
شماره 107 دی ماه 1393

م��اه��ن��ام��ه اط�����اع رس���ان���ی داخ��ل��ی 
شرکت آب و فاضاب خراسان رضوی

شماره 107 دی ماه 1393

م���اه���ن���ام���ه اط��������اع رس���ان���ی 
و  آب  ش������رک������ت  داخ�������ل�������ی 
ف����اض����اب خ����راس����ان رض����وی

زم ملی و  مدرییت جهادی سال اقتصاد  و فرهنگ  ، با ع

سخن سردبیر

4

آب و دغدغه رئیس جمهور
تحصیلی س����ال  آغ�����از  در   رئ��ی��س ج��م��ه��ور 
از  را  پ��رس��ش  ای���ن  پ��ی��ام��ی  در   ۱۳۹۳  -  ۹۴  
با  ما  ایران  »عزیزانم  که  کرد  مطرح  دانش آموزان 
مشکل جدی کمبود آب روبه رو است، هر یک از ما 
چگونه می توانیم از آب های کشور بهتر نگهداری 
سوی  از  حالی  در  پرسش  این  کنیم؟  استفاده  و 
عالی ترین مقام اجرایی کشور مطرح می شود که  
استمرا روند بارش ها طی سالهای گذشته از یک 
سو و  واقع شدن 6۱درصد وسعت ایران در منطقه 
از  برخورداری  همچنین  و  خشک  نیمه  و  خشک 
سطح  افت  ها،  بارش  جهانی  میانگین  سوم  یک 
مهمترین  عنوان  به  زیرزمینی  ه��ای  سفره  آب  
منبع تامین آب شرب شهرها و روستاها و  کاهش 
آب  تامین  دیگر  سوی  از  شده  سدها  آب  ذخیره 
و  جدی  مشکل  رابا  کشور  جمعیت  میلیون   78
در بسیاری مناطق با بحران کم آبی مواجه کرده 
است و به اعتقاد کارشناسان در صورت بازگشت 
بارش ها به روند سابق حداقل در کوتاه مدت نمی 
توان امیدی به بهبود اوضاع داشت لذا این شرایط 
طرح  با  تا  داشت  آن  بر  را   جمهوری  رئیس  حاد 
پرسشی مرتبط با آب قشر خالق ، پویا و با نشاط 
کشور یعنی دانش آموزان  و خانواده های آنان به 
بزرگ  وزارتخانه  اجرایی  و  آموزشی  کادر  همراه 
موضوع  این  درگیر  نوعی  به  را  پرورش  و  آموزش 
منظور   به  و  راستا  همین  در  نماید،  حیاتی  و  مهم 
تامین خواسته ها و نیازهای اولیه شهروندان عزیز 
و نسل آینده که مهمترین سهم را در بهره مندی 
داشت  خواهند  آب  جمله  از  الهی  های  نعمت  از 
ها،  فرصت  تمام  از  گیری  بهره  ضمن  طلبد  می 
در  شده  مطرح  پرسش  از  تجهیزات،  و  امکانات 
از آب گام های اساسی  راستای حفظ و حراست 
ریزی  برنامه  یقینا  که  ش��ود  برداشته  موثری  و 
و  تفکر  از   گرفته  بر  و  هدفمند  و  منسجم  و  دقیق 
اندیشه ای بلند مدت  و اجرای سیاستهای وزارت 
ها  آن  جزء  کشور  آبفای  مهندسی  شرکت  و  نیرو 
که  شد  غافل  نباید  نکته  این  از  البته  بود.  خواهد 
مهر  پرسش  پاسخگوی  امروز  که  آموزانی  دانش 
پرسشگرانی  دور  چندان  نه  ای  آینده  در  هستند 
خواهند بود که عملکرد امروز ، تفکر حال حاضر 
متولیان  عنوان  به  ما  ه��ای  برنامه  و  اق��دام��ات  و 
همکار  کرد.  خواهند  نقد  را  مسئوالن  دیگر  و  آب 
از لحظات  باید به گونه ای  عزیز پس ؛ هم اکنون 
و موقعیتی که در آن به سر می بریم نهایت بهره را 
ببریم که تحسین آیندگان را هدیه آورد نه افسوس 

و پشیمانی را.  

نخستین پروژه جداسازی آب شرب از بهداشتی 
خراسان رضوی در بجستان به بهره برداری رسید

آب  جداسازی  پروژه  اولین  از  برداری  بهره 
شرب از سایر مصارف بهداشتی در خراسان 
عامل  مدیر  حضور  با  مراسمی  طی  رضوی 
در  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
بجستان آغاز شد. به گزارش روابط عمومی 
که  مراسم  این  در  رضوی  خراسان  آبفای 
جمعی  و  جمعه  امام  و  فرماندار   ، نماینده 
بجستان  شهرستان  محلی  مسئوالن  از 
آب  شرکت  مدیرعامل  ابتدا  داشتند  حضور 
اجرای  از  هدف  رضوی  خراسان  فاضالب  و 
این پروژه را ارتقاء کیفیت آب شرب و سطح 
سالمت و رفاه شهروندان و بهبود بهره وری 
و  دانست  شرب  آب  تاسیسات  و  منابع  از 
مخزن  باب  یک  پروژه  این  اجرای  در  افزود: 
 ۱۴  ، 500مترمکعب  ظرفیت  به  آب  ذخیره 
کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب 
 25 با  آب  برداشت  ایستگاه    20  ، احداث 

دستگاه کارتی هوشمند برداشت آب نصب  و  
یک باب سوله برای  نصب دستگاه تصفیه به 
ظرفیت ۳60 مترمکعب در شبانه روز ساخته 
اسماعیلیان  حسین  مهندس  است.  شده 
 ۹0 سال  از  پروژه   این  اجرای  برای  گفت: 
ریال  میلیون   750 و  میلیارد   25 تاکنون 
هزینه  استانی   عمرانی  اعتبارات  محل  از 
هزار   ۱2 اینک  هم  افزود:  وی  است.  شده 
اند  شده  مند  بهره  طرح  این  مزایای  از  نفر 
افق  سال  در  شده  انجام  مطالعات  طبق  و 
 ۱8 حدود  به  جمعیت  این  طرح)۱۴۱5( 
ادامه  اسماعیلیان  رسید.  خواهد  نفر  هزار 
داد: میزان نیاز آب شرب شهر بجستان به جز 
مصارف بهداشتی 2۴0 مترمکعب در شبانه 
روز است که تا افق طرح به ۳60 مترمکعب 

در شبانه روز خواهد رسید. 
مردم  نماینده  سخنان  از  پس  ادامه  در 

شهرهای گناباد و بجستان در مجلس شورای 
اسالمی و  امام جمعه، فرماندار بجستان در 
قدردانی از اجرای این پروژه مهم، مدیرعامل 
با  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
اشاره به وضعیت بارشها و کاهش منابع آب 
از  شرب  آب  جداسازی  پروژه  از  زمینی  زیر 
عنوان  به  بجستان  شهر  بهداشتی  مصارف 
شهرهای  سایر  برای  مناسب   نمونه  یک  
داشت:  اظهار  برد  نام  شور  آب  با  مواجه 
 ، آبفا  مهندسی  شرکت  راهبردی  سیاست 
شهرهای  دیگر  در  پروژه  این  مشابه  ترویج 

کشور است. 
همچنین  ج��ان��ب��از  ح��م��ی��درض��ا  م��ه��ن��دس 
خواستار واگذاری بهره برداری از این پروژه 
 5 با  بجستان  شهر  شد.  خصوصی  بخش  به 
 28۹ فاصله  در  آب  مشترک   500 و  ه��زار 

کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد.

دست  در  و  آتی  های  طرح  بررسی  هدف  با 
اقدام آب و فاضالب شهرستان های چناران، 
مشترک  نشست  گلبهار  و  شاندیز   ، طرقبه 
خراسان  آبفای  کارشناسان  و  عامل  مدیر 
مردم  نماینده  دهقان  دکتر  حضور  با  رضوی 
شهرهای چناران ، طرقبه ، شاندیز و گلبهار 
به  شد.  برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  در 
گزارش روابط عمومی آبفای خراسان رضوی 
در این نشست که فرمانداران شهرستانهای 
حسین  مهندس  داشت  حضور  نیز  شده  یاد 
و  آب  شرکت  عامل  مدیر  اسماعیلیان 
روند   از  گزارشی  رضوی  خراسان  فاضالب 
طرقبه  شهرهای  فاضالب  تاسیسات  ایجاد 
تامین  برای  شده  انجام  اقدامات  و  گلبهار  و 
و  دولتی  اعتبارات  محل  از  مالی  منابع 

ارائه  خصوصی  بخش  گذاری   سرمایه 
های  شهر  مردم  نماینده  دهقان  دکتر  داد. 
چناران ، طرقبه ، شاندیز و گلبهار در مجلس 
آبفای  های  تالش  از  هم  اسالمی  شورای 

استان در تامین آب کمی و کیفی مشترکان 
بررسی  و  بحث  از  پس  پایان  در  و  کرد  تقدیر 
تصمیمات الزم برای تحقق اهداف مورد نظر 

با مساعدت نماینده مردم اتخاذ شد. 

