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کاهـــش بارندگـــی ناشـــی تغییـــرات اقلیمـــی در 
خراســـان رضـــوی ضـــرورت مدیریـــت مصـــرف آب 
بـــه ویـــژه در روزهـــای پایانـــی ســـال و تابســـتان 

آینده را دو چندان کرده است.
بـــر اســـاس اعـــام اداره هواشناســـی خراســـان رضـــوی 
ـــه جـــز  ـــارش هـــا در ۳۳ شهرســـتان ایـــن اســـتان ب حجـــم ب
"ریـــوش" مرکـــز شهرســـتان کوهســـرخ از ابتـــدای ســـال 
زراعـــی جـــاری )مهـــر مـــاه( تاکنـــون نســـبت بـــه مـــدت 

مشـــابه ســـال گذشـــته کمتـــر اســـت.
ظـــرف چهـــار مـــاه نخســـت ســـال زراعـــی جـــاری یعنـــی 
ــی  ــر  بارندگـ ــال ۴۷ میلیمتـ ــاه امسـ ــان دی مـ ــا پایـ ــر تـ مهـ
ــه ایـــن میـــزان نســـبت  ــتان ثبـــت شـــده اســـت کـ در اسـ
بـــه مـــدت مشـــابه دوره بلندمـــدت آمـــاری ۱۸ درصـــد 

ــد. ــی دهـ ــان مـ ــش نشـ کاهـ
مـــدت  ظـــرف  رضـــوی  خراســـان  در  بارندگـــی  میـــزان 
ــر و در دوره  ــته ۸۵ میلیمتـ ــی گذشـ ــال زراعـ ــابه سـ مشـ
بـــود.  شـــده  ثبـــت  میلیمتـــر   ۵۷ آمـــاری  بلندمـــدت 

کمتریـــن حجـــم بـــارش ظـــرف ایـــن مـــدت در ســـبزوار بـــا 
ــه  ــوش بـ ــارش در ریـ ــم بـ ــترین حجـ ــر و بیشـ ۲۱ میلیمتـ
میـــزان ۱۰۶ میلیمتـــر بـــاران گـــزارش شـــده اســـت.
حجـــم بـــارش ثبـــت شـــده در ایســـتگاه مشـــهد نیـــز ظـــرف 
چهـــار مـــاه نخســـت ســـال زراعـــی جـــاری ۴۳ میلیمتـــر بـــوده 
کـــه ۳۸ درصـــد نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه دوره آمـــاری بـــا 

کاهـــش مواجـــه بـــوده اســـت.
نـــزوالت جـــوی در اســـتان ۱۱۸  در مجمـــوع میانگیـــن 
هـــزار کیلومتـــر مربعـــی خراســـان رضـــوی )معـــادل ۹ 
درصـــد مســـاحت کل ایـــران(، ۲۱۰ میلیمتـــر و در کشـــور 

۲۴۰ میلیمتـــر اســـت. 
ـــا ۶ میلیـــون جمعیـــت اســـتانی  خشـــک  خراســـان رضـــوی ب
درصـــد   ۷۵ زیـــرا  می شـــود  محســـوب  نیمه خشـــک  و 
وســـعت آن در اقلیـــم بیابانـــی یعنـــی خشـــک، نیمه خشـــک 

و فراخشـــک قـــرار دارد.
بـــا توجـــه بـــه ایـــن آمارهـــای نگـــران کننـــده واز ســـوی 
دیگـــر افزایـــش مصـــرف آب شـــهروندان و روســـتائیان 

بـــرای مقابلـــه بـــا کرونـــا ویـــروس و نزدیـــک شـــدن بـــه 
روزهـــای آخـــر ســـال و اقـــدام بســـیاری از مشـــترکان 
بـــه خانـــه تکانـــی کـــه میـــزان مصـــرف آب را بـــه شـــکل 
فزآینـــده ای افزایـــش مـــی دهـــد الزم اســـت مصـــرف 
کـــه  بـــا حـــذف برخـــی اقدامـــات غیرضـــرور  کننـــدگان 
آب فراوانـــی را بـــه خـــود اختصـــاص مـــی دهـــد ، زمینـــه 
ادامـــه تامیـــن آب پایـــدار را بـــرای تمـــام هـــم اســـتان ها  

فراهـــم آورنـــد.
هـــر چنـــد شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی تمـــام 
تـــوان و امکانـــات خـــود را بـــرای تامیـــن آب شـــرب ســـه 
میلیـــون و ۳۰۰هـــزار نفـــر جمعیـــت شـــهری و روســـتایی 
ـــرای  ـــی نقـــش مشـــترکان ب ـــه کار گرفتـــه و مـــی گیـــرد ول ب
ادامـــه ایـــن رونـــد خدمـــت رســـانی، مهـــم و تاثیـــر گـــذار 
بـــا  مـــردم  همیـــاری  و  همـــکاری  صـــورت  در  و  اســـت 
خادمـــان آبفـــا کـــه شـــب روز نمـــی شناســـند مـــی تـــوان بـــه 
فـــردای بهتـــر آبـــی امیـــد داشـــت و مانـــع کمبـــود و حتـــی 
قطـــع آب بـــه ویـــژه بـــرای مناطـــق کمتـــر برخـــوردار شـــویم.

کاهش نزوالت جوی و ضرورت مدیریت مصرف آب 
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تفاهـــم نامـــه هوشمندســـازی و دیســـپاچینگ شـــبکه آبرســـانی 
شـــرکت آب وفاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــا حضـــور ســـورنا 
ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیـــس جمهـــور در مشـــهد 

امضاء شد.
ایـــن تفاهـــم نامـــه در مراســـمی کـــه در پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان 
ــرکت  ــل شـ ــران عامـ ــای مدیـ ــه امضـ ــد بـ ــزار شـ ــوی برگـ ــان رضـ خراسـ

آبفـــا خراســـان رضـــوی و شـــرکت دانـــش بنیـــان مهپویـــان امیـــن منتظـــر 
رســـید.بر اســـاس ایـــن تفاهـــم نامـــه کـــه درقالـــب ۷ بنـــد تنظیـــم شـــده 
اســـت طرفیـــن در زمینـــه طراحـــی و پیـــاده ســـازی فراســـامانه هوشـــمند 
بهـــره بـــرداری تاسیســـات آبرســـانی و دیســـپاچینگ هوشـــمند شـــرکت 
آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی )شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو 
ـــوی  ـــم عل ـــن مراســـم ســـید ابراهی ـــد.در ای ـــی کنن نیشـــابور(همکاری م

مدیرعامـــل آبفـــا اســـتان از آمادگـــی ایـــن شـــرکت بـــرای مدیریـــت 
ــرای  ــهیل اجـ ــت تسـ ــای الزم در جهـ ــی هـ ــام هماهنگـ ــردی و انجـ راهبـ
تفاهـــم نامـــه خبـــرداد و مرتضـــی تقوایـــی حســـین زاده مدیـــر عامـــل 
شـــرکت دانـــش بنیـــان مهپویـــان هـــم بـــه اهـــداف تفاهـــم نامـــه اشـــاره 
و آمادگـــی ایـــن شـــرکت را بـــرای اجـــرای طـــرح در ســـایر شـــهرهای 

مـــورد توافـــق  اعـــام کـــرد.

امضای تفاهم نامه هوشمندسازی و دیسپاچینگ شبکه آبرسانی 
شرکت آبفا خراسان رضوی

باحضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور انجام شد:
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خراســـان  فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  میکروبـــی  ۹آزمایشـــگاه   
رضـــوی توســـط گـــروه ممیـــزی شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب 
 ۱۷۰۲۵ اســـتاندارد  ویرایـــش   اســـاس  بـــر  کشـــور 
گـــزارش  اســـاس  شـــدند.بر  ارزیابـــی  ورژن ۲۰۱۷  آزمایشـــگاه ها 
ـــاء  ـــاده ســـازی و ارتق ـــه پی ـــا توجـــه ب ـــن شـــرکت ب ـــات ای ـــزان ،  اقدام ممی
کلیـــه  تطبیـــق  ۲۰۱۷و  بـــه   ۲۰۰۵ از   ۱۷۰۲۵ اســـتاندارد  ورژن 
مســـتندات قابـــل تقدیراعـــام و مقـــرر شـــد: تجربیـــات آبفـــا خراســـان 
ـــا در کشـــور  ـــار ســـایر شـــرکت هـــای آبف ـــن بخـــش در اختی رضـــوی در ای
گذاشـــته شـــود.این موفقیـــت درپـــی حضـــور  ۵ روزه ممیـــزان شـــرکت 
مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور در ایـــن اســـتان  و ارزیابـــی امکانـــات و 
تجهیـــزات و عملکـــرد نیروهـــای آزمایشـــگاه هـــای باکتریولوژیـــک ســـتاد، 
شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب تبصـــره دو نیشـــابور ، ســـبزوار و تربـــت 
ـــه والت، و کاشـــمر  ـــت جام،خـــواف، م ـــه و امورهـــای قوچـــان، ترب حیدری
احـــراز شـــد. نتایـــج ارزیابـــی ممیـــزان شـــرکت مهندســـی آبفـــا کشـــور در 
جلســـه ای کـــه از طریـــق ویدئـــو کنفرانـــس برگـــزار شـــد بـــه اطـــاع 

رضـــوی  آبفاخراســـان  هـــای  آزمایشـــگاه  حـــوزه  انـــدرکاران  دســـت 
رســـید.در ایـــن نشســـت ابتـــدا ممیـــزان ، مســـتندات خـــود را ازارزیابـــی 
آزمایشـــگاه هـــای نـــه گانـــه ارائـــه دادنـــد ، ســـپس هوشـــیار اکبـــری 
رئیـــس آزمایشـــگاه هـــا توضیحـــات کاملـــی در بـــاره مطالـــب عنـــوان شـــده 
مطـــرح کـــرد کـــه مـــورد قبـــول واقـــع شـــد.در ادامـــه معـــاون منابـــع 
ـــی از ســـرممیز و ممیـــزان  ـــا قدردان انســـانی و تحقیقـــات آبفـــا اســـتان ب
شـــرکت مهندســـی اظهـــار داشـــت: تحلیـــل نتایـــج ممیـــزان و نـــکات قابـــل 
بهبـــود بـــرای ارتقـــِاء هـــر چـــه بیشـــتر آزمایشـــگاه هـــای آبفـــا خراســـان 
رضـــوی در دســـتورکار قـــرار مـــی گیرد.محمدعبـــاس زاده اجـــرای طـــرح 
یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی را 
یـــک اتفـــاق  بـــرای صنعـــت آب و فاضـــاب کشـــور توصیـــف و خاطـــر 
نشـــان کـــرد: مســـئول و کارشناســـان آزمایشـــگاه هـــای آبفـــا ازنیروهـــای 
کارآمـــد و بـــا تجربـــه هســـتند و واحدهـــای آزمایشـــگاهی نیـــز از وســـایل 
ـــع  ـــود مناب ـــه کمب ـــی اســـت ک ـــن درحال ـــد و ای ـــات الزم برخوردارن وامکان
مالـــی بـــا توجـــه بـــه عنایـــت مدیریـــت عامـــل بـــه موضـــوع کنتـــرل کیفیـــت 

ـــد کاروپیشـــرفت فعالیـــت هـــای آزمایشـــگاهی ایجـــاد  آب خللـــی دررون
نکـــرده است.ســـر ممیـــز شـــرکت مهندســـی  خانـــم مهنـــدس ســـهراب 
نیـــا نیـــز تاکیـــد کـــرد: انتظـــارات  از آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــه ســـبب 
برخـــورداری از توانمنـــدی هـــای آزمایشـــگاهی زیـــاد اســـت.مدیر مرکـــز 
پایـــش کنتـــرل و نظـــارت بـــر کیفیـــت آب و فاضـــاب آبفـــا هـــم در حاشـــیه 
ســـرممیز  گـــزارش  و  بنـــدی  جمـــع  گفت:برابـــر  نشســـت  ایـــن 
مقررشـــد:آموزش نیروهـــای نمونـــه بـــردارو خریـــد تجهیـــزات الزم از 
جملـــه مـــواد مرجـــع کـــدورت ســـنج و تکمیـــل مستندســـازی هـــا در 
دســـتور کار آبفـــا قـــرار بگیرد.بـــه گفتـــه محمدجـــواد ادیبـــی نیـــا در ایـــن 
ـــه علـــت  جلســـه همچنیـــن ازشـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی ب
ارتقـــاء ورژن اســـتاندارد ۱۷۰۲۵ از ۲۰۰۵ بـــه ۲۰۱۷ بـــا توجـــه بـــه 
آمـــوزش کلیـــه کاربـــران وبازنگـــری و بازنویســـی مســـتندات مدیریتـــی 
آزمایشـــگاه هـــا تقدیـــر شـــد و ســـرممیز شـــرکت مهندســـی موافقـــت 
ـــرای آزمایشـــگاه  ـــه اســـتاندارد ۱۷۰۲۵ ب ـــا اعطـــای گواهینام خـــود را ب

های ۹گانه اعام کرد.

 گواهینامه استاندارد 17025 آزمایشگاه های باکتریولوژیک آبفا خراسان رضوی 
برای پنجمین سال متوالی تمدید شد
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مدیـــر مرکـــز پایـــش و نظـــارت بـــر کنتـــرل کیفیـــت آب و فاضـــاب 
خراســـان رضـــوی از ارزیابـــی کمیتـــه حفاظـــت از منابـــع آب ایـــن 
اســـتان توســـط شـــورای ارزیابـــی وزارت نیـــرو خبـــر داد.محمـــد 
جـــواد ادیبـــی نیـــا کـــه دبیـــری ایـــن کمیتـــه را نیـــز برعهـــده دارد افـــزود: 
اعضـــای ایـــن شـــورا در جلســـه ای کـــه اوایـــل بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری 
در ســـتاد آبفـــا اســـتان برگـــزار شـــد ریاســـت کمیتـــه حفاظـــت از منابـــع 

آب را بـــه ســـید ابراهیـــم علـــوی مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب 
نشســـت  ایـــن  در  وی  گفتـــه  کردند.بـــه  محـــول  رضـــوی  خراســـان 
چـــک  درقالـــب  آب  منابـــع  از  حفاظـــت  کمیتـــه  اقدامـــات  همچنیـــن 
لیســـت تهدیـــدات کیفـــی منابـــع آب را بـــا اســـتفاده از نقشـــه هـــای 
هـــای  نقشـــه  نمایـــش  وی  رســـید.  حاضـــران  اطـــاع  بـــه   GIS
همترازوضعیـــت پارامترهـــای کیفیـــت منابـــع آب اســـتان بـــه لحـــاظ 

شـــوری ،میـــزان ســـدیم ، منیزیـــم، ســـولفات منیزیـــم و فلـــزات ســـنگین 
)کـــروم، آرســـنیک،و ســـرب( را از دیگـــر برنامـــه هـــای ایـــن نشســـت 
برشـــمرد و اظهـــار داشـــت: ارزیابـــان وزارت نیـــرو همچنیـــن از تیـــم 
حفاظـــت کیفـــی منابـــع آب اســـتان و دبیـــر ایـــن کمیتـــه بـــه دلیـــل تهیـــه 
نقشـــه هـــا و رونـــد رو بـــه رشـــد تغییـــرات از ســـال ۸۹ تـــا ۹۹ قدردانـــی 

کردند.

ارزیابی کمیته حفاظت از منابع آب خراسان رضوی توسط شورای ارزیابی وزارت نیرو
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ــای  ــرکت هـ ــزارش عملکردسال۹۸شـ ــی وگـ ــای مالـ ــورت هـ صـ
آب وفاضـــاب شـــهری و روســـتایی خراســـان رضـــوی و همچنیـــن 
درمجمـــع  شـــرکت   ایـــن   ۱۴۰۰ ســـال  پبشـــنهادی  بودجـــه 

عمومی عادی صاحبان سهام تصویب شد.
درایـــن جلســـه کـــه از طریـــق ویدئـــو کنفرانـــس وبـــه ریاســـت معـــاون 
وفاضـــاب  آب  مهندســـی  شـــرکت  واموراقتصـــادی  ریـــزی  برنامـــه 
خراســـان  وفاضـــاب  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل  کشوربرگزارشـــد 
رضـــوی گـــزارش فعالیـــت هـــای هیئـــت مدیـــره را شـــامل راهبردهـــای 
بخـــش آب و فاضـــاب - منابـــع و مصـــارف ، درآمدهـــا و هزینـــه هـــا- 
اطاعـــات بهـــره بـــرداری تاسیســـات – مهندســـی ، توســـعه و بهســـازی 

تاسیســـات- تغییـــر فضـــای کســـب و کار- منابـــع انســـانی – انجـــام 
تکالیـــف مجمـــع، چالـــش هـــای موجودوراهکارهـــا  ارائـــه داد و  وضعیـــت 

ترازنامـــه ســـال ۹۸ را بـــه اطـــاع اعضـــای مجمـــع رســـاند.
بربهـــره  نظـــارت  هـــای  معاونـــت  وکارشناســـان  مدیـــران  درادامـــه 
بـــرداری ونیـــروی انســـانی و پشـــتیبانی شـــرکت مهندســـی آبفـــای 
وفاضـــاب  آب  عملکردسال۹۸شـــرکت  نقدوبررســـی  کشـــوربه 
خراســـان رضـــوی پرداختندکـــه مدیرعامـــل، معـــاون مالـــی و پشـــتیبانی 
ــان  ــات الزم را بیـ ــتان توضیحـ ــای اسـ ــهرداری هـ ــهام شـ ــده سـ و نماینـ

ــد. ــخ دادنـ ــده پاسـ ــرح شـ ــای مطـ ــش هـ ــه پرسـ ــد وبـ کردنـ
ـــزی واموراقتصـــادی شـــرکت مهندســـی آب  ـــه ری ـــاون برنام ســـپس مع

وفاضـــاب کشـــورعملکرداین شـــرکت را بـــا وجـــود مشـــکات عدیـــده 
، مثبـــت و موثرارزیابـــی و از تـــاش مدیرعامـــل وهمـــکاران آبفـــای 
اســـتان درکســـب موفقیـــت هـــای گوناگـــون بـــه ویـــژه افزایـــش درآمـــد 

قدردانـــی کـــرد. 
مسعودخشـــائی بـــا وجـــود مشـــکات تامیـــن آب مشـــترکان اســـتان 
وســـیع خراســـان رضـــوی، عملکـــرد ایـــن شـــرکت در حـــوزه هـــای تبصـــره 
ســـه و مـــاده هفـــت را خـــوب توصیـــف و بـــر ادامـــه همیـــن رونـــد، و 
حـــذف قبـــوض کاغـــذی تـــا پایـــان ســـال جـــاری تاکیـــد کـــردو خواســـتار 
ممکـــن  حـــد  تـــا  آبـــداران  مطالبـــات  کاهـــش  بـــرای  ریـــزی   برنامـــه 

شد.

صورت های مالی سال 98شرکت های آبفای شهری و روستایی خراسان رضوی 
تصویب شد
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مجتمـــع  محـــل  در  روز   ۵ مـــدت  بـــه   IMS آموزشـــی  دوره   
خراسان برای كاركنان ستادی برگزار شد.  

