهرســـتان ضمـــن خداقـــوت 
بـــه خاطـــر اقدامـــات موفقیـــت آمیـــز در گـــذر  بـــه همـــکاران امـــور 
از تابســـتان 99از تـــالش هـــا و پیگیـــری هـــای امـــور درجهـــت رفـــع  
مشـــکالت آبرســـانی روســـتایی و شـــهری تقدیـــر کرد.محبـــی فـــر در 
ــتای  ــر و روسـ ــع خیبـ ــانی مجتمـ ــکالات آبرسـ ــع مشـ ــر رفـ ــدار بـ ــن دیـ ایـ
شـــادمان تاکیـــد کـــرد کـــه مقـــرر شـــد حـــل مشـــکالت آبرســـانی مجتمـــع 
خیبـــر توســـط قـــرارگاه خاتـــم االنبیـــاء ســـپاه پاســـداران پیگیـــری شـــود . 
مجتمـــع خیبـــر بـــا حـــدود 5هـــزارو200 نفـــر جمعیـــت شـــامل روســـتاهای 
گوری،فشـــانجرد، خسروشـــیر و ســـامقان و یـــک شـــهر بنـــام ریـــواده 

ــاد مـــی باشـــد . عبـــدل آبـ

جوین   

اهداء جایزه به نقاشی دانش آموزان جوین

دوازدهمیـــن جشـــنواره نخســـتین واژه آب در شهرســـتان جویـــن بـــا 
حضـــور معـــاون عمرانـــی فرمانـــدار ، معاونیـــن اداره آمـــوزش و پـــرورش 
و مدیریـــت امـــور آبفـــای شهرســـتان در مدرســـه شـــهید شـــیرودی 
ســـردار آبـــاد برگـــزار شـــد.در ایـــن جشـــن 90 دانـــش آموزبـــا رعایـــت 

کامـــل پروتـــکل هـــای بهداشـــتی در محوطـــه مدرســـه بـــا الگـــوی هـــای 
ــر  ــای برتـ ــی هـ ــه نقاشـ ــان بـ ــدند.  در پایـ ــنا شـ ــرف آب آشـ ــح مصـ صحیـ
دانـــش آمـــوزان بـــا موضـــوع صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب جوایـــزی از 

طـــرف امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان جویـــن اهـــداء شـــد.
راه اندازی چاه جدید مجتمع بهرامیه شهرستان جوین 

  فـــاز یـــک آبرســـانی بهرامیـــه )کالتـــه شـــهیدان ( شهرســـتان جویـــن 
ــل  ــدازی کامـ ــکار در راه انـ ــرات پیمانـ ــل تّاخیـ ــد ، بدلیـ ــدازی شـ راه انـ
پـــروژه و بـــا هـــدف رفـــع مشـــکل کمـــی و کیفـــی آب شـــرب روســـتاهای 
ایـــن مجتمـــع بطـــور موقـــت چـــاه جدیـــد و خـــط انتقـــال پـــروژه بطـــول ســـه 
هـــزار 500 متـــر وارد مـــدار گردیـــد .مهنـــدس نظـــری مدیـــر امـــور 
آبفـــای جویـــن در ادامـــه بیـــان کـــرد : بـــا راه انـــدازی فـــاز یـــک ایـــن 
پـــروژه تعـــداد 5 روســـتا بـــا جمعیـــت 4500نفـــر از نعمـــت آب شـــرب 

ــا کیفیـــت وپایـــدار برخـــوردار شـــدند . ــالم ، بـ سـ

ــر  ــد برتـ ــوان كارمنـ ــه عنـ ــن بـ ــا جویـ ــكار آبفـ ــی همـ معرفـ
شـــهریور 

ـــر شـــهریور  ـــد برت ـــوان كارمن ـــه عن ـــن ب همـــكار امـــور آب و فاضـــالب جوی
اســـتان خراســـان رضـــوی معرفـــی  مـــاه99 شـــركت آب و فاضـــالب 
شد.حســـن میرزائـــی واال پـــس از بررســـی هـــای انجـــام شـــده و تائیـــد 
مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی و مطابـــق شـــاخص هـــای جدیـــد 
ــاب شـــد. ــر انتخـ ــد برتـ ــوان کارمنـ ــه عنـ ــی بـ ــهید رجایـ ــنواره شـ جشـ

چناران   

ــاز در  ــر مجـ ــعابات غیـ ــائی انشـ راه انـــدازی اکیـــپ شناسـ
امـــور  چنـــاران

ــاران راه  ــای چنـ ــور آبفـ ــاز در امـ ــر مجـ ــعابات غیـ ــائی انشـ  اکیـــپ شناسـ
انـــدازی شـــد. علـــی ایـــران نـــژاد رئیـــس اداره مشـــترکین اموراعـــالم 
کـــرد: بـــا راه انـــدازی اکیـــپ شناســـایی انشـــعابات غیرمجـــاز آبفـــای 
ــایی  ــر مجازشناسـ ــاه گذشـــته 84مـــورد انشـــعاب غیـ ــاران در مهرمـ چنـ

کـــرد کـــه از ایـــن تعـــداد  15مـــورد آن تبدیـــل بـــه مجـــازو 69مـــورد هـــم 
جمـــع آوری شـــده اســـت .

تجهیزمنابـــع تولیـــد آب شـــهر چنـــاران بـــه کنتـــور حجمـــی و 
دیجیتال 

 بـــا نصـــب کنتـــور حجمـــی چـــاه شـــماره یـــک جمـــآب  و   رفـــع عیـــب چـــاه 
هـــای شـــماره یـــک وســـه رضـــا آبـــاد امـــور چنـــاران ایـــن منابـــع  وارد مـــدار  
بهـــره بـــرداری شـــدند .بـــا انجـــام ایـــن عملیـــات تمامـــی منابـــع تولیـــد آب 

ـــه کنتـــور حجمـــی و دیجیتـــال تجهیـــز شـــد . شـــهر چنـــاران ب

خواف   

ـــان  ـــامیدنی یکس ـــواف از آب آش ـــتیفان خ ـــترکان نش مش
ـــوند  ـــی ش ـــودار م برخ

ـــروژه اصـــالح و  ـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان خـــواف گفـــت: پ ـــر ام مدی
ـــع آب شـــهر نشـــتیفان  زون بنـــدی دو هـــزار و 100متـــراز شـــبکه توزی
ــد  ــا 90درصـ ــروژه  بـ ــن پـ ــدف ایـ ــاالری هـ ــت.جواد سـ ــال اجراسـ در حـ
 ، افـــت فشـــار شـــبکه  پیشـــرفت فیزیکـــی را پایدارســـازی و رفـــع 
برخـــورداری یکســـان شـــهروندان از آب آشـــامیدنی و کاهـــش اتفاقـــات 
ــهر  ــم شـ ــروژه مهـ ــن پـ ــام ایـ ــا اتمـ ــه وی بـ ــه گفتـ ــالم کرد.بـ ــت  اعـ و نشـ
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نشـــتیفان بـــه دو زون فشـــاری مجـــزا تقســـیم خواهـــد شـــد.
ســـاالری هزینـــه اجـــرا و تکمیـــل ایـــن پـــروژه را حـــدود 12 میلیـــارد 
بـــه  نســـبت  پـــروژه  ایـــن  دراجـــرای  گفـــت:  و  کـــرد  بـــرآورد  ریـــال 
احـــداث 22 بـــاب حوضچـــه ، نیـــز اقـــدام مـــی شود.شـــهر نشـــتیفان بـــا 
ــع  ــواف واقـ ــتان خـ ــرقی شهرسـ ــوب شـ ــت در جنـ ــر جمعیـ ــزار نفـ  12 هـ

است.

خوشاب   

ربـــاط  روســـتای  توزیـــع   شـــبکه  متـــر   تعویـــض 110 
جـــز  ونوســـازی 280 متـــر شـــبکه توزیـــع شهرمشـــکان 

خوشـــاب شهرســـتان 

 110 متـــر از شـــبکه توزیـــع  روســـتای ربـــاط جـــز شهرســـتان خوشـــاب 
تعویـــض شـــدهمچنین 280متـــر از شـــبکه توزیـــع آب شـــهر مشـــکان 
شهرســـتان خوشـــاب اصـــالح و نوســـازی  شـــد.به گفتـــه اســـماعیلی نیـــا 
سرپرســـت امـــور آبفـــای  خوشـــاب  ایـــن پـــروژه  هـــا بـــا هـــدف جلوگیـــری 
از هـــدر رفـــت آب بـــا عنایـــت  بـــه فرســـودگی بـــاالی شـــبکه توزیـــع شـــهر 
ــا مشـــارکت مـــردم  و توســـط ایـــن امـــور  مشـــکان و هـــدر رفـــت آب   بـ

اجـــرا شـــد. 