بررسی راه های تحقق اهداف بخش فاضالب طرقبه و گلبهار  
با حضور نماینده مردم این شهرها در مجلس

نمایش دستاوردهای 
علمی و تحقیقاتی آبفای 

خراسان رضوی 
درنمایشگاه 

توانمندی های 
بهره برداری  صنعت
 آب و فاضالب کشور
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جنگ نرم در کالم رهبری
روشنی  به  را  توطئه  این  جوانب  باید  ما 
ببشناسیم و بشناسانیم ؛ وظیفه ما این است 
محتمل  خیلی  ما  با  نظامی  جنگ  امروز   .
نیست – نمی گوئیم به کلی منتفی است ، اما 
خیلی محتمل نیست – لکن جنگی که وجود 
بیشتر  خطرش  اگر  نظامی  جنگ  از  دارد 

بیشتری  احتیاط  اگر  ؛  نیست  کمتر   ، نباشد 
نخواهد ، کمتر نمی خواهد. در جنگ نظامی 
دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما می آید ، 
مراکز مرزی ما را سعی می کند منهدم کندتا 
و  روانی  جنگ  در  ؛  کند  نفوذ  مرز  در  بتواند 
آنچه که امروز به آن جنگ نرم گفته می شود 
به سراغ سنگرهای معنوی  ، دشمن  در دنیا 
می آید که آنها را منهدم کند ، به سراغ ایمان 
ارکان  و  ها  پایه   ، ها  عزم   ، ها  معرفت   ، ها 
به  دشمن  ؛  کشور  یک  و  نظام  یک  اساسی 
منهدم  را  ها  این  که  آید  می  ها  این  سراغ 
کند و نقاط قوت را در تبلیغات خود به نقاط 
ضعف تبدیل کند ؛ فرصت های یک نظام را 
به تهدید تبدیل کند . این کارهائی است که 
دارند می کنند؛ در این کار تجربه هم دارند ، 
تالش زیادی دارند می کنند ، ابزار فراوانی 
هم در اختیار  دارند . باید ابعاد دشمن و ابعاد 
دشمنی را بدانیم تا بتوانیم بر او فائق بیاییم . 
البته ما مدد الهی داریم ، کمک غیبی داریم 
انسان دارد مشاهده می  را  این  بدون شک؛ 
کند ، لکن ما مادامی که هوشیارانه و آگاهانه 
در میدان نباشیم و تدبیر الزم را به کار نبریم، 

کمک الهی به سراغ ما نخواهد آمد.  

گیری  بهره  منظور  به  آبفا  پیام  نشریه 
و  آب  )صنعت  علمی  توانمندیهای  از 
فاضالب( و ... ، فرهنگی ، هنری، مذهبی 
محترم  خانواده  و  همکاران  اعتقادی  و 
می  آثار  انتشار  و  دریافت  آماده   ، ایشان 
شود  می  دعوت  مندان  عالقه  از  لذا  باشد 
را  خود  تصویری  و  شده  تایپ  مکتوب  آثار 
همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  دفتر  به 
رضوی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت 
ارسال تا پس از بررسی محتوایی ، نسبت 
به چاپ آنها و به نام صاحب اثر اقدام شود.

رئیس  م��ه��ر  پ��رس��ش  ط���رح  راس���ت���ای  در 
-۹۳ تحصیلی  س��ال  اب��ت��دای  که  جمهور 
آب  منابع  حفظ  های  راه  با  رابطه  در   ۹۴
نامه  تفاهم  شد  مطرح  آموزان  دانش  برای 
مدیرکل  بین  م���دارس   در  آب  فرهنگی 
آبفای  عامل  وم��دی��ران  پ��رورش  و  آم��وزش 
شهری و روستایی و آب منطقه ای خراسان 
این   . شد  امضاء  مشهد  آبفای  و  رض��وی،  
خبرنگاران  با  نشست  پایان   در  نامه  تفاهم 
در دفتر مدیر کل اموزش و پرورش خراسان 

رضوی امضا شد.
کل  م��دی��ر  اب��ت��دا  خ��ب��ری  نشست  ای��ن  در   
رئیس  گفت:  اس��ت��ان   پ���رورش  و  آم���وزش 
امسال  تحصیلی  س��ال  آغ���از  در  جمهور 
را  سوالی  کشور  در  آب  کمبود  به  باتوجه 
و  آب  از  بهینه  استفاده  ه��ای  راه  درب���اره 
آموزان  دانش  برای  آبی  منابع  از  حفاظت 
موضوع  اهمیت  نشادهنده  که  کرد  مطرح 

آب در نزد دولتمردان است. 
خراسان  آبفای  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
رضوی  سید جواد حسینی یکی از رسالت 
های آموزش و پرورش فرهنگسازی  دانست  
و در تشریح طرحهای آب در مدارس اظهار 
داشت: طرح نجات و حامیان آب در 2 هزار 
و 50 واحد آموزشی مقطع اول دبیرستان  
آموز،  دانش  هزار   200 که  شود  می  اجرا 
هزار   ۱8 و  مدیر  ه��زار   2  ، دبیر  ه��زار   ۱2
خواهد  آن  درگیر  نوعی  .به  ک��ادر  پرسنل 

شد . 
وی در همین رابطه از ایجاد ۱00 دبیر خانه 
در ۱00 مدرسه برای بررسی روند اجرای 
اجرای  در  ک��رد:  تصریح  و   داد  خبر  طرح 
500پوستر،  و  2هزار  همچنین  طرح  این 
2 هزار و 50عدد لوح فشرده و ۱00هزار 
کتابچه آموزشی در مدارس توزیع و چندین  
مسابقه در رشته های نقاشی، قصه نویسی 
و نامه نویسی وبالگ نویسی با موضوع آب 
برگزار می شود. حسینی  افزود: در آخرین 
مرحله ، اقدامات انجام شده  ارزیابی و پایش 
منتشر  کتابچه  ص��ورت  به  نهایی  نتیجه  و 

خواهد شد. سپس مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب خراسان رضوی  با بیان اینکه تمام 
شرب  آب  و  نیست   شرب  قابل  موجود  آب 
جمعیت  ه��زار   800 و  میلیون  یک  ح��دود 
تخت پوشش این شرکت در استان با هزینه 
زیاد و زحمت فراوان  تولید ، انتقال و توزیع 
ضرورت  عوامل  این  شد:  متذکر  شود  می 
را  مصرف  ال��گ��وی  تغییر  و   جویی  صرفه 
مهندس  گفته  به  اس��ت.  ک��رده  چندان  دو 
خراسان  شدن  واقع  اسماعیلیان   حسین 
خشک  نیمه  و  خشک  منطقه  در  رض��وی 
فضای توسعه بیشتر آب در بخش کشاورزی 
تعیین  محدودیت  و   است  بسته  را  استان 
های  شهر  در  شرب  آب  تامین  برای  محل 

جدید  را  باعث شده است . 
وی بر تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی 
در بین اقشار مختلف مردم و به ویژه دانش 
آم���وزان ب��ه ع��ن��وان م��دی��ران آی��ن��ده کشور 
درک  با  جمهور  رئیس  افزود:  و  کرد  تاکید 
اقدام  آینده   و   موجود  شرایط  حساسیت 
کرد  آم��وزان  دانش  از  مهر  پرسش  طرح  به 
تا ذهن خالق آنان به نوعی درگیر موضوع 
برای  جدید  های  حل  راه  یافتن  و  آب  مهم 

حفظ منابع آب کشور شود. 

درب��اره  جمهور  رئیس  س��وال  اف���زود:  وی 
و  ۱2میلیون  واقع  در  آب  جدی  مشکالت 
800هزار دانش آموز و خانواده هایشان را 
که حداقل نیمی از جمعیت کشور هستند 
وی  است.  کرده  آب   کمبود  دغدغه  درگیر 
آبی  نیاز  ۱00درص��د  حدود  اینکه  بیان  با 
زیر  آب  ه��ای  سفره  از  اس��ت��ان  ه��ای  شهر 
وضعیت    : گفت  ش��ود  می  تامین  زمینی 
بحرانی منابع آب شرب به دلیل واقع شدن 
نیست  ملموس  م��ردم  ب��رای  زمین  زی��ر  در 
آموزان  دانش  ویژه  به  جامعه  آحاد  باید  لذا 
را به کمک و مشارکت  طلبید تا به اهمیت 
منابع  این  که  شوند  متوجه  و  برده  پی  آب 
مدیرعامل  اس��ت.  رفتن  دست  از  حال  در 
در  رضوی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت 
توزیع  و  آب  منابع  از  صیانت  گفت:  ادام��ه 
در  و  ماست  ذاتی  وظایف  جزو  آن  عادالنه 
های  ظرفیت  و  امکانات  تمام  از  راستا  این 

موجود استفاده می کنیم. 
ج��ع��ف��ری"  ح��س��ی��ن  "م��ح��م��د  ادام�����ه  در 
محمد  و  استان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
دانشگر مدیرعامل آب و فاضالب روستایی 
استان نیز مطالبی درباره پرسش مهر بیان 

کردند.

امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش و آبفای خراسان رضوی 
برای ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب در مدارس

وفاضالب  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
بهره  مراسم  در  شرکت  برای  کشورکه 
شرب  آب  جداسازی  پروژه  اولین  از  برداری 
از سایر مصارف به شهرستان بجستان سفر 
کرده بود پس از افتتاح این پروزه و در مسیر 
بازگشت به اتفاق مهندس اسماعیلیان مدیر 
عامل شرکت آبفای خراسان رضوی و دکتر 
در  وبجستان  گناباد  مردم  نماینده  رجایی 
و  شد   گناباد  وارد  اسالمی   شورای  مجلس 
آب  انتقال  کیلومتری   ۱۱0 خط  وضعیت 
این شهر را بررسی کرد . بروز اتفاقات متعدد 
موضوع  مهمترین  طوالنی   مسیر  این  در 
مورد بحث در نشست مشترک این مسئوالن 
وفاضالب  آب  امور  مدیر  ریاضی  مهندس  با 
گناباد بود. وی فرسودگی این خط را عامل 
گرفته  بکار  لوله  متعدد  های  شکستگی 

تامین  وخواستار  دانست  شده 
این  مرمت  نیاز  مورد  اعتبار 
یک  ساخت  همچنین  و  خط 
برای  آب  ذخیره  مخزن  باب 
آب  سازی  ذحیره  مشکل  رفع 

مشترکان گناباد شد. 
جانباز  رضا  حمید  مهندس 
مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
با  که  هم  کشور  فاضالب  و  آب 
توضیحات مهندس اسماعیلیان 

رضوی  خراسان  آبفای  شرکت  عامل  مدیر 
سایت  از  شده  تهیه  تصاویر  از  استفاده  با 
خط  مشکالت  جزیان  در   google earth
بر  گرفت  قرار  گناباد  شهر  آب  انتقال 
های  فناوری  و  داخل  تولیدات  بکارگیری 
تعویض  بدون  خط  این  مرمت  برای  جدید 

لوله ها تاکید کرد. وی همچنین از نماینده 
آبفای  مدیرعامل  و  بجستان  و  گناباد  مردم 
بررسی  منظور  به  خواست  رضوی  خراسان 
آب  ذخیره  جدید  مخزن  ساخت  های  راه 
شهر گناباد در جلسه مشترک با حضور مدیر 
آبفای کشور در شرکت  عامل و کارشناسان 

مهندسی حاضر شوند. 