مدیریـــت  هـــای  سیســـتم  ویرایـــش  آخریـــن  دوره  ایـــن  در 
كیفیـــت و سیســـتم مدیریـــت زیســـت محیطـــی و سیســـتم مدیریـــت 
پورمصـــداق  دكترعلیرضـــا  توســـط  شـــغلی  بهداشـــت  و  ایمنـــی 
داده  آمـــوزش  همـــکاران  بـــه  مدیریتـــی  هـــای  ســـرممیز سیســـتم 

شـــد.  بـــه گـــزارش دفتـــر آمـــوزش آبفـــا اســـتان خراســـان رضـــوی 
ــری  ــروه ۲۰ نفـ ــج گـ ــكاران در پنـ ــر از همـ ــدود ۱۰۰ نفـ ــوع حـ در مجمـ
شـــرکت  هـــا  دوره  درایـــن  بهداشـــتی  هـــای  پروتـــكل  رعایـــت   بـــا 

کردند. 
بـــا  مشـــاغل  بنـــدی  وطبقـــه  کار  قانـــون  آموزشـــی  دوره  همچنیـــن 
تدریـــس محمـــد عبـــداهلل پورعضـــو کمیتـــه طبقـــه بنـــدی مشـــاغل در 

ــاد بـــرای همـــکاران انتقالـــی از  ــام و گنابـ ــای تربـــت جـ ــتاد و امورهـ سـ
شـــرکت آب و فاصـــاب روســـتایی بـــه جهـــت آشـــنایی بـــا چگونگـــی 
و  بنـــدی  طبقـــه  طـــرح  برابـــر  کارگزینـــی  احـــکام  صـــدور  و  تطبیـــق 

ارزشـــیابی مشـــاغل برگـــزار شـــد.
ــره دو و  ــای تبصـ ــرکت هـ ــرای شـ ــون کار بـ ــوزش قانـ ــد آمـ ــه رونـ ادامـ

ــه ریـــزی اســـت. ــال برنامـ ــا در حـ ــایر امورهـ سـ

برگزاری دوره های آموزشی IMS و قانون کار برای كاركنان آبفا خراسان رضوی
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همزمـــان بـــا دهـــه فجـــر انقـــاب اســـامی چنـــد پـــروژه صنعـــت آب 
و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی  در خراســـان رضـــوی افتتـــاح شـــد 
. بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی 
ــابور ،  ــای نیشـ ــتان هـ ــه در شهرسـ ــروژه کـ ــداد پـ ــن تعـ ــرای ایـ ــرای اجـ بـ
تربـــت حیدریـــه ، خـــواف ، خلیـــل آبـــاد ، درگـــز، بردســـکن ، گنابـــاد ، چنـــاران 
و کوهســـرخ مـــورد بهـــره بـــرداری قـــرار گرفتنـــد ۴۹۵ میلیـــارد و۷۰۰ 
میلیـــون ریـــال از محـــل اعتبـــارات ملـــی و منابـــع داخلـــی هزینـــه شـــده 
اســـت.  ســـید ابراهیـــم علـــوی پـــروژه هـــای شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره 

ــنجان  ،  ــابور از دشـــت فوشـ ــه نیشـ ــانی بـ ــامل  آبرسـ ــابور را شـ دو نیشـ
اعـــام کـــرد و گفـــت: پـــروژه سیســـتم تغلیـــظ لجـــن تصفیـــه خانـــه فاضـــاب 
شـــهر تربـــت حیدریـــه و آزمایشـــگاه باکتریولوژیـــک امـــور بردســـکن هـــم  
در ایـــام اهلل دهـــه فجـــر بـــه بهـــره بـــرداری رســـید. وی همچنیـــن بـــه  
پـــروژه آبرســـانی روســـتای خلیـــل آبـــاد  شهرســـتان درگـــز اشـــاره و اعـــام 
ـــال توســـط  ـــون ری ـــاردو ۵۰۰میلی ـــروژه  ۲۱میلی ـــن پ کـــرد : در اجـــرای ای
شـــرکت و ســـه میلیـــارد و ۵۰۰میلـــون ریـــال هـــم از ســـوی خیـــران تامیـــن 
شـــد. بـــه گفتـــه وی در ایـــن ایـــام  ۵ جایـــگاه برداشـــت آب شـــرب 

درشـــهرکاخک شهرســـتان گنابـــاد مـــورد بهـــره بـــرداری قـــرار گرفـــت  و بـــا 
افتتـــاح مجتمـــع آبرســـانی روســـتای ســـوهان شهرســـتان چنـــاران هـــم آب 
ـــوی افـــزود: ســـه  ـــن شـــد. عل ـــی ســـه روســـتا تامی ـــاز اهال ـــورد نی شـــرب م
ـــا اجـــرای دو پـــروژه ، از آب  هـــزار روســـتایی در شهرســـتان خـــواف نیـــز ب
شـــرب برخـــوردار شـــدند. وی بـــا بیـــان اینکـــه آب شـــرب شـــهر شـــش 
هـــزار نفـــری ریـــوش شهرســـتان کوهســـرخ نیـــز بـــا افتتـــاح پـــروژه بـــزرگ 
آبرســـانی بندخوشـــرود ، بهبـــود یافـــت افـــزود: بـــرای اجـــرای ایـــن پـــروژه 

بزرگ آبرسانی بالغ بر۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

افتتاح حدود 496میلیارد ریال پروژه آب و فاضالب در خراسان رضوی
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 برتریـــن هـــای جشـــنواره هـــای عکـــس آب و 
کوتـــاه  فیلـــم  و  حیدریـــه  تربـــت  زندگـــی 
۶۰ثانیـــه ای کاشـــمر در مراســـمی بـــا حضـــور 
ـــران کل  مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب و مدی
عمومـــی  روابـــط  و  اســـامی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ 
اســـتانداری خراســـان رضـــوی و ارتبـــاط تصویـــری 
الملـــل  بیـــن  امـــور  و  عمومـــی  روابـــط  کل  مدیـــر 
بـــا  کشـــور  فاضـــاب  و  آب  مهندســـی  شـــرکت 
ــم  ــدند.در مراسـ ــل شـ ــوح تجلیـ ــس و لـ اهداتندیـ
شـــورای  رئیـــس  دوجشـــنواره،  ایـــن  اختتامیـــه 
ـــط  ـــر رواب ـــر دفت سیاســـت گـــذاری جشـــنواره و مدی
عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی آبفـــا خراســـان رضـــوی  
را  آثـــار  داوری  و  برگـــزاری  نحـــوه  از  گزارشـــی 
ــیار  ــکاری بسـ ــل و همـ ــا تعامـ ــت: بـ ــه داد و گفـ ارائـ
خـــوب اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی شهرســـتان 
هـــای تربـــت حیدریـــه و کاشـــمر ، جشـــنواره اســـتانی 
مجـــازی عکـــس آب و زندگـــی تربـــت حیدریـــه و 
و  خـــورد  کاشـــمررقم  ای  کوتـــاه ۶۰ثانیـــه  فیلـــم 
خوشـــبختانه بـــا اســـتقبال بـــی نظیـــر هنرمنـــدان 
روبـــرو شد.ســـعید روزی اظهـــار داشت:جشـــنواره 
در  حیدریـــه  تربـــت  زندگـــی  و  آب  عکـــس 
ــه در  ــزار کـ ــتانی برگـ ــال۱۳۹۲بصورت شهرسـ سـ
ایـــن  برگـــزاری  قـــول  آن  اختتامیـــه  مراســـم 
ایـــن  و  شـــد  داده  اســـتانی  بصـــورت  جشـــنواره 
اتفـــاق در ســـال ۱۳۹۹ رخ داد. وی موضوعـــات 
بخـــش اصلـــی جشـــنواره تربـــت حیدریـــه را آب در 
ـــه  ـــواده – آب و محیـــط زیســـت –آب و نگاهـــی ب خان
آینـــده – مدیریـــت مصـــرف آب و بخـــش ویـــژه "آب 
و محـــرم" برشـــمرد کـــه در مجمـــوع ۵۰۷ اثـــر بـــه 
دبیرخانـــه جشـــنواره ارســـال شـــد و از ایـــن تعـــداد 
تربـــت  مشـــهد-  هـــای  شهرســـتان  از  اثـــر   ۱۰
قوچـــان  و  حیدریه-گناباد-چناران-ســـبزوار 
برگزیـــده شـــدند کـــه ۵اثـــر هـــم مـــورد تقدیـــر 
فیلـــم  جشـــنواره  بـــه  گرفـــت.وی  قـــرار  داوران 
کوتـــاه ۶۰ثانیـــه ای کاشـــمر اشـــاره کـــرد و افـــزود: 

 – فیلـــم  قالـــب  در  ۴۰اثـــر  نخســـت  گام  در 
دبیرخانـــه  بـــه  کلیـــپ  و  مســـتند  انیمیشـــن- 
کـــه هیئـــت داوران در  جشـــنواره ارســـال شـــد 
مرحلـــه اول ۱۰اثـــر را شایســـته حضـــور در مرحلـــه 
نهایـــی تشـــخیص داد  و در مرحلـــه دوم پـــس از 
یـــک  فیلـــم و۳    ، کامـــل  نظـــر  و دقـــت  بررســـی 
انتخـــاب  برگزیـــده  اثـــر  عنـــوان  بـــه  انیمیشـــن 

شدند.

نقش هنر در انتقال مفاهیم
خراســـان  فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
ـــار  رضـــوی هـــم از حضـــور در جمـــع هنرمنـــدان اظه
افـــراد  بـــه  انتقـــال مفاهیـــم  کـــرد و  خوشـــوقتی 
ــه را  ــی جامعـ ــطح فرهنگـ ــور سـ ــه فراخـ ــه بـ ــا توجـ بـ

در  گفـــت:  و  دانســـت  ابزارهـــا  برخـــی  نیازمنـــد 
ایـــن بیـــن هنـــر نقشـــی پررنـــگ تـــر ، فراگیـــر و 
اثرگـــذار دارد کـــه مـــی بایســـت بـــه خوبـــی از آن 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــوی بـ ــم علـ ــید ابراهیـ ــره برد.سـ بهـ
هنـــر و هنرمنـــد را نمـــی تـــوان قیمـــت گـــذاری کـــرد  
گفـــت:در ایـــن دو جشـــنواره بـــا اســـتفاده مناســـب 
از دو عامـــل هنـــر و هنرمنـــد ، دغدغـــه هـــا و چالـــش 
هـــای حـــوزه آب بـــه خوبـــی بـــه تصویـــر کشـــیده شـــد 
تـــا شـــهروندان و مشـــترکان بیـــش از پیـــش بـــا 
جایـــگاه آب ، ایـــن عنصـــر بـــی بدیـــل و غیـــر قابـــل 

ــوند. ــنا شـ ــن  آشـ جایگزیـ

نیاز به آب امری جهانی است
اســـامی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ  کل  مدیـــر  ســـپس 

دســـت  آرزوهـــای  از  یکـــی  رضـــوی  خراســـان 
ارتبـــاط  ایجـــاد  را  فرهنـــگ  بخـــش  انـــدرکاران 
جامعـــه بـــا صنعـــت اعـــام کـــرد وگفـــت :در ایـــن بیـــن 
نقـــش هنرمنـــدان و نخبـــگان  بـــه ویـــژه در دوران 
ــت. ــت اسـ ــز اهمیـ ــازنده، حائـ ــات سـ ــم مطالبـ تراکـ
جعفـــر مرواریـــد بـــا بیـــان اینکـــه نیـــاز بـــه آب،  امـــری 
جهانـــی و رفـــع مشـــکات ایـــن حـــوزه راه حـــل جهانـــی 
را مـــی طلبـــد خاطـــر نشـــان کـــرد : بـــا ایـــن حـــال 
ــوع  ــن موضـ ــه ایـ ــامی بـ ــی اسـ ــی و ایرانـ ــگاه بومـ نـ
بـــه کاهـــش بســـیاری از هزینـــه هـــا کمـــک خواهـــد 
کـــرد و دیـــد هنرمنـــدان از لنـــز دوربیـــن نیـــز تاثیـــر 
مـــی  گـــذاری هنـــر در فضـــای معاصـــر را نشـــان 
دهـــد کمـــا اینکـــه هنرمنـــدان در ابعـــاد مختلـــف از 
جملـــه اقتصاد)جشـــنواره زعفـــران( نقـــش آفریـــن 

 معرفی برگزیدگان جشنواره های عکس آب و زندگی تربت حیدریه   
وفیلم کوتاه 60ثانیه ای کاشمر
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بودنـــد.وی بـــا تقدیـــر از آبفـــا خراســـان رضـــوی کـــه 
بـــه درســـتی و دقـــت ، بخشـــی از برنامـــه ریـــزی خـــود 
را بـــه توســـعه فرهنـــگ صـــرف جویـــی آب از طریـــق  
داده  اختصـــاص  جامعـــه  و  مدرســـه   ، خانـــواده 
ــتگاه های  ــایر دسـ ــار امیـــدواری کردسـ اســـت اظهـ

ــد. ــن جهـــت گام بردارنـ ــز در ایـ ــی نیـ فرهنگـ

آب اولین نیاز فیزیولوژی انسان
آنـــگاه مدیـــرکل روابـــط عمومـــی و امـــور بیـــن الملـــل 
ایـــن  برگـــزاری  رضـــوی  خراســـان  اســـتانداری 
جشـــنواره را اقدامـــی ارزشـــمند برشـــمرد و از آب 
ــام  ــان نـ ــاز فیزیولـــوژی انسـ بـــه عنـــوان اولیـــن نیـ
برد.مهـــدی مومنـــی ارتبـــاط آب بـــا موضـــوع امنیـــت 
را یـــاد آروشـــد و تاکیـــد کـــرد: بـــرای نجـــات آب الزم 
اســـت عملکـــرد مـــا پیوســـت رســـانه ای داشـــته 
مهـــم در دو جشـــنواره عکـــس  ایـــن  کـــه  باشـــد 
ــه  تربـــت حیدریـــه و فیلـــم ۶۰ثانیـــه ای کاشـــمر بـ
ــان  ــا بیـ ــود.وی بـ ــی شـ ــاهده مـ ــی مشـ ــورت عملـ صـ
ـــا وجـــود ارزش بـــاالی آب ،  قیمـــت آن در  اینکـــه  ب
ــا پائیـــن اســـت   افـــزود: بـــرای تشـــویق  ــور مـ کشـ

جامعـــه بـــه همـــکاری در همـــه حـــوزه هـــا از جملـــه 
ـــا مـــا همـــدل  مدیریـــت مصـــرف آب ،  بایـــد مـــردم ب

و ســـپس هـــم اندیـــش و همســـو شـــوند.

ضرورت تغییر نگرش ها به مقوله آب
همچنیـــن مدیـــرکل روابـــط عمومـــی و بیـــن الملـــل 
شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور از طریـــق 
ویدئـــو کنفرانـــس بـــه بیـــان چنـــد توصیـــه از قـــرآن 
بـــا مصـــرف بهینـــه منابـــع خـــدادادی  در رابطـــه 
بـــا  کشـــوری  عنـــوان  بـــه  ایـــران  از  و  پرداخـــت 
اقلیـــم خشـــک و نیمـــه خشـــک نـــام بـــرد کـــه میـــزان 
ــط دنیاســـت. ــوم متوسـ ــوی آن یـــک سـ ــزوالت جـ نـ
علـــی ســـیدزاده مصـــرف بهینـــه آب را نیازمنـــد 
ـــار شـــهروندان و ســـه اقـــدام فنـــی،  ـــر در رفت تغیی
تبلیغاتـــی  و  فرهنگـــی  و  قانونـــی  و  ای  تعرفـــه 
دانســـت و اضافـــه کـــرد: در صـــورت تغییـــر در 
نگـــرش و رفتـــار فـــردی و گروهـــی بـــه اهـــداف 
خـــود در مدیریـــت مصـــرف آب خواهیـــم رســـید.
وی در ایـــن میـــان نقـــش هنرمنـــدان را بـــا اهمیـــت 
ـــا هنـــر خـــود مـــی تواننـــد ذهـــن  توصیـــف کـــرد کـــه ب

ــد. ــف کننـ ــات مختلـ ــر موضوعـ ــب را درگیـ مخاطـ

 بیانیه پایانی
در ادامـــه پـــس از قرائـــت بیانیـــه هـــای پایانـــی و 
هیئـــت داوران نفـــرات برتـــر هـــر رشـــته بـــه شـــرح 

زیـــر معرفـــی شـــدند. 

زندگـــی  و  آب  جشـــنواره  برگزیـــدگان 
 : حیدریـــه  تربـــت 

احمـــد فیـــاض محمـــدی از مشـــهد- احمـــد رضـــا 
مختـــاری فـــر از تربـــت حیدریـــه- جـــواد پرســـت از 
ـــاران- مجتبـــی موســـی  ـــی بهمنـــی از چن ـــاد- عل گناب
زاده از مشـــهد –محمـــد حســـن باقـــری از قوچـــان ، 
زهـــره رضانـــژاد از گنابـــاد و شـــریفه ا.. آبـــادی از 

ســـبزوار
داوران جشـــنواره : فرامـــرز بردبارعامل-هـــادی 
دهقـــان پـــور و امیرعنایتـــی ) دبیـــر جشـــنواره(

آب  ای  ۶۰ثانیـــه  فیلـــم  جشـــنواره  برگزیـــدگان 
کاشـــمر:  مهـــدی قاســـمی –ســـید علـــی موســـوی 
نژاد-حســـن مـــدرس – محمـــود قاسمی-ســـید 

مبیـــن موســـوی نـــژاد و مهســـا پیشـــداد

یغمائی-مرتضـــی  جلیـــل   : جشـــنواره  داوران 
بحرینـــی- جـــواد مهجـــوری و حمیـــد عشـــقی ) دبیـــر 

جشـــنواره(

رونمایـــی از پوســـتر دومیـــن جشـــنواره 
فیلـــم کاشـــمر

در جریـــان تقدیـــر از دســـت انـــدرکاران برگـــزرای 
جشـــنواره هـــای عکـــس تربـــت حیدریـــه و فیلـــم 
کاشـــمر، پایـــان پوســـتر دومیـــن جشـــنواره فیلـــم 
تابســـتان  اســـت  قـــرار  کـــه  آب   ای  ۶۰ثانیـــه 
شـــود  برگـــزار  کاشـــمر  شهرســـتان  ۱۴۰۰در 
و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل  توســـط  و  رونمایـــی 
ارشـــاد  و  فرهنـــگ  کل  مدیـــران  و  فاضـــاب 
اســـامی و روابـــط عمومـــی اســـتانداری خراســـان 
رضـــوی امضـــاء شـــد.   همچنیـــن بـــه پیشـــنهاد 
ـــر  ـــدان حاضـــر در مراســـم و موافقـــت مدی هنرمن
عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی و 
مدیـــر کل روابـــط عمومـــی شـــرکت مهندســـی آب 
و فاضـــاب کشـــور مقـــرر شـــد جشـــنواره هـــای 
ســـال ۱۴۰۰بـــه شـــکل ملـــی و سراســـری برگـــزار 
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معاون بهره برداری و توسعه آب  شرکت آب و فاضاب خراسان رضوی:

11

 اولیـــن جلســـه هـــم اندیشـــی معاونـــت بهـــره بـــرداری و 
توســـعه آب شـــرکت آب و فاضـــاب خرســـان رضـــوی پـــس 
از ادغـــام شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی 
برگـــزار شـــد. در ایـــن نشســـت کـــه مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای 
مهندســـین مشـــاور )مرحلـــه ســـوم – خدمـــات نظـــارت بـــر پـــروژه هـــای 
اجرایـــی حـــوزه آب( حضـــور داشـــتند پـــس از ارائـــه گـــزارش مدیـــر 
دفتـــر بهـــره بـــرداری و توســـعه تاسیســـات تامیـــن و خطـــوط انتقـــال آب  و  
رئیـــس گـــروه نظـــارت برطـــرح هـــای بهـــره بـــرداری و توســـعه آب و بیـــان 

اظهـــارات حاضریـــن ، معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب  شـــرکت آب و 
ـــا  از  ـــی و خواســـته هـــای کارفرم فاضـــاب خراســـان رضـــوی  اهـــداف کل
دســـتگاه نظـــارت بـــر اجـــرای پـــروژه هـــا را تشـــریح کـــرد. مهـــدی جهـــان 
طلـــب بـــا تاکیـــد بـــر بررســـی کامـــل طـــرح ، مدیریـــت پـــروژه و ضـــرورت 
هـــای  شـــرکت   : گفـــت  اجرایـــی  موانـــع  و  مشـــکات  رفـــع  پیگیـــری 
مهندســـین مشـــاور در انتهـــای پـــروژه هـــا بـــرای ادامـــه فعالیـــت ارزیابـــی 
خواهنـــد شـــد.وی بـــا مهـــم خوانـــدن راهنمایـــی و راهبـــری کامـــل پیمانکار 
در خصـــوص اجـــرای پـــروژه هـــا ، نظـــارت کامـــل و بـــدون نقـــص پـــروژه هـــا 

ــان  ــا در مـــدت زمـ ــروژه هـ ــرای پـ ــام در اجـ ــرا( ، اهتمـ ــن کاال و اجـ )تامیـ
ــرد  ــت کارکـ ــع وضعیـ ــه موقـ ــال بـ ــان و ارسـ ــده در پیمـ ــی شـ پیـــش بینـ
پـــروژه هـــا افـــزود: رعایـــت  نظـــم در محـــدوده پـــروژه هـــای اجرایـــی 
ضـــروری اســـت و بایســـتی تمـــام قوانیـــن و مقـــررات و بخشـــنامه هـــا ، در 
نظـــارت پـــروژه هـــا اعمـــال شـــود.جهان طلـــب همچنیـــن خواســـتار ســـرعت 
بخشـــی بـــه پـــروژه هـــا و اســـتفاده بهینـــه از فرصـــت باقیمانـــده تـــا انتهـــای 
ســـال بـــرای جـــذب اعتبـــارات تخصیـــص داده شـــده در خصـــوص اجـــرای 

طرح های آبرسانی به شهرها و روستاهای استان  شد.

شرکت های مهندسین مشاور پس از اتمام پروژه ها ارزیابی می شوند
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دبیرخانـــه  بـــه  وارده  پیشـــنهادهای 
و  آب  شـــرکت  در  پیشـــنهادها  نظـــام 
رونـــد  از  رضـــوی  خراســـان  فاضـــاب 
۱۰ ســـاله  قبـــل پیشـــی گرفـــت. ایـــن مطلـــب را 
آبفـــا  تحقیقـــات  و  انســـانی  منابـــع  معـــاون 
خراســـان رضـــوی اعـــام کـــرد و گفـــت: تعـــداد 
ـــا عبـــوراز رقـــم ۲۰۴۰ مـــورد بـــه  پیشـــنهادها ب

سرانه ۵ / ۲ پیشنهاد در سال رسید.
ـــر تســـریع  ـــد ب ـــن تاکی ـــاس زاده  ضم ـــد عب محم
در رونـــد بررســـی پیشـــنهادها در ایـــن مرحلـــه 
و نیزمشـــاركت بیشـــتر همـــکاران در ارائـــه 
همـــکاران  افـــزود:  ســـازنده  پشـــنهادهای 

هرگونـــه پیشـــنهاد و یـــا نقطـــه نظـــر در خصـــوص 
بازســـازی و  بـــا هـــدف  را  نظـــام پیشـــنهادها 
نظـــام  دبیرخانـــه  بـــه  سیســـتم  ایـــن  بهبـــود 
پیشـــنهادها و یـــا از طریـــق خـــود ســـامانه در 
توســـعه  دفتـــر  اطـــاع  بـــه  پیشـــنهاد  قالـــب 
مدیریـــت و تحقیقـــات رســـانده تـــا در جهـــت 

رفـــع آن اقـــدام شـــود.
نـــرم  آتـــی  ســـال  ابتـــدای  از  وی  گفتـــه  بـــه 
افـــزار جدیـــد نظـــام پیشـــنهادها راه انـــدازی و 
پیشـــنهادهای ارائـــه شـــده بـــه صـــورت كشـــوری 
و در بیـــن شـــركت هـــای آب و فاضـــاب سراســـر 

كشـــور بـــه اشـــتراك گذاشـــته مـــی شـــود.

ــاه ایـــن  ــا اســـتان خراســـان رضـــوی عملکـــرد ۱۰ مـ مدیردفتـــر خدمـــات مشـــترکین آبفـ
دفتر را ارائه کرد.