نشست سرپرست امور خوشاب با نمایندگان مجلس

نشســـت  سرپرســـت امـــور  آبفـــای خوشـــاب بـــا نماینـــدگان مجلـــس 
شـــورای اســـالمی و بررســـی مشـــکالت حـــوزه آب شـــرب  شـــهرها و 
ــد.در  ــزار شـ ــاب برگـ ــتان خوشـ ــت پوشـــش در شهرسـ ــتاهای تحـ روسـ
شهرســـتان  اجرائـــی  هـــای  دســـتگاه  هـــای  چالـــش  نشســـت  ایـــن 
بررســـی شـــد کـــه  سرپرســـت امـــور آبفـــای شهرســـتان خوشـــاب  بـــا 
بیـــان مشـــکالت عدیـــده ایـــن امـــور در حـــوزه آب شـــرب بـــا توجـــه بـــه 
ــبکه توزیـــع آب شـــرب  ــارات  وفرســـودگی  بخشـــی از شـ ــود اعتبـ کمبـ
روســـتاهای تحـــت پوشـــش  ، حفـــر  و تجهیـــز چـــاه در دهســـتان یـــام ایـــن 
ـــا  خواســـتار  شهرســـتان را مـــورد تاکیـــد قـــرار داد.جعفـــر اســـماعیلی نی
توجـــه ویـــژه نماینـــدگان  مجلـــس بـــه حـــوزه  آبرســـانی و پیگیـــری الزم 
بـــرای تخصیـــص اعتبـــارات مـــورد نیـــاز  رفـــع  مشـــکالت ایـــن امـــور جهـــت 
گـــذر از تنـــش و بحـــران کمبـــود آب شـــرب بـــه خصـــوص در زمـــان پیـــک 

مصـــرف روزهـــای گـــرم  ســـال  آینـــده شـــد.

رشتخوار   

آشـــنایی 50دانـــش آمـــوز رشـــتخوار بـــا مدیریـــت مصـــرف 
آب

ـــا رعایـــت  جشـــنواره نخســـتین واژه آب در مدرســـه برکـــت رشـــتخوار ب
کلیـــه پروتـــکل هـــای بهداشـــتی برگـــزار شد.مســـئول روابـــط عمومـــی 
آبفـــای رشـــتخوارگفت : ایـــن جشـــنواره  بـــا هـــدف مدیریـــت بهینـــه 
مصـــرف آب و تشـــویق آینـــده ســـازان کشـــور بـــه امـــر صرفـــه جویـــی ، 
بـــا حضـــور معاونیـــن آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان رشـــتخوار برگـــزار 
شد.ســـید ســـعید صمیمـــی بـــا بیـــان اینکـــه دانـــش آمـــوزان ســـفیران 
ـــن جشـــنواره هـــا  ـــه هـــای خـــود در ای ـــد آموخت ـــی توانن آب هســـتند، و م
را بـــه خانـــواده هـــا منتقـــل کـــرده و فرهنـــگ مصـــرف بهینـــه آب را در 
ـــد افـــزود:در ایـــن برنامـــه فرهنگـــی آموزشـــی 50  ـــه کنن جامعـــه نهادین
ـــا چرخـــه آب و راه هـــای صرفـــه جویـــی آشـــنا شـــدند. در  دانـــش آمـــوز ب
پایـــان حاضریـــن از نمایشـــگاه نقاشـــی بازدیـــد کردنـــد و بـــه نقاشـــی 

هـــای برتـــر جوایـــزی اهـــداء شـــد.

زاوه   

تاکیـــد بـــر تأمیـــن آب روســـتاهای شهرســـتان زاوه در 
ــال آتـــی  سـ

توســـعه  و  بـــردرای  بهـــره  دفتـــر  مدیـــر  زاده  حســـین  حضـــور   بـــا 
تأسیســـات تأمیـــن، تصفیـــه و خطـــوط انتقـــال آب و  صبـــوری کارشـــناس 
مســـئول هماهنگـــی حـــوزه معاونـــت بهـــره بـــرداری آب  آبفـــا خراســـان 
رضـــوی ،از فـــاز 4 پـــروژه مجتمـــع آبرســـانی شـــیرخون شهرســـتان زاوه 
بازدیـــد و رونـــد اجـــرای پـــروژه مـــورد ارزیابـــی قـــرار گرفـــت. پـــس از 
ــزار  ــتان برگـ ــور شهرسـ ــر امـ ــر مدیـ ــل دفتـ ــه ای در محـ ــد ، جلسـ بازدیـ
ـــه  ـــورد بررســـی قـــرار گرفت.درادام ـــروژه م شـــد و مشـــکالت اجـــرای پ

بـــر تأمیـــن آب روســـتاهای شهرســـتان در ســـال آتـــی تاکیـــد شـــد.

داورزن   

اقدامـــات آبفـــا بـــرای تامیـــن آب روســـتاهای ســـیل زده 
شهرســـتان داورزن

ــیل زده  ــتای سـ ــازی روسـ ــت بازسـ ــی وضعیـ ــاده بررسـ ــوق العـ ــه فـ  جلسـ
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بهانگـــر شهرســـتان داور زن برگـــزار شـــد.دراین جلســـه کـــه فرمانـــدار، 
ــار  ــورا و دهیـ ــت ، شـ ــاد برکـ ــه بنیـ ــه خیریـ ــدگان موسسـ ــدار  نماینـ بخشـ
روســـتای بهانگـــر رئیـــس اداره بنیـــاد مســـکن ســـبزوار  و نماینـــده امـــور 
آب و فاضـــالب داورزن  حضـــور داشـــتند، مشـــکالت و موانـــع جابجایـــی 
روســـتا بـــه محـــل جدیـــد و تامیـــن زیـــر ســـاخت هـــا بررســـی شـــد. اســـدالهی 
فرمانـــدار داورزن  هـــدف از تشـــکیل ایـــن جلســـه را حـــل مشـــکالت و رفـــع 
موانـــع اجـــرای طـــرح هـــا و پـــروژه هـــای عمرانـــی دانســـت وگفـــت : بنیـــاد 
برکـــت کـــه یـــک موسســـه خیریـــه مردمـــی  اســـت بـــرای کمـــک و ســـاخت 
ــه  ــتاقیم  کار هرچـ ــن رو مشـ ــت ، از ایـ ــرده اسـ ــی کـ ــالم آمادگـ ــازل اعـ منـ
ســـریع تـــر انجـــام شـــود.ندائی  نماینـــده آب و فاضـــالب داورزن هـــم  گفـــت: 
همـــکاران مـــا  از همـــان روز نخســـت پـــس از حادثـــه ســـیل بـــه کمـــک مـــردم 
ســـیل زده شـــتافتند و بـــا نصـــب چنـــد شـــیر برداشـــت وپـــس از آن  بـــا راه 
انـــدازی شـــبکه آب،  مانـــع بـــی آبـــی ســـیل زدگان شـــدند و اکنـــون نیـــز در 
محـــل موقـــت ســـیل زدگان آب بصـــورت رایـــگان  توزیـــع مـــی شـــود .  وی در 
خصـــوص آمـــاده کـــردن زیـــر ســـاخت هـــای اجـــرای شـــبکه و خـــط انتقـــال بـــه 
محـــل جدیـــد روســـتا گفـــت: اجـــرای شـــبکه توزیـــع و خـــط انتقـــال قبـــل از هـــر 
چیـــز تائیدیـــه نقشـــه هـــای محـــل توســـط اســـتان را مـــی خواهـــد کـــه البتـــه 
تـــا االن بدســـت مـــا نرســـیده اســـت و مـــی بایســـت بنیـــاد مســـکن ســـریع 
تـــر ایـــن نقشـــه هـــا را  ارســـال تـــا پـــس از مطالعـــات و تهیـــه نقشـــه  شـــبکه 
ـــی در خصـــوص  ـــز انجـــام شـــود. ندائ ـــار نی ـــع درخواســـت تامیـــن اعتب توزی
شـــیر برداشـــت موقـــت بـــرای ســـاخت و ســـاز نیزگفـــت : بـــا توجـــه بـــه محیـــط 
جغرافیایـــی محـــل جدیـــد و ارتفـــاع آن، انتقـــال آب از منبـــع و شـــبکه فعلـــی 
غیـــر ممکـــن بـــوده و مـــی بایســـت کارشناســـان بهـــره بـــرداری اداره بررســـی 
ـــی روســـتای  ـــع اصل ـــا ســـاخت منب ـــی پیشـــنهاد م ـــد ول ـــی را انجـــام دهن نهای

جدیـــد در محـــل اصلـــی اســـت .