بررسی وضعیت تاسیسات آبرسانی شهر گناباد 
با حضور مدیر عامل شرکت مهندسی  آبفای کشور

در راستای پرسش مهر رئیس جمهور انجام شد:
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فقط تیتر

راه های اجرای ارزان قیمت تاسیسات فاضالب شهر تربت جام بررسی شد
برای  گذاری  سرمایه  جذب  های  مدل 
تربت  شهر  فاضالب  تاسیسات  اجرای 
جام در کمیته توسعه مشارکت بخش غیر 
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  دولتی 
روابط  گزارش  به   . شد  بررسی  رضوی 
این  در  رضوی  خراسان  آبفای  عمومی 
تربت  فاضالب  طرح  مشاور  ابتدا  جلسه 
آوری  جمع  تاسیسات  ایجاد   : گفت  جام 
در  جام  تربت  فاضالب  تصفیه  و  انتقال   ،
قالب روش BOT ) ساخت ، بهره برداری 
ا...  ( اجرا خواهد شد. حبیب  و واگذاری 
قدمگاهی حفظ محیط زیست ، جلوگیری 
استفاده  و  زمینی  زیر  های  آب  آلودگی  از 
فاضالب  مبادله  یا  و  صنعت  در  پساب  از 
را  کشاورزی  های  حقابه  با  شده  تصفیه 
اشاره  با  و  کرد  ذکر  طرح  این  اهداف  از 
مربعی  کیلومتر  و۱68  هزار   8 وسعت  به 
فاضالب  سرانه  افزود:  جام   تربت  شهر 

جام  تربت  در  شهروند  هر  ازاء  به  خانگی 
سال  در  که  است  ثانیه   بر  لیتر   ۱۱۹
۱۴۱5) افق طرح( با جمعیت ۱۹5 هزار 
خواهد  افزایش  ثانیه  بر  لیتر   ۱۳۴ به  نفر 
طرح  آوری  جمع  شبکه  طول  یافت.وی 
و  آوری  جمع  از  اعم  جام  تربت  فاضالب 
نهایی  ظرفیت  و  کیلومتر   20 را  انتقال 
هزار   ۳0 روز  شبانه  در  را  آن  خانه  تصفیه 
مترمکعب اعالم کرد که در 5 مرحله اجرا 
داشت:  اظهار  شد.قدمگاهی  خواهد 
انتقال  خط  و  آوری  جمع  شبکه  اجرای 
ریال  میلیارد   757 حدود  فاضالب  طرح 
میلیارد   78۱ هم  خانه  تصفیه  ساخت  و 
 2 در  که  دارد  نیاز  گذاری  سرمایه  ریال 
20درصد  احتساب  با  ساله   5 و   ۳ دوره 
تورم ساالنه و سود ۱5 تا 20 درصد برای 
است.وی  شده  بینی  پیش  گذار  سرمایه 
تربت  شهر  فاضالب  طرح  اینکه  بیان  با 

جام دارای ردیف اعتبار نیز می باشد ، از 
این  فاضالب  شبکه  کیلومتر   22 اجرای 
کرد:  اعالم  وی  داد.  خبر  تاکنون  شهر 
فاضالب  پساب  فروش  از  حاصل  درآمد 
تربت جام هم هزار 766 میلیارد ریال در 
سال ۹۹ به ۱۱۳8 میلیارد ریال در پایان 
دوره 20 ساله بهره برداری خواهد رسید. 
پس از توضیحات مشاور طرح مدیر عامل 
بر  رضوی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت 
قیمت  ارزان  های  مدل  طراحی  ضرورت 
برای اجرای طرح به منظور کاهش ریسک 
سرمایه گذار تاکید کرد . مهندس حسین 
برای  ریال  هزار   ۱۱ ارقام  اسماعیلیان 
 5 دوره  در  پساب  مکعب  متر  هر  فروش 
برای  ریال  هزار   8۱ و  طرح  اجرای  ساله 
دوره ۳ ساله را غیر قابل توجیه دانست و 
با این مدل ها به نتیجه مورد  متذکر شد: 

نظر نخواهیم رسید. 

سومین نشست مدیران دفاتر تجهیز 
منابع مالی و توسعه مشارکت منطقه شرق کشور

دفاتر  مدیران  اندیشی  هم  نشست  سومین 
مشارکت  توسعه  و  مالی  منابع  تجهیز 
منطقه شرق کشور به میزبانی شرکت آب و 
فاضالب استان خراسان رضوی برگزار شد. 
خراسان  آبفای  عمومی  روابط  گزارش  به 

دفاتر  مدیران  که  نشست  این  در  رضوی 
تجهیز منابع مالی شرکت های آب و فاضالب 
رضوی،  خراسان  های  استان  و  مشهد 
بلوچستان  و  سیستان  و  جنوبی  شمالی، 
اجرای  راستای  در  داشتند  شرکت 
و  اساسی  قانون    ۴۴ اصل  های  سیاست 
و  مقاومتی  اقتصاد  ابالغی  های  سیاست 

امید،   در  و  تدبیر  رویکردهای جدید دولت 
مالی  منابع  تجهیز  و  جذب  نحوه   خصوص 
منابع  طریق  از  فاضالب  و  آب  های  شرکت 
های  بانك  از  وام  اخذ  ازجمله  غیردولتی 
گذاری  سرمایه  جذب  بین المللی،  توسعه 

مشاركت،  اوراق  فروش  فاینانس،  خارجی 
و   BOO و  متقابل  بیع  مالی  های  روش  و 
BOT بحث و تبادل نظر شد. در این نشست 
مدیرعامل شرکت آبفای خراسان رضوی در 
سخنانی با اشاره به  اهمیت نامگذاری سال 
۹۳)اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت 
شدن  اجرایی  به  توجه  ضرورت  بر  جهادی( 

و  وری  بهره  به  ویژه  عنایت  خصوصا  آن، 
خصوصی  بخش  های  پتانسیل  از  استفاده 
مقام  توسط  شده  تعیین  اهداف  تبیین  در 
حسین  مهندس  کرد.   تاکید  رهبری  معظم 
اعتبارات  کاهش  به  توجه  با  اسماعیلیان  
های  سیاست  اجرای  راستای  در  و  عمرانی 
از  استفاده  در  اسالمی  جمهوری  دولت  
منابع غیر دولتی از متولیان و مدیران دفاتر 
تجهیز منابع مالی خواستار  استفاده از مدل 
و  پروژه  نمودن  بخشی  جهت  ترکیبی  های 
اجرای  شدن  اقتصادی  و  منطقی  نهایت  در 
پروژه ، توجه به مباحث مدیریت انرژی، آب 
بهره  گذاری  سیاست  در  نیامده  بحساب 
سازی  شفاف  و  خصوصی  بخش  از  گیری  
با  مرتبط  وظایف  و  ها  دستورالعمل  بیشتر 
خاطر  شد.وی  گذاری  سرمایه  فرآیندهای 
نشان کرد: با توجه به ابالغ سیاست اقتصاد 
آینده  در  قطعا   ، دولت  رویکرد  و  مقاومتی 
هزینه  گذشته  شکل  به  کشور  درآمدهای 
فرصت  از  استفاده  بنابراین   ، شد  نخواهد 
یک  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  های 
از  بودکه  خواهد  دار   ادامه  و  ثابت  راهبرد 
بهره  افزایش  و  مالی  منابع  تامین  منظر  دو 
مهندس  گفته  است.به  اهمیت  خائز  وری 
اسماعیلیان ورود بخش غیر دولتی به چرخه 
اجرای پروزه ها و طرح های عمرانی افزایش 
بهره وری وکاهش هزینه ها  را در پی خواهد 
دولتی  های  پیچیدگی  از  نیز  را  ما  و  داشت 

فارغ خواهد کرد . 

دفتر منابع انسانی و آموزش شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی برنامه 
از نظام حقوق و دستمزد در  برای آگاهی بخشی و اطالع رسانی   مدونی 
 . است  درآورده  اجرا  به  و  تدوین  تابعه   امورهای  و  دو  تبصره  های  شرکت 
محمدعبدا... پور مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش آبفای استان  اواخر هر 
هفته با عزیمت به شهرستان های استان نسبت به آموزش و ارائه اطالعات 
تاکنون  وی  گفته  به   . کند  می  اقدام  همکاران   به  دستمزد  و  حقوق  نظام 
جام،  تربت  درگز،  شهرهای  فاضالب  و  آب  امورهای  کارکنان  و  مدیران 
طرح  عمومی  آموزش  تحت  قوچان  و  سرخس   ، چناران  کاشمر،  تایباد، 
طبقه بندی مشاغل قرار گرفته اند. وی با بیان اینکه آموزش عمومی طرح 

طبقه بندی مشاغل کارکنان برای اولین 
کشور  آبفای  های  شرکت  سطح  در  بار 
است  شده  اجرایی  رضوی  خراسان  در 
برای  پرسنل  اشتیاق  به  توجه  با  افزود: 
و احکام  با مبانی دریافت حقوق  آشنایی 
کارگزینی پنجشنبه هرهفته با هماهنگی 
ارائه  ضمن  و  حاضر  محل  در  امورها  با 

بندی  طبقه  طرح  خصوص  در  همگانی   و  ساده  زبانی  با  الزم  توضیحات 
مشاغل به کارکنان رسمی به سئواالت آنان نیز پاسخ داده می شود .