محمدجـــواد قریشـــی افـــزود: در ایـــن مـــدت ۲۸هزارو۱۱۰فقـــره انشـــعاب آب جدیـــد 
واگـــذار و۱۰ هـــزارو۵۰ فقـــره انشـــعاب فاضـــاب  فـــروش رفـــت.

ــاری در  ــال جـ ــاه سـ ــان دی مـ ــا پایـ ــاز آب تـ ــعاب غیرمجـ ــره  انشـ ــایی ۴ هزارو۱۶فقـ وی ازشناسـ
اســـتان خبـــرداد  کـــه تاکنـــون ۳هـــزارو۳۴۶ فقـــره آن تبدیـــل بـــه مجـــاز شـــده اســـت.

وی میـــزان درآمدهـــای ســـرمایه ای اخـــذ شـــده ناشـــی از هرگونـــه تفـــاوت شـــامل واحدشـــماری 
، ظرفیـــت ســـنجی و بازنگـــری درآن و تغییـــر کاربـــری و.... )تصحیـــح قـــراردادی هـــا( تـــا پایـــان 
دی مـــاه ســـالجاری را ۱۰۴ میلیـــارد ریـــال اعـــام کـــرد و اظهـــار داشـــت: مجمـــوع مبلـــغ درآمـــدی  
ـــر ۵۶۵  ـــغ ب ـــوده اســـت کـــه از ایـــن میـــزان بال ـــال ب بخـــش ســـرمایه ای تاکنـــون ۵۹۰ میلیـــارد ری
میلیـــارد ریـــال  وصولـــی نقـــدی و۱۷۲ میلیـــارد ریـــال  مرتبـــط بـــا اخـــذ مـــاده ۱۱ قانـــون تشـــکیل 

شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب مـــی باشـــد. 

روند افزایشی مشارکت همکاران آبفا 
خراسان رضوی  در ارائه پیشنهاد

واگذاری 38هزارو160فقره انشعاب 
آب و فاضالب در خراسان رضوی

در ۱۰ ماه سال ۹۹ انجام شد:
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بانـــوان شـــاغل در شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در 
ســـالروز میـــاد فرخنـــده حضـــرت فاطمـــه زهـــرا)س( و روز زن 
قـــرار  مـــورد تقدیـــر  بـــا اهـــداء شـــاخه گل و هدیـــه  ومـــادر 

گرفتند.
در ایـــن مراســـم ابتـــدا مریـــم موســـوی مشـــاور مدیرعامـــل درآبفـــای 
خراســـان رضـــوی امـــور بانـــوان گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده در 
حـــوزه زنـــان را بـــه اطـــاع رســـاند ســـپس مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان 
رضـــوی در ســـخنانی بـــا تجلیـــل از نقـــش بانـــوان در انجـــام امـــور اداری 

و مدیریـــت خانـــه اظهـــار داشـــت: بانـــوان شـــاغل در مقایســـه بـــا مـــردان 
ـــه  از مســـئولیت بیشـــتر برخوردارنـــد چـــرا کـــه عـــاوه بـــر وظایـــف محول
اداری پـــس از اتمـــام کار بایســـتی بـــه امـــور روزمـــره منـــزل ، فرزنـــدان 

و همســـر خـــود نیـــز رســـیدگی کننـــد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی افـــزود: تعـــداد بانـــوان شـــاغل در ایـــن شـــرکت 
در پـــی اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب 
ــن  ــه ایـ ــم  کـ ــی کنیـ ــار مـ ــه و افتخـ ــتایی افزایـــش یافتـ ــهری و روسـ شـ
ـــه تبدیـــل شـــده اســـت و  ـــه و برادران ـــه مناســـبات خواهران همـــکاری ب

ـــی و همیـــاری هـــر چـــه بیشـــتر بتوانیـــم در جهـــت  ـــا همدل امیدواریـــم ب
نیـــل بـــه اهـــداف شـــرکت کـــه خدمـــت بـــه مـــردم اســـت گام هـــای بلنـــدی 
برداریـــم.وی در ادامـــه بـــر مراقبـــت از روح و جســـم همـــکاران تاکیـــد 
کـــرد و اظهـــار داشت:خســـتگی و آســـیب دیدگـــی جســـم باعـــث کاهـــش 
ــان و عملکـــرد مـــی شـــود .وی همچنیـــن همـــکاران را بـــه پـــاک  راندمـ
ســـازی انـــگاره هـــای منفـــی توصیـــه کـــرد و خواســـتار برگـــزاری کاس 
هـــای آمـــوزش راه هـــای تقویـــت روح بـــا اســـتفاده از کارشناســـان 

روانشـــناس بـــه منظـــور تقویـــت کیفیـــت زندگـــی کارکنـــان شـــد.

تقدیر از بانوان شاغل آبفا خراسان رضوی در سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا )س(
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 مراســـم تجلیـــل از ۳۱ فرزنـــد شـــهید و بازنشســـته ایثارگـــر 
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی همزمـــان بـــا دهـــه 

فجر انقاب اسامی برگزار شد.
اظهـــار  ایثارگـــران  امـــور  در  مشـــاور مدیرعامـــل  مراســـم  ایـــن  در 
داشـــت: بـــر اســـاس دســـتور العمـــل وزارت نیـــرو ایثارگـــران طـــی 
ســـه نوبـــت درســـال مـــورد تقدیـــر قـــرار مـــی گیرند.علـــی باقرآبـــادی 
افـــزود: فرزنـــدان جانبـــاز در روز جانبـــاز، ایثارگـــران و رزمنـــدگان 
ـــواده معظـــم شـــهداء  در هفتـــه دفـــاع مقـــدس و در دهـــه فجـــر هـــم خان
تجلیـــل مـــی شـــوند.وی تعـــداد ایثارگـــران آبفـــا خراســـان رضـــوی 
را بـــا توجـــه بـــه یـــک پارچگـــی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و 
روســـتایی ۱۲۷ نفـــر اعـــام کـــرد کـــه از ایـــن تعـــداد ۱۰ نفـــر جانبـــاز، 
۳۶ تـــن فرزنـــد جانبـــاز، ۲۷تـــن رزمنـــده بیـــش از شـــش مـــاه ، ۲۲ 

رزمنـــده کمتـــر از شـــش مـــاه   ، ۱۲نفرفرزنـــد شـــهید و ۲۰نفـــر هـــم 
ــند. ــهید مـــی باشـ ــر شـ ــرادر و خواهـ بـ

ـــا قدردانـــی از ایثارگـــری هـــای رزمنـــدگان دوران دفـــاع مقـــدس  وی ب
ـــا احســـاس رضایـــت منـــدی و در اوج تقـــوا  اظهـــار داشـــت:رزمندگان ب
و اخـــاص ، ایثـــار و جانفشـــانی بـــه میـــدان نبـــرد گذاشـــتند و بســـیاری 
ـــه درجـــه  ـــان بـــدون هیـــچ چشـــم داشـــتی از جـــان خـــود رفتنـــد و ب از آن

رفیـــع شـــهادت نائـــل آمدنـــد. 
ـــه واســـطه  ـــران ب ـــام جماعـــت شـــرکت هـــم گفت:انقـــاب اســـامی ای ام
ـــه  ـــوژی و مشـــارکت مـــردم ب ـــه ، ایدئول برخـــورداری از رهبـــری داهیان
ــازان  ــران ، جانبـ ــان از ایثارگـ ــام درفشـ ــید.حجت االسـ ــروزی رسـ پیـ
و خانـــواده شـــهدا خواســـت بـــا زنـــده نگـــه داشـــتن تفکـــر انقـــاب ، 
فرهنـــگ اســـتکبار ســـتیزی را بـــه نســـل هـــای آینـــده منتقـــل کننـــد.در 

ادامـــه پـــس از بیـــان مطالـــب تعـــدادی از حاضـــران ، مدیـــر عامـــل آبفـــا 
خراســـان رضـــوی بـــا اســـتناد بـــه چنـــد آیـــه ســـوره بقـــره تاکیـــد کـــرد: 

شـــهداء زنـــده انـــد و نـــزد پـــروردگار روزی دارنـــد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــا بیـــان اینکـــه خداونـــد انســـان هـــا را بـــا 
گرســـنگی، خـــوف و نفـــس، امـــوال و جـــان مـــورد آزمایـــش قـــرار مـــی 
ـــن آزمـــون ، را نفـــس جـــان دانســـت و خاطـــر نشـــان  دهـــد ، ســـخت تری
کـــرد: ایثارگـــران و خانـــواده هـــای شـــهداء در آزمایـــش الهـــی ســـرافراز 
برخـــوردار  خداونـــد  درگاه  در  اجـــر  بهتریـــن  از  و  آمدنـــد  بیـــرون 

ــد. خواهنـــد شـ
در پایـــان مراســـم مدیـــر عامـــل و معاونـــان و امـــام جماعـــت آبفا خراســـان 
بازنشســـتگان  و  لـــوح تقدیـــر و جوایـــز فرزنـــدان شـــهداء  رضـــوی 

ایثارگـــر را اهـــداء کردنـــد.  

تجلیل از 31 فرزند شهید و بازنشسته ایثارگر شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
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معـــاون برنامـــه ریـــزی و توســـعه ســـرمایه 
گـــذاری آبفـــا خراســـان رضـــوی اعـــام 
کـــرد: بخـــش خصوصـــی در ســـالهای ۹۴ 
ـــال در  ـــارد ری ـــا ۹۹ در مجمـــوع ۱۳ هـــزار میلی ت
اجـــرای پـــروژه هـــای فاضـــاب ایـــن اســـتان بـــه 
دو روش مالـــی بیـــع متقابـــل و  bot ســـرمایه 

گذاری کرده است.
ســـرمایه  ایـــن  افـــزود:  زنـــده  دل  کتایـــون 
در پـــروژه هـــای فاضـــاب شـــهرهای گلبهـــار، 
ســـبزوار، تربـــت حیدریـــه بـــه کار رفتـــه اســـت.
خانـــه  تصفیـــه  پـــروژه  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ــزار  ــت ۳۰ هـ ــا ظرفیـ ــار بـ ــهر گلبهـ ــاب شـ فاضـ
متـــر مکعـــب در شـــبانه روز بـــه بهـــره بـــرداری 

رســـیده  یـــادآور شـــد: تصفیـــه خانـــه فاضـــاب 
اجـــرا  مرحلـــه  در  ســـبزوار  توحیـــد  شـــهرک 
قـــرار دارد، تاسیســـات فاضـــاب شـــهر تربـــت 
را  بـــرداری  بهـــره  و  اجـــرا  مرحلـــه  حیدریـــه 
طـــی مـــی کنـــد ، احـــداث و بهـــره بـــرداری از 
تاسیســـات فاضـــاب شـــهر خـــواف در مرحلـــه 
ابـــاغ قـــرارداد و شـــهرهای نیشـــابور و تایبـــاد 
 نیـــز مرحلـــه مذاکـــره بـــا ســـرمایه گـــذار را ســـپری 

می کند.
بـــه گفتـــه وی مـــدل هـــای مالـــی ســـرمایه گـــذاری 
بخـــش خصوصـــی در بخـــش فاضـــاب شـــهرهای 
کاشـــمر، تربـــت جـــام، گنابـــاد، طرقبـــه ، شـــاندیز 

و قوچـــان هـــم تهیـــه شـــده اســـت.

سرمایه گذاری 13 هزار میلیارد 
ریالی بخش خصوصی در پروژه های 

فاضالب خراسان رضوی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آبفا خراسان رضوی اعام کرد:

بـــا تجهیـــز واحدهـــای آزمایشـــگاهی شـــرکت 
آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــه وســـایل 
تعییـــن  امـــکان  نیـــاز،   مـــورد  امکانـــات  و 
خلـــوص آب ژاول در شهرســـتان هـــای ایـــن اســـتان 
بـــر اســـاس دســـتورالمعل هـــای اباغـــی شـــرکت 

مهندسی آب و فاضاب کشور فراهم شد.
آبفـــا  هـــای  آزمایشـــگاه  رئیـــس  را  مطلـــب  ایـــن 
خراســـان رضـــوی اعـــام کـــرد و گفـــت:آب ژاول 
پـــس از تحویـــل بـــه امورهـــا بایســـتی در فواصـــل 
زمانـــی معیـــن مـــورد انـــدازه گیـــری درصـــد خلـــوص 

قـــرار بگیـــرد.
هوشـــیار اکبـــری افزود:درصـــد خلـــوص آب ژاول 
برحســـب مصـــرف در منطقـــه بـــا تواتـــر مبتنـــی بـــر 
حجـــم موجـــود، در زمـــان تحویـــل گیـــری، بعـــد از 
مصـــرف نصـــف حجـــم تحویـــل شـــده و در نهایـــت 
در یـــک ســـوم حجـــم باقیمانـــده ؛ انـــدازه گیـــری 

خواهـــد شـــد.

وی بـــا بیـــان اینکـــه درجـــه و میـــزان خلـــوص آب 
ژاول بســـته بـــه شـــرایط محیطـــی تغییـــر مـــی کنـــد، 
بـــر ضـــرورت کنتـــرل کیفیـــت ایـــن مـــاده تاکیـــد 
امـــکان  ایـــن  از  پیـــش  داشـــت:  اظهـــار  و  کـــرد 
تعییـــن خلـــوص آب ژاول صرفـــا در آزمایشـــگاه 
ســـتاد مهیـــا بـــود کـــه بـــا تهیـــه لـــوازم بـــرای ۱۴ 
ــه  ــتان ، زمینـ ــطح اسـ ــی در سـ ــگاه میکروبـ آزمایشـ
پایـــش کیفیـــت ایـــن مـــاده در شهرســـتان هـــای 

اســـتان هـــم فراهـــم شـــد.
وی همچنیـــن گفـــت: بـــه منظـــور آشـــنایی همـــکاران 
آزمایشـــگاه هـــای میکروبـــی آبفـــا در شهرســـتان 
هـــا ، اقـــدام بـــه برگـــزاری دوره یـــک روزه آمـــوزش 
تعییـــن خلـــوص آب ژاول در آزمایشـــگاه  نحـــوه 
ســـتاد شـــد کـــه طـــی آن   ۲۰ نفـــر از کارشناســـان 
شـــاغل در آزمایشـــگاه هـــای میکروبـــی بـــا فرآینـــد 
آزمـــون هـــای مرتبـــط بـــا کنتـــرل کیفیـــت آب ژاول 

آشـــنا شـــدند.

امکان آزمون تعیین درجه خلوص آب ژاول 
در آزمایشگاه های کنترل کیفیت آبفا 

خراسان رضوی فراهم شد
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همـــکاران آبفـــا بخشـــی از خـــون خـــود را بـــه بیمـــاران اهـــداء 
کردند

همزمـــان بـــا دهـــه مبـــارک فجـــر کارکنـــان شـــرکت آب و فاضـــاب 
خراســـان رضـــوی در اقدامـــی خداپســـندانه بخشـــی از خـــون خـــود را 

ــد. ــداء کردنـ ــاران اهـ ــه بیمـ بـ
بـــا هماهنگـــی پایـــگاه مقاومـــت بســـیج شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان 
رضـــوی اکیـــپ ســـیار پایـــگاه انتقـــال خـــون اســـتان در نمـــاز خانـــه ســـتاد 
حضـــور یافـــت و نســـبت بـــه خـــون گیـــری از داوطلبـــان اقـــدام کـــرد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت همـــکاران آبفـــا خراســـان رضـــوی در ســـتاد، 
ـــد  شـــرکت هـــای تبصـــره دو و امورهـــای تابعـــه در طـــول ســـال و در چن
نوبـــت بخشـــی از خـــون خـــود را بـــه بیمـــاران بســـتری در مراکـــز درمانـــی 

ـــد. اهـــداء مـــی کنن

برپایـــی نمایشـــگاه عفـــاف و حجـــاب در آبفـــا خراســـان 
رضـــوی 

همزمـــان بـــا دهـــه مبـــارک فجرانقـــاب اســـامی نمایشـــگاه عفـــاف و 
ـــی سرپرســـت  ـــد سرپرســـت و ب ـــوان ب ـــا رویکـــرد حمایـــت از بان حجـــاب ب

در نمـــاز خانـــه شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی برپـــا شـــد.در 
ایـــن نمایشـــگاه کـــه بـــه مـــدت یـــک هفتـــه دایـــر بـــود کلیـــه اقـــام 
مرتبـــط بـــا عفـــاف و حجـــاب و تولیـــدات دســـتی بانـــوان بـــی سرپرســـت 
وبدسرپرســـت تحـــت حمایـــت مرکـــز خیریـــه بیـــت المهـــدی )عـــج( همـــراه 
بـــا تخفیـــف  بـــه همـــکاران عرضـــه شـــد کـــه مـــورد اســـتقبال قـــرار گرفـــت.

برپایی نمایشگاه کتاب در آبفا خراسان رضوی

دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آب و فاضـــاب 
ـــک موسســـه  ـــکاری ی ـــا هم ـــر ب ـــه مناســـبت دهـــه فج خراســـان رضـــوی ب
ــوازم  ــه لـ ــاب و عرضـ ــگاه کتـ ــی نمایشـ ــه برپایـ ــدام بـ ــاب ، اقـ ــر کتـ نشـ

ــرد. ــزی کـ ــتاد مرکـ ــاختمان سـ ــر در سـ التحریـ
در ایـــن نمایشـــگاه کـــه بـــه مـــدت ده روز برپـــا بـــود و بـــه درخواســـت 
همـــکاران ســـه روزدیگـــر تمدیـــد شـــد ۵۰۰عنـــوان کتـــاب بـــا موضوعات 
و  سیاســـی،کودکان  عقیدتـــی   ، ادبی،شـــعر،رمان،مذهبی  تاریخـــی، 
نوجوانـــان ، روانشناســـی، و تفســـیربا تخفیـــف ۵۰ و ۷۵ درصـــد در 
اختیـــار خریـــداران قـــرار گرفـــت.در کنـــار ایـــن نمایشـــگاه برخـــی 

لـــوازم التحریـــر هـــم بـــه همـــکاران عرضـــه شـــد.

برنامه های فرهنگی آبفا نیشابور در دهه فجر

بنیـــادی  هـــای  برنامـــه  اجـــرای  نیشـــابوربر  آبفـــا  فرهنگـــی  کمیتـــه 
کـــرد. تاکیـــد  مختلـــف  هـــای  مناســـبت 

 آذیـــن بنـــدی  ســـردرب شـــرکت و ادارات تابعـــه و مـــکان هایـــی کـــه در 
دیـــد عمـــوم هســـتند ، برگـــزاری نشســـت بصیرتـــی بانـــوان و و تجلیـــل  
از بانـــوان شـــرکت ، برگـــزاری مســـابقات دارات ، تنیـــس روی میـــز ، 
دیـــدار از خانـــه ســـالمندان  و همچنیـــن قدردانـــی از کادر درمـــان بـــا 
ــادر شـــهید از تصمیمـــات  ایـــن  اهـــداء شـــاخه گل و تجلیـــل از یـــک مـ

ـــه اعـــام شـــده اســـت. کمیت

جلســـه مدیر عامل آبفای نیشـــابوربا بانوان شاغل در شرکت

ـــروزی  ـــن ســـالگرد پی ـــل و دومی ـــام اهلل دهـــه فجـــر و چه در ســـالروز ای
انقـــاب اســـامی و میـــاد بـــا ســـعادت حضـــرت فاطمـــه زهـــرا )س(  
جلســـه تجلیـــل از بانـــوان شـــاغل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان 
و  فرهنگـــی  شـــورای  اعضـــای   ، مدیرعامـــل  حضـــور  بـــا  نیشـــابور  
همـــکاران خانـــم شـــاغل برگزارشـــد.در ابتـــدای ایـــن جلســـه فاطمـــه 
حســـینی  مشـــاور مدیـــر عامـــل در امـــور بانـــوان ، گزارشـــی از فعالیـــت 
هـــای انجـــام شـــده در حـــوزه خواهـــران را بیـــان و از حضـــور مدیـــر 
عامـــل در ایـــن جلســـه تشـــکر کـــرد . مدیـــر عامـــل شـــرکت نیـــز ضمـــن 
ــی در  ــان مطالبـ ــه بیـ ــرا)س( و روز زن ، بـ ــرت زهـ ــاد حضـ ــک میـ تبریـ
ـــی  ـــواده پرداخـــت عل ـــان در ســـاختار خان ـــل زن ـــی بدی ـــا نقـــش ب رابطـــه ب
رضـــا اخویـــان از زنـــان بـــه عنـــوان بنیـــان خانـــواده نـــام بـــرد وهمـــگان 
را بـــه  الگـــو پذیـــری از فاطمـــه زهـــرا)س( دعـــوت و از بانـــوان و نقـــش 

آنهـــا در ســـاختار شـــرکت قـــدر دانـــی کـــرد.

ــات  وحـــش  ــارک حیـ ــابور از پـ ــا نیشـ ــوان آبفـ ــد بانـ بازدیـ
چشـــمه خســـرو 

ــات  ــارک حیـ ــابور از پـ ــاغل در شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـ ــوان شـ بانـ
بازدیـــد کردند.فاطمـــه حســـینی  نیشـــابور  وحـــش چشـــمه خســـرو 
بـــه  : هـــر ســـاله  ایـــن رابطـــه گفـــت  بانـــوان شـــرکت در  مســـئول  

ی
نگ

ره
ر ف

خبا
ا



13
99

ه 
ما

ن 
هم

، ب
1

64
ره 

ـــا
مـ

ش

17

مناســـبت والدت بـــا ســـعادت حضـــرت فاطمـــه زهـــرا )س( برنامـــه هـــای 
متنوعـــی در شـــرکت آب و فاضـــاب جهـــت تجلیـــل از بانـــوان برگـــزار 
ـــی  ـــوان و قـــدر دان ـــه بان ـــردن روحی ـــاال ب ـــرای ب مـــی شـــود کـــه امســـال ب
از مقـــام شـــامخ زن برنامـــه بازدیـــد بانـــوان شـــرکت از  پـــارک حیـــات 
وحـــش چشـــمه خســـرو  و برگـــزاری مســـابقات دارت در دســـتور کار 

قـــرار گرفـــت.