درگز   

نصب اولین کنتور هوشمند در امور درگز 
اولیـــن کنتـــور هوشـــمند در شهرســـتان درگـــز بـــرای یکـــی از متقاضـــان 
ـــا اعـــالم ایـــن  انشـــعابات نصـــب شـــد. مســـئول مشـــترکین امـــور درگـــز ب

خبـــر افـــزود: بـــا آغـــاز نصـــب ســـری کنتورهـــای هوشـــمند ،مـــی تـــوان 
از دقـــت و ســـرعت بـــاالی شـــماره بـــرداری، پرداخـــت صـــورت حســـاب 
ــا  ــدام کرد.غفارنیـ ــن اقـ ــاری زمیـ ــدون حفـ ــع بـ ــکان قطـ ــورت امـ ودرصـ
ــر روی  ــا  بـ ــری کنتورهـ ــن سـ ــب ایـ ــورت نصـ ــرد: در صـ ــان کـ ــر نشـ خاطـ
انشـــعابات مشـــترکان، بـــه میـــزان قابـــل توجهـــی  از بوجـــود آمـــدن آب 

بـــدون درآمـــد جلوگیـــری خواهـــد شـــد.

برگـــزاری جشـــن دانـــش آمـــوزی  نخســـتین واژه آب  در 
ـــز درگ

جشـــن نخســـتین واژه آب  امســـال  گرچـــه بـــا توجـــه بـــه شـــیوع ویـــروس 
کرونـــا رنـــگ دیگـــری داشـــت امـــا بـــا رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی 
در مدرســـه عالمـــه درگزباحضـــور دانـــش آمـــوزان کالس اول برگـــزار 
شـــد .در ایـــن جشـــن کالس اولـــی هـــا بـــا مفهـــوم ومنابـــع اســـتحصال  آب 

ـــه منـــازل آشـــنا شـــدند. در طبیعـــت وچگونگـــی انتقـــال ب

سرخس   

نصـــب کنتـــور 700 بـــرروی خروجـــی خـــط انتقـــال ایســـتگاه 
پمپـــاژ شـــهر ســـرخس

 مدیـــر امـــورآب وفاضـــالب شهرســـتان ســـرخس از نصـــب وراه انـــدازی 

كنتـــور 700 بـــروی خـــط خروجـــی ایســـتگاه پمپاژایـــن شـــهر خبـــر داد.
امیـــر پوروحدتـــی گفـــت : ایـــن کنتـــور بـــا هـــدف مدیریـــت مصـــرف 
شـــبكه وانـــدازه گیـــری حداقـــل جریـــان شـــبانه راه انـــدازی شـــد.وی 
افزود:بـــه منظـــور بهـــره بـــرداری بهتـــر  واحتمـــال آب گرفتگـــی حوضچـــه، 

مانتیتورینـــگ كنتـــور داخـــل ســـاختمان ایســـتگاه نصـــب شـــد.

زنگ آب در مدارس سرخس به صدا درآمد

دوازدهمین جشـــنواره نخســـتین واژه و زنگ آب  برای دانش آموزان 
مقطـــع ابتدایـــی)كالس اول ( دبســـتان دخترانـــه شـــهید تندگویـــان 
)شـــهرك نفـــت ( ســـرخس  بـــا رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی برگـــزار 
ـــرق و  ـــدار  ومســـئولین  صنعـــت آب وب شـــد.در ایـــن مراســـم کـــه فرمان
مدیـــران دســـتگاه هـــای اداری شهرســـتان حضـــور داشـــتند زنـــگ آب  بـــه 
ـــه  ـــام جمع ـــن مراســـم ام ـــه در ای ـــه شـــد.در ادام ـــن نواخت صـــورت نمادی
شهرســـتان ســـرخس ضمـــن تقدیـــر از برگـــزاری ایـــن مراســـم ، آب را 
مایـــه حیـــات و صرفـــه جویـــی و جلوگیـــری از اســـراف را وظیفـــه همگانـــی 
دانســـت و همـــكاری همـــه مســـئولین در ایـــن زمینـــه را خواســـتار شـــد.

طرقبه شاندیز   

جلســـه بررســـی رفـــع مشـــکالت محدویـــت هـــای کرونایـــی 
باعـــث کاهـــش مصـــرف آب شـــرب در طرقبـــه شـــاندیز شـــد
ســـومین جلســـه بهـــره بـــرداری وآب بحســـاب نیامـــده درامورآبفاطرقبـــه 
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شاندیزبرگزارشـــد. مدیر امور آب و فاضالب شهرســـتان طرقبه شـــاندیز 
در ایـــن جلســـه اعـــالم کـــرد: محدودیـــت هـــای ناشـــی از مـــوج اول شـــیوع 
ـــا باعـــث کاهـــش مصـــرف آب شـــرب در ایـــن شهرســـتان گردشـــگری  کرون
ــتاد  ــه سـ ــاس مصوبـ ــر اسـ ــزود: بـ ــروان افـ ــر پاکـ ــد.علی اصغـ ــی شـ ییالقـ
مقابلـــه بـــا کرونـــا ویـــروس در اســـتان خراســـان رضـــوی ورود گردشـــگران 
در مـــوج اول کرونـــا بـــه شـــهرهای طرقبـــه وشـــاندیز ممنـــوع و همیـــن 
موضـــوع باعـــث کاهـــش مصـــرف آب در ایـــن شهرســـتان شـــد.وی بـــا بیـــان 
اینکـــه در پـــی اجـــرای طـــرح یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب وفاضـــالب 
ـــه آمـــار مشـــترکین تحـــت  شـــهری و روســـتایی حدودســـه هزاراشـــتراک ب
پوشـــش امورآبفـــا طرقبـــه شـــاندیز افـــزوده  شـــده اســـت  اظهـــار داشـــت: 
در چهـــار مـــاه اول ســـال گذشـــته حـــدود یـــک میلیـــون و 900مترمکعـــب آب 
شـــرب در ایـــن شهرســـتان مصـــرف شـــد کـــه ایـــن رقـــم  در ســـال جـــاری بـــا 
143 هـــزار مترمکعـــب کاهـــش بـــه یـــک میلیـــون و 755هـــزار مترمکعـــب 
رســـید.درادامه مصوبـــات قبلـــی کمیتـــه بهـــره بـــرداری مـــرور شـــد کـــه 
مدیرامورضمـــن قدردانـــی ازپیگیـــری مـــوارد واتحـــاد وهمدلـــی کارکنـــان 
، برحفـــظ و رعایـــت حقـــوق شـــهروندی وکرامـــت اربـــاب رجـــوع تاکیـــد کـــرد.

بازدیـــد ســـرزده مدیرگـــروه بهداشـــت محیـــط اســـتان 
شـــاندیز ازامورآبفاطرقبـــه 

مدیرگروه بهداشـــت محیط حرفه ای دانشـــگاه علوم پزشـــکی خراســـان رضوی 
ازآزمایشـــگاه امـــورآب وفاضـــالب شهرســـتان طرقبـــه شـــاندیزبازدیدکرد.
دکترحســـنی ضمـــن بازدیدازقســـمت هـــای مختلـــف امور،ازســـعی واهتمـــام 
مدیردرراســـتای اقدامـــات عملـــی پیشـــگیری ازویـــروس منحـــوس کرونـــا 
ونصب تجهیزات آزمایشـــگاهی تشـــکرکرد وخواســـتارتعمیم چنین اقداماتی 
بـــرای ســـایر امورهـــا شـــد.وی افـــزود: درراســـتای اقدامـــات عملـــی دســـتگاه 
هـــای اجرایـــی اســـتان وشهرســـتان،این امـــور بـــه عنـــوان پایلـــوت ، یـــک اقـــدام 
عملـــی انجـــام داده کـــه بایـــدازآن  قدردانـــی شـــود.مدیرگروه بهداشـــت 
ــگاهی  ــزات بروزآزمایشـ ــخنان خودازنصـــب تجهیـ ــتان دربخـــش دیگرسـ اسـ
ــای طرقبـــه  ــای کیفـــی آب یادکردوگفـــت: امورآبفـ ودقـــت وصحـــت نمونـــه هـ
شـــاندیزدربحث کیفـــی وکمـــی آب شـــرب شـــهروندان ســـرآمد اســـت وکیفیـــت 

آب شهرســـتان کامـــالً قابـــل قبـــول اســـت. 