آموزش مبانی حقوق و دستمزد  به مدیران و  کارکنان رسمی
شرکت ها و امورهای تابعه آبفای خراسان رضوی

 دانش آموزان دبیرستان دخترانه فرزانگان 
مصرف  مدیریت  های  باروش  حیدریه  تربت 

آب آشنا شدند
آب  ازمشتركین  مطالبات  وصول  میزان   

شهربایگ افزایش یافت
برای  حیدریه  تربت  مشترك  سه  از  تجلیل   

همکاری در کاهش مصرف آب
 هدر رفت آب در شهر خرو 8 درصد کاهش 

یافت
به  نیشابور  آبفای  کوهنوردان  صعود   

ارتفاعات بینالود
 برخورداری سبزوار از بزرگترین تاسیسات 

تامین اب شرب در کشور
 کاهش مصرف انرژی دراداره آبفاششتمد

 نوسازی تجهیزات در آبفای قوچان
استاندار  به  درگز  آبفای  پیشنهادهای   

خراسان رضوی
،با  تازه  این صبح  رادیویی"  زنده   گفتگوی 

مدیر آبفای تربت جام
 واحد اتفاقات تایباد برون سپاری شد

 بازدید بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع از 
آبفای کاشمر

 شرکت اکیپ امدادونجات امور گناباد در 
مانور سراسری زلزله

طرقبه  فرهنگیان  شهرک  فاضالب  شبکه   
شستشو شد

متری  میلی   500 فلکه  شیر  تعویض   
خروجی مخزن آب شرب چناران

های  پروژه  اجرای  در  فرماندار:تسریع   
آبفای شهری مطالبه مردم سرخس است

رضوی  خراسان  آبفای  عامل  دیدارمدیر   
باهمكاران امورخواف

حامی  ابتدایی  آموز  دانش   ۱00 آموزش   
آب در بردسکن

و  آبفا  میان  همکاری  نامه  تفاهم  امضاء   
آموزش و پرورش خلیل آباد

کالت  آبفای  آالت  شیر  های  حوضچه   
نظافت شد

آب  انتقال  خط  در  پیاپی  اتفاق  فقره   2  
بجستان

 دیدارمسئولین شهرفیض آباد بامدیرعامل 
آبفای خراسان رضوی

مترمکعبی  هزار   2 مخزن  از  برداری  بهره   
شهر دولت آباد در آینده نزدیک

باخرز  مرزی  شهر  به  آبرسانی  پروژه   
عملیاتی شد

 اصالح ۳00 متر شبکه از  آب شهر فیروزه
 ۱0 شماره  شرب  آب  چاه  حفاری  آغاز   

گلبهار

  
 به میزبانی آبفای خراسان رضوی برگزار شد
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کارگاه آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی برگزار شد

پدافند  و  بحران  مدیریت  آموزشی  کارگاه 
غیر عامل در شرکت آب و فاضالب خراسان 
در  که  کارگاه  این  در  شد  برگزار  رضوی 
کارکنان  از  تن   ۱55 شرکت  با  و  دوره  سه 
نفر   7۹0 و  هزار   2 قالب  در  استان   ابفای 
فنی  مدیران  شد  برگزار  آموزش  ساعت 
فنی  کارشناسان   ، تابعه  امورهای  و  ستادی 
بحران  دفتر  کارشناسان  و  مدیران  و  آبفا 

استانداری حضور داشتند. 
دانشگاه  استاد  کارگاه  این  جلسه  اولین  در 
استمرار  به  اشاره  با  تهران  بهشتی  شهید 
کاهش نزوالت آسمانی گفت : نگاه مدیران 
خشکسالی  از  باید   کشور  در  آب  بحران  به 
از  ها  ریزی  برنامه  فرآیند  و  قرنی  خشک  به 

به دراز مدت تغییر کند.  کوتاه و میان مدت 
دکتر نعمت حسنی اظهار داشت : متاسفانه 
نیمی از بارش های کشور تبخیر می شود و 
مطالعات  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
در  زمین  کره  حرارت  درجه   ، شناسی  اقلیم 
پایان قرن 2۱ نسبت به قرن بیستم 5 درجه 
افزایش خواهد یافت.وی با بیان اینکه انرژی 
 ، ندارد  منفی  اثر  آب  سیکل  در  خورشیدی 
مهمترین عوامل موثر در گرم شدن زمین را 
و  دانست  فسیلی  های  سوخت  از  استفاده 
افزود: در کنار کاهش بارندگی، رژیم بارشها 
خواهد  تغییر  ای  حاره  به  تدریجی  از  نیز 
یافت. این استاد دانشگاه خطاب به مدیران 
خاطر نشان کرد: مردم باید آگاه شوند که به 

هستیم  حرکت  حال  در  قرنی  خشک  سمت 
گفته  به   . بدانند  بهتر  و  بیشتر  را  آب  قدر  تا 
از   ۹۱ آبی  سال  در  ها  بارش  میزان  وی 
سال  در  متر  میلی   226 به  متر  میلی   2۴0
۹2کاهش یافته و پیمانه قضاوت در آب نیز 
بر  . وی  تغییر است  به قطره در حال  لیتر  از 
بسترسازی و ایجاد فرهنگ استفاده صحیح 
از آب در جامعه ، بویژهدر میان دانش آموزان 
ارزش  تبیین  افزود:  و  کرد   تاکید  دبستانی  
نه  است  مرامی  کار  نیازمند  قشر  این  به  آب 
کالمی ، یعنی بدون استفاده از زبان و صرفا 
کنیم.  آگاه  را  آنان  بایستی  خود   عمل  با 
نزوالت  میزان  مقایسه  ضمن  سپس  وی 
سرانه  داشت:  اظهار  ژاپن  با  ایران  در  جوی 

هزار   ۳77 با  ژاپن  برابر   دو  ایران  در  آب 
نفر  میلیون   ۱25 و  وسعت  کیلومترمربع 
این  خالف  بر  متاسفانه  ولی  است  جمعیت 
برخوردار  توازن  از  ایران  در  بارشها  کشور 
نیست. وی همچنین گفت : کل آب موجود 
میلیون   ۳۳6 و  میلیارد  یک  زمین  کره  در 
آن  درصد   ۹7/5 که  است  مربع  کیلومتر 
را  2/5درصد  حدود  شور،  های  آب  را 
و  ها  رودخانه  را  درصد  یک  حدود  و  شیرین 
دریاچه ها تشکیل میدهند. وی شروع تنش 
بی  های  برداشت  از  ناشی  را  کشور  در  آبی 
که  دانست  زمینی  زیر  های  سفره  از  رویه 

امروز به مرز بحران رسیده است.  
دکتر  آموزشی  کارگاه  این  دیگر  سخنران 

رضا راستی دکترای مهندسی زلزله از ژاپن 
یار دانشکده مهندسی آب دانشگاه  و استاد 
شهید بهشتی بود که در باره مدیریت بحران 
سخنرانی کرد. وی مدیریت بحران را علمی 
تحلیل  و  تجزیه  با  که  کرد  تعریف  کاربردی 
ابزاری  یافتن  جستجوی  در  سیستماتیک 
وی   . است  بحران  بروز  از  پیشگیری  برای 
بحران ها  را به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی 
و  افزاری  نرم  اقدامات  به  را  بحران  مهار  و 
سخت افزاری تقسیم کرد و با تاکید بر تهیه 
نقشه مدیریت بحران در شهر های کشور ، از 
تهیه این نقشه برای شهر بجنورد در خراسان 
از  این  با استفاده   : شمالی خبر داد و گفت 
نقشه امکان تشخیص شبکه های آب آسیب 
دیده ناشی از زلزله با خطای تقریبی 50 متر 

فراهم شده است.
های  مهارت  آموزشی  دوره  برگزاری 

برقراری ارتباط موثر
  دوره  آموزشی مهارت های برقراری ارتباط 
موثر برای ۱0۴ تن از همکاران ستاد ، شرکت 
شد.  برگزار  تابعه  امورهای  و  دو  تبصره  های 
شرکت کنندگان در دو گروه و در مجموع  به 
ارتباط  برقراری  های  راه  ساعت   ۱8 مدت 
را  خانواده  و  همکاران   ، رجوع  ارباب  با  موثر 

فراگرفتند . 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  زاده  عرب  دکتر 
تهران،  های  دانشگاه  مدرس  و  خوارزمی 
و  روان  و  ساده  زبانی  با  و...  بهشتی  شهید 
های  راه  روانشناختی  علم  از  گیری  بهره 
که  داد  آموزش  همکاران  به  را  ارتباط  ایجاد 
شرکت  پایان   در  گرفت.  قرار  استقبال  مورد 
ها  دوره  گونه  این  تشکیل  تداوم  بر  کنندگان 
که نقش موثری در بهبود و روش های زندگی 

فردی و اجتماعی دارند تاکید کردند.

تشکیل دومین جلسه کارگروه 
بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد 

شرکت آبفای خراسان رضوی
شاخص  بررسی  کارگروه  جلسه  دومین 
تبصره  های  شرکت  عملکرد  ارزیابی  های 
رضوی  خراسان  آبفای  تابعه  امورهای  و  دو 
پیاده  راستای  در  کارگروه  این  شد.  گزار  بر 
عملکرد  مدیریت  جامع  افزار  نرم  سازی 
لزوم  و  رضوی  خراسان  آبفای  شرکت  در 
ارزیابی  های  شاخص  تعریف  و  بازنگری 
امورهای  و  دو  تبصره  های  شرکت  عملکرد 
با حضور نمایندگان منتخب شرکت  و   تابعه 
های تبصره 2 و امورهای تابعه با هماهنگی 
معاونت های ستادی تشکیل شد. به گزارش 
در   رضوی  خراسان  آبفای  عمومی  روابط 
اولیه  بررسی  ضمن  کارگروه  جلسه  دومین 
با  هماهنگی  از  پس  شد  مقرر  نویس،  پیش 
در  ستادی  های  حوزه  ارزیابی  نمایندگان 
جلسه بعد که در محل شرکت آب و فاضالب 
بندی  جمع  شد  خواهد  برکزار  نیشابور 
یادآوری  به  الزم  شود.  انجام  ها  شاخص 
است که در اولین جلسه این کارگروه جلیل 
و  وری  بهره  و  بهبود  دفتر  کارگذارمدیر 
را  کارگروه  تشکیل  استان  آبفای  تحقیقات 
ارزیابی  های  شاخص  بازنگری  راستای  در 
اولویت  چارچوب  و  محوله  وظایف  عملکرد 
آبفای  مهندسی  شرکت  شده  تعیین  های 
و  شرکت  راهبردی  اهداف  و   دانست  کشور 
لزوم جامعیت شاخص های ارزیابی را تشریح 
واحدهای  ارزیابی  نمایندگان  ادامه  کرد.در 
را  الزم  های  توصیه  و  نظرات  نقطه  ستادی 
ارائه کردند و پس از جمع بندی پیشنهادات 
، دستور کار و موعد جلسات بعدی برای اثر 
بخشی هر چه بیشتر اقدامات و اتمام کار در 

زمان مقرر به تصویب رسید. 