اهـــداء لـــوح تقدیـــر و هدیـــه بـــه  بانـــوان شـــاغل آبفـــا 
ســـبزوار

بـــه مناســـبت والدت حضـــرت فاطمـــه )س( بـــا حضـــور مدیرعامـــل ، 
معاونیـــن و مدیـــران شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار از 

بانـــوان ایـــن شـــرکت  تجلیـــل شـــد.
ایـــن  مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار در 
مراســـم ضمـــن تبریـــک والدت حضـــرت زهـــرا )س( و روز زن بـــر 
الگـــو بـــرداری از اخـــاق و رفتـــار حضـــرت فاطمـــه )س( در تمامـــی 
عرصـــه هـــای زندگـــی اعـــم از خانـــواده ، اجتمـــاع ، تربیـــت فرزنـــدان 

و... تاکیـــد کـــرد.
حســـین ریاضـــی  حضـــور بانـــوان را از افتخـــارات شـــرکت آبفـــا بیـــان 
کـــرد و افـــزود : جـــا دارد از بانـــوان شـــاغل کـــه در خانـــه و شـــرکت 

بانـــوان  پایـــان  در  شـــود.  قدردانـــی  هســـتند  فعالیـــت  مشـــغول 
 شـــاغل در شـــرکت آب و فاضـــاب بـــا اهـــدا لـــوح  وهدایـــا تقدیـــر 

شدند.

برگزاری جلسه امورفرهنگی  آبفا سبزوار

جلســـه امـــور فرهنگـــی آبفـــا ســـبزوار بـــا حضـــور کارشـــناس مســـئول 
امورفرهنگـــی و دینـــی شـــرکت آبفـــا خرســـان رضـــوی ، مدیرعامـــل 
و اعضـــای کمیتـــه امـــور فرهنگـــی و ورزشـــی ایـــن شـــرکت برگـــزار 
ــبزوار  ــاب سـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ ــر عامـ ــه مدیـ ــن جلسـ ــد.در ایـ شـ
بـــر اهمیـــت مباحـــث فرهنگـــی مبتنـــی بـــر دســـتورات قـــرآن  تاکیـــد 
کرد.حســـین ریاضـــی افـــزود : در ایـــن رابطـــه نقـــش روحانیـــت و 
امـــام جماعـــت را بســـیار پررنـــگ دانست.کارشـــناس مســـئول امـــور 
فرهنگـــی ودینـــی شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی هـــم 
ـــل هـــوا اســـت.  ـــری مث ـــام معظـــم رهب ـــه فرمـــوده مق ـــگ ب گفـــت : فرهن
حســـن دشـــت بیـــاض افـــزود: انعـــکاس فعالیـــت هـــای فرهنگـــی بـــه 
ــام  ــود.حجت االسـ ــام شـ ــع انجـ ــه موقـ ــد بـ ــتاد بایـ ــی سـ ــور فرهنگـ امـ
ـــا خراســـان رضـــوی  ـــور فرهنگـــی شـــرکت آبف درفشـــان کارشـــناس ام
هـــم  بربرگـــزاری مســـابقات فرهنگـــی بـــا حضـــور خانـــواده هـــا در ســـطح 

شـــرکت تاکیـــد کـــرد.

تاکیـــد بـــر مستندســـازی  برنامـــه هـــای فرهنگـــی امـــور 
تایبـــاد

ـــا حضـــور مدیـــر آبفـــا و ســـایر  ـــاد ب جلســـه  شـــورای فرهنگـــی امـــور تایب
ـــه برنامـــه هـــای فرهنگـــی پیـــش  اعضـــاء برگـــزار شـــد در ایـــن جلســـه ب
بینـــی شـــده ایـــن امـــور پرداختـــه شـــد و  هرچـــه باشـــکوه تـــر برگـــزار 
کـــردن ایـــن مراســـم   بـــا حضـــور حداکثـــری همـــکاران و اهمیـــت 

مستندســـازی ایـــن فعالیـــت هـــا مـــورد تاکیـــد شـــد.

تکریم  خانواده جانباز متوفی  همکار  آبفا  تایباد 
 مدیـــر آبفـــا شهرســـتان تایبـــاد بـــه اتفـــاق همـــکاران از خانـــواده همـــکار 

دیـــدار  ســـنگانی  شـــیرمحمد صانعـــی  متوفـــی  جانبـــاز  بازنشســـته 
کردنـــد.در ایـــن دیـــدار محمـــد امیـــن بابـــا غیبـــی از جانفشـــانی هـــای 
رزمنـــدگان اســـام تجلیـــل کـــرد و بـــا اهـــداء لـــوح و هدیـــه  از همســـر 

ایـــن همـــکار تجلیـــل بعمـــل آورد.

مراســـم تقدیـــر از بانـــوان شـــاغل  و برگزیدگان مســـابقات 
فرهنگـــی در آبفـــای تایباد

طـــی مراســـمی بـــه مناســـبت روزمـــادر و هفتـــه گرامیداشـــت مقـــام زن 
ــاد   ــور تایبـ ــکاران در امـ ــران همـ ــاغل و همسـ ــوی شـ ــکاران بانـ از همـ

ـــر شـــد.  تقدی
ـــاد  باتبریـــک  ســـالروز  ـــر امـــورآب وفاضـــاب تایب درایـــن مراســـم مدی
والدت حضـــرت فاطمـــه )س( و روز مـــادر و هفتـــه گرامیداشـــت مقـــام 
زن ، بااشـــاره بـــه شـــان و مقـــام زن درخانـــه و جامعـــه ازهمـــکاران 
بانـــوی شـــاغل  و همســـران همـــکاران درامـــور آب و فاضـــاب کـــه 
دردو جایـــگاه خانـــواده و اداره بـــا ازخودگذشـــتگی خدمـــت مـــی کننـــد، 
بااهدالـــوح و هدیـــه  تقدیـــر کـــرد. همچنیـــن همـــکاران آبفـــا تایبـــاد کـــه 
در مســـابقات فرهنگـــی حائـــز رتبـــه و مقـــام شـــده انـــد مـــورد تقدیـــر 
ـــدگان در مســـابقات  ـــه شـــرکت کنن ـــن رابطـــه ب ـــد.در همی قـــرار گرفتن

ـــر اهـــدا شـــد. ـــوح تقدی ـــز ل فرهنگـــی نی
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دانش آموزان کاشمری آب و زندگی را نقاشی کردند

ـــده در مســـابقه نقاشـــی آب  از دانـــش آمـــوزان کاشـــمری شـــرکت کنن
ـــر شـــد . و زندگـــی برگـــزار شـــده در ســـال ۱۳۹۸ تقدی

در ایـــن  دوره  دو دانـــش آمـــوز کاشـــمری منتخـــب ایـــن مســـابقه  
شـــدند کـــه بـــا حضـــور مدیـــر دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی 
شـــرکت و سرپرســـت امـــور بـــا اهـــدای لـــوح  و کارت هدیـــه مـــورد 

ــر قـــرار گرفتنـــد. تقدیـ

تجلیل ازبانوان امورگناباد

 طـــی مراســـمی بـــه مناســـبت روزمـــادر وهفتـــه گرامیداشـــت مقـــام زن 
ازهمـــکاران بانـــوی شـــاغل درامورگنابـــاد تقدیـــر شـــد.

ــک  ــن تبریـ ــاد ضمـ ــاب گنابـ ــورآب وفاضـ ــر امـ ــم ،مدیـ ــن مراسـ درایـ
وهفتـــه  مـــادر  وروز  )س(  فاطمـــه  حضـــرت  والدت  ســـالروز 
بـــه شـــان ومقـــام زن درخانـــه  گرامیداشـــت مقـــام زن وبااشـــاره 
وجامعـــه ازهمـــکاران بانـــوی شـــاغل درامـــورآب و فاضـــاب گنابـــاد کـــه 
ـــواده واداره باازخودگذشـــتگی خدمـــت مـــی کننـــد،  دردو جایـــگاه خان

تقدیرکـــرد. بااهدالـــوح 

تجدیدمیثـــاق کارکنـــان امورآبفاطرقبـــه شـــاندیزباآرمان 
هـــای امـــام وشـــهدا

دراولیـــن روز ازدهـــه فجرانقـــاب اســـامی،مدیر و کارکنـــان امـــور 
ـــا آرمان هـــای  ـــدار و ب ـــه شـــهرطرقبه دی ـــام جمع ـــه و شـــاندیز باام طرقب
امـــام، انقـــاب و رهبـــری تجدیـــد پیمـــان کردند.درایـــن دیدارکـــه 
حضـــور  شهرســـتان  اجرایـــی  هـــای  دســـتگاه  فرماندارومســـئولین 
داشـــتند سیدحســـن حســـینی- فرماندارشهرســـتان در ســـخنانی بـــه 
دســـتاوردهای نظـــام و اقدامـــات عمرانـــی شهرســـتان، حرکـــت روبـــه 
رشـــدپروژه هـــای عمرانـــی رانشـــانه توجـــه مســـئولین بـــه خدمتگـــزاری 
تبریـــک  نیزضمـــن  طرقبـــه  جمعـــه  دانســـت.ایزدی-امام  مـــردم 
وگرامـــی داشـــت چهـــل ودومیـــن بهارفجرانقاب،عظمـــت روزافـــزون 
ــق  ــب برحـ ــی عصرونائـ ــرت ولـ ــات حضـ ــامی رادرگروتوجهـ ــن اسـ میهـ
ایشـــان-مقام معظـــم رهبـــری وفـــداکاری هـــای امـــام راحـــل دانســـت .

برگـــزاری  همزمـــان نمایشـــگاه عفـــاف و حجـــاب و مراســـم 
ـــوان آبفـــای تربـــت حیدریـــه  ـــر از بان تقدی

بـــه مناســـبت والدت باســـعادت حضـــرت زهـــرا)س( و بزرگداشـــت 

ــن  ــوان ایـ ــر از بانـ ــم تقدیـ ــزاری مراسـ ــن  برگـ ــان ضمـ ــام زن همزمـ مقـ
شـــرکت  ، نمایشـــگاه عفـــاف و حجـــاب در محـــل ســـالن ســـاختمان شـــهید 
عباســـپور ایـــن شـــرکت دایـــر شـــد.  در ایـــن مراســـم مدیرعامـــل شـــرکت 
آبفـــای تربـــت حیدریـــه  ، روز زن را بـــه بانـــوان شـــاغل  تبریـــک گفـــت  و 

ـــر اهـــداء شـــد. ـــوح تقدی ـــوان ل ـــه بان ـــه ب در خاتم
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 تربت حیدریه   ش

رفع مشکل تامین آب 4 روستا در تربت حیدریه

ــه   ــای تربـــت حیدریـ ــرداری آب  شـــرکت آبفـ ــره بـ ــاون بهـ ــه معـ ــه گفتـ بـ
مشـــکل تامیـــن آب ۴ روســـتا در ایـــن شهرســـتان رفـــع شـــد. غامعبـــاس 
عبـــاس نـــژاد افـــزود: ایـــن چهـــار روســـتا تحـــت پوشـــش مجتمـــع رقیچـــه  
ـــر ۱۰۰  ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــه ب ـــد ک بخـــش کدکـــن  شهرســـتان قـــرار دارن
میلیـــون ریـــال و در مـــدت زمـــان ۱۵ روز  چـــاه مجتمع در ســـرمای شـــدید 
منطقـــه الیروبـــی شـــد و عمـــق آن افزایـــش یافـــت.وی افـــزود: حـــدود 
ــی  ــات الیروبـ ــا عملیـ ــه بـ ــود کـ ــه بـ ــوب گرفتـ ــاه  رسـ ــن چـ ــر از ایـ ۳۰ متـ
عمـــق آن از ۵۵ متـــر بـــه ۸۵ متـــر رســـید و الکتروپمـــپ در عمـــق تریـــن 
ـــا ایـــن اقـــدام دبـــی چـــاه  نقطـــه چـــاه نصـــب شـــد.وی خاطـــر نشـــان کـــرد: ب

ـــه افزایـــش یافـــت. ـــر برثانی ـــه ۷ لیت ـــر ب از ۲.۵ لیت

حضـــور اعضـــای پایـــگاه مقاومـــت آبفـــا تربـــت حیدریـــه در 
میـــدان تیـــر

 بنـــا بـــه دعـــوت فرمانـــده حـــوزه بســـیج ادارات و کارخانجـــات و همچنیـــن 
بـــه منظـــور ارتقـــاء ســـطح علمـــی و عملـــی اعضـــای بســـیج پایـــگاه شـــهید 

برونســـی آبفـــای تربـــت حیدریـــه  جمعـــی از اعضاءایـــن پایـــگاه  در دوره 
ـــدازی شـــرکت کردند.ایـــن دوره شـــامل کاس تئـــوری  آموزشـــی تیران
آمـــوزش نظامـــی و تیرانـــدازی در میـــدان تیـــر بـــود کـــه بـــا موفقیـــت بـــه 

پایـــان رســـید.
درجلسه کمیته راهبردی فاضالب شهر تربت حیدریه اعالم شد:

راه انـــدازی ســـامانه تغلیـــظ لجـــن در تصفیـــه خانه فاضالب  
تربـــت حیدریه

 دومیـــن کمیتـــه راهبـــردی فاضـــاب شـــهر تربـــت حیدریـــه  بـــه ریاســـت 
مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی برگـــزار شـــد. در ایـــن جلســـه کـــه 
ســـرمایه گـــذاران  پـــروژه فاضـــاب نیـــز حضـــور داشـــتند مســـائل 
مرتبـــط بـــا راه انـــدازی ســـامانه تغلیـــظ لجـــن ،  تعهـــدات ســـرمایه گـــذار 
در اجـــرای شـــبکه هـــای باقیمانـــده و نصـــب انشـــعابات فاضـــاب در 
قبـــال فـــروش پســـاب و همچنیـــن ســـاخت مـــدول دوم تصفیـــه خانـــه 
مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار گرفـــت.در ادامـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت 
آب و فاضـــاب تبصـــره دو تربـــت حیدریـــه از راه انـــدازی ســـامانه 
تغلیـــظ لجـــن در تصفیـــه خانـــه فاضـــاب ایـــن شـــهر خبرداد.علـــی رضـــا 
عباســـی ارزش روز ایـــن ســـامانه را ۱۵۰میلیـــارد ریـــال اعـــام کـــرد و 
ـــرده  ـــت طـــی ک ـــا موفقی ـــه آزمایشـــی را ب ـــه مرحل ـــن ســـامانه ک افـــزود: ای
اســـت در ســـال ۱۴۰۰ تحویـــل ســـرمایه گـــذار پـــروژه فاضـــاب شـــهر 
تربـــت حیدریـــه خواهـــد شـــد.وی بـــا اشـــاره بـــه ۱۷۰لیتـــر برثانیـــه 
دبـــی خروجـــی تصفیـــه خانـــه فاضـــاب تربـــت حیدریـــه خاطـــر نشـــان 
کـــرد: محصـــول حاصـــل از فعالیـــت ســـامانه تغلیـــظ لجـــن بـــه عنـــوان 
کـــود در بخـــش کشـــاورزی بـــکار گرفتـــه مـــی شـــود.وی اظهـــار داشـــت: 
معضـــل بـــو در تصفیـــه خانـــه هـــم برطـــرف شـــده و  پســـاب تصفیـــه خانـــه 
فاضـــاب نیـــز پـــس از تعییـــن تکلیـــف ، در اختیـــار صنایـــع متقاضـــی و 
واجدشـــرایط قـــرار مـــی گیـــرد.وی همچنیـــن از اجـــرای ۳۳۰کیلومتـــر 
خطـــوط انتقـــال و شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب درشـــهر تربـــت حیدریـــه 
ــر  ــرای ۸۵کیلومتـ ــرای اجـ ــزی الزم بـ ــد:برنامه ریـ ــرداد و یادآورشـ خبـ

شـــبکه و خطـــوط باقیمانـــده ایـــن پـــروژه انجـــام شـــده اســـت.به گفتـــه 
عباســـی ۲۷هـــزار مشـــترک تحـــت پوشـــش شـــبکه جمـــع آوری و دفـــع 
بهداشـــتی فاضـــاب شـــهر تربـــت حیدریـــه قـــرار دارنـــد  و ۲۰ هـــزار 

انشـــعاب دیگـــر در حـــال پیگیـــری و واگـــذاری اســـت.

بازدیـــد معـــاون آبفـــا خراســـان رضـــوی  از تصفیـــه خانـــه 
تربـــت حیدریـــه 

 معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه فاضـــاب آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــه 
همـــراه کارشناســـان ســـتادی از اقدامـــات انجـــام شـــده در تصفیـــه 
تمـــام شـــهرک  نـــا  خانـــه فاضـــاب تربـــت حیدریـــه و تصفیـــه خانـــه 
ـــد کـــه نماینـــدگان ســـرمایه گـــذار  ـــن بازدی ـــد کـــرد.در ای ولیعصـــر بازدی
فاضـــاب شـــهر تربـــت حیدریـــه نیـــز حضـــور داشـــتند ، مذاکراتـــی در 
ـــه فاضـــاب شـــهرک ولیعصـــر  ـــه خان ـــه طـــرح تکمیـــل تصفی خصـــوص تهی
صـــورت گرفـــت و در ادامـــه بـــا برگـــزاری جلســـه ای در اتـــاق مدیرعامـــل 
در خصـــوص تکمیـــل تصفیـــه خانـــه فاضـــاب و اجـــرای شـــبکه هـــای 
جمـــع آوری فاضـــاب و انشـــعابات باقیمانـــده شـــهر تربـــت حیدریـــه 

ــاذ شـــد. تصمیماتـــی اتخـ

تصویب صورت های مالی 1398آبفا تربت حیدریه 
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صـــورت هـــای مالـــی ســـال ۱۳۹۸ شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه 
بـــا حضـــور کلیـــه اعضـــاء  مجمـــع بصـــورت ویدئوکنفرانـــس در ســـالن 
جلســـات ســـتاد و شـــرکت آبفـــای  تربـــت حیدریـــه بررســـی و تصویـــب 
شـــد.در ابتـــدا جلســـه مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه  بـــه 
تشـــریح اقدامـــات و برنامـــه هـــا ، اهـــداف و راهکارهـــای رفـــع چالـــش 
هـــای   پیـــش روی ایـــن شـــرکت پرداخـــت وانجـــام مطالعـــات طـــرح تامیـــن 
ــر ،  ــهرک ولیعصـ ــه شـ ــه خانـ ــه ، تکمیـــل تصفیـ ــهر تربـــت حیدریـ آب شـ
ـــرداری و مشـــترکین،  ـــرون ســـپاری بهـــره ب تعییـــن وضعیـــت قـــرارداد ب
ــتمی در شـــرکت را از  ــر سیسـ ــازی تفکـ ــاده سـ ــان و پیـ آمـــوزش کارکنـ
ـــن ســـتادی نقطـــه  ـــه  معاونی ـــرد .در ادام اهـــداف مهـــم شـــرکت اعـــام ک
نظـــرات خـــود را در خصـــوص مـــوارد  مطـــرح شـــده بیـــان کردنـــد و بـــه 
بحـــث و تبـــادل نظـــر در خصـــوص مـــوارد موجـــود در مســـتندات ارائـــه 
شـــده پرداختنـــد.در پایـــان صـــورت هـــای مالـــی ســـال ۹۸ آبفـــا تربـــت 

حیدریـــه مـــورد تصویـــب قـــرار گرفـــت.

پنجمیـــن بلوئـــر هوادهـــی تصفیـــه خانـــه فاضـــالب شـــهر 
تربـــت حیدریـــه نصـــب شـــد

 مدیـــر دفتـــر بهـــره بـــرداری و توســـعه فاضـــاب شـــرکت آبفـــای تربـــت 
حیدریـــه از نصـــب پنجمیـــن و آخریـــن بلوئـــر هوادهـــی درتصفیـــه خانـــه 
فاضـــاب ایـــن شـــهر خبرداد.موســـی علـــوی اعتبارصـــرف شـــده بـــرای 
خریـــد و نصـــب ایـــن دســـتگاه را  بالـــغ بـــر دو میلیـــارد ریـــال اعـــام کـــرد 
وافـــزود : بـــا توجـــه بـــه اینکـــه هوادهـــی فاضـــاب یکـــی از موثرتریـــن 
و مهمتریـــن مراحـــل در تصفیـــه فاضـــاب مـــی باشـــد لـــذا بـــا نصـــب 
ــن  ــو احسـ ــه نحـ ــه بـ ــر  و تصفیـ ــی کاملتـ ــد هوادهـ ــر فرآینـ ــن بلوئـ آخریـ

انجـــام خواهـــد شـــد.

بررســـی وضعیـــت بخـــش هـــای آب و فاضـــالب مناطـــق 
محـــروم شـــهر تربـــت حیدریـــه 

مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا تربـــت حیدریـــه بـــه همـــراه نماینـــده ایـــن 

شهرســـتان  در مجلـــس شـــورای اســـامی ، شـــهردار و ســـایر مســـئولین 
ـــی کـــوی  ـــد اهال ـــن بازدی ـــد .در ای ـــد کردن از مناطـــق محـــروم شـــهر بازدی
صـــدف و چمـــران خواســـته هـــای خـــود را از جملـــه ضـــرورت اجـــرای 
شـــبکه هـــای آب و فاضـــاب مطـــرح کردنـــد کـــه مدیرعامـــل شـــرکت 
آمادگـــی خـــود را بـــرای برنامـــه ریـــزی هـــای شهرســـتان و ارائـــه خدمـــات 

اعـــام کـــرد.