فریمان   

بازدیـــد مدیـــر امـــور فریمـــان از دو مجتمـــع روســـتایی 
ــاد ــض آبـ ــوه و فیـ آبکـ

ـــر امـــور فریمـــان  ورییـــس اداره فرهادگـــرد از مجتمـــع  ـــد مدی دربازدی
ــکالت  ــاد ، مشـ ــض آبـ ــتایی فیـ ــع  12روسـ ــوه ومجتمـ ــتایی آبکـ 26روسـ
ــتای گنـــده  ــمه و روسـ ــتاهای  ســـنگ آتـــش و چشـ ــع روسـ ــبکه توزیـ شـ
چشـــمه و روســـتای مراغـــه  و روســـتای ســـنگ بســـت  و روســـتای محســـن 

ــالح  ــا اصـ ــت .  بـ ــرار گرفـ ــی قـ ــورد بررسـ ــود مـ ــتای گردآلـ ــاد و روسـ آبـ
اضطـــراری حداقـــل  500 متـــر شـــبکه ، باتوجـــه  بـــه تراکـــم اتفاقـــات،از  

هـــدر رفـــت  آب در هـــر دو مجتمـــع جلوگیـــری خواهـــد شـــد.

ــعابات  ــازی انشـ ــتاندارد سـ ــع و اسـ ــبکه توزیـ ــالح شـ اصـ
ــان  ــاد فریمـ ــعد آبـ ــتای سـ روسـ

گفت:اصـــالح  فرهادگـــرد  اداره  ریـــس  مهدیـــزاده  مهـــدی  محمـــد 
ـــاد  در  شـــبکه توزیـــع واستانداردســـازی انشـــعابات روســـتای  ســـعد آب
خیابـــان امـــام حســـن مجتبـــی)ع( وخیابـــان امـــام رضـــا )ع(،بـــه صـــورت 
مشـــارکتی  بـــه طـــول 300  متـــر توســـط امـــور واســـتاندارد ســـازی 35 
فقـــره  انشـــعاب نیـــز بـــا همیـــاری 100 درصـــد مشـــترکین ودهیـــاری 
روســـتای ســـعد آبـــاد انجـــام شـــد.با اجـــرای ایـــن عملیـــات  35 خانـــوار 

ــدند. ــوردار شـ ــتی برخـ ــالم بهداشـ ــت آب سـ ــتایی از نعمـ روسـ

فیض آباد   

هوشـــمند سازی 3انشـــعاب غیر متعارف در شهر فیض آباد

ــازی  ــمند سـ ــاد هوشـ ــهر فیـــض آبـ ــارف در شـ ــر متعـ ــعاب غیـ ــه  انشـ سـ
شـــد.به گفتـــه مســـئول بهـــره بـــرداری امـــور آبفـــای مـــه والت ،در پـــی 

ایـــن اقـــدام امـــکان قرائـــت لحظـــه ای آنالیـــن و قطـــع و وصـــل بـــه 
صـــورت غیـــر حضـــوری امـــکان پذیـــر شد.جهانشـــیری خاطـــر نشـــان کـــرد 
:ایـــن اقـــدام بـــرای بررســـی رفتـــار مصـــرف مشـــترکین پـــر مصـــرف 

صـــورت پذیرفـــت.

قوچان   

کلرزنی آب شرب روستاهای شهرستان قوچان

جلســـه ای بـــا حضـــور جـــواد ســـعادتی مدیـــر آبفـــا قوچـــان و دکتـــر خـــوش 
ــع  ــت  رفـ ــا محوریـ ــتان   بـ ــت شهرسـ ــبکه بهداشـ ــت شـ ــکن سرپرسـ شـ
مشـــکالت مربـــوط بـــه کلرزنـــی وکیفیـــت آب شـــرب روســـتاها برگـــزار 
شـــد.در ایـــن نشســـت مدیـــر امـــور قوچـــان گـــزارش  شـــش مـــاه اول 

ــال را ارائـــه داد .  سـ
در ادامـــه پـــس از اظهـــارات و پیشـــنهادهای کارشناســـان دربـــاره راه 
هـــای بهبـــود کیفیـــت آب آشـــامیدنی ، مدیـــر شـــبکه بهداشـــت و درمـــان 

شهرســـتان از اقدامـــات  امـــور تشـــکر کـــرد.

کاشمر   

آبفا کاشمر  جشنواره نخستین واژه آب برگزار کرد
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دوازدهمیـــن جشـــنواره نخســـتین واژه آب در مدرســـه محیـــط زیســـتی 
شـــهاب کاشـــمر بـــا رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی و فاصلـــه گـــذاری 

اجتماعـــی برگـــزار شـــد . 
حمیـــد عبدالـــه زاده مســـئول روابـــط عمومـــی امـــور آب و فاضالب کاشـــمر 
گفـــت : پـــس از اعـــالم روش هـــای برگـــزاری جشـــنواره نخســـتین واژه 
ــتی  ــط زیسـ ــه محیـ ــا مدرسـ ــی بـ ــا رایزنـ ــود بـ ــرایط موجـ ــود شـ ــا وجـ آب بـ
ــن  ــاز ایـ ــط بـ ــام و در محیـ ــای الزم انجـ ــزی هـ ــه ریـ ــمر برنامـ ــهاب کاشـ شـ

جشـــنواره برگـــزار شـــد.

ـــرداری  ـــره ب ـــاختمان به ـــرق س ـــه ب ـــرف و هزین ـــش مص کاه
ـــمر ـــور کاش ام

مدیـــر آب و فاضـــالب کاشـــمر از کاهـــش مصـــرف و هزینـــه بـــرق  ســـاختمان 
بهـــره بـــرداری ایـــن امـــور خبـــر داد. 

بـــه سیاســـت راهبـــردی شـــركت آبفـــا  بـــا اشـــاره  علـــی رضاعباســـی 
خراســـان رضـــوی و ضـــرورت اصـــالح الگـــوی مصـــرف بـــا هـــدف مدیریـــت 
منابـــع انـــرژی افـــزود: ایـــن امـــور در راســـتای ایـــن برنامـــه، اقـــدام  بـــه 
تبدیـــل المـــپ هـــای رشـــته ای 100وات بـــه 9وات led ، حـــذف 2 پمـــپ 
ــا اجـــرای  ســـانتریفیوژ وخـــروج دو پمـــپ از مـــدار کـــرد. بـــه گفتـــه وی بـ
ایـــن پـــروژه میـــزان مصـــرف بـــرق در ســـه مـــاه ســـال جـــاری در مقایســـه 
ــا مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته 61درصـــد و هزینـــه بـــرق 55درصـــد  بـ

کاهـــش یافـــت.

شناســـایی و قطـــع 4 انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب در روســـتای 
کســـرینه کاشـــمر

ـــر مجـــاز آب  در روســـتای کســـرینه کاشـــمر شناســـایی و   4 انشـــعاب غی
قطـــع شـــد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور آب و فاضـــالب کاشـــمر  بـــا اعـــالم 
پیمانـــکار درخصـــوص اســـتفاده غیـــر مجـــاز از شـــبکه آب در روســـتای 
کســـرینه ، نســـبت بـــه شناســـایی و قطـــع  انشـــعابات غیـــر مجـــاز در ایـــن 

روســـتای اقـــدام شـــد .