تقدیر 11 تن از مسئوالن خراسان 
رضوی از مدیران آبفای استان 

۱۱ تن از مسئوالن سیاسی ، اجتماعی ، نظامی 
عامل  مدیر  یک  از  رضوی  خراسان  انتظامی  و 
تبصره دو  و ۴ مدیر امور های تابعه شرکت آب و 
فاضالب استان تقدیر کردند. به گزارش روابط 
مردم  نماینده  رضوی  خراسان  آبفای  عمومی 
اسالمی  شورای  مجلس  در  تایباد  و  جام  تربت 
دار  شهر  و  شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس   ،
مقاومت  ناحیه  فرمانده  و  فرماندار   ، جام  تربت 
انتظامی  فرمانده   ، فرماندار   ، بجستان  بسیج 
معاون    ، زاوه  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  و 
بخشدار  و  حیدریه  تربت  فرماندار  و  استاندار 
نصر آباد با ارسال نامه و لوح از اقدامات مهندس 
محمود امیری مدیر عامل شرکت تبصره دو آب 
و فاضالب تربت حیدریه ، هادی جنیدی مدیر 
امور  مدیر  کیوان  مهندس   ، جام  تربت  امور 
سید  و  بجستان  امور  مدیر  کسروی  علی   ، زاوه 
حسن حسینی مجد رئیس اداره آب و فاضالب 
نصرآباد برای توجه به تامین کمی و کیفی آب 

مشترکان تشکر کردند.   

نمایش دستاوردهای علمی و تحقیقاتی آبفای خراسان رضوی 
درنمایشگاه توانمندی های بهره برداری  صنعت آب و فاضالب کشور

دستاوردهای علمی و تحقیقاتی شرکت اب و 
فاضالب خراسان رضوی در دومین جشنواره 
در  ب��رداری  بهره  های  توانمندی  نمایشگاه  و 
دید  معرض  در  کشور  فاضالب  و  آب  صنعت 
به  گ��رف��ت.  ق��رار  متخصصان  و  کارشناسان 
گزارش روابط عمومی آبفای خراسان رضوی 
تجربیات  تبادل  هدف  با  که  نمایشگاه  دراین 
شرکت های آبفای شهری و روستایی دی ماه 
آفرینش های کانون  سالجاری در محل مرکز 
شد  برپا  نوجوانان   و  کودکان  فکری  پرورش 
 8 با  رض��وی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت 
زیادی  تعداد  کاربردی  و  پژوهشی  دستاورد 
از بازدیدکنندگان را به غرفه خود جلب کرد.
با کمک ضربه  سیستم احیاء چاه های عمیق 
در  های  چاه  ج��دار  کننده  ترسیم  رب��اط  ه��وا، 
گیری  نمونه  دستگاه   ، ب���رداری  بهره  ح��ال 

ه��ا  چ�����اه  ع���م���ق  از 
یابی  نشت  وس��ده��ا، 
در  کالیبراسیون  و 
شبکه های آبرسانی با 
استفاده از روش های 
م��ع��ک��وس، دس��ت��گ��اه 
جریان  دهنده  انتقال 
گیری  نمونه  پ���ورت، 
و  آب  ات���وم���ات���ی���ک 
ب��ررس��ی   ، ف��اض��الب 
ش��اخ��ص م��ی��ک��روب��ی 

جسد  درآب با معرفی محیط کشت کروم آگار 
لجن  خانه  تصفیه  در  ای  رشته  کف  حذف  و 
فعال دستاوردهای عرضه شده توسط شرکت 
 ۴ نمایشگاه  این  در  رض��وی  خراسان  آبفای 

روزه بود. 
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م��اه��ن��ام��ه اط�����اع رس���ان���ی داخ��ل��ی 
شرکت آب و فاضاب خراسان رضوی

مدیر عامل آب و فاضالب خراسان رضوی 
به همراه مدیر دفتر حراست و امور محرمانه 
و مسئول امور فرهنگی این شرکت از نحوه 
از   استقبال  های  ایستگاه  رسانی  خدمات 
ملک  مسیر  در  رضوی  حرم  پیاده  زائران 

آباد به مشهد دیدن کردند. 
دهه  از  روز  آخرین  در  که  دیدار  این  در 
شهادت  سالروز  آستانه  در  و  صفر  ماه  اخر 
عامل  مدیر  شد   انجام  )ع(  هشتم  امام 
مسیر  ایستگاه  در  رضوی  خراسان  آبفای 
الرضا)ع(( میقات   ( مشهد  به  آباد  ملک 
تامین آب شرب  آبفا در  با تالش همکاران 
و  غذا  تهیه  جمله  از  زائران  مصرف  سایر  و 

)ع(  الحجج  ثامن  پیاده  زائران  استحمام  
تشکر کرد و این مهم را در راستای فعالیت 
های فرهنگی شرکت آب و فاضالب استان  
اسماعیلیان  حسین  .مهندس  دانست 
همچنین با سرکشی به تعدادی  از نانوائی 
خادمان  به  غذا  پخت  مراکز  و  سیار  های 

زائران امام هشتم )ع( خدا قوتی گفت.
هم  فاضالب  و  آب  تابعه  ادارات  سرپرست 
و  هزار   2 تحویل  و  تامین  از  گزارشی  در 
و سایر مصارف  500 مترمکعب آب شرب 
اظهار  داد.نوری  خبر  زائران  نیاز  مورد 
با مساعدت معاونت بهره برداری   : داشت 
فاضالب  و  آب  شرکت  بحران  مدیریت  و 
 ، ها  ایستگاه  بر  عالوه  رضوی  خراسان 
دستگاه   ۴ آب  روزانه  تامین  به  نسبت 
شهرداری  تانکر  دستگاه  یک   ، سپاه  تانکر 
راه  اداره  تانکر  دستگاهر  یک   ، آباد  ملک 
تانکرهای  و  آباد  احمد  بخش  شهرسازی  و 
اقدام  مشهد  آبفای  و  شهرداری  عبوری 

شده است.  
 ۱50 روزی  مدت  این  طی  وی  گفته  به 
خدمات  های  ایستگاه  بین  آب  لیتر  هزار 
به مشهد  رسان در مبادی مختلف ورودی 

توزیع شده است .
مشهد  جمعه  امام  و  فرماندار  اقزود:  وی   
نیز با حضور در ایستگاه های استقبال ،  از 
مورد  آب  تامین  در  استان  آبفای  اقدامات 

نیاز زائران قدردانی کردند. 

تامین 2 هزار و 500 مترمکعب 
آب مورد نیاز زائران پیاده 

امام رضا )ع( توسط آبفای 
خراسان رضوی

مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات آبفای 
خراسان رضوی گفت: همزمان با پانزدهمین 
تهران  در  فناوری  و  پژوهش  هفته  نمایشگاه 
آبفای  شرکت   ،  )  ۹۳ آذرم��اه   26 الی   2۳(

استان با بیش از ۱0 عنوان پروژه و مقاله در 
این نمایشگاه حضور فعال یافت.

فاضالب  و  آب  عمومی  رواب���ط  گ���زارش  ب��ه 
به  اشاره  با  کارگذار  جلیل  مهندس  استان، 
روند  در  فناوری  و  پژوهش  جایگاه  و  اهمیت 

همین  در   : گفت  کشور  پیشرفت  و  توسعه 
با  نیز  رضوی  خراسان  آبفای  شرکت  راستا 
ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری 
از سوی  از 6 مقاله  و بیش  پروژه  در قالب 5 

صنعت  در  خود  متخصصان  و  کارشناسان 
آب و فاضالب، اقدام به برپائی غرفه در محل 

نمایشگاه بین المللی تهران نمود.
ارائ��ه  ه��دف  با  نمایشگاه  ای��ن  وی  گفته  به 
معرفی  و  علمی  دس��ت��اورده��ای  ت��ب��ادل  و 

محصوالت پژوهشی و ارج نهادن به تالشهای 
مبتکران  و  مخترعان  پژوهشگران،  صادقانه 

آب و فاضالب در گستره ملی برگزار شد.
تحقیقات  و  وری  بهره  بهبود  دفتر  مدیر 
تصریح  رض���وی  خ��راس��ان  آب��ف��ای  ش��رک��ت 
چاههای  ترکیبی  اح��ی��ای  سیستم  ک��رد: 
سد  روش  به  لجن  آبگیر  سیستم  عمیق، 
نظارت  و  کنترل  هوشمند  فیلتری،دستگاه 
سطح  سیم  بی  کنترلر  موتوربان،  آب  پمپ 
RSP- اطالعات  انتقال  سیستم  و  مخازن 
این  از جمله طرح های تحقیقاتی   SX۱۱0
تحقیقاتی  اعتبار  رق��م  با  که  اس��ت  شرکت 
ای��ن  در  ری���ال  میلیون   ۴500 از  ب��ی��ش 

نمایشگاه ارائه شد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه حل مشکالت 
پژوهش  و  مطالعه  بدون  بنیادی  صورت  به 
کرد  ام��ی��دواری  اب��راز  نیست،  پذیر  امکان 
این طرح ها به عنوان دستاورد جدیدی که 
این  متخصصان  زحمات  و  ت��الش  حاصل 
در  موجود  چالش  راهگشای  است،  شرکت 
بود.  خواهد  استان  فاضالب  و  آب  صنعت 
ارش��د  مسئولین  و  مقامات  اس��ت  گفتنی 
وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفای کشور 
و سایرین از غرفه این شرکت بازدید و در روز 
پایانی این نمایشگاه لوح سپاس و تندیس به 
پایلوت تحقیقاتی  ارائه طرح  جهت حضور و 

برتر به این شرکت اهدا شد.