نیشابور   

رفع اتفاق خط 800 بلوار غزالی نیشابور 

مســـئول روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور از رفـــع 
اتفـــاق خـــط اصلـــی بلـــوار غزالـــی ایـــن شـــهرخبر داد. ســـیفی  افـــزود : 
ایـــن اتفـــاق کـــه بـــر اثـــر شکســـتگی  در خـــط ۸۰۰ میلـــی متـــری شـــبکه 
توزیـــع رخ داده بـــود بـــا همـــت و تـــاش  اکیـــپ اتفاقـــات ایـــن شـــرکت 
ضمـــن اطـــاع رســـانی بـــه مشـــترکان  در اســـرع وقـــت بازســـازی شـــد.

ـــی  ـــابور معرف ـــت نیش ـــر والی ـــش س ـــا بخ ـــس اداره آبف رئی
ـــد  ش

مراســـم تودیـــع و معارفـــه رئیـــس اداره آب و فاضـــاب بخـــش ســـر 

والیـــت بـــا حضـــور رئیـــس هیـــات مدیـــره و مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و 
فاضـــاب شهرســـتان نیشـــابور ،بخشـــدار ،اعضـــای شـــورای اســـامی 
شـــهر چکنـــه ، شـــهردار و جمعـــی از مســـئوالن محلـــی برگـــزار شـــد در 
اقدامـــات  از  گزارشـــی  اداره  قبلـــی  رئیـــس  ایـــن نشســـت حاجـــی 
انجـــام شـــده در دوره تصـــدی خـــود در شـــهر چکنـــه و بخـــش ســـروالیت 
ارائـــه داد ســـپس صالحـــی تبـــار بـــه عنـــوان رئیـــس جدیـــد ایـــن اداره 
ـــان  مشـــکات  فاضـــاب  ـــه بی ـــه ب ـــه بخشـــدار چکن معرفـــی شـــد.در ادام
روســـتاهای برزنـــون و چنـــد روســـتای بـــزرگ دیگـــر بـــه ویـــژه شـــهر 
ـــه  پرداخـــت و خواســـتار پیگیـــری اجـــرای شـــبکه  فاضـــاب و جمـــع  چکن
آوری پســـاب بـــه دلیـــل بـــاال بـــودن ســـطح آب زیـــر زمینـــی در ایـــن 
 مناطـــق شـــد و گفـــت ایـــن موضـــوع مشـــکاتی بـــرای  مـــردم ایجـــاد کـــرده  

است.

پیشـــرفت ۵0 درصـــدی پـــروژه خـــط انتقـــال آب  بـــه 
نیشـــابور  دوروســـتای 

 مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو نیشـــابور  از پیشـــرفت 
۵۰ درصـــدی خـــط انتقـــال آب بلـــوار شـــهید ســـرایانی بـــه مخـــزن هوایـــی 

دو روســـتای مبارکـــه و شـــاد مهـــرک خبـــر داد.
علـــی رضـــا اخویـــان گفـــت : ایـــن پـــروژه شـــامل ۲هـــزارو۳۰۰ متـــر لولـــه 



13
99

ه 
ما

ن 
هم

، ب
1

64
ره 

ـــا
مـ

ش

21

ـــاب  ـــا اقطـــار ۲۵۰ و ۱۶۰ پلـــی اتیلـــن بـــه همـــراه ســـاخت دو ب گـــذاری  ب
ــراء  ــر آن اجـ ــزارو۱۰۰ متـ ــون هـ ــه تاکنـ ــد کـ ــی باشـ ــری مـ ــه آجـ حوضچـ
شـــده اســـت.وی اعتبـــار پیـــش بینـــی شـــده پـــروژه را ده میلیـــارد ریـــال 

اعـــام کـــرد.

بازدیـــد  نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـالمی از پـــروژه هـــای 
بخـــش آب میـــان جلگـــه 

 نماینـــده مـــردم شهرســـتان هـــای نیشـــابور و فیـــروزه در مجلـــس 
بـــه همـــراه مدیـــر عامـــل شـــرکت آبفـــا نیشـــابور   شـــورای اســـامی 
ـــد  ـــد کردن ـــان جلگـــه ایـــن شهرســـتان  بازدی ازتاسیســـات آب بخـــش می
ورونـــد ارائـــه خدمـــات بـــه مـــردم را مـــورد بررســـی قـــرار دادنـــد.
هاجـــر چنارانـــی در بازدیـــد از اداره و تاسیســـات بخـــش میـــان جلگـــه 
ــتاهای  ــه روسـ ــانی بـ ــروژه آبرسـ ــکر و پـ ــده تشـ ــام شـ ــات انجـ از اقدامـ
شـــاد مهـــرک و مبارکـــه را یکـــی از اقدامـــات  جهـــادی و موثـــر شـــرکت در 
راســـتای خدمـــت رســـانی بـــه مـــردم بیـــان کرد.علـــی رضـــا اخویـــان مدیـــر 
ـــن بازدیدهـــا، توضیحـــات الزم در هـــر بخـــش  ـــز در ای عامـــل شـــرکت  نی
ــرد م در  ــن مـ ــئولین و منتخبیـ ــکاری مسـ ــتار همـ ــه داد و خواسـ را ارائـ
ـــری  ـــی گی ـــروژه هـــا و پ ـــار پ ـــن اعتب ـــرای تامی مجلـــس شـــورای اســـامی ب

رفـــع  مســـائل موجـــود شـــد.

اقدامات 10 ماهه  آبفا شهر بار نیشابور 
 رئیـــس اداره آب و فاضـــاب شـــهر بـــار نیشـــابور اقدامـــات انجـــام شـــده 
در ۱۰ مـــاه ســـال ۹۹  را تشـــریح کـــرد. فاطمـــه حســـینی گفـــت : بـــا توجـــه 
بـــه فرســـودگی شـــبکه توزیـــع  آب شـــهر، ایـــن اداره  ۳۰۴ متـــر  از 
شـــبکه آب خیابـــان هـــا و میـــان هایـــی کـــه دچـــار حادثـــه و اتفاقـــات زیـــاد 
ــازی کـــرد .بـــه گفتـــه وی پـــروژه  اصـــاح  مـــی شـــدند را اصـــاح و نوسـ
شـــبکه اصلـــی انتقـــال آب شـــهر هـــم کـــه دچـــار فرســـودگی اســـت در 
حـــال پیگیـــری مـــی باشـــد .وی تعویـــض ۹۳ فقـــره کنتـــور معیـــوب و ۴ 
ـــام و رفـــع ۱۳۰ فقـــره اتفـــاق  ـــر ن فقـــره جابجایـــی کنتـــور ، ۵ فقـــره تغیی

را از اقدامـــات دیگـــر ایـــن اداره  بیـــان کـــرد. 

برپایی میز خدمت آبفا در مساجد شهرستان نیشابور 

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان نیشـــابور بـــرای دیـــدار 
چهـــره بـــه چهـــره بـــا شـــهروندان بـــا حضـــور در مســـاجد،  مشـــکات مناطـــق 

و شـــهروندان را رســـیدگی کـــرد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان نیشـــابور 
میـــز خدمـــت و دیـــدار بـــا نمازگـــزاران بـــه همـــت نیـــروی مقاومـــت 
ــابور در چنـــد مســـجد  ــپاه و شـــرکت آبفـــای شهرســـتان نیشـ بســـیج سـ
شـــهر برگـــزار شـــد.با آغـــاز چهـــل و دومیـــن ســـالگرد پیـــروزی انقـــاب 
اســـامی ایـــران در ۴ مســـجد میـــز خدمـــت برپـــا  کـــه بـــا اســـتقبال بســـیار 

خـــوب نمازگـــزاران روبروشـــد .

عملیات احیای چاه ها در شرکت آبفا نیشابور

توان تولید آب شهر نیشابور افزایش می یابد

 سرپرســـت معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب شـــرکت آبفـــا نیشـــابور 
از احیـــاء چـــاه شـــماره ۴۸ و آغـــاز احیـــاء چـــاه شـــماره ۲۴ ایـــن شـــهر 
خبـــرداد. ســـعید همـــت آبـــادی افـــزود:   چـــاه ۴۸ بعلـــت پارگـــی  جـــدار 
و ریـــزش شـــدید از مـــدار خـــارج  شـــده بـــود کـــه پـــس از ویدیـــو متـــری 
ـــات  ـــه عملی ـــی باشـــد  ک ـــاه م مشـــخص شـــد مشـــکل از انســـداد جـــدار چ
احیـــاء ترکیبـــی چـــاه بـــه صـــورت ایـــرو شـــوک ،  اســـید شـــویی و بـــرس 
ــه  ــر ثانیـ ــر بـ ــه ۲۲ لیتـ ــه بـ ــر ثانیـ ــر بـ ــاه از ۵ لیتـ ــی چـ ــام  و دبـ ــی انجـ زنـ
ــر جدیـــد  ــاء و حفـ ــات  احیـ ــاز عملیـ افزایـــش یافـــت.وی همچنیـــن از آغـ
ــادی  گفـــت : عملیـــات  ــاه شـــماره ۲۴ ایـــن شـــهر  خبـــر داد.همـــت آبـ چـ
ـــا عمـــق ۲۵۰ متـــر و دبـــی مجـــاز ۳۱ لیتـــر بـــر  حفـــاری و احیـــاء ایـــن چـــاه  ب
ثانیـــه در دســـتور کار قـــرار گرفـــت. وی افـــزود: حفـــاری چـــاه مذکـــور بـــه 
روش روتـــاری و تاریـــخ اتمـــام آن ۱۵ اســـفند مـــاه ســـال جـــاری پیـــش 
بینـــی شـــده اســـت. وی گفـــت: بـــا حفـــاری  و وارد مـــدار شـــدن ایـــن چـــاه 

حـــدود ۲۷ لیتـــر بـــر ثانیـــه بـــه تـــوان آبـــی شـــهر اضافـــه مـــی شـــود.  

سبزوار   

843 انشعاب غیرمجاز آب در سبزوار شناسایی شد
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کارشـــناس مســـئول امـــور حقوقـــی ،قراردادهـــا و تملـــک اراضـــی شـــرکت 
آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار از شناســـایی ۸۴۳ فقـــره انشـــعاب 
غیرمجـــاز آب در نـــه ماهـــه ســـالجاری در ســـبزوار خبـــر داد.علـــی اکبـــر 
کوشـــکی گفـــت : از ایـــن تعـــداد ۴۷۶ فقـــره تبدیـــل بـــه مجـــاز ، ۸۹ مـــورد 
بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی و الباقـــی در دســـت پیگیـــری مـــی باشـــد.وی 
افـــزود : عـــدم تعـــادل فشـــار در شـــبکه توزیـــع بـــه علـــت غیـــر برنامـــه ای 
بـــودن انشـــعابات ، احتمـــال ایجـــاد آلودگـــی در شـــبکه هنـــگام اتصـــال بـــه 
شـــبکه ، اســـتفاده بیـــش از حـــد از آب بـــه علـــت عـــدم انـــدازه گیـــری ، 
ـــی از جملـــه مشـــکاتی اســـت  عـــدم پرداخـــت آب بهـــا و نصـــب غیـــر اصول
کـــه انشـــعابات غیـــر مجـــاز بـــه وجـــود مـــی آورنـــد.وی بـــا بیـــان اینکـــه 
انشـــعابات غیـــر مجـــاز مهمتریـــن عامـــل هـــدر رفـــت آب در ســـبزوار 
مـــی باشـــد اضافـــه کـــرد :  در ایـــن مـــدت هـــزارو ۲۶۸ مـــورد پیمایـــش 

روســـتایی هـــم بـــرای شناســـایی آب غیـــر مجـــاز انجـــام شـــد.

چالـــش هـــا و ضـــرورت هـــای حـــوزه هـــای آب و فاضـــالب در 
شـــرکت آبفـــا ســـبزوار 

ــه  ــی بـ ــی منتهـ ــای مالـ ــورت هـ ــهام صـ ــان سـ ــادی صاحبـ ــی عـ ــع عمومـ مجمـ
ســـال ۹۸ شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو ســـبزواربه صـــورت ویدئـــو 
کنفرانـــس برگـــزار شـــد.در ایـــن جلســـه مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب 
ـــه چالـــش هـــای شـــرکت و ضـــرورت رفـــع   ـــا اشـــاره ب شهرســـتان ســـبزوار ب
کمبـــود مخـــزن ذخیـــره ،بـــر لـــزوم تجهیـــز و راه انـــدازی چـــاه هـــای دشـــت 
بفـــره و ضـــرورت تجهیـــز دو حلقـــه چـــاه در منطقـــه کلـــوت ، بـــرای تامیـــن 
فـــوری آب شـــرب شـــهر ســـبزوار تاکیـــد کـــرد. .حســـین ریاضـــی  ضـــرورت 
هـــای بخـــش فاضـــاب را ارتقـــا مـــدول اول تصفیـــه خانـــه فاضـــاب ، اجـــرا 
مـــدول دوم تصفیـــه خانـــه فاضـــاب ، اجـــرای شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب 
در مناطـــق باقـــی مانـــده و اصـــاح و بازســـازی شـــبکه هـــای قدیمـــی برشـــمرد 
و ادامـــه داد : اگـــر عملکـــرد مناســـب حـــوزه بهـــره بـــرداری و مشـــترکین 
ــود.وی در  ــبزوار بـ ــتان ، سـ ــهر اسـ ــن شـ ــی تریـ ــروز بحرانـ ــا امـ ــود قطعـ نبـ
ـــات فـــوق  ـــرای اقدام ـــی بیشـــتر ب ـــارات عمران ـــن جلســـه تخصیـــص اعتب ای

را خواســـتار شد.ریاســـت مجمـــع و معـــاون مالـــی و پشـــتیبانی شـــرکت آب 
ـــه شـــده نشـــان از  و فاضـــاب خراســـان رضـــوی هـــم گفـــت : گـــزارش ارائ
برنامـــه هـــای دقیـــق شـــرکت آبفـــا ســـبزوار دارد کـــه منجـــر بـــه عملکـــرد 
خـــوب ایـــن شـــرکت طـــی ســـال ۹۸ شـــده اســـت .محمـــد رضـــا اســـمعیل زاده 
ـــده  ـــرای تابســـتان ســـال آین ـــزی هـــای الزم ب ـــه ری ـــون برنام افـــزود : از اکن
ـــا قطعـــی آب مواجـــه نشـــوند.وی تاکیـــد کـــرد:  انجـــام شـــود تـــا مشـــترکان ب
ــام  ــبزوار را تمـ ــهر سـ ــبکه فاضـــاب شـ ــد بحـــث شـ ــه ۱۴۰۰ بایـ در بودجـ
شـــده داشـــته باشـــیم.عضو علـــی البـــدل هیـــات مدیـــره هـــم  گفـــت : بـــا 
وجـــود کمبـــود و تاخیـــر در تخصیـــص اعتبـــارات مالـــی بـــه مـــدد مدیریـــت 
و تجربـــه مدیرعامـــل و همـــکاران ایشـــان خللـــی در خدمـــات رســـانی بـــه 
ـــا انتقـــال  شـــهروندان در ســـبزوار، ایجـــاد نشـــده اســـت.باعثی افـــزود :  ب
ـــه حـــدود ۴۵ کیلومتـــر مشـــکات آب  ـــا فاصل ـــه ششـــتمد ب آب از داریـــن ب
شـــرب حـــل شـــده ومشـــترکین شـــهر ششـــتمد قـــدردان مجموعـــه شـــرکت 
آب و فاضـــاب ســـبزوار هســـتند.به گفتـــه وی  بـــا توجـــه بـــه فرســـودگی 
شـــبکه توزیـــع ، شـــهر ششـــتمد نیازمنـــد اصـــاح و نوســـازی شـــبکه هـــا مـــی 
ــی  ــع عمومـ ــان مجمـ ــود. در پایـ ــری شـ ــدر رفـــت آب جلوگیـ ــااز هـ ــد تـ باشـ
ـــه ســـال ۹۸ شـــرکت  ـــی منتهـــی ب ـــان ســـهام ،صـــورت هـــای مال عـــادی صاحب

آب و فاضـــاب تبصـــره دو ســـبزوار را  تصویـــب کـــرد.

بررســـی مشـــکالت فاضـــالب  منطقـــه قلعـــه نـــو در شـــورای 
اســـالمی شـــهر ســـبزوار

مدیرعامـــل و معاونیـــن شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار درجلســـه  
شـــورای اســـامی شـــهر بـــرای بررســـی مشـــکات فاضـــاب منطقـــه قلعـــه 
در  ســـبزوار  فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  یافتند.مدیرعامـــل  نوحضـــور 
ایـــن جلســـه گفـــت :در منطقـــه قلعـــه نـــو نیـــاز بـــه اجـــرای ۱۴ کیلومتـــر 
 : افـــزود  ریاضـــی  باشد.حســـین  مـــی  فاضـــاب  آوری  جمـــع  شـــبکه 
تاکنـــون ۸کیلومتـــر آن اجـــرا شـــده و اجـــرای ۴ کیلومتـــر دیگـــر  منـــوط 
بـــه  بازگشـــایی معابـــر منطقـــه خواهـــد بود.بـــه گفتـــه وی حـــدود دو 
کیلومتـــر شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب باقیمانـــده در ایـــن منطقـــه هـــم 

بـــا مشـــارکت مـــردم و شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار قابـــل اجراســـت.

بجستان   

اصـــالح شـــبکه توزیـــع آب دو روســـتا در شهرســـتان 
بجســـتان

عملیـــات اصـــاح شـــبکه  توزیـــع خیابـــان امـــام خمینـــی )ره(روســـتای 
زین آبـــاد شهرســـتان بجســـتان بـــه طـــول ۶۰۰متـــر شـــروع شـــد.به گفتـــه 
ـــا اصـــاح ایـــن مســـیر شـــاهد کاهـــش چشـــمگیر  مدیـــر امـــور بجســـتان  ب
اتفاقـــات آب  خواهیـــم بود.همچنیـــن اجـــرای عملیـــات اصـــاح شـــبکه 
توزیـــع روســـتای جزیـــن آغـــاز شـــد ایـــن عملیـــات بـــه طـــول ۶۰۰متـــر و بـــا 

ـــه ۱۱۰و۱۲۵ و فشـــار ۱۰در حـــال انجـــام اســـت . ـــر لول قط

بردسکن   

بازدیـــد فرمانـــدار  از مراحـــل اصـــالح خـــط انتقـــال قنـــات 
نوبهـــار  بردســـکن

 فرمانـــدار شهرســـتان و معـــاون هماهنگـــی و عمرانـــی فرمانـــداری 
بـــه اتفـــاق مدیـــر امـــور و رئیـــس اداره بهـــره بـــرداری و توســـعه آب از 
مراحـــل اجـــرای لولـــه گـــذاری و اصـــاح خـــط انتقـــال قنـــات نوبهارشـــهر 
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بردســـکن بـــه طـــول ۶۰۰ متـــر بازدیـــد کردنـــد . درایـــن بازدیـــد حســـین 
ارائـــه توضیحاتـــی در خصـــوص   بـــه  امـــور  مدیـــر  اولیائـــی  مهـــدوی 
پـــروژه پرداخـــت و افـــزود : اصـــاح و تقویـــت خـــط انتقـــال قنـــات نوبهـــار 
بـــا رویکـــرد افزایـــش دبـــی اســـتحصالی در منابـــع آبـــی شـــهر در دســـتور 

ــرار دارد. کار قـ

تایباد   

نشست هم اندیشی مجمع خیرین آب شهر کاریز 

 نشســـت هـــم اندیشـــی مجمـــع خیریـــن آب شـــهر کاریـــز برگـــزار شـــد. 
در ایـــن جلســـه  مدیـــر امـــور آبفـــای تایبـــاد ، ائمـــه جمعـــه ، اعضـــای 
ــزان  ــوه و میـ ــن در خصـــوص نحـ ــی از معتمدیـ ــامی و جمعـ ــورای اسـ شـ
جلـــب مشـــارکت خیریـــن در راســـتای پیشـــبرد پـــروژه هـــای آبرســـانی 

ایـــن شـــهر بحـــث و تبـــادل نظـــر کردنـــد .

کمبود آب شرب پنج روستای تایباد رفع شد

پنـــج  شـــرب  آب  گفت:کمبـــود  تایبـــاد  فاضـــاب  و  آب  امـــور  مدیـــر 
روســـتای تایبـــاد رفـــع شـــد.محمد امیـــن باباغیبـــی افـــزود: بـــرای رفـــع 
ـــه  ـــال ب ـــارد ری ـــر ۲۷ میلی کمبـــود آب شـــرب  ایـــن پنـــج روســـتا افـــزون ب

صـــورت مشـــارکتی بـــا قـــرارگاه پیشـــرفت و آبادانـــی ســـپاه امـــام رضـــا 
)ع( هزینـــه  و مشـــکل کمبـــود آب شـــرب افـــزون بـــر ۲ هـــزار و ۱۰۰ 
ــط  ــرای خـ ــه داد: اجـ ــد.وی ادامـ ــرف شـ ــتان برطـ ــن شهرسـ ــترک ایـ مشـ
انتقـــال آب شـــرب ایـــن پـــروژه بـــه طـــول هشـــت کیلومتـــر از روســـتای 
کـــوه آبـــاد آغـــاز و در روســـتای آبقـــه بـــه پایـــان مـــی رســـد.وی افـــزود: 
همچنیـــن بـــرای پایـــداری آب شـــرب در روســـتای سرخســـرا و ســـمنگان 
از توابـــع بخـــش میـــان والیـــت تایبـــاد افـــزون بـــر چهـــار میلیـــارد ریـــال 
بـــرای حفـــر یـــک چـــاه روســـتایی در مجتمـــع آبرســـانی روســـتایی محســـن 
آبـــاد مـــورد نیـــاز اســـت.باباغیبی بـــه فرســـوده بـــودن شـــبکه توزیـــع آب 
روســـتایی ایـــن شهرســـتان اشـــاره کـــرد و ادامـــه داد: شـــبکه توزیـــع 
روســـتایی تایبـــاد ۳۶۰ کیلومتـــر اســـت کـــه ۱۰۰ کیلومتـــر آن  فرســـوده 
اســـت.وی گفـــت: در حـــال حاضـــر مشـــترکان روســـتایی تایبـــاد در حـــوزه 
مســـکونی، تجـــاری، صنعتـــی و ســـایر مشـــترکان ۹ میلیـــارد ریـــال بدهـــی 

دارنـــد.