گناباد   

دهگردشـــی مدیـــر امورآبفـــای گنابـــاد بـــه همـــراه نماینـــده  
شهرستان

در دهگردشـــی مدیـــر امـــورآب وفاضـــالب گنابـــاد همـــراه بانماینـــده 
ـــاد وبجســـتان درمجلـــس شـــورای اســـالمی  مـــردم شهرســـتان هـــای گناب
مشـــکالت روســـتاها ی شهرســـتان ازجملـــه تامیـــن آب  مـــورد بحـــث 
بخـــش  روســـتاهای  دهگردشـــی  قرارگرفت.درایـــن  نظـــر  وتبـــادل 
ــنو،زیبد،  ــراب، سـ ــوده میرمحـ ــش، نـ ــاد، مرغـ ــی آبـ ــه محـ ــک ازجملـ کاخـ
ـــاد واســـتاد  ـــود ، شـــیرازآباد، ســـقی، نجـــم آب موســـیرز، سرآســـیاب، بیه

ودربخـــش مرکـــزی، روســـتاهای قنبرآبـــاد، بیمـــرغ ؛ نـــوده ، حاجـــی آبـــاد، 
ازشـــنیدن  پـــس  کـــه   ، بازدیـــد قرارگرفـــت  مـــورد  بیلندوباغســـیاه 
صحبـــت مـــردم درخصـــوص حـــل مشـــکالت روســـتاها ازجملـــه تامیـــن 
آب شـــرب تصمیـــم گیـــری شـــد. درایـــن بازدیدهـــا مدیـــر امـــورآب 
روســـتاهای  آب  تامیـــن   اقدامـــات  از  گزارشـــی  گنابـــاد  وفاضـــالب 

شهرســـتان گنابـــاد را ارائـــه کـــرد.

بررســـی برنامـــه هـــای عبـــور ازبحـــران آبـــی  شهرســـتان 
گنابـــاد 

برنامـــه هـــای عبورازبحـــران آبـــی شهرســـتان گنابـــاد درجلســـه مدیریـــت 
نظـــر  وتبـــادل  بحـــث  مـــورد  شـــرکت  عامـــل  غیـــر  وپدافنـــد  بحـــران 

قرارگرفـــت.
ـــران شـــرکت  ـــر عامـــل، معاونیـــن ومدی درایـــن جلســـه کـــه باحضـــور مدی
بـــه همـــراه مدیـــر وکارشناســـان امورگنابـــاد برگزارگردیدضمـــن تاکیـــد 
براولویـــت بنـــدی اجـــرای پـــروژه هـــا، پیگیـــری جهـــت تامیـــن مطالبـــات 
ــریع  ــری سـ ــل گیـ ــی گنابادوتحویـ ــر مکعبـ ــزن 10 هزارمتـ ــکار مخـ پیمانـ
آن ، مهندســـی مجـــدد ایســـتگاه هـــای پمپـــاژ، جابجایی،حفروتجهیـــز چـــاه 
هـــا درشـــهرها وروســـتاهای امـــور، اصـــالح خـــط انتقـــال گنابـــاد، مطالعـــات 
رفـــع  اضطـــراری  لـــوازم  خریـــد  روشـــناوندو  شـــهرجدید  آبرســـانی 

اتفاقـــات خـــط انتقـــال گنابـــاد، مصـــوب شـــد.
درابتـــدای ایـــن جلســـه گزارشـــی از چالـــش هـــا ووضعیـــت تامیـــن آب 
درشـــهرها وروســـتاهای شهرســـتان توســـط مدیـــر امـــورآب وفاضـــالب 

گنابـــاد ارائـــه شـــد.

گلبهار   

گـــذاری پســـاب تصفیـــه خانـــه  راهکارهـــای ســـرمایه 
گلبهـــار  فاضـــالب 

معـــاون برنامـــه ریـــزی و توســـعه ســـرمایه گـــذاری شـــرکت آب و فاضـــالب 
خراســـان رضـــوی بـــا مدیـــر امـــور گلبهـــار دیـــدار و گفتگـــو کـــرد.

22
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ـــن جلســـه و در خصـــوص بررســـی بودجـــه   روســـتاهای در شـــرف  در ای
تحویـــل  و راه کارهـــای ســـرمایه گـــذاری پســـاب تصفیـــه خانـــه فاضـــالب 
گلبهـــار بحـــث و تبـــادل نظـــر شـــد .درادامـــه تصفیـــه خانـــه فاضـــالب 

گلبهـــار مـــورد بازدیـــد قـــرار گرفـــت.

برگـــزاری کارگاه اصـــالح الگـــوی مصـــرف آب بـــرای بانـــوان 
بســـیجی گلبهـــار

کارگاه اصـــالح الگـــوی مصـــرف آب بـــرای بانـــوان بســـیجی گلبهـــار برگـــزار 
شـــد.در ایـــن کارگاه کـــه بـــه درخواســـت حـــوزه مقاومـــت بســـیج حضـــرت 
ـــا روش هـــای  ـــگاه ب ـــوان بســـیجی دو  پای ـــار برگـــزار شـــد  بان زینـــب گلبه

بهینـــه مصـــرف آب آشـــنا شـــدند.

مه والت   

آبرســـانی  فرســـوده  شـــبکه  اصـــالح  عملیـــات   شـــروع 
مه والت

شـــبکه  اصـــالح  عملیـــات  شـــروع  از  والت،  مـــه  آبفـــای  امـــور  مدیـــر 
ــر  ــال خبـ ــارد ریـ ــار 5 میلیـ ــا اعتبـ ــه والت بـ ــتاهای مـ ــوده آب روسـ فرسـ
ـــر از شـــبکه  ـــات 7 کیلومت ـــن عملی ـــان افـــزود: طـــی ای داد.مهـــدی رضائی

آبرســـانی فرســـوده روســـتایی مـــه والت تعویـــض مـــی شـــود.وی خاطـــر 
نشـــان کـــرد: تـــا کنـــون بیـــش از 2 کیلومتـــر از شـــبکه فرســـوده آب 

ــاد اصـــالح شـــده اســـت. ــی آبـ ــاد و علـ ــتاهای عبـــدل آبـ روسـ
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 اتفاق شکستگی خط انتقال چدنی 400 وشهر تربت حیدریه رفع شد
 رزمایش خود حفاظتی ادارات در آبفای تربت حیدریه برگزار شد

 رابط دفتر پدافندعامل شرکت آب و فاضالب تربت حیدریه لوح سپاس دریافت کرد
 تغییر محل جدید معاونت مشترکین و واحد فنی آبفا نیشابور
  جلسه هفته ملی سالمت بانوان درآبفا نیشابوربرگزار شد   

  دیدار مدیر عامل آبفا با رئیس کالنتری 13 نیشابور   
 اجرای 350 متر شبکه توزیع در بلوار جهاد نیشابور
 برگزاری مانور پدافند غیرعامل در آبفا نیشابور   

 شورای اسالمی شهر نیشابور خواستاراصالح و توسعه شبکه آب و فاضالب در قالب تبصره 3 شد
 بررسی مشکالت حوزه آب  روستاهای مبارکه و شادمهرک شهرستان نیشابور

 ویدئومتری 17کیلومتر شبکه فاضالب در سبزوار   
  شبکه توزیع آب روستای کهنه آب سبزوار اصالح شد

 جواد سعادتی مدیر آبفا قوچان به عنوان فرمانده پایگاه قمربنی هاشم امور معرفی شد
 تعویض پمپ روستای دولت آباد وقازان بیک درگز 

 تهاتر مطالبات آبفا با شهرداری تایباد 
 چاه مجتمع سرخسرا شهرستان تایباد جدار گذاری شد  

 افزایش دبی چاه شماره 5 کوثر تایباد  
 تقدیر مدیریت برق کاشمر از مدیر آبفا شهرستان  

 جلوگیری از خرید خازن جدید در امور کاشمر
 بازدید رئیس امورپایش سازمان برنامه وبودجه کشوراز پروژه های امورگناباد   

  اعالم آمادگی فرماندهی نیروی انتظامی گناباد برای حراست ازتاسیسات آب و فاضالب   
  برگزاری جلسه هم اندایشی مدیران ومسئولین مشترکین منطقه 4 درامورگناباد

 اتفاق خط انتقال اصلی شاندیز بدون قطع آب رفع شد
 فرماندار چناران  ازآبفا این شهرستان بازدید کرد

 جلسه وصول مطالبات معوق امور سرخس  برگزار شد 
 بررسی نحوه اجرای خط انتقال یک منبع آبی در بردسکن

 تعویض الکترو پمپ چاه شماره 2 شادمهر   
 برگزاری کارگاه آموزشی بهره برداری،کنترل کیفیت و مشترکین در امور مه والت