تجدید بیعت مدیر عامل و کارکنان آبفای خراسان رضوی با مقام معظم رهبری 
در گرامیداشت سالگرد حماسه 9 دی

فاضالب  و  آب  شرکت  کارکنان  و  عامل  مدیر 
شهادت  سالروز  با  همزمان  رضوی  خراسان 
امام حسن عسگری)ع( ، همراه با سایر اقشار 
مراسم  در   حضور  با  رضوی  خراسان  مردم 
 ۹ حماسه  گرامیداشت  سالگرد  پنجمین 
بیعت  ضمن  اسالمی  ایران  سرافراز  ملت  دی 
و  انقالب  کبیر  رهبر  های  آرمان  با  مجدد 
تبعیت  بر   ، اسالمی  انقالب  گرانقدر  شهدای 
تاکید  ها  برهه  تمام  در  رهبری  معظم  مقام  از 

کردند.
 ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی آبفای خراس��ان 
ب��ا  ک��ه  کنن��ده  ش��رکت  هم��کاران  رض��وی 
هماهنگ��ی دفت��ر رواب��ط عموم��ی و آم��وزش 
همگانی و ش��ورای فرهنگی آبفای اس��تان در 
ای��ن مراس��م حضور یافت��ه بودند با ش��عارهای  
مختلفی از فتنه افرینان سال 88 ابراز انزجار 
کردند. ش��رکت کنندگان در این مراس��م پس 
از تجم��ع در حرم رضوی در رواق امام خمینی 
)ره( حاضر ش��دند و به سخنان حجت االسالم 

خاتم��ی  والمس��لمین 
موق��ت  جمع��ه  ام��ام 
ته��ران و عضو خبرگان 
ف��را  گ��وش  رهب��ری 
جمع��ه  ام��ام  دادن��د. 
در  ته��ران  موق��ت 
بیانات خود از حماس��ه 
۹ دی ب��ه عن��وان ی��ک 
در  مان��دگار  حماس��ه 
اس��المی  ایران  تاری��خ 
ن��ام برد و خاطر نش��ان 
کرد : حضور گس��ترده 
در  م��ردم  پرش��ور  و 
سراس��ری  راهپیمایی 

۹دی تمام��ی توطئ��ه های دش��منان داخلی و 
خارج��ی را خنث��ی و  انقالب و نظام اس��المی 
را ب��رای همیش��ه تضمین ک��رد .وی با اش��اره 
ب��ه وقای��ع س��ال 88 اظه��ار داش��ت: اتفاقات 
آن س��ال خس��ارت ه��ای فراوان��ی  سیاس��ی و 

اقتص��ادی ب��ه کش��ور وارد و دش��منان را جریه 
تر کرد اما حض��ور قدرتمند م��ردم بیدار ایران 
اس��المی اجازه نداد اهداف ش��وم آنان عملی 
شود. در پایان این مراسم شرکت کنندگان در 
س��وگ امام حسن عسگری )ع( به سینه زنی و 

عزاداری پرداختند.

مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات آبفای خراسان رضوی خبر داد :

حضور فعال آبفای خراسان رضوی با بیش از 10 پروژه تحقیقاتی 
در نمایشگاه هفته پژوهش کشور

مدیر دفترحراست آبفای خراسان رضوی به عنوان مدیر 
موفق در بین مدیران حراست صنعت آب و برق شناخته شد

مدیر دفترحراست شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی در ارزیابی سال ۹2شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور به عنوان مدیر موفق در بین مدیران حراست صنعت آب و برق شناخته 

شد. 
در همین رابطه از سوی محمد رضا امینیان مشاور وزیر  نیرو لوح تقدیر به علیرضا اخویان مدیر 
دفترحراست شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی اهدا شد. در این لوح آمده است: ضمن 
از   ، انجام وظایف محوله  برادر گرامی در  آن  و تالش های شایسته  از خدمات  و تشکر  تقدیر 
خداوند متعال برای شما و مجموعه همکاران ان دفتر بهروزی و توفیق خدمت به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران در ظل عنایات حضرت ولی عصر )عج( خواستاریم.
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امان  در  وایبر  روانی  آسیب های  از  چگونه 
همراه  تلفن  اجتماعی  بمانیم,شبكه های 
روزبه روز همه گیر تر می شوند اما یكی از اولین 
كه  است  وایبر  شبكه ها  این  معروف ترین  و 
و  اقوام  تا  گرفته  آشنا  و  دوست  از  زیادی  افراد 
می بینیم،   آنها  در  را  نزدیك  و  دور  فامیل های 
ایمن  هم  چندان  شبكه ها  این  در  حضور  اما 
دكتر  می كند.  ایجاد  را  مشكالتی  و  نیست 
رزاقی، روانشناس و مشاور به شما می گوید كه 
آسیب هایی  چه  روحی تان  سالمت  برای  وایبر 

خطرات  این  از  باید  چطور  و  دارد 
در امان بمانید.

دوری از خانواده ها
برای  افراد  حضور  دالیل  از  یكی 
عضویت در گروه های مختلف وایبر 
این است كه با حضور در این فضای 
مجازی می توانند با افراد بیشتری 
ارتباطات  باشند،  تعامل  در 
اجتماعی شان را گسترده تر كنند، 
از  دسته ای  و  بروند  مسافرت  به 

كمبود های شان برطرف شود.
زندگی  شرایط  هم  اوقات  گاهی 
با  معاشرت  برای  فرصتی  كه  است  گونه ای  به 
افراد و دوستان باقی نمی ماند و ناچاریم برای 
فضای  به  اطرافیان  احوال  و  حال  از  آگاهی 
از  كه  فردی  مثال  به طور  ببریم.  پناه  مجازی 
در  روز  اوقات  بیشتر  می رود،  كار  سر  صبح 
محیط های بسته كار می كند و دایره ارتباطات 
برقراری  راه  از  فردی  چنین  دارد،  محدودی 
می تواند  اجتماعی  شبكه های  در  ارتباطات 
اما  باشد  داشته  بیشتری  اجتماعی  تبادالت 

این موضوع همیشه هم بی عیب و نقص نیست.
وایبر برای چه کسانی خطرناک تر است

افرادخانواده  كه  می آید  پیش  زمانی  مشكل 
شبكه های  در  حضور  درگیر  زیادی  زمان 
از  ترتیب  این  به  و  می شوند  مختلف  اجتماعی 

حضور و صحبت با خانواده دور می مانند.
دیده اید  را  افرادی  روزها  این  هم  شما  حتما 
دوستانه  رستوران،  مهمانی های  خانه،  در  كه 
و  عزاداری  مراسم  در  حتی  و  خانوادگی  و 
عروسی هم از گوشی تلفن همراه و شبكه های 
لحظه  هر  و  نمی شوند  جدا  اجتماعی 
موضوع  این  اما  باشند،  به روز  می خواهند 
از  و باعث غفلت  به همراه دارد  را  آسیب هایی 
آنها  نیازهای  به  بی توجهی  و  خانواده  اعضای 

می شود.
به  را  موضوع  این  نتوانند  خانواده  افراد  شاید 
مجازی  ارتباطات  این  هضم  و  بپذیرند  راحتی 
گروه بازی  درنتیجه  باشد،  مشكل  برای شان 
اعتراض  تا  شود  انجام  مناسب  زمان  در  باید 
دنبال  به  را  خانواده  مختلف  افراد  شدید 

نداشته باشد.

شما در مطالعات  شماره قبلی اشاره هایی 
سایر  در  آب  مصرف  مدیریت  نحوه  به 
در  بفرمایید  داشتید.  نیز  کشورها 
قیمت گذاری  توسعه یافته  کشورهای 
آب چطور انجام می شود؟ آیا نرخ گذاری 
شرکت های  یا  دارد  وجود  دولتی 
خصوصی به طور مستقل عمل می کنند؟
یک  از  است:  رو  دو  سکه  یک  آب  مدیریت 
طرف مدیریت تقاضا مطرح است و از طرف 
دوست  معمواًل  ما  عرضه.  مدیریت  دیگر 
پیشرفته  کشورهای  با  را  خودمان  داریم 
اما  کنیم،  مقایسه  اروپایی  توسعه یافته  و 
واقعیت این است که این مقایسه یک مقدار 
سخت است. چون کشورهایی مثل فرانسه 
جغرافیایی  موقعیت  لحاظ  از  انگلستان  و 
با  ما  مانند  که  گرفته اند  قرار  مکان هایی  در 
نیستند.  روبه رو  آب  منابع  تامین  مشکالت 
اخذشده  بهای  انگلستان  در  حال،  این  با 
از  درصد   ۹0 حدود  آب،  مشترکان  از 
هزینه های واقعی آب را پوشش می دهد. در 
به ترتیب 25  این رقم  البته  یونان و اسپانیا 
و ۳۳ درصد است. کشورهای شمال آفریقا 
قیمت گذاری  برای  خاورمیانه  منطقه  و 
به صورت  بلوکی  تعرفه های  از  بیشتر  آب 
تعرفه  این  نرخ  می کنند.  استفاده  تصاعدی 
شهری  از  و  دیگر  منطقه  به  منطقه ای  از 
نرخ گذاری  و  است  متفاوت  دیگر  شهر  به 
ارزش  منعکس کننده  که  است  گونه ای  به 