شـــهر  آب  شـــبکه   توســـعه  مشـــارکتی  پـــروژه  آغـــاز 
تایبـــاد مشـــهدریزه  

ــاز اجـــرای پـــروژه مشـــارکتی  ــاد از آغـ مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب تایبـ
توســـعه شـــبکه آب شـــهر مشـــهدریزه بـــه طـــول ســـه کیلومتـــر خبـــرداد.
محمدامیـــن باباغیبـــی افـــزود: ایـــن پـــروژه بـــا عنایـــت بـــه فرســـودگی 
شـــبکه و بـــا هـــدف جلوگیـــری از هـــدر رفـــت آب بـــا همـــکاری و همیـــاری 
خیریـــن شـــهر مشـــهدریزه و  مشـــارکت امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان 

ـــی شـــد . ـــاد عملیات تایب

پیمانـــکار محلـــی  باعـــث خســـارت بـــه خـــط انتقـــال روســـتای 
خیرآبـــاد شهرســـتان تایبـــاد شـــد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان تایبـــاد از رفـــع اتفـــاق خـــط 
انتقـــال لولـــه ۳۵۰ پرمیـــت مجتمـــع روســـتایی خیرآبـــاد  خبـــر داد. 
محمـــد امیـــن باباغیبـــی گفـــت : ایـــن اتفـــاق بـــر اثـــر بـــی احتیاطـــی پیمانـــکار 

محلـــی روســـتا رخ داده کـــه گـــروه اتفاقـــات و پیمانـــکار بهـــره بـــرداری 
در کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن اتفـــاق را رفـــع کردنـــد تـــا خللـــی در رونـــد 
خدمـــت رســـانی بـــه روســـتائیان پیـــش نیایـــد .وی همچنیـــن  ازتعویـــض 
ـــر داد  ـــاد خب ـــاد شهرســـتان تایب ـــوه آب ـــاژ روســـتای ک پمـــپ ایســـتگاه پمپ
ـــود آب  ـــی و کمب ـــری از کـــم آب ـــه منظـــور جلوگی ـــن اقـــدام ب و  افـــزود : ای

روســـتا انجـــام شـــد.

تربت جام   

بازســـازی خـــط انتقـــال جمـــع آوری آب شـــرب مجتمـــع 
ــام ــهر تربـــت جـ ــر شـ کوثـ

اتفاق خط انتقال جمع آوری آب مجتمع کوثر در مسیرعبورازکمربندی 
شـــرقی شـــهر تربـــت جـــام حـــد فاصـــل میـــدان ابوالوفـــای بوزجانـــی تـــا 
ــودر رخ  ــتگاه لـ ــک دسـ ــت یـ ــه فعالیـ ــه در نتیجـ ــاد کـ ــمیع آبـ ــدان سـ میـ
داده بـــود اصـــاح و بازســـازی شـــد.طول لولـــه گـــذاری بالولـــه گالوانیـــزه 

ـــه متـــراژ ۵۰ متـــر مـــی باشـــد. ۱۰اینـــچ ب
ــم  ــری هـ ــی متـ ــیرفلکه ۴۰۰ میلـ ــدد شـ ــک عـ ــروژه یـ ــن پـ ــرای ایـ دراجـ
هدررفـــت  وکاهـــش  انتقـــال  خـــط  تخلیـــه  از  جلوگیـــری  منظـــور  بـــه 
ــز  ــهر نیـ ــات احتمالـــی در پاییـــن دســـت کمربنـــدی شـ ــع اتفاقـ آب و رفـ
نصـــب شـــد.همچنین بـــه منظـــور جلوگیـــری ازافزایـــش فشـــار بـــه خـــط 
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ویـــژه درمـــوارد قطـــع ناگهانـــی آب کـــه همـــراه بـــا ایجـــاد ضربـــه قوچـــی 
و  پیلـــوت دار هـــم نصـــب  اطمینـــان  یـــک دســـتگاه شـــیر  می باشـــد 

راه انـــدازی شـــد.

جوین   

اصالح شبکه شهر حکم آباد شهرستان جوین 

 خـــط اصلـــی شـــبکه توزیـــع آب شـــهر حکـــم آبـــاد شهرســـتان جویـــن بـــه 
ـــور  ـــر ام ـــن تعویـــض شـــد. مدی ـــی اتیل ـــه ۱۱۰ پل ـــا لول ـــر ب طـــول ۳۰۰ مت
آبفـــای جویـــن اظهـــار داشـــت:این خـــط بـــه دلیـــل بـــروز اتفاقـــات متعـــدد  
ــوری  ــاخت و فیبرنـ ــر سـ ــات زیـ ــل ارتباطـ ــا کابـ ــواری بـ ــن همجـ و همچنیـ
ــه از  ــرح ، لولـ ــن طـ ــرای ایـ ــا اجـ ــری  افزود:بـ ــد.مهندس نظـ تعویـــض شـ
میـــدان خـــارج و بـــه ضلـــع کنـــاری انتقـــال داده شـــد ، ضمـــن اینکـــه 
ســـه خیابـــان منتهـــی بـــه میـــدان را نیـــز پوشـــش مـــی دهـــد و موجـــب 

پایـــداری و ارتقـــاء خدمـــات در شـــهر حکـــم آبـــاد مـــی شـــود .

چناران   

تجهیـــز چـــاه جدیـــد مجتمـــع ســـوهان و بهمـــن جـــان امـــور 
چنـــاران 

بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آبفـــای چنـــاران چـــاه جدیـــد مجتمـــع ســـوهان 

ــزود:  ــد افـ ــعود افرونـ ــاح شد.مسـ ــاده افتتـ ــز و آمـ ــان تجهیـ ــن جـ و بهمـ
ایـــن پـــروژه شـــامل حفـــر  و تجهیـــز چـــاه ،اجـــرای دو هـــزار متـــر خـــط 
انتقال،هزارو۳۰۰متـــر شـــبکه بـــرق وســـاخت یـــک مخـــزن ۵۰متـــر 
ــد . ــی باشـ ــال مـ ــارد ریـ ــر ده میلیـ ــغ بـ ــه ای بالـ ــا هزینـ ــی بـ ــی بتنـ مکعبـ

ــر  ــاران تقدیـ ــای چنـ ــر آبفـ ــاد از مدیـ  بخشـــدار  ســـید آبـ
کـــرد 

پـــور بخشـــدار شـــهرجدید   احمـــد   داوود 
از  چنـــاران   -شهرســـتان  آبـــاد  ســـید 
امـــور  مدیـــر  افرونـــد  مســـعود  زحمـــات  
ابفـــای چنـــاران در فضـــای مجـــازی  جهـــت 
آبـــی روســـتای  تکمیـــل مجتمـــع  و  تجهیـــز 
ســـوهان ،بهمـــن جـــان،و علـــی آبـــاد وچمگـــرد 
تقدیـــر کـــرد. ایـــن پـــروژه  بمناســـبت دهـــه 

فجـــر افتتـــاح شـــد.

خلیل آباد   

گام چهارم ایمنی آب در خلیل آباد برداشته شد

اولیـــن جلســـه برنامـــه ایمنـــی آب در ســـال جدیـــد، و پـــس از یکپارچـــه 
ســـازی بـــا حضـــور مدیـــر امـــور، نماینـــده فرمانـــداری ومدیـــر شـــبکه 
بهداشـــت ودرمـــان و رئیـــس مرکـــز بهداشـــت شهرســـتان و کارشناســـان 
ادارات  )محیـــط  زیســـت، شـــهرداری، صنعـــت ومعدن،جهـــاد کشـــاورزی و 
ـــارم برنامـــه  ـــاد درراســـتای گام چه مرکزبهداشـــت( شهرســـتان خلیـــل آب
ایمنـــی آب برگزارشـــد .در ایـــن نشســـت در موردمخاطـــرات منابـــع آبـــی  
ـــه ادارات  ـــت هـــا ونقشـــی ک ـــن فعالی ـــی و اثربخشـــی ای ـــات کنترل واقدام
عضـــو در کاهـــش عوامـــل مخاطـــره آمیـــز دارنـــد بحـــث وتبـــادل نظـــر شـــد.

نمایشگاه دستاوردهای امور خلیل آباد 
نمایشـــگاه فعالیـــت هـــای امـــور آب و فاضـــاب خلیـــل آبـــاد درمصلـــی ایـــن 

ـــروزی انقـــاب  ـــن ســـالگرد پی ـــل و دومی ـــا چه ـــا شـــد.همزمان ب شـــهر برپ
اســـامی، نمایشـــگاه فعالیـــت هـــای امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان 
خلیـــل آبـــاد، در یـــک  ســـال گذشـــته در ورودی صحـــن مصلـــی ایـــن 
شهرســـتان برپـــا شـــد. کـــه بـــا اســـتقبال گســـترده شـــهروندان نیـــز 

همـــراه بـــود.

خواف   

تاکیـــد امـــام جمعـــه خـــواف  بربرخـــورد قانونـــی بـــا متخلفـــان 
حـــوزه آب

ــتان  ــن شهرسـ ــه ایـ ــام جمعـ ــا امـ ــواف  بـ ــاب  خـ ــور آب و فاضـ ــر امـ مدیـ
ایـــن دیـــدار وضعیـــت آب  دیـــدار کرد.ســـید حســـن رضائیـــان  در 
ـــای خـــواف  ـــور آبف ـــار داشـــت:  ام ـــه اطـــاع رســـاند و اظه شهرســـتان را ب
خودگـــردان اســـت و بایـــد مـــردم شـــریف ایـــن شهرســـتان بـــرای ادامـــه 
ــدام  ــود اقـ ــای خـ ــض آب بهـ ــت قبـ ــه پرداخـ ــبت بـ ــانی نسـ ــت رسـ خدمـ
کنند.امـــام جمعـــه  خـــواف نیـــز گفـــت :کار آبفـــای خـــواف بســـیار مشـــکل 
اســـت و بنـــده آمـــاده هـــر گونـــه همـــکاری بـــا ایـــن امـــور مـــی باشـــم.

ـــژاد افـــزود: وجـــود خیریـــن و همچنیـــن معـــادن  حجـــت االســـام  برزگرن
ــتاها  ــوزه آب روسـ ــه پیشـــرفت حـ ــد  بـ ــی توانـ ــنگان مـ ــنگ آهـــن سـ سـ
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کمـــک بســـزایی کنـــد و الزم اســـت کـــه بـــا ایـــن امـــور همـــکاری داشـــته 
باشـــند.وی همچنیـــن بـــر برخـــورد قانونـــی بـــا متخلفیـــن حـــوزه آب تاکیـــد 
کـــرد و از  مـــردم خواســـت در  پرداخـــت قبـــوض خـــود همـــکاری  داشـــته 

باشـــند.

آغـــاز اجـــرای عملیـــات آبرســـانی بـــه ۵ روســـتای مـــرزی 
خـــواف

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف از آغـــاز اجـــرای عملیـــات 
ایـــن شهرســـتان  خبـــر داد.ســـید  بـــه۵ روســـتای مـــرزی  آبرســـانی 
حســـن رضائیـــان افـــزود: اجـــرای ایـــن خـــط بـــه طـــول ۹ کیلومتـــر دی مـــاه 
ســـال جـــاری کلیـــد خـــورد.وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای اجـــرای ایـــن خـــط 
ـــه شـــده اســـت  ـــار در نظـــر گرفت ـــال اعتب ـــارد ری ـــال حـــدود ۱۹ میلی انتق
ـــا قبـــل از شـــروع فصـــل  ـــرداری از ایـــن پـــروژه ت ـــا بهـــره ب اعـــام کـــرد: ب
تابســـتان آینـــده ، ۸۷۹نفـــر جمعیـــت ســـاکن در ایـــن  روســـتاهای مـــرزی 

از آب شـــرب ســـالم و بهداشـــتی  بهـــره  منـــد خواهنـــد شـــد.

مدیـــر امـــور شهرســـتان خواف:وظیفـــه مـــا پاســـخگویی بـــه 
مشـــترکان اســـت

 مدیـــر  کانـــال خبـــری خاطـــرات بکـــر خـــواف بـــا مدیـــر امـــور آبفـــای ایـــن 

شهرســـتان دیـــدار و گفتگـــو کرد.درایـــن دیـــدار ســـید حســـن رضائیـــان 
ضمـــن تشـــکر از همراهـــی و همـــکاری مدیـــر گـــروه خاطـــرات بکـــر 
ــه  ــات مجموعـ ــی آب و اقدامـ ــوص قطعـ ــت: در خصـ ــار داشـ ــواف اظهـ خـ
آبفـــا  مـــردم شـــریف شهرســـتان خـــواف نیـــاز بـــه آگاهـــی دارند.یکـــی از 
ـــا  نظراتـــی کـــه در ایـــن دیـــدار عنـــوان شـــد نشســـت  پرســـش و پاســـخ ب
مدیـــر ابفـــای شهرســـتان خـــواف بـــود کـــه مـــورد اســـتقبال قـــرار گرفـــت. 
الزم بـــه ذکـــر اســـت ایـــن گـــروه دارای حـــدود ۶۰ هـــزار عضـــو ایرانـــی 
و افغانســـتانی  و ســـایر شـــهرهای اســـتان مـــی باشـــد .رضائیـــان گفـــت 
ــتان  ــا پاســـخگویی بـــه شـــهروندان فهیـــم و شـــریف شهرسـ ــه مـ :وظیفـ
اســـت وافتخـــار می کنیـــم در جهـــت حـــل مشـــکات مشـــترکان قـــدم 

برداریـــم.

100انشـــعاب آب در روســـتای گـــرازی خـــواف اســـتاندارد 
ســـازی شـــد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف گفت:بیـــش از ۱۰۰ 
و  نوســـازی  شهرســـتان  ایـــن  گـــرازی  روســـتای  در  آب  انشـــعاب 
ـــه  ـــه این ک ـــا اشـــاره ب ـــان ب اســـتاندارد ســـازی شـــد.  ســـید حســـن رضائی
ایـــن  افـــزود:در  می شـــود  آب  تلفـــات  ســـبب  فرســـوده  انشـــعابات 
عملیـــات  انشـــعابات فرســـوده آب مشـــترکین بـــا اســـتفاده از لولـــه 
ــعابات  ــازی انشـ ــا نوسـ ــه بـ ــد  کـ ــازی شـ ــاح و نوسـ ــاالت الزم اصـ و اتصـ
فرســـوده عـــاوه بـــر جلوگیـــری  از هـــدر رفـــت آب ، آمـــار حـــوادث و 

اتفاقـــات نیـــز کاهـــش خواهـــد یافـــت .

همـــکاری امـــام جماعـــت اهـــل ســـنت خـــواف بـــا امـــور 
شهرســـتان

ــن  ــان ایـ ــی از كاركنـ ــراه جمعـ ــه همـ ــواف بـ ــتان خـ ــای شهرسـ ــر آبفـ مدیـ
ــا  مولـــوی احـــراری امـــام جمعـــه  اهـــل ســـنت ایـــن شهرســـتان  امـــور بـ
ــواف  ــای خـ ــور آبفـ ــر امـ ــو كردنـــد.در ایـــن دیـــدار، مدیـ دیـــدار و گفتگـ
ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از  وضعیـــت آب شهرســـتان ، از برنامـــه ریـــزی 

ایـــن امـــور بـــرای خدمـــت رســـانی هرچـــه بهتـــر بـــه مشـــترکان  خبـــر 
داد.ســـید حســـن رضائیـــان همچنیـــن از همـــكاری و همراهـــی امـــام 
جمعـــه اهـــل ســـنت خـــواف بـــا آبفـــا قدردانـــی كـــرد و گفـــت: اســـتفاده 
از امامـــان جمعـــه  و تریبـــون نمازجمعـــه، ظرفیتـــی تاثیرگـــذار بـــرای 
فرهنـــگ ســـازی و مدیریـــت مصـــرف  آب در بیـــن شـــهروندان اســـت. 
مولـــوی احـــراری امـــام جمعـــه خـــواف نیـــز ضمـــن تقدیـــر از زحمـــات 
مجموعـــه آبفـــا  در  تامیـــن آب ، بـــر رفـــع مشـــکات و فرســـودگی شـــبکه 
توزیـــع در شهرســـتان خـــواف تاکیـــد و آمادگـــی خـــود را بـــرای همـــکاری 
بـــا آبفـــا در ایـــن زمینـــه اعـــام کـــرد.وی همچنیـــن در خصـــوص اســـتفاده 
ـــه  ـــرای تشـــویق مـــردم ب ـــه و  مســـاجد ب ـــاز جمع ـــون نم از پتانســـیل تریب
مصـــرف بهینـــه آب و پرداخـــت بـــه موقـــع قبـــوض قـــول مســـاعد داد.

شـــرط بخشـــودگی خســـارت ناشـــی از انشـــعابات غیـــر مجـــاز 
آب در خـــواف 

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب  خـــواف گفت:۱۳۱فقـــره انشـــعاب غیرمجـــاز 
آب طـــی ســـال جـــاری در ایـــن شهرســـتان  کشـــف شد.ســـید حســـن 
ــانی  ــبکه آبرسـ ــت کاری شـ ــاز و دسـ ــعاب غیرمجـ ــود انشـ ــان  وجـ رضائیـ
ــازی  ــی سـ ــبکه  و خنثـ ــی در شـ ــال آلودگـ ــث احتمـ ــراد را باعـ ــط افـ توسـ
ــامیدنی را کاهـــش  ــه  ضریـــب بهداشـــتی آب آشـ کلرزنـــی  دانســـت کـ
می دهـــد. وی بـــا بیـــان اینکـــه افـــرادی کـــه بـــه هـــر دلیلـــی تاکنـــون 
بـــا  انـــد  کـــرده  اســـتفاده  آشـــامیدنی  آب  از  غیرمجـــاز  به صـــورت 
ــی  ــوردار مـ ــور برخـ ــه امـ ــارت وارده بـ ــودگی خسـ ــاری از بخشـ خوداظهـ
شـــوند اظهـــار داشـــت:  در صـــورت عـــدم منـــع قانونـــی انشـــعابات 
ـــد شـــد. وی  از انشـــعابات غیرمجـــاز  ـــه مجـــاز تبدیـــل خواهن غیرمجـــاز  ب
بـــه عنـــوان مهمتریـــن عامـــل هـــدر رفـــت آب نـــام بـــرد و گفـــت: بـــروز 
عـــدم تعـــادل فشـــار در شـــبکه توزیـــع از جملـــه مشـــکاتی اســـت کـــه 
ــواف   ــای خـ ــور آبفـ ــر امـ ــود می آورند.مدیـ ــه وجـ ــاز بـ ــعابات غیرمجـ انشـ
ــواف خواســـت  ــتان خـ ــتاهای شهرسـ ــهرها و روسـ ــاکنین شـ ــه سـ از کلیـ
هرگونـــه تخلـــف در خصـــوص انشـــعابات آب را از طریـــق شـــماره تمـــاس  
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ــود. ــدام شـ ــری آن اقـ ــه پیگیـ ــبت بـ ــا نسـ ــام تـ ۱۲۲ اعـ

بهـــره منـــدی ســـه هـــزار روســـتایی از اجـــرای دو پـــروژه 
ــواف ــن آب  در خـ تامیـ

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف از اجـــرای دو پـــروژه 
حســـن  خبرداد.ســـید  شهرســـتان  ایـــن  در  روســـتایی  آب  تامیـــن 
ــاح   ــامل اصـ ــه شـ ــا کـ ــروژه هـ ــن پـ ــی از ایـ ــه یکـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ رضائیـ
۶.۴ کیلومتـــر اصـــاح خـــط انتقـــال بـــا لولـــه ۱۱۰ چدنـــی و پلـــی اتیلـــن  
مـــی باشـــد افـــزود: ایـــن پـــروژه در روســـتای ۷۴۹ نفـــری خلـــط آبـــاد 
و بـــا هزینـــه بالـــغ بـــر ۱۲ میلیـــارد ریـــال اجـــرا شـــد.وی پـــروژه دیگـــر 
ــی و  ــر مکعبـ ــره ۵۰۰ متـ ــون ذخیـ ــه مدفـ ــی نیمـ ــزن بتنـ ــداث مخـ را  احـ
اصـــاح ۴ کیلومتـــر خـــط انتقـــال و شـــبکه توزیـــع آب در روســـتای رزداب 
اعـــام کـــرد کـــه بـــا۳۰ میلیـــارد ریـــال  هزینـــه اجـــرا  و۲هـــزارو۲۶۰ نفـــر 

ــدند. ــد شـ ــره منـ ــان آن بهـ ــتایی از مزایـ روسـ

10 ماه سال 99 انجام شد:

ــتاهای  ــهرها و روسـ ــاق آب در شـ ــورد اتفـ ــع ۵6۵4مـ رفـ
شهرســـتان مـــرزی خـــواف

بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب خـــواف پنـــج هـــزارو ۶۵۴ مـــورد 
اتفـــاق آب شـــهری و روســـتایی در ایـــن شهرســـتان طـــی ۱۰ مـــاه ســـال 
۹۹ رفـــع شـــده است.ســـید حســـن رضائیـــان افـــزود: از ایـــن تعـــداد 
۳هزارو۱۰۰مـــورد اتفـــاق درشـــبکه هـــای توزیـــع ودوهـــزارو۵۵۴ 

مـــورد هـــم در خطـــوط انتقـــال و انشـــعابات گـــزارش شـــده اســـت. 
وی فرســـودگی شـــبکه هـــای توزیـــع و خطـــوط انتقـــال آب روســـتایی و 
ــرد:  ــان کـ ــر نشـ ــوان وخاطـ ــد عنـ ــه ترتیـــب ۵۰ و ۳۰ درصـ ــهری را بـ شـ
طـــول خطـــوط انتقـــال آب در ایـــن شهرســـتان ۴۲۰ کیلومتـــر و طـــول 
شـــبکه توزیـــع ۸۳۷ کیلومتـــر مـــی باشـــد کـــه در بـــازه زمانـــی اعـــام 

ــده اســـت. ــاح شـ ــع اصـ ــبکه توزیـ ــر شـ ــده ۳۳.۵ کیلومتـ شـ

خوشاب   

بخشدار مرکزی از مدیر امور خوشاب تقدیر کرد

ـــا  شـــهاب الدیـــن  ـــا سرپرســـت امورآبفـــا خوشـــاب ب جعفـــر اســـماعیلی نی
نورمحمـــدی جامـــی بخشـــدار جدیـــد بخـــش مرکـــزی دیـــدار کـــرد.