 کشف انشعاب غیر مجاز آب در روستای جیزآباد باخرز  
 شرکت همکاران امورزاوه در طرح خود حفاظتی

 بررسی وضعیت پروتکل های بهداشتی درامور رشتخوار  
 تقدیر شورای اسالمی از مدیر و پرسنل آبفای گلمکان

 اصالح 240 متر شبکه توزیع آب در گلمکان 
 جلسه هم اندیشی دهیاران روستاهای بخش گلبهار با مدیر امور  

 اصالح 100 متر از شبکه توزیع روستای اسجیل گلبهار 
 انجام عملیات ویدیو متری یک حلقه چاه در گلبهار

 امور خوشاب جلسه کاهش  آب بدون درآمد برگزار کرد  
  تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژشماره یک مجتمع بیزه شهرستان داورزن

فقط تیتر



خواندنی
بهترین بازی های مناسب برای کودکان زیر 6 سال اندروید و آیفون

در ایـــن مطلـــب قصـــد داریـــم بهتریـــن بازی هـــای 
موبایـــل مناســـب بـــرای کـــودکان زیـــر 6 ســـال را 

معرفی کنیم
هـــر  کودکـــی  دوران  در  جدایی ناپذیـــر  جزئـــی   »بـــازی« 
انســـانی اســـت. کـــودکان بـــازی می کننـــد تـــا انـــرژی و هیجـــان 
خـــود را تخلیـــه کننـــد. کارشناســـان نیـــز باتوجه بـــه عالیـــق 
آن هـــا بـــه بـــازی کـــردن، آمـــوزش و تربیـــت را چاشـــنی ایـــن 
ـــکات  ـــازی کـــردن، ن ـــن ب ـــا کـــودکان در حی ـــد ت تحـــرکات کردن
آموزشـــی و تربیتـــی مختلفـــی را یـــاد بگیرنـــد. بـــا پیشـــرفت 
کـــودکان  هوشـــمند،  گوشـــی های  ظهـــور  و  تکنولـــوژی 
را  مختلفـــی  بازی هـــای  و  آوردنـــد  گجت هـــا  ایـــن  بـــه  رو 
اســـتودیوهای  کردنـــد.  تجربـــه  موبایـــل  گوشـــی های  در 
ـــا هـــدف آمـــوزش کـــودکان، بازی هایـــی آموزنـــده  مختلفـــی ب
بـــا حـــال و هـــوای کودکانـــه و کارتونـــی توســـعه داده انـــد 
مختلفـــی  آموزش هـــای  و  کنـــد  رشـــد  کـــودکان  مغـــز  تـــا 
را تجربـــه کننـــد. در ایـــن مطلـــب قصـــد داریـــم بهتریـــن 
زیـــر  کـــودکان  مناســـب  آیفـــون  و  اندرویـــد  بازی هـــای 
6 ســـال را معرفـــی کنیـــم. ایـــن آثـــار در حیـــن داشـــتن 
فضایـــی فانتـــزی و کودکانـــه، دارای جنبه هـــای آموزشـــی و 
تربیتـــی نیـــز هســـتند تـــا کـــودکان بتواننـــد مـــوارد مختلفـــی 
را یـــاد بگیرنـــد. پـــس تـــا پایـــان ایـــن مطلـــب همـــراه زومجـــی 

ــید. باشـ
Cooking Mama: Let's Cook!

 Cooking Mama: Let's Cook! اندرویـــد  بـــازی 
دربـــاره مـــادری مهربـــان اســـت کـــه در یـــک مزرعـــه فعالیـــت 
ـــر بایـــد در مزرعـــه، کشـــاورزی  می کنـــد. بازیکـــن در ایـــن اث
کنـــد و گیاهـــان مختلفـــی را پـــرورش دهـــد. ســـپس بـــا 
چیـــدن و جمـــع آوری محصـــوالت مزرعـــه، غذاهـــای مختلفـــی 
ـــار مشـــتریان رســـتوران خـــود بگـــذارد.  ـــزد و در اختی را بپ
هـــدف بـــازی ایجـــاد عالقـــه بـــه آشـــپزی اســـت کـــه بازیکـــن 
بـــا نحـــوه رشـــد محصـــوالت و پخـــت و پـــز آشـــنا خواهـــد 
فـــروش  از مزرعـــه داری،  بـــازی مجموعـــه ای  ایـــن  شـــد. 
ـــد  ـــخ غذاهـــای گوناگـــون اســـت کـــه می توان محصـــوالت و طب
ــه  ــودکان بـ ـــرای کـ ــرگرم کننده ای را ب ــوش و سـ ــات خـ لحظـ

وجـــود بیـــاورد.
Doctor McStuffins: Baby Nursery

شـــرکت والـــت دیزنـــی اثـــری خلـــق کـــرده اســـت کـــه بازیکـــن 
در بـــازی نقـــش یـــه پرســـتار نـــوزاد را برعهـــده می گیـــرد. 
 Doctor McStuffins: Baby Nursery بـــازی آیفـــون
نحـــوه  بـــا  بازیکـــن  کـــه  دارد  فانتـــزی  و  شـــاد  فضایـــی 
حمـــام  آشـــنا می شـــود.  نـــوزادان  پـــرورش  و  نگـــه داری 
کـــردن، غـــذا دادن، خوابانـــدن و بـــازی کـــردن بـــا نـــوزاد 
از جملـــه وظایفـــی اســـت کـــه بازیکـــن در ایـــن بـــازی انجـــام 
می دهـــد. وجـــود آیتم هـــای متنـــوع بـــرای نگـــه داری نـــوزاد، 
ـــه ســـلیقه بازیکـــن از  موجـــب شـــده اســـت بازیکـــن بســـته ب
ـــازی موجـــب می شـــود  ـــه ایـــن ب ـــوزاد نگـــه داری کنـــد. تجرب ن

حـــال خوبـــی بـــه بازیکـــن منتقـــل شـــود.
Endless Alphabet

بهتریـــن  از  یکـــی   Endless Alphabet موبایـــل  بـــازی 
الفبـــای  کـــه می تـــوان حـــروف  بازی هـــای موبایـــل اســـت 
زبـــان انگلیســـی را بـــه کـــودکان آمـــوزش داد. ایـــن بـــازی 
موبایـــل حـــال و هوایـــی شـــاد و ســـرگرم کننده دارد کـــه 
بازیکـــن بـــا انجـــام بازی هایـــی ســـاده، الفبـــای انگلیســـی 
ملکـــه  انگلیســـی  حـــروف  و  یـــاد می گیـــرد  بـــه خوبـــی  را 
ذهـــن کـــودک قـــرار می گیـــرد. همچنیـــن، بیـــش از 100 
ــه کـــودک  ــرار دارد کـ ــر قـ ــن اثـ ــز در ایـ ــی نیـ لغـــت انگلیسـ
ــن  ــه ذهـ ــی بـ ــه خوبـ ــات را بـ ــن لغـ ــی، ایـ ــام پازل هایـ ــا انجـ بـ
ـــوان  ـــازی توســـط کارشناســـان به عن ـــن ب خـــود می ســـپارد. ای
کـــودکان در  بـــرای  زبـــان  آمـــوزش  اپلیکیشـــن  بهتریـــن 

ســـال 2013 انتخـــاب شـــد.
Goodnight Caillou

کـــه  اســـت  کارتونـــی دوست داشـــتنی  شـــخصیت  کایلـــو 
 Budge ــتودیو ــد. اسـ ــت دارنـ ــی او را دوسـ ــودکان خیلـ کـ
موبایـــل  بـــازی  کایلـــو،  بـــاالی  از محبوبیـــت  اســـتفاده  بـــا 
بـــازی  ایـــن  کرده انـــد.  خلـــق  را   Goodnight Caillou
دربـــاره فعالیت هـــای زمـــان خـــواب کـــودکان اســـت کـــه کایلـــو 
ایـــن فعالیت هـــا را بـــه بازیکـــن آمـــوزش می دهـــد. تعـــداد 
ــرای  ــاده بـ ــی سـ ــراه پازل هایـ ــه همـ 20 فعالیـــت مختلـــف بـ
بـــازی طراحـــی شـــده اســـت. مســـواک زدن، مطالعـــه کتـــاب و 
ــی  ــای آموزشـ ــه فعالیت هـ ــت ها از جملـ ــتن دسـ ــوه شسـ نحـ
ـــرای انجـــام  ـــو ب ـــازی محســـوب می شـــود. انتخـــاب کایل ـــن ب ای
ــا بســـیار هوشـــمندانه اســـت و توانســـته کـــودکان  بازی هـ