اقتصادی آب و کمیابی آن باشد.
اختیار  در  تعرفه گذاری  چون  ما  کشور  در 
است،  اقتصاد(  )شورای  حاکمه  هیات 

و منافع عمومی  جنبه های اجتماعی ماجرا 
و در  آحاد مردم بیشتر مالک قرار می گیرد 

قیمت گذاری رعایت می شود.
سمت  و  تقاضا  سمت  مدیریت  به  شما 
این  من  سوال  کردید.  اشاره  آب  عرضه 
روی  چطور  قیمت گذاری  این  که  است 
هر یک از دو طرف عرضه و تقاضا تاثیر 

می گذارد؟
اساس  بر  یا  آب  قیمت  کلی  طور  به 
هزینه  مبنای  بر  یا  می شود،  تعیین  منفعت 
مبنای  بر  قیمت گذاری  اگر  استحصال. 
شرایط  در  شود،  پایه گذاری  منفعت 
قیمت  اقتصادی،  بنگاه  کامل  انحصار 
حاشیه  و  بود  خواهد  نهایی  هزینه  با  برابر 
سودی نیز به دنبال دارد. اگر هم بر اساس 
)قیمت  توزیع  و  انتقال،  استحصال،  هزینه 
)چه  مواقع  اکثر  در  باشد،  تمام شده( 
نقطه  بنگاه در  و چه کوتاه مدت(،  بلندمدت 

سربه سر قرار دارد.
مجموعه  شامل  تقاضا،  مدیریت  نهایت  در 
در  افراد  فعالیت  و  رفتار  که  است  ابزاری 
مصرف آب را با این اهداف کنترل می کند: 
تخصیص بهینه آب در بین مصرف کنندگان، 
افزایش  آب،  بخش  درآمدهای  افزایش 
تعویق  رشد،  روبه  مناطق  در  مصرف 
مدیریت  جدید،  واحدهای  احداث  عملیات 
مصارف  و  تلفات  کاهش  خشکسالی، 
غیرضروری، کنترل کیفیت آب، حفاظت از 

منابع آب و توسعه پایدار.
مدیریت  این  اختیار  در  که  ابزارهایی 
و  اقتصادی  دسته  دو  شامل  دارد  وجود 

اقتصادی  ابزارهای  است.  غیراقتصادی 
یک بخشی  تعرفه های  شامل  است  ممکن 
سایر  یا  تصاعدی  تعرفه های  دوبخشی،  یا 
نیز  غیراقتصادی  ابزارهای  باشد.  ابزارها 
شامل قوانین و مقررات و برنامه ریزی برای 

کاهش تقاضا خواهد بود.
اخیرًا شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
و شورای اقتصاد، اقدامات بسیار خوبی در 
این زمینه انجام داده اند و با توجه به شرایط 
را  آب  مصرف  الگوی  منطقه،  هر  اقلیمی 
تعریف کرده اند و گفته اند مثاًل تا این میزان 
قبول  قابل  و  استاندارد  ماه،  هر  در  مصرف 
بسیار  و  محاسبه  روش  بهترین  این  است. 
افراد مسرف  نزدیک است. چون  به عدالت 

و غیر مسرف را از یکدیگر تمیز می دهند.
خانوار  یک  مصرف  برای  دنیا  الگوی 
در  مترمکعب   0/75 نهایتًا  پنج نفره، 
ما  کشور  در  متاسفانه  ولی  است.  شبانه روز 
تا  مصرف  میزان  مختلف،  مناطق  به  بسته 
جهانی  مصرف  الگوی  برابر  سه  حتی  و  دو 
خانوارهای  برای  الگوها  این  اخیرًا  است. 
ایرانی نیز تعریف شده و مصرف مازاد بر آن 
مشمول تعرفه بیشتر و احتمااًل برخی جرایم 

شده است.
استفاده  که  است  این  حرف  این  معنای 
تعرفه های  مانند  اقتصادی  ابزارهای  از 
ترجیحی و تعیین الگوی مصرف، مفیدتر 
و کاراتر از ابزارهای غیراقتصادی است؟

من شما را ارجاع می دهم به ابتدای بحث. 
یک  آب  موارد،  اکثر  در  که  کردم  اشاره 
ابتدا  و  می شود  محسوب  اجتماعی  کاالی 
آن  زیست محیطی  و  انسانی  مسائل  باید 
رعایت شود و سپس در وهله دوم به مسائل 
آیتم های  میان  در  اما  برسد.  اقتصادی 
بله،  کنیم،  بررسی  بخواهیم  اگر  اقتصادی 
قیمت  که  قیمت گذاری  مناسب  الگوی  یک 
را نزدیک به قیمت تمام شده محصول تعیین 
آب  مصرف  مدیریت  روش  بهترین  کند، 

خواهد بود.

گفت وگو با محمدحسن حبیبی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

 جایگاه ابزارهای اقتصادی در کنترل مصرف آب شرب

چگونه از آسیب های روانی وایبر در امان بمانیم؟ 

 تهیه ویژه نامه 
برای آشنایی همکاران با 

جریان های روز سیاسی و 
فرهنگی 

پایگاه مقاومت بسیج و دفتر حراست و امور 
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  محرمانه  
بیشتر   چه  هر  آشنایی  هدف  با  رضوی 
 ، سیاسی  روز  های  جریان  با  همکاران 
راه  ترویج  و  توسعه  و  اعتقادی  و  فرهنگی 
های مقابله با هنجارهای اجتماعی  اقدام 

به تهیه و توزیع سه شماره ویژه نامه کرد.
خراسان  آبفای  عمومی  روابط  گزارش  به   
عنوان  تحت  که  ها  نامه  ویژه  این  رضوی 
عبرت های عاشورا و آسیب ها و تهدیدات 
ماهواره و فضای مجازی اینترنت ، بصیرت 
خاموش  مجاهدان  و  فتنه  شکن  مه  چراغ 
به مناسبت سی امین سال تاسیس وزارت 
همکاران  دسترس  در  و  تهیه  اطالعات 
مرتبط  مطالب  حاوی  است  گرفته  قرار 
رهبری  معظم  مقام  بیانات   ،88 فتنه  با 
حضور  تاثیر  و  ماه  دی  نهم  حماسه  درباره 
گسترده مردم در راهپیمایی سراسری این 

سربازان  های  جانفشانی  همچنین  و  روز  
و  شناسایی  )عج(در   زمان  امام  گمنام 
خنثی سازی توطئه های دشمنان داخلی 
جمهوری  نظام  و  مردم  علیه  بر  خارجی  و 
اسالمی ایران می باشد که مورد استقبال 

گسترده قرار گرفت.
جمهوری  بنیانگذار  بیانات  از  استفاده 
ماهواره  از  استفاده  تاثیر   ، ایران  اسالمی 
و  جوانان  ذهن  و  فکر  و  خانواده  برکیان 
نوجوانان و رواج انواع ادیان و مظاهر پوچ   
این  خصوص  در  رهبری  جدید  فتوای  و 
پدیده، بررسی آسیب های ماهواره با تکیه 
بر آیات و روایات ، تشریح اهداف دشمن در 
بیانات  و  ها  دیدگاه  به  استناد  با   88 فتنه 
حرمت  ویژه  به  جمهور  رئیس  و  رهبری 
جایگاه  همچنین  و  عاشورا  روز  در  شکنی 
وزارتخانه  این  نقش  و  اطالعات  وزارت 
های  پرورده  دست  و  عوامل  با  برخورد  در 
دشمنان از جمله مطالبی است که در این 

ویژه نامه ها گردآوری شده است. 

چالش  موضوع  گفتگو  این  نخست  قسمت  در   
که  شد  گذاشته  پرسش  به  آب  روی  پیش  های 
انعکاس خوبی در میان کارشناسان این حوزه در 
گفتگو  قسمت  آخرین  و  بخش  این  در  برداشت  
اقتصادی در کنترل مصرف آب   ابزارهای  جایگاه 
از  کشورها  برخی  گیری  بهره  همچنین  و  شرب 
مولفه نرخ گذاری در کنترل مصرف آب به بحث 

گذاشته است که از نظرتان می گذرد.
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دوران نوجوانی و جوانی دورانی است که بیش 
توجه  پوشش  و  لباس  به  دیگری  زمان  هر  از 
موقعی  کرده اید  توجه  تاکنون  آیا  اما  می شود، 
که لباس مورد عالقه تان را می پوشید، خلقتان 
تغییر می کند؟ شاید تجربه کرده اید که در یک 
نفس  به  اعتماد  احساس  شیک  کفش  جفت 
یک  پوشیدن  با  است  ممکن  یا  دارید  بیشتری 
لباس رسمی در محل کارتان احساس کنید در 
شغل تان مهارت بیشتری دارید. گاهی اوقات 
احساس  خاصی  لباس  پوشیدن  دلیل  به  نیز 
راحتی و آسودگی می کنید. واقعیت این است 
روانشناختی  تاثیر  تواند  می  شما  لباس  که 
که  است  قادر  همچنین  بگذارد،  شما  بر 
کند.  ایجاد  اطرافیانتان  در  را  احساس  همان 
دیگران  به  تنها  نه  پوشیم  می  ما  که  مدل هایی 
همانطور  بلکه  هستیم،  که  ما  که  گوید  می 
ما  به  نیز  بدی  یا  خوب  احساس  شد  اشاره  که 
خواه   - پوشیم  می  ما  که  لباسی  می دهند. 
دو  این  بین  چیزی  یا  شاد  یا  باشد  انگیز  حزن 
اینکه ما چگونه خودمان را ببینیم و  – بر روی  
دیگران چه نگاهی به ما داشته باشند، تاثیر می 
مهمی   نقش  لباس  نوع  دیگر   سوی  از  گذارد. 
 ، دارد  ما  نفس  عزت  در  حتی  و  روابط  کار،  در 
را  لباسی  نوع  چه  کنید  انتخاب  اینکه  از  قبل 
این  به  بیرون رفتن بپوشید،  برای  می خواهید 
شما  دیگران  دارید  تمایل  که  کنید  فکر  مسئله 
را چگونه ببینند و شخصیت تان را تفسیر کنند. 
از  بیشتر  بسیار  شما  لباس های  باشد  یادتان 
دارند.   گفتن  برای  حرف  می کنید  فکر  آنچه 
و  چروکیده  اوقات  اغلب  شما  لباس های  اگر 
مفهوم  به  را  این  دیگران  باشند،  ناهماهنگ 
که   لباسی  هر  در  می دانند.  شما  بودن  شلخته 
معروف  مارک  یک  می پوشند،  شخصیت ها 
که  دارند  تمایل  بسیار  آنان  است.  برجسته 
مختلفی  افراد  ببینند.  را  مارک ها  این  دیگران 
هستند که این نوع لباس پوشیدن را به معنای 
نیز  افراد  از  برخی  اما  می دانند،  موفقیت 
مادی گرا  آدم  یک  با  که  کنند  فکر  است  ممکن 
که  هستند  روبرو  پایین  نفس  به  اعتماد  با  یا 
را  آن  پوشیدن،  لباس  نوع  این  با  می خواهد 
اغلب  خسیس  شخصیت های  کند  جبران 
می کنند.  انتخاب  را  تنگ  و  کوتاه  لباس های 
نوع  یک  نشان دهنده  اغلب  آنها  پوشش 
تا  می کنند  تالش  آنها  است.  روانی  ناایمنی 
متمرکز  شان  بدن  بر  را  تمرکزشان  تمامی 