درایـــن دیـــدار ، اســـماعیلی نیـــا  بـــه تشـــریح اقدامـــات ونحـــوه  خدمـــات 
ارائـــه شـــده در ایـــن بخـــش پرداخـــت و مشـــکات روســـتای تحـــت 
پوشـــش را فرســـودگی  شـــبکه توزیـــع و خطـــوط انتقـــال آب شـــرب 
ـــاری هـــا در اصـــاح  و بهســـازی  عنـــوان کـــرد و خواســـتار مشـــارکت دهی

شـــبکه هـــای فرســـوده شـــد.
شـــهاب االدیـــن نورمحمـــدی هـــم نســـبت بـــه رفـــع چالـــش هـــا قـــول 
مســـاعد  داد و درپایـــان بـــا تقدیـــم لـــوح از زحمـــات موثـــر و اقدامـــات  

مدیـــر آبفـــا خوشـــاب تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.

اتمام عملیات آبرسانی رینگ شهری سلطان آباد
 طـــرح آبرســـانی رینـــگ شـــهری بـــا اجـــرای  یـــک کیلومتـــر لولـــه پلـــی اتیلـــن 
ـــال  ـــه خـــط انتق ـــد ب ـــا ســـایز ۱۶۰  ، نصـــب شـــیرآالت ، اتصـــال خـــط جدی ب
قدیـــم آب شـــرب شـــهر ســـلطان آبـــاد بـــه اتمـــام رســـید.جعفر اســـماعیلی 
سرپرســـت آبفـــای خوشـــاب گفـــت: بـــا اجـــرا و بهـــره بـــرداری از ایـــن خـــط 

مشـــکل کمبـــود و افـــت فشـــار مشـــترکین جنـــوب شـــهر ســـلطان آبـــاد 
)شـــهرک ســـجاد( بـــه خصـــوص در فصـــول گـــرم ســـال مرتفـــع خواهـــد 

شـــد

بررســـی راه هـــای ارائـــه خدمـــات آب شـــرب بـــه مددجویان 
بهزیستی خوشاب

  طـــی نشســـت مشـــترک جعفـــر اســـماعیلی نیـــا  سرپرســـت امـــور آبفـــا بـــا 
ریاســـت بهزیســـتی و  مدیـــر بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران شهرســـتان 
ـــع  ـــه هـــای همـــکاری و رفـــع موان ـــا موضـــوع بررســـی زمین ـــه ب خوشـــاب ک
ـــه خدمـــات در حـــوزه هـــای گوناگـــون و همـــکاری هـــای الزم بیـــن  در ارائ
دســـتگاه هـــای متبـــوع  بـــه معلـــوالن ، جانبـــازان  و ســـایر مشـــترکین تحـــت 
ــه خصـــوص  ــران  بـ ــور ایثارگـ ــهید و امـ ــاد شـ ــتی و بنیـ پوشـــش بهزیسـ
در زمینـــه خدمـــات آب شـــرب برگـــزار شـــدجعفر اســـماعیلی نیـــا گفـــت: 
شـــرکت آبفـــای خراســـان رضـــوی  وآبفـــای شهرســـتان تســـهیل در ارائـــه 
خدمـــات بـــه جامعـــه معلـــوالن و جانبـــازان معـــزز را جـــزء اولویـــت هـــای 
خـــود دانســـته و در ایـــن راســـتا  گام هـــای موثـــری برداشـــته اســـت و 
بـــا ارائـــه خدمـــات غیـــر حضـــوری  ، ارســـال قبـــوض بصـــورت پیامـــک ،  
معرفـــی ســـامانه هـــای پرداخـــت قبـــوض آب و... در تحقـــق ایـــن موضـــوع  
راســـخ مـــی باشد.ریاســـت بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران و مدیریـــت 
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بهزیســـتی شهرســـتان هـــم ضمـــن قدردانـــی از ســـقایی آبفـــا از نحـــوه 
ارائـــه خدمـــات بـــه خانـــواده هـــای شـــهدا، جانبـــازان و ایثارگـــران اعـــام 

رضایـــت منـــدی کـــرد.

داورزن   

تقدیر فرمانده انتظامی  از رابط آبفا داورزن
فاضـــاب  و  آب  امـــور  مدیـــر   
توســـط  داورزن  شهرســـتان 
فرمانـــده انتظامـــی ایـــن شهرســـتان 
ـــه  ـــوح ، تقدیـــر  شـــد. ب ـــا اهـــدای ل ب
ـــط عمومـــی امـــور آب  گـــزارش رواب
و فاضـــاب داورزن ، در جلســـه ای 
ــط  ــاب بهتریـــن رابـ ــرای انتخـ ــه بـ کـ
بیـــن ادارات و نیـــروی انتظامـــی در 
محـــل دفتـــر فرماندهـــی انتظامـــی 
تشـــکیل  داورزن  شهرســـتان 
ـــی نســـب از  شـــد محمـــد رضـــا حقان
امـــور داورزن،  عنـــوان برتریـــن 
جهـــت  در  ادارات  فعـــال  رابـــط 

پیشـــگیری از وقـــوع جـــرم و آســـیب هـــای اجتماعـــی را احـــراز کـــرد.

درگز   

گنـــد زدایـــی مخـــزن ذخیـــره آب روســـتای جشـــن آبـــاد 
شهرســـتان درگـــز 

توابـــع  از  آبـــاد  جشـــن  روســـتای  در  کشـــاورزان  فعالیـــت  براثـــر 
شهرســـتان درگـــز خـــط انتقـــال چشـــمه آب شـــرب ایـــن روســـتا گل آلـــود 
شـــد کـــه بـــا اطـــاع آبـــدار روســـتا وهماهنگـــی بـــا واحـــد کنتـــرل کیفـــی 
ــی  ــو و گندزدایـ ــه شستشـ ــدام بـ ــرداری اقـ ــره بـ ــپ بهـ ــور ،  اکیـ آب امـ
ـــن  ـــری از قطـــع آب در ای ـــرای  جلوگی ـــن ب ـــه ( مخـــزن کرد.همچنی )کلرین

بـــازه زمانـــی از چـــاه رزرو اســـتفاده شـــد تـــا مشـــترکین  دچـــار مشـــکل 
نشـــوند. شستشـــوی مخـــزن تـــا ســـاعت ۳  بامـــداد بـــه طـــول انجامیـــد.

سرخس   

در  روســـتایی  شـــرب  آب  از  برخـــورداری  شـــاخص 
یابـــد مـــی  افزایـــش  ســـرخس  شهرســـتان 

خیریـــن  نماینـــده  و  ســـرخس  فاضـــاب   و  آب  امـــور  مدیـــر  جلســـه 
شـــد. برگـــزار  شهرســـتان 

از ظرفیـــت خیریـــن  اســـتفاده  بـــه  مباحـــث مربـــوط  ایـــن جلســـه  در 
روســـتاهای  در  آبرســـانی  اولویـــت  دارای  هـــای  پـــروژه  اجـــرای  در 
ـــر امـــور  ـــر پوروحدتـــی مدی شهرســـتان مـــورد بررســـی قـــرار گرفت.امی
ضمـــن تشـــکر از حـــاج آقـــا نباتـــی نماینـــده خیریـــن خاطـــر نشـــان کـــرد: بـــا 
جـــذب و اســـتفاده از ظرفیـــت خیریـــن و اجـــرای پـــروژه هـــای آبرســـانی، 
روســـتاها  محـــروم  مناطـــق  در  شـــرب  آب  از  برخـــورداری  شـــاخص 

ــت. ــد یافـ ــش خواهـ افزایـ

ــروی  ــورد نیـ ــتار برخـ ــرخس خواسـ ــا سـ ــور آبفـ ــر امـ مدیـ
ــاز شـــد ــر مجـ ــعابات غیـ ــببین انشـ ــا مسـ ــی بـ انتظامـ

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب ســـرخس  بـــا فرمانـــده نیـــروی انتظامـــی 
شهرســـتان دیدار کرد. در این جلســـه امیرپوروحدتی ضمن تشـــکر از 
همـــکاری هـــا و مســـاعدت هـــای فرماندهـــی نیـــروی انتطامـــی شهرســـتان 
ســـرخس خواســـتار افزایـــش تعامـــات و برخـــورد بـــا مســـببین انشـــعابات 
 غیـــر مجـــاز  در مناطـــق تحـــت پوشـــش نیـــروی انتظامـــی شهرســـتان 
شـــد. ســـرهنگ دماونـــدی هـــم ضمـــن تشـــکر از عملکـــرد مدیریـــت 
امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـرخس بـــه دلیـــل خدمـــات رســـانی 
مطلـــوب و جلـــب رضایـــت عمومـــی شـــهروندان ، نســـبت بـــه همـــکاری 

ــاعد داد. ــول مسـ ــای الزم قـ هـ

مردمـــی  هـــای  مشـــارکت  جـــذب  جلســـه  برگـــزاری 
آب  بخـــش  در  ســـرخس   شهرســـتان 

ــرخس  ــتان سـ ــاب شهرسـ ــور آب و فاضـ ــر امـ ــی مدیـ ــور وحدتـ ــر پـ امیـ
ـــه شهرســـتان و شـــورای اســـامی،دهیار و  ـــام جمع ـــا ام طـــی جلســـه ای ب

جمعـــی از معتمدیـــن روســـتای چشـــمه شـــور دیـــدار کـــرد.
در ایـــن جلســـه مشـــکات آبرســـانی روســـتای چشـــمه شـــور مـــورد 
بررســـی قـــرار گرفـــت و برنامـــه ریـــزی الزم بـــرای اســـتفاده از کمـــک 
هـــای مردمـــی و ظرفیـــت خیریـــن جهـــت مشـــارکت در اصـــاح و تعویـــض 
خـــط انتقـــال فرســـوده روســـتا انجـــام شد.روســـتای چشـــمه شـــور از 
روســـتاهای مجتمـــع سیدالشـــهدا مـــی باشـــد و ۵۶۵ نفـــر جمعیـــت دارد.

نصـــب  و راه انـــدازی دوزینـــگ پمـــپ آنالیـــن در شـــهر 
ســـرخس
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یـــک دســـتگاه دوزینـــگ پمـــپ آنایـــن در ایســـتگاه پمپـــاژ شـــهر ســـرخس 
ـــن  ـــاط بی ـــن سیســـتم و ارتب ـــدازی ای ـــدازی شـــد.با راه ان نصـــب و راه ان
ــازه  ــودکار در بـ ــورت خـ ــه صـ ــر بـ ــت کلـ ــپ، غلظـ ــگ پمـ ــزر و دوزینـ آنایـ
ـــزان  ـــم می ـــگاه داشـــته شـــده و مشـــکات  تنظی ـــم و ن اســـتاندارد ، تنظی

ـــه طـــور کامـــل برطـــرف شـــد. ـــر ب کل

طرقبه شاندیز   

تنهاایســـتگاه کلرزن گازی امورآبفاطرقبه شـــاندیزحذف 
شـــد

تنهـــا ایســـتگاه کلـــرزن گازی امورآبفاطرقبـــه شـــاندیزکه بـــه سیســـتم 
گازکلرمتصـــل بـــود حـــذف شـــد.رئیس اداره بهـــره بـــرداری وتوســـعه 
آب  وکیفیـــت  اهمیـــت  افزود:نظربـــه  مطلـــب  ایـــن  اموربااعـــام  آب 
شـــرب شـــهروندان وازســـویی مخاطـــرات احتمالـــی نشـــت گازکلـــر نبـــود 
مـــکان مناســـب بـــرای نگهـــداری وحمـــل ونقـــل آن ونیزشـــرایط آب 
ـــا  ـــی گازی وجایگزینـــی آن ب ـــه حـــذف سیســـتم کلرزن وهوایی،تصمیـــم ب
آب ژاول درایســـتگاه کلرزنـــی مجتمـــع آبرســـانی گراخـــک شـــد.هادی 
الهیـــاری افـــراد تحـــت پوشـــش مجتمـــع راحـــدود ده هزارنفراعـــام 
ــتا ســـکونت دارنـــد.وی هزینـــه اجـــرای طـــرح  کـــرد کـــه درشـــش روسـ

ــال اعـــام کـــرد. را۱۵۰میلیـــون ریـ

بازدید نماینده مجلس ازامورآبفاطرقبه شاندیز   
نماینـــده مـــردم چناران،گلبهـــار و طرقبـــه وشـــاندیزدرمجلس شـــورای 
ــای  ــت هـ ــان فعالیـ ــرد ودرجریـ ــد کـ ــه بازدیـ ــا طرقبـ ــامی ازامورآبفـ اسـ
صـــورت گرفتـــه قرارگرفت.حســـین زاده امامـــی درایـــن دیدارضمـــن 
ــی  ــن کیفـ ــوردر تامیـ ــرد امـ ــندی ازعملکـ ــوت وابرازخرسـ عـــرض خداقـ
وکمـــی آب شـــرب،ازتاش هـــای ارزنـــده مدیرومجموعـــه امورقدردانـــی 
کردوآمادگـــی خـــودرا درراســـتای مســـاعدت اقتصـــادی وپیگیـــری الزم 
خطـــوط  واجـــرای  مخـــازن  احـــداث  نیرودرخصـــوص  وزارت  ازناحیـــه 
پاکروان-مدیرامورهـــم گزارشـــی  اعـــام کرد.علـــی اصغـــر  انتقـــال 

ازعملکـــرد ســـال جـــاری امـــور ارائـــه داد وخواســـتارهمکاری نماینـــده 
مـــردم درمباحـــث تامیـــن آب شـــد.

فریمان   

بررســـی مشـــکالت تاسیســـات آب  شـــهر قلندرآبـــاد و 
ــه ــتاهای تابعـ روسـ

اعضـــای شـــورای شـــهر  و  و شـــهردار  امـــور فریمـــان  جلســـه مدیـــر 
قلندرآبـــاد در شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــه منظـــور 
بررســـی وضعیـــت شـــبکه و خـــط انتقـــال شـــهر قلندرآبـــاد و اتصـــال 
ـــه خـــط انتقـــال  برگزارشـــد.در ایـــن جلســـه مســـایل  مخـــزن ایـــن شـــهر ب
و مشـــکات شـــبکه و تاسیســـات و خـــط انتقـــال شـــهر قلندرآبـــاد و 

روســـتاهای تابعـــه  مـــورد بحـــث و بررســـی قرارگرفـــت.

شبکه های فرسوده شهر سفید سنگ اصالح می شود
در راســـتای حـــل مشـــکل فشـــار و کاهـــش اتفاقـــات وبـــا توجـــه بـــه 
برنامـــه مـــدون اصـــاح شـــبکه بـــر اســـاس نقشـــه تراکـــم اتفاقـــات ، بـــا 
مشـــارکت مردمـــی و شـــورای اســـامی شـــهر و شـــهرداری شـــهر ســـفید 
ســـنگ عملیـــات اصـــاح شـــبکه فرســـوده ایـــن شـــهر از خیابـــان خلیـــج 
فـــارس ۳ آغـــاز شـــد.به گفتـــه رئیـــش اداره آبفـــا سفیدســـنگ ، شـــبکه 

فرســـوده ایـــن شـــهر موجـــب بـــروز اتفاقـــات متعـــدد مـــی شـــود کـــه بـــا 
مذاکـــرات انجـــام شـــده بـــا مســـئولین شـــهر و مشـــارکت ایشـــان و مـــردم 
بـــه زودی مـــورد اصـــاح قـــرار خواهـــد گرفـــت. ســـید مرتضـــی موســـوی 
پـــور همچنیـــن  گفـــت: توســـعه شـــبکه خیابـــان پشـــت مدرســـه زابلـــی 
ـــه متـــراژ ۱۲۰ متـــر انجـــام شـــد.  ـــرای نصـــب انشـــعابات جدیـــد ب ـــژاد ب ن
وی گفـــت: شـــهر ســـفید ســـنگ دارای بیـــش از هـــزارو۹۰۰ اشـــتراک 

ـــی باشـــد. م

قوچان   

الیروبی قنات روستای کهنه فرود قوچان

 مدیـــر امـــور آبفـــا قوچـــان گفـــت:در پـــی ریـــزش دیـــواره قنـــات روســـتای 
کهنـــه فـــرود قوچـــان بـــه علـــت بـــارش هـــای اخیـــر و کاهـــش دبـــی ایـــن 
روســـتا عملیـــات الیروبـــی وترمیـــم قنـــات در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.
جوادســـعادتی افـــزود: ایـــن پـــروژه از حـــدود دو هفتـــه قبـــل آغـــاز و در 

حـــال حاضـــر بخـــش زیـــادی ازآن انجـــام شـــده اســـت. 
ـــات مشـــکل آب شـــرب   ـــن عملی ـــام ای ـــا اتم ـــدواری کـــرد: ب ـــار امی وی اظه
۴۶۷ خانـــوار و هـــزارو۶۷۱ نفـــر جمعیـــت ســـاکن در روســـتا بطـــور کامـــل 

بـــر طـــرف شـــود.
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نشت یابی و بازسازی مخازن آب روستایی در قوچان

بـــا هـــدف جلوگیـــری از هـــدر رفـــت آب آشـــامیدنی در مناطـــق روســـتایی، 
امـــور شهرســـتان قوچـــان، بـــا عقـــد قـــراداد ، نســـبت بـــه بازســـازی و آب 
بنـــد مخـــازن روســـتایی اقـــدام کـــرد .ایـــن طـــرح بـــا اولویـــت روســـتاهای 

مشـــکانلو و یـــزدان آبـــاد ســـفا عملیاتـــی شـــد.

دیدار مدیر امور با فرماندار جدید قوچان

مدیـــر امـــور اب و فاضـــاب قوچـــان بـــا فرمانـــدار جدیـــد ایـــن شهرســـتان 
ــن  ــاب امیـ ــک انتصـ ــن تبریـ ــدار ضمـ ــن دیـ ــو کرد.درایـ ــدار و گفتگـ دیـ
رضـــا مرآتـــی بـــه عنـــوان فرمانـــدار جدیـــد قوچـــان، وضعیـــت منابـــع 

تامیـــن و توزیـــع و چالـــش هـــای بخـــش آب شـــروع شـــد.

کاشمر   

عدم قطع برق در منابع تولید روستایی امور کاشمر
کارشـــناس انـــرژی امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان کاشـــمر گفـــت :  پـــس 
ـــا اســـتان مقـــرر شـــد ســـاعت دقیـــق و میـــزان  از بررســـی و هماهنگـــی ب
تعهـــد در کاهـــش مـــگا وات بـــه دفتـــر انـــرژی امـــور اطـــاع رســـانی شـــود 
ـــه  ـــه متـــری ب ـــع شـــهری توســـط سیســـتم تل ـــر مناب ـــا خاموشـــی حداکث ـــا ب ت

میـــزان الزم ، MW کاهـــش و در منابـــع تولیـــد روســـتایی کـــه ظرفیـــت 
ذخیـــره کمتـــری دارنـــد بـــرق قطـــع نشـــود . امیـــر حســـین دهقـــان  گفـــت 
: بـــا ایـــن اقـــدام ، مشـــکل افـــت ســـطح در مخـــازن شـــهری و روســـتایی 

بوجـــود نیامـــد.