زیـــر 6 ســـال را بـــه خوبـــی آمـــوزش بدهـــد.
*ایده های بازی ارزان و خنده دار برای نوجوانان

اگـــر قصـــد داریـــد یـــک ســـرگرمی بـــرای فرزندانتـــان و 
دوستانشـــان ترتیـــب دهیـــد، بایـــد از پیـــش آمـــاده باشـــید 
ــیقی  ــر موسـ ــالوه بـ ــذرد. عـ ــا خـــوش بگـ ــه آنهـ ــابی بـ ــا حسـ تـ
و رقـــص، بـــازی هـــای دســـته جمعـــی خنـــده دار ، صاحـــب 
تخلیـــه هیجـــان  و  بـــردن  لـــذت  بـــرای  ای  ویـــژه  جایـــگاه 
ــا  ــا بـ ــد تـ ــان کمـــک مـــی کننـ ــه نوجوانـ ــا بـ ــازی هـ ــتند. بـ هسـ
یکدیگـــر در خـــارج از مدرســـه و دانشـــگاه، ارتبـــاط برقـــرار 
کننـــد. آنهـــا مـــی تواننـــد دوســـتان خـــود را درک کـــرده و 

آنهـــا را بهتـــر بشناســـند.
در ایـــن مطلـــب لیســـتی از جدیدتریـــن و بهتریـــن بـــازی 
هـــای گروهـــی خنـــده دار بـــه تفکیـــک در ســـه دســـته ی 
بـــازی هـــای دخترانـــه، پســـرانه و بـــازی هـــای مناســـب هـــر 

ــت. ــده اسـ ــه شـ ــروه ارائـ دو گـ
1-مدوزا

مـــدوزا یـــک بـــازی بســـیار خنـــده دار و ســـرگرم کننـــده 
اســـت کـــه بـــه خصـــوص زمانـــی کـــه تعـــداد زیـــاد باشـــد، 

لـــذت و هیجـــان باالیـــی دارد.
تعداد بازیکنان – 6 یا بیشتر

اقالم مورد نیاز : فضا برای بازیکنان
نحوه بازی :

– بازیکنـــان بایـــد در یـــک دایـــره قـــرار گرفتـــه و بازویشـــان 
داده  قـــرار  خـــود  هـــای همســـایگان  شـــانه  ســـر  روی  را 

ــند. باشـ
– در ابتدا، بازیکنان باید سر خود را پایین بگیرند.

– بـــا شـــمارش تـــا 3 یـــا هـــر قـــرارداد دیگـــر، بازیکنـــان بایـــد 
سرشـــان را بـــاال گرفتـــه و بـــه بازیکـــن دیگـــری نـــگاه کننـــد.
– اگـــر دو نفـــر دیدنـــد کـــه دارنـــد بـــه یکدیگـــر نـــگاه مـــی 

کننـــد، فـــورًا وانمـــود بـــه مـــرگ مـــی کننـــد.
– بـــازی ادامـــه دارد تـــا زمانـــی کـــه فقـــط دو نفـــر باقـــی مانـــده 

باشـــند.
2-- ترکاندن بادکنک

یـــک بـــازی گروهـــی و در فضـــای بـــاز اســـت کـــه نوجوانـــان 
شـــما مـــی تواننـــد در حیـــاط بـــازی کننـــد. ایـــن بـــازی تیمـــی 
ـــک و  ـــدن بادکن ـــا ترکی ـــوده و ب ـــر ســـر و صـــدا ب ـــد پ ـــی توان م
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فریـــاد و شـــادی همـــراه اســـت.
تعداد بازیکنان – 6 یا بیشتر

اقـــالم مـــورد نیـــاز : بادکنـــک و تعـــدادی روبـــان رنگـــی 
)رنـــگ هـــای مختلـــف(

نحوه بازی :
– هـــدف از ایـــن بـــازی ســـاده و بـــی نظیـــر اینســـت کـــه 
بادکنکهـــای تیـــم رقیـــب را بترکانیـــد بـــدون اینکـــه بادکنـــک 

ــان بترکـــد. خودتـ
– شـــرکت کننـــدگان را بـــه دو تیـــم بـــا تعـــداد برابـــر از 

بازیکنـــان تقســـیم کنیـــد.
– بـــرای هـــر تیـــم از روبـــان هـــای رنگـــی اســـتفاده کنیـــد. 
از بازیکنـــان بخواهیـــد بـــا اســـتفاده از یـــک روبـــان نســـبتًا 
ـــا بادکنـــک هـــا  ـــه پاهایشـــان بچســـبانند ت دراز بادکنـــک را ب

خیلـــی بـــه آنهـــا نزدیـــک نباشـــند.
ـــا مـــادر( مـــی گویـــد  – بـــه محـــض اینکـــه مدیـــر ) مثـــاًل پـــدر ی
“شـــروع”، بازیکنـــان بایـــد بـــه ســـرعت حرکـــت کننـــد و 
خـــود  پاهـــای  بـــا  تنهـــا  تیـــم حریـــف را  بادکنکهـــای هـــای 

بترکاننـــد.
– تیمـــی کـــه بـــا زودتـــر بادکنـــک هـــای تیـــم دیگـــر را تمـــام 

کنـــد، برنـــده مـــی شـــود.
3- بادکنک معلق

ــان  ــه نوجوانـ ــت کـ ــک اسـ ــا بادکنـ ــاده بـ ــازی سـ ــک بـ ــن یـ ایـ
شـــما آن را دوســـت خواهـــد داشـــت. بهتریـــن مزیتـــش 
ایـــن اســـت کـــه مـــی تـــوان آن را داخـــل خانـــه بـــازی کـــرد.

تعداد بازیکنان – 4 یا بیشتر
اقالم مورد نیاز : بادکنک )رنگ های مختلف(

نحوه بازی :
– بچه ها را به دو دسته تقسیم کنید.

– هـــر تیـــم یـــک کار ســـاده دارد، نگـــه داشـــتن بادکنـــک 
ــه آن. ــا دمیـــدن بـ ــا بـ ــوا تنهـ ــود در هـ خـ

– اطمینـــان حاصـــل کنیـــد کـــه فضـــای کافـــی بـــرای بـــازی 
کـــردن بـــدون اینکـــه بچـــه هـــا بـــه هـــم بخورنـــد، وجـــود 

دارد.
– تیمـــی کـــه مـــی توانـــد بادکنـــک خـــود را در هـــوا حفـــظ 
کنـــد، در حالیکـــه بادکنـــک تیـــم دیگـــر ســـقوط کـــرده اســـت، 

برنـــده بـــازی اســـت.
4- حرکت!

حرکـــت یـــک بـــازی ســـاده لوحانـــه و در عیـــن حـــال ســـرگرم 
کننـــده و بســـیار خنـــده دار بـــرای اکثـــر نوجوانـــان اســـت. 
ـــا چـــه حـــد در اجـــرای قوانیـــن ســـاده  اینکـــه یـــک نوجـــوان ت

خـــوب عمـــل مـــی کنـــد، در بازیهایـــی از ایـــن دســـت مشـــخص 
مـــی شـــود.

تعداد بازیکنان – 4 یا بیشتر
اقالم مورد نیاز : فضا برای بازیکنان

نحوه بازی :
– از پســـران و دختـــران بخواهیـــد کـــه در یـــک دایـــره 
بایســـتند. از آنهـــا بخواهیـــد دستشـــان را در مقابـــل خـــود 
ــان. ــتن یـــک فرمـ ــه داشـ ــرار دهنـــد، درســـت ماننـــد نگـ قـ
– بـــرای شـــروع بـــازی یـــک بازیکـــن مـــی گویـــد: حرکـــت. 
ســـپس بازیکنـــان حرکـــت دســـت را ماننـــد چرخـــش فرمـــان 

بـــه ســـمت چـــپ یـــا راســـت انجـــام مـــی دهنـــد.
– بازیکنـــان دیگـــر بایـــد حرکـــت بازیکـــن اصلـــی را کپـــی 

ــد. کننـ
– بـــرای تغییـــر جهـــت، یـــک بازیکـــن مـــی گویـــد : بـــه چـــپ یـــا 

بـــه راســـت یـــا مایـــل بـــه چـــپ و ... و ســـپس حرکـــت.
ـــرون  ـــازی بی ـــک بازیکـــن اشـــتباه انجـــام دهـــد، از ب ـــر ی – اگ
مـــی رود و مـــی توانـــد برایـــش جریمـــه ای نیـــز لحـــاظ شـــود.
– پـــس از آن، بازیکنـــان ادامـــه مـــی دهنـــد تـــا زمانـــی کـــه 

فقـــط یکـــی از آنهـــا باقـــی مانـــده باشـــد.
5- اردک بازیگوش

اردک حـــواس پـــرت یـــک بـــازی دســـته جمعـــی ســـرگرم 
کننـــده اســـت کـــه مـــی توانـــد در هـــر مکانـــی کـــه دارای 
فضـــای کافـــی باشـــد انجـــام شـــود. ایـــن بـــازی نیـــاز بـــه 
آشـــنایی بیـــن بازیکنـــان دارد، کـــه باعـــث مـــی شـــود همـــه 

چیـــز بـــرای نوجوانـــان بیشـــتر هیجـــان انگیـــز باشـــد.
تعداد بازیکنان – 4یا بیشتر

اقالم مورد نیاز : فضا برای بازیکنان
نحوه بازی :

– از بازیکنـــان بخواهیـــد در یـــک دایـــره نشســـته و یـــک 
ــد. ــرار دهنـ ــز قـ ــر را در مرکـ نفـ

– شـــخص وســـط را مـــی توانیـــد خـــرس بنامیـــد، او بایـــد 
ـــار دور خـــودش بچرخـــد. در  چشـــم خـــود را بســـته و چنـــد ب
ــان را  ــر بـــه ســـرعت جاهایشـ ــان دیگـ ــال، بازیکنـ همیـــن حـ

تغییـــر مـــی دهنـــد.
– هنگامـــی کـــه همـــه مجـــددًا در حلقـــه نشســـتند، خـــرس 
ــی  ــق چوبـ ــا قاشـ ــا بـ ــه یـ ــا یـــک روزنامـ ــان را بـ ــر بازیکنـ دیگـ

لمـــس مـــی کنـــد.
– خـــرس روی یـــک فـــرد متوقـــف مـــی شـــود و در مقابـــل او 
ـــد یـــک اردک از خـــود  ـــد مانن ـــن بازیکـــن بای مـــی نشـــیند. ای

ـــاورد. صـــدا در بی

– خـــرس بایـــد شناســـایی کنـــد کـــه بازیکـــن فـــوق چـــه کســـی 
اســـت، اگـــر درســـت حـــدس بزنـــد جـــای خـــرس و اردک 
عـــوض مـــی شـــود و در غیـــر ایـــن صـــورت تـــا زمانـــی کـــه 
ـــرای یـــک دور دیگـــر  ـــازی ب ـــد، ب خـــرس حـــدس درســـت بزن

ادامـــه مـــی یابـــد.
ـــی  ـــرای اســـتفاده از صداهـــای جعل ـــان شـــما ب تـــالش نوجوان

مـــی تواننـــد بســـیار ســـرگرم کننـــده باشـــد.
6- انباشتن شکالت روی سر

ایـــن یـــک بـــازی مهارتـــی ســـاده و البتـــه خنـــده دار اســـت کـــه 
نوجوانـــان شـــما مـــی تواننـــد در یـــک مهمانـــی بـــازی کننـــد.

تعداد بازیکنان – 3 یا بیشتر
اقالم مورد نیاز : شکالت یا کوکی

نحوه بازی :
– در ایـــن بـــازی ســـاده مبتنـــی بـــر جمـــع کـــردن و حفـــظ 
ـــه جمـــع کـــردن  تعـــادل، بازیکـــن بایـــد خـــم شـــود و شـــروع ب

شـــکالت هـــا پشـــت ســـر خـــود کنـــد.
– آنهـــا بایـــد تـــا جایـــی کـــه مـــی تواننـــد بـــا حفـــظ تعـــادل 

کننـــد. جمـــع  را  بیشـــتری  تعـــداد  شـــکالتها 
– اگـــر شـــکالت هـــا بریزنـــد، فـــرد دیگـــری فرصـــت مـــی کنـــد 

آن را امتحـــان کنـــد.
7- پانتومیم

ــه  ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــت کـ ــده اسـ ــرگرم کننـ ــازی سـ ــک بـ ــن یـ ایـ
تواناییهـــای دختـــران بـــرای آنهـــا مناســـب تـــر اســـت و آنهـــا 

بیشـــتر از پســـران بـــه ایـــن بـــازی عالقـــه دارنـــد.
تعداد بازیکنان – 4 یا بیشتر

لـــوازم جانبـــی )مـــی  اقـــالم مـــورد نیـــاز : قلـــم و کاغـــذ، 
ــد( ــتفاده کنیـ ــت اسـ ــتتان اسـ ــه دم دسـ ــر چـ ــد از هـ توانیـ

نحوه بازی :
– روی تکـــه هـــای کاغـــذ اســـامی متفاوتـــی ماننـــد، شـــخصیت، 
ــازی کنیـــد،  ــا را بـ ــا رویـــدادی کـــه مـــی توانیـــد آنهـ شـــیء یـ

بنویســـید.
– شـــما مـــی توانیـــد دو گـــروه بـــا تعـــداد برابـــری از بازیکنـــان 

دو ایجـــاد کنیـــد.
– از یکـــی از بچـــه هـــا بخواهیـــد یـــک تکـــه را بردارنـــد یـــا 

خودتـــان بـــه عنـــوان مدیـــر یکـــی را بـــه آنهـــا بدهیـــد.
– یکـــی از دو تیـــم بایـــد نوشـــته فـــوق را اجـــرا کـــرده و تیـــم 
دیگـــر حـــدس بزنـــد و بـــر حســـب کیفیتهـــای اجـــرا و حـــدس 
زدنهـــا قاضـــی تصمیـــم مـــی گیـــرد کـــه چـــه تیمـــی برنـــده 
ــا مـــی  اســـت. کالم نبایـــد رد و بـــدل شـــود ولـــی از ابزارهـ

تـــوان اســـتفاده کـــرد.
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نور کم-بردگی- کشیشی از مردم اسکندریه 11. سرکش- 
شاخه نازک و تازه–الفبای موسیقی 12.وسیله هیزم شکنی- 

دومین حرف یونانی -زغال

جدول  کلمات متقاطع

جواب جدول شماره 160
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تعداد خبر ارسالی آبان 99شرکت / امور
3باخرز
1بجستان
3بردسکن 
10تایباد

2تربت جام
9تربت حیدریه

1جغتای
2جوین
3چناران
1خلیل آباد
1خواف
6خوشاب
2داورزن
3درگز

2رشتخوار
8زاوه
8سبزوار
22ستاد
5سرخس
0ششتمد
0صالح آباد

6طرقبه شاندیز
2فریمان
0فیروزه
4فیض آباد
3قوچان
6کاشمر
0کالت
8گلبهار
5گناباد
20نیشابور
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99تعداد خبر ارسالی آبان 



انتصاب-تسلیت-تقدیر- تولد
انتصابات   

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب تبصره دو تربت حیدریه علی رضا عباسی  
رئیس اداره آبفا کاریز  میثم حسن زاده  

رضا یاقوتی نیا  مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل  و اچ اس ای
مجید عابدین  رئیس گروه بهره برداری از تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ

محمد کوهستانی  رئیس اداره نظارت بر توسعه چاه ها
نشریه پیام آبفا برای همکاران گران قدر آرزوی موفقیت دارد.

درگذشت   
همکار آبفای تربت جام در گذشت عبداللطیف مومنی  

درگذشت پدر همسرمحترم احمداسماعیل زاده عسلی همکار ستاد
همکار ستاد درگذشت مادر محترم الهه پاکیزه  

درگذشت محمدرضا گنجعلی و جمشیدابوی ثانی همکاران بازنشسته آبفا نیشابور
درگذشت پدرمحترم علی و جعفرنجفی همکاران ستاد
همکار ستاد درگذشت مادر محترم محمدچنارانی  

نشریه پیام آبفا برای آن مرحوم - رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد  
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رویدادهای مهم ماه