کوهسرخ     

اعـــالم آمادگـــی امـــام جمعـــه کوهســـرخ بـــرای همـــکاری در 
جهـــت پیشـــبرد پـــروژه هـــای آبفـــا

ـــن  ـــه ای ـــام جمع ـــا  ام ـــا کوهســـرخ  ب ـــی از همـــکاران امورآبف ـــرو جمع  مدی
شهرســـتان  دیـــدار کردنـــد .در ایـــن دیـــدار حجت االســـام  رضایـــی 
ــا جواهـــری رئیـــس  ــام جمعـــه کوهســـرخ از خدمـــات ارزشـــمند رضـ امـ
قبلـــی اداره آب و فاضـــاب ریـــوش تقدیـــر و انتصـــاب علیرضـــا فخـــار 

را بـــه عنـــوان اولیـــن مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان کوهســـرخ 
تبریـــک گفـــت و بـــرای ایشـــان و همـــکاران مجموعـــه آبفـــا آرزوی توفیـــق 
کـــرد.وی خطـــاب بـــه مدیـــر جدیـــد امـــور کوهســـرخ و همکارانشـــان بیـــان 
داشـــت:  مدیـــران بایســـتی بـــا روحیـــه جهـــادی بـــه تمـــام کارهـــای مربوطـــه 
ــا  ــد بـ ــئوالن بایـ ــه وی مسـ ــند.به گفتـ ــته باشـ ــارت ذداشـ ــراف و نظـ اشـ
جدیـــت پـــروژه هـــای مهـــم و حیاتـــی آبرســـانی را در ســـطح شهرســـتان 
دنبـــال کـــرده و آب شـــرب پایـــدار را بـــرای دراز مـــدت تامیـــن کننـــد.وی 
همچنیـــن آمادگـــی خـــود را بـــرای پیشـــبرد اهـــداف امـــور آبفـــا  و تأمیـــن 

ـــارات اعـــام کـــرد. ـــوان و اختی رفـــاه شـــهروندان در حـــد ت

بازدیـــد مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی از پـــروژه ســـد 
خوشـــرود کوهسرخ

مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی از پـــروژه ســـد خوشـــرود کوهســـرخ 
ـــد  ـــان رون ـــد در جری ـــن بازدی ـــوی در ای ـــد کـــرد .ســـید ابراهیـــم عل بازدی
ــره  ــز و بهـ ــرای تجهیـ ــتورات الزم بـ ــرار گرفـــت و دسـ ــروژه قـ ــرای پـ اجـ
بـــرداری هرچـــه ســـریعتر را صـــادر کـــرد .در ایـــن بازدیـــد مدیـــر امـــور 
هـــم ، رونـــد اجـــرای پـــروژه را تشـــریح و مشـــکات و کاســـتی هـــا را 

مطـــرح کـــرد.

معرفی اولین مدیر  امور آبفا شهرستان کوهسرخ
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 طـــی مراســـمی بـــا حضـــور  مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان 
رضـــوی ، رمضانـــی فرمانـــدار شهرســـتان کوهســـرخ و خانـــی سرپرســـت 
ــور آب و  ــر امـ ــن مدیـ ــوان اولیـ ــه عنـ ــار بـ ــا فخـ ــی رضـ ــمر علـ ــور کاشـ امـ
فاضـــاب شهرســـتان کوهســـرخ معرفـــی شـــد . ســـید ابراهیـــم علـــوی 
مدیـــر عامـــل آبفـــا اســـتان در ایـــن جلســـه در خصـــوص وضعیـــت آب و 
ـــدار کوهســـرخ  ـــان کرد.فرمان پـــروژه هـــای آبرســـانی منطقـــه مطالبـــی بی
نیـــز خواســـتار تســـریع در اجـــرای پـــروژه هـــای در دســـت اقـــدام شـــد.

گناباد   

وضعیت جایگاه برداشت آب در شهرستان گناباد

مدیـــر امـــورآب وفاضـــاب گنابـــاد گفـــت: پـــروژه جداســـازی شـــبکه آب 
شـــرب واحـــداث جایـــگاه هـــای برداشـــت آب در شـــهر کاخـــک دردو فـــاز 
اجرایـــی شـــده کـــه درفـــاز اول بیـــش از ۴ کیلومتـــر شـــبکه گـــذاری 
انجـــام ودرفـــاز دوم مقـــرر شـــد ۱۲ جایـــگاه برداشـــت در ایـــن شـــهر 
احـــداث شـــود همچنیـــن  براســـاس توافـــق انجـــام شـــده مقـــرر شـــد 
۶جایـــگاه توســـط شـــرکت و۶ جایـــگاه هـــم بـــه صـــورت مشـــارکتی بوســـیله 
شـــهرداری ، شـــورای اســـامی وخیریـــن اجـــرا شـــود کـــه تاکنـــون شـــش 
ــه  ــه زودی بـ ــم بـ ــگاه هـ ــیده وشـــش جایـ ــرداری رسـ ــره بـ ــه بهـ ــگاه بـ جایـ
بهـــره بـــرداری خواهـــد رســـید.هادی حیـــدری نیـــا همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه 
ـــادی ازمشـــترکین آب درشـــهر  اجـــرای طـــرح آب امیـــد گفـــت : تعـــداد زی
کاخـــک باتوجـــه بـــه مدیریـــت مصـــرف شـــامل ایـــن طـــرح خواهنـــد شـــد. 
امـــام جمعـــه شـــهر کاخـــک اجـــرای ایـــن پـــروژه هـــا درقالـــب نـــذرآب، وقـــف 
ــور  ــام خاکشـ ــت االسـ ــرد. حجـ ــان کـ ــدگار بیـ ــنه ای مانـ ــذرآب را حسـ ونـ
باتشـــکر از اقدامـــات امـــورآب وفاضـــاب در شـــهر کاخـــک برهمـــکاری 
ومســـاعدت خیریـــن درتکمیـــل  پـــروژه هـــای بخـــش آب تاکیـــد کـــرد. 

ســـواالت  بـــه  گنابـــاد  امـــور  همـــکاران  پاســـخگویی 
کاخـــک شـــهروندان 

 جانشـــین مدیـــر امـــور گنابـــاد ورییـــس اداره آب وفاضـــاب کاخـــک بـــا 

حضـــور درمحـــل میـــز خدمـــت بـــه ســـواالت مطـــروح مـــردم بخـــش کاخـــک 
پاســـخ دادند.همزمـــان بـــا دهـــه مبـــارک فجـــر جانشـــین مدیـــر امـــور 
وســـایر  فرمانـــدار  درمعیـــت  کاخـــک  وفاضـــاب  آب  اداره  ورئیـــس 
مســـئولین شهرســـتان باحضـــور درمحـــل میـــز خدمـــت درمصـــای نمـــاز 
ـــد. ـــن پاســـخ دادن ـــه ســـواالت ومشـــکات  مراجعی ـــه شـــهر کاخـــک ب جمع

گلبهار   

بررسی مشکالت  تامین آب روستاهای گلبهار 

مشـــکات ۴ روســـتای گلبهـــار مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت. همـــکاران 
ــع  ــتادی از منابـ ــان سـ ــم کارشناسـ ــراه تیـ ــه همـ ــور بـ ــرداری امـ ــره بـ بهـ
ـــاد، کاتـــه شـــیرین ، ابراهیـــم  تامیـــن و تاسیســـات ۴ روســـتای ســـید آب
آبـــاد و دولـــت آبـــاد بازدیـــد کردنـــد. در جلســـه ای بـــه همیـــن منظـــور 
کـــه در ســـاختمان امـــور برگـــزار شـــد چالـــش هـــای موجـــود در خصـــوص 
ـــرار گرفـــت و  راهکارهـــای  ـــورد بررســـی ق ـــن روســـتاها م ـــن آب ای تامی

پیشـــنهادی ارائـــه شـــد.

حـــذف کلـــرزن  گازی از ســـه مجتمع روســـتایی در امور گلبهار 
کلـــرزن هـــای گازی از ســـه مجتمـــع روســـتایی در شهرســـتان گلبهـــار 

ــد  ــای پدافنـ ــتای فعالیـــت هـ ــه و در  راسـ ــن رابطـ ــد. در همیـ حـــذف شـ
غیـــر عامـــل کلـــرزن هـــای گازی مجتمـــع هـــای اســـام آبـــاد، دولـــت آبـــاد 
و پوشـــان بـــا دوزینـــگ پمـــپ هـــای ایرســـا جایگزیـــن شـــد.به گفتـــه 
حشـــمتی رئیـــس اداره کنتـــرل کیفـــی امـــور گلبهـــار  ۵ دســـتگاه دوزینـــگ 
ـــه شـــیرین و روســـتاهای  پمـــپ دیگـــر در مجتمـــع هـــای ســـیدآباد و کات
چنـــار، حســـن آبـــاد عامـــل زاده و دســـتگرد بـــه منظـــور بهبـــود عملیـــات 

کلرزنـــی و ارتقـــاء کیفیـــت آب شـــرب نصـــب و راه انـــدازی شـــد.

گلمکان     

دیدار همکاران آبفا گلمکان  با امام جمعه این شهر 

رئیـــس اداره آب و فاضـــاب گلمـــکان بـــا امـــام جمعـــه ایـــن شـــهر دیـــدار 
و گفـــت و گـــو کرد.مجیـــد اکـــرادی رئیـــس آبفـــا گلمـــکان در ایـــن دیـــدار 
ـــح آب  ـــت مصـــرف صحی ـــگ ســـازی مدیری ـــت در فرهن ـــر نقـــش روحانی ب
تاکیـــد کـــرد امـــام جمعـــه گلمـــکان نیـــز در خصـــوص اســـتفاده از تریبـــون 
نمـــاز جمعـــه بـــرای اطـــاع رســـانی و فرهنـــگ ســـازی قـــول مســـاعد داد.

مه والت   

راه انـــدازی دســـتگاه کلـــر ســـنج آنالیـــن در شـــبکه توزیـــع 
شـــهر شـــادمهر

مســـئول کنتـــرل و کیفیـــت امـــور آب و 
فاضـــاب مـــه والت از نصـــب و راه انـــدازی 
شـــهر  در  آنایـــن  ســـنج  کلـــر  دســـتگاه 
افـــزود:  داد.شـــریفیان  خبـــر  شـــادمهر 
ایـــن دســـتگاه بـــا توجـــه بـــه بعـــد مســـافت و 
ـــرل کیفیـــت آب  در راســـتای پایـــش و کنت
در شـــبکه توزیـــع نصـــب و راه انـــدازی 
شـــد. وی خاطـــر نشـــان کرد:ایـــن دســـتگاه  
از قابلیـــت ارســـال لحظـــه ای  پیامـــک هـــم 

ــت. ــوردار اسـ برخـ
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 کسب مقام دوم تیراندازی بجستان
 توسط همکار آبفا شهرستان

ـــان در  ـــروه آقای ـــه مناســـبت دهـــه ی فجـــر در گ ـــادی ب ـــگ  ب ـــا تفن ـــدازی  ب ـــر ان مســـابقات تی
شهرســـتان بجســـتان بـــا همـــکاری هیئـــت تیرانـــدازی اداره ورزش و جوانـــان و تربیـــت 
بدنـــی ناحیـــه مقاومـــت بســـیج  برگـــزار شـــد . در ایـــن مســـابقات ۵۱نفـــر شـــرکت کردنـــد 
ــه کســـب  ــره بـــرداری موفـــق بـ ــوزه بهـ ــتان در حـ ــور بجسـ ــکار امـ ــاد میثمـــی همـ ــه  فرشـ کـ

رتبـــه دوم شـــد.

دهه فجر ادارات قوچان
بقات فوتسال بمناسبت 

برگزاری مسا

شهرســـتان حضـــور یافـــت.
اســـبت دهـــه مبـــارک فجر

ر مســـابقات فوتســـال بمن
 آب و فاضـــاب قوچـــان د

امـــور

 درحـــال برگـــزاری اســـت.
صـــورت گروهـــی و حذفـــی

ت بـــا شـــرکت ادارات و بـــه 
ایـــن مســـابقا

ــد.کوهپیمایی  همکاران آبفا  به ارتفاعات سیاه کوه سبزوار ــود کردنـ ــتان صعـ ــن شهرسـ ــوه ایـ ــیاه کـ ــات سـ ــه ارتفاعـ ــبزوار بـ ــاب سـ ــرکت آب و فاضـ ــنل شـ پرسـ

همـــکاران شـــرکت در ایـــن کوهپیمایـــی  ارتفـــاع ۲۰۲۰ متـــر ســـیاه کـــوه را پیمودند.ایـــن برنامـــه ورزشـــی 
بـــا هـــدف تقویـــت و ایجـــاد انگیـــزه نشـــاط و شـــادابی در بیـــن همـــکاران اجـــرا شـــد. ی

ش
رز
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ار
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فقط تیتر
  افزایش دبی چاه رزرو نسر رباط سنگ تربت حیدریه با الیروبی

  مدیرعامل و جمعی از پرسنل آبفای تربت حیدریه از تصفیه خانه فاضاب این شهربازدید کردند

  یکصدو پنجاه وپنجمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضاب تربت حیدریه برگزار شد

  بررســـی مشـــکات آب شـــرب پـــادگان شـــهید فرومنـــدی ســـبزوار و شـــبکه ۀبرســـانی روســـتاهای 
ششـــتمد و روداب 

  ممیزی مراقبتی آزمایشگاه میکروبیولوژی آبفا قوچان   

  جلسه کمیته کاهش هدررفت آب امورقوچان برگزار شد  

  تبادل نظر مدیر امور تایباد با آبداران

  جلسه هم اندیشی مدیریت مصرف آب در روستای دوغارون شهرستان تایبادتایباد 

  برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء آگاهی آبداران آبفا تایباد 

  جلسه هم اندیشی مدیریت مصرف آب در روستای قلعه نو آبقه شهرستان تایباد برگزار شد

  مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی شهرکاریزشستشو شد

  عدم قطع برق در منابع تولید روستایی امور کاشمر   

  چاه شماره ۲ مجتمع باالوالیت کاشمر مهندسی مجدد شد

  جلسه منطقه ای مسئوالن روابط عمومی ها در امور کاشمر برگزار شد 

  بازدید معاون بهره برداری وتوسعه فاضاب آبفا استان ازپروژه های امورگناباد  

   دوره ایمنی در حفاری وگود برداری درامور گناباد برگزار شد

  برگزاری دوره آموزشی قانون کار وطبقه بندی وارزشیابی مشاغل در امورگناباد  

  دهگردشی نغندرطرقبه وبررسی مشکات آبرسانی   

   مخزن آبرسانی حسین آباد طرقبه به سیستم تله متری مجهزشد.   

  جایگزینی سیستم کلرزنی مجتمع گراخک شاندیزبا آب ژاول   

   اتصال مجتمع آبرسانی بارانی طرقبه به سامانه تله متری

  صب شیرفلوتر درمخزن روستادهبار طرقبه

   شستشوی مخزن ۵۰۰مترمکعبی آبفاطرقبه شاندیز   

  امور طرقبه شاندیز مانورفرضی بحران برگزار کرد   

   برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی درحفاری وگودبرداری درآبفاطرقبه شاندیز  

  تقدیر از نگهبان نمونه امور چناران 

  اتفاق خط انتقال آب ۳۵۰ آزبست امور چناران رفع شد 

  برگزاری کاس های HSE و ۵S در امور شهرستان سرخس   

   توزیع ۱۰۰۰ عدد ماسک توسط امور شهرستان سرخس  

  رفع اتفاق خط ۲۵۰ انتقال مجتمع بستان سنگان خواف   

   الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستای همزاره خواف تعویض شد   

   جلسه مدیر امور خواف با کشاورزان و اهالی ارگ خواف   

  خدمات آبفا در خواف  ارتقاء یافت 

  اصاح مسیر خط لوله با کانال جمع آوری آبهای سطحی شهرخواف  

   دیدار شورای اسامی و دهیار روستای سده با مدیر آبفای خواف  

  ۳۱۰هزار کاربر در خواف موشن گراف زمستانه آبفا استان را مشاهده کردند   

  ممیزی آزمایشگاه میکروبیولوژی آبفای خواف   

  بازدید از پروژه آبرسانی مجتمع ده خطیب شهرستان خواف   

   تقدیر از مسئول روابط عمومی آبفای خواف

  متر شبکه داخلی روستای برآباد شهرستان خواف اصاح شد   

  چهار چاه آبفای خواف عیب یابی شد   

  رفع ۴ اتفاق در خط انتقال چاه زول خواف   

  تشست مدیر آبفای خواف با پرسنل اتفاقات   

  اعضای شورای اسامی شهر نشتیفان با مدیر آبفای خواف دیدار کردند  

  عملکرد خدمات مشترکین امور بردسکن بررسی شد

  اصاح ۲۰۰متر شبکه توزیع آب در روستای علی آباد شورشهرستان خلیل آباد   

   بازدید اعضای کمیته فنی برنامه ایمنی آب خلیل آباد از تاسیسات آب شرب

  تشکیل جلسه کنترل کیفیت آب در امور فریمان

  برگزاری دوره آموزشی ایمنی در گود برداری و در امور بجستان

  تاکید شورای حفاظت از منابع آب  بر رفع مشکات آبی شهرستان بجستان

  قدردانی از نگهبان امور جوین   

  مانور اطفاء حریق در امور شهرستان جوین برگزار شد   

   توجیه قاریان کنتور در شهرستان جوین

  برگزاری دوره ایمنی در حفاری و گود برداری در امور گلبهار  

  آزمایش کرونا )PCR( از همکاران امور گلبهار  

  بررسی دالیل هدرفت آب شرب در شهرستان خوشاب  

  تجلیل بخشدار از مسئول روابط عمومی آبفای خوشاب
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حتمـــا ایـــن جملـــه را بارهـــا در زندگـــی از دیگـــران شـــنیده ایـــد و 
یـــا خـــود بـــرای دیگـــران گفتـــه ایـــد که:"زندگـــی رو هـــر طـــور بگیـــری 
همونطـــور بـــرات میگـــذره!" ولـــی آیـــا بـــه آن عمـــل کـــرده ایـــد. بـــرای 
ـــد از  ـــر از احســـاس بای داشـــتن یـــک زندگـــی سراســـر آرامـــش و پ

ـــار خـــود بدهیـــد. ـــان شـــروع کنیـــد و تغییراتـــی در رفت خودت
برای زندگی آرام و شاد چه کنیم

نکاتی کلیدی برای ایجاد نشاط و آرامش واقعی:
عاقه مندانه از دیگران تقاضای کمک کنید.

بـــه گـــردش برویـــد و بـــرای خودتـــان شـــیرینی یـــا میـــوه مـــورد 
عاقـــه تـــان را بخریـــد.

تماشای طلوع آفتاب را در سحرگاه از دست ندهید.
حیـــاط خـــود را بـــا کاشـــتن گلهـــا . درختـــان . ســـبزیجات و کنـــدن 

ــد. ــادتر کنیـ ــرز شـ ــای هـ علفهـ
ـــد و خاطـــره شـــاد آن  ـــی ترتیـــب دهی در صـــورت امـــکان یـــک مهمان

را در ذهـــن خـــود ثبـــت کنیـــد.
خودتان را برای انجام درست کارها تحسین کنید.

 . اســـت  داده  رخ  زندگیتـــان  در  کـــه  را  هایـــی  معجـــزه  تمـــام 
ـــی معجـــزه هـــای بیشـــتری در راه اســـت. ـــه حت بشـــمارید.بدانید ک
ــه  ــد و کلیـ ــه کنیـ ــر دوش آب زمزمـ ــان را زیـ ــزن انگیزتـ آهنـــگ حـ

ــازید. افـــکار منفـــی را از ذهـــن خـــود دور سـ
تصمیـــم بگیریـــد و عمـــل کنیـــد تـــا دوبـــاره در جریـــان زندگـــی قـــرار 

بگیریـــد.
یـــاد بگیریـــد کـــه از بـــا خـــود بـــودن لـــذت ببریـــد بـــه طوریکـــه دیگـــر 

هیچـــگاه احســـاس تنهایـــی نکنیـــد.
افـــکار مثبـــت و دوســـت داشـــتنی تـــان را بـــه مخالفـــان خـــود نیـــز 

منتقـــل کنیـــد.
افـــکار مثبـــت را در ذهـــن خـــود پـــرورش دهیـــد تـــا احســـاس بـــد 

نســـبت بـــه خودتـــان را از بیـــن ببریـــد.
به خصوصیات خوب و مثبت رفتاری خود فکر کنید.

اگـــر یکـــی از آن انســـانهای شـــجاع هســـتید بـــا کار کـــردن بـــر روی 

نقـــاط ضعـــف خـــود درونتـــان را تغییـــر دهیـــد.
نـــکات مثبـــت زندگـــی تـــان را بیشـــتر مـــورد توجـــه قـــرار دهیـــد. 

مســـائل منفـــی را از ذهنتـــان بیـــرون کنیـــد.
در وفـــای بـــه عهـــد و قرارهـــا خـــوش حســـاب و وقـــت شـــناس 

باشـــید.
بـــه یـــاد داشـــته باشـــید کـــه دنیـــا همانگونـــه خواهـــد بـــود کـــه شـــما 

آن را مـــی بینیـــد و درک مـــی کنیـــد.

نصیحـــت کســـانی کـــه بـــرای شـــما دوســـتانی خـــوب هســـتند را حتمـــا 
گـــوش کنیـــد.

با دست کشیدن از یک کار بد. عزت نفس خود را باال ببرید.
از افـــراط و مبالغـــه کاری دوری کـــرده و از وقـــت خـــود نهایـــت 

اســـتفاده را بـــه عمـــل آوریـــد.
حـــس شـــوخ طبعـــی خـــود را از طریـــق خوانـــدن کتـــاب هـــای خنـــده 

دار ونشـــاط بخـــش تقویـــت کنیـــد.
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تعداد خبر ارسالی بهمن ۹۹شرکت / امور
۹باخرز
۷بجستان
۲بردسکن 
۱۳تایباد

۱تربت جام
۱۲تربت حیدریه

۳جغتای
۴جوین
۶چناران
۴خلیل آباد
۲۸خواف
۴خوشاب
۱داورزن
۲درگز

۰رشتخوار
۳زاوه
۹سبزوار
۲۴ستاد
۶سرخس
۰ششتمد
۰صالح آباد

۱۲طرقبه شاندیز
۵فریمان
۶فیروزه
۱فیض آباد
۶قوچان
۷کاشمر
۰کات
۵گلبهار
۸گناباد
۱۱نیشابور
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انتصاب-تسلیت-تقدیر- تولد

انتصابات   

مدیر دفتر مدیریت ارتباط با مشتری محمدحسن حبیبی   
مدیر امور آب و فاضاب  کوهسرخ علی رضا فخار طبسی  

رئیس اداره آبفا شهر آباد سید هادی شایقی   
رئیس اداره آبفا انابد مجید جنیدی  

نشریه پیام آبفا برای همکاران گران قدر آرزوی موفقیت دارد.

بازنشستگان   

همکار ستاد فروزنده سادات شریعت زاده   
نشریه پیام آبفا برای این همکار آرزوی صحت و سامت را دارد.
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