طور  به  نمایشی  شخصیت  دارای  افراد  کنند. 
تند  رنگ های  با  لباس هایی  و  کفش ها  معمول 
پوشش  نوع  این  البته  می پوشند،  غیرمعمول  و 
باشد.  مد  مطابق  اوقات  گاهی  است  ممکن 
نشان  دیگران  به  دارند  تمایل  اغلب  افراد  این 
دارند  دوست  و  هستند  مجزا  آنها  از  که  دهند 

این سئوال  و دیده شوند. حال  بیایند  به چشم 
لباس هایی  از  همیشه  شما  آیا  که  است  مطرح 
با رنگ ها و مدل های خنثی استفاده می کنید 
اگر  پوشید؟  نمی  لباس  دیگری  نوع  هرگز  و 
پاسخ شما مثبت است می تواند نشانه ای باشد 
گروه های  و  جامعه  در  دارید   تمایل  اینکه   از 
توجه  مورد  هرگونه  از  و  شوید  ترکیب  مختلف 
لباس ها  از  استفاده  کنید.  پرهیز  شدن  واقع 
نشان  نیز  دیگران  به  ورزشی  کفش های  و 
مراقب  و  هستید  ورزشکار  شما  که  دهد  می 
می  شخصیت ها  این  البته  هستید.  بدنتان 
پس  ویژه  به   شوند  شلخته  به سادگی  توانند 
خانه  از  بیرون  در  که  افرادی  تمریناتشان.  از 
نمی پوشند،  رسمی  لباس  جز  به  لباسی  هرگز 
یک  انسانی  دیگران  نظر  در  زمان  طی  در 
اما  می آیند.  نظر  به  خالقیت  فاقد  یا  بعدی 
بیشتر افراد هستند که از ترکیبی از سبک های 
یک  یعنی  می کنند  استفاده  پوشیدن  لباس 
لباس  بعد  روز  و  پوشند  می  رسمی  لباس  روز 
اسپرت. تنها عده معدودی هستند که همیشه 
می  استفاده  پوشش  نوع  یک  از  اوقات  اغلب  یا 

لباس،  از  استفاده  با  خواهید  می  اگر  کنند. 
باید  دهید  نشان  را  هایتان  ویژگی  و  امتیازات 
اطرافیان  که  بپوشید  لباسی  موقعیتی  هر  در 
دارید،  زمان  آن  در  که  احساسی  متوجه  شما 
دریافته اند  روانشناسان  حقیقت،  در  بشوند. 
و  خلق تان  بر  واقعی  تاثیر  پوششی  چنین  که 

فعالیتتان  و  شما  به  نسبت  دیگران  دیدگاه 
زیبای  لباس  یک  پوشیدن  مثال،  برای  دارد 
ورزشی، باعث می شود  افرادی که شما را می 
بنابراین  بیفتند.  کردن  ورزش  فکر  به  بینند  
که  کنید  سوال  خود  از  لباس  انتخاب  از  پیش 
هایی  ویژگی  و  احساسات  پوشید،  می  آنچه  آیا 
که در آن موقعیت می خواهید دیگران متوجه 
شود  می  توصیه  دهد؟  می  نشان  را  شوند  آن 
مناسب  شما  ظاهر  برای  که  بپوشید  لباسی  
است ، برخی از لباس ها برای برخی از چهره ها 
تناسب  این  رعایت  است،  مناسب تر  اندام ها  و 
یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که می تواند 
نیازی  دهد.البته  جلوه  خوش تیپ  را  شما 
می دهد،  نشان  زیبا  را  شما  که  لباسی  نیست 
عجیب و غریب و خاص باشد ، برخی از لباس ها 
به  دارند   غیرواقع بینانه  و  جادویی  تصوری 
همین علت لباس مورد عالقه این افراد در تن 
و  است  داستانی  و  افسانه ای  شخصیت های 
هنگام انتخاب و خرید لباس هم خودشان و هم 
فروشنده را به دردسر می اندازند و سرانجام نیز 

از خریدشان ناراضی هستند.

 اگر بر دشمنت دست یافتی ، بخشیدن او 
را شكرانه پیروزی قرار ده.

در  كه  است  كسی  مردم  ترین  ناتوان   
دوست یابی ناتوان است ، و از او ناتوان تر آن 

كه دوستان خود را از دست بدهد.
آشكار  پروردگار  نعمت  های  نشانه  چون   
دور  خود  از  را  ها  نعمت  ناسپاسی  با  شد، 

نسازید.
 كسی را كه نزدیكانش واگذارند ، بیگانه او 

را پذیرا می گردد.
 هر فریب خورده ای را نمی شود سرزنش 

كرد.
كه  است  تقدیر  سیطره  در  چنان  كارها   

چاره اندیشی به مرگ می انجامد.
گرفتند(  كناره  جنگ  از  كه  آنان  )درباره   
حق را خوار كرده ، باطل را نیز یاری نكردند.

 ، تازد  خویش  آرزوی  پی  در  كه  كس  آن   
مرگ او را از پای در آورد.

زیرا  گذیرید،  در  جوانمردان  لغزش  از   
جوانمردی نمی لغزد جز آن كه دست خدا او 

را بلند مرتبه می سازد.

جلسه شورای راهبردی 
تحول اداری و تعالی آبفای 
خراسان رضوی برگزار شد

جلسه شورای راهبردی تحول اداری و تعالی 

با  رضوی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت 
ارزیابی  دفتر  کارشناس  کتابی  دکتر  حضور 
برگزار  استانداری  اداری  تحول  و  عملکرد 

شد. 
و  بهبود  دفتر  مدیر  کارگذار  جلیل  گفته  به 
بهره وری و تحقیقات آبفای خراسان رضوی 
و  معاونان   ، عامل  مدیر  که  نشست  این  در 
پس  داشتند  حضور  ذیربط  اعضای  کلیه 
راستای  در  شرکت  دستاوردهای  ارائه  از 
دکتر   ، اداری  تحول  جامع  ریزی  برنامه 
جهت  الزم  های  توصیه  و  اقدامات  کتابی 
نیل به اهداف پیش بینی شده و بهبود نتایج 
استانداری  عملکرد  ارزیابی  های  شاخص 

خراسان رضوی را تبیین کرد.

نرم افزارهای آبفای خراسان رضوی بر بستر سیستم عامل های 
تبلت و موبایل در شبکه های اینترانت و اینترنت قابل اجرا شد

سیستم  ج��دی��د  ن��س��خ��ه  س����ازی  ب����روز  ب���ا 
خراسان  فاضالب  و  اب  شرکت  دورک��اری 
رض������������وی)WebGateway( ک��ل��ی��ه ن��رم 
افزارهای تحت پوشش این سیستم  از طریق 
عامل  سیستم  با  ه��ای  موبایل  و  ها  تبلت 

اندروید و IOS  قابلیت اجرا  یافتند .
ابفای  آوری اطالعات  و فن  آمار   مدیر دفتر 
اظهار  خبر   این  اع��الم  با  رض��وی  خراسان 
نرم  ک��ه  اس��ت  س��ال  دو  از  بیش  داش���ت: 
 WAN افزارهای این شرکت از طریق شبکه
در  تابعه  امورهای  و  ها  شرکت  کلیه  ب��رای 
دسترس قرار گرفته است و بمنظور استفاده 
از فناوری های نوین و همگام سازی سیستم 
با تکنولوژی  های فناوری اطالعات شرکت 
شرکت  این  کار  دستور  در  موضوع  این  روز 
قرار داشت تا همکاران بتوانند از هر مکانی  
ها  سیستم  این  به  اینترنت  به  دسترسی  با 

دسترسی یابند .

حال  در  اینکه  ب��ی��ان  ب��ا  کیخایی  کامبیز 
 ، اداری  اتوماسیون  ه��ای  حاضرسیستم 
 ، ثابت  ه��ای  دارائ���ی  و  مالی  ح��س��اب��داری 
ریزی،  بودجه   ، انبارطرح   ، اطالعات  و  آمار 
ارزیابی عملکرد  بر روی بستر این نرم افزار 
و  ه��ا  شرکت  ک��ل  در    -webgateway-
امورها و ادارات تابعه شرکت قابل اجراست 

یا  اندروید  نسخه  نصب  با  همکاران    : گفت 
به  بود  خواهند  ق��ادر  مذکور  سیستم   IOS
گذاشته  اشتراک  به  اف��زاره��ای  ن��رم  کلیه  
شده در سیستم دورکاری دسترسی داشته 
باشند . به گفته وی روش نصب و راه اندازی 
توضیح  شرکت  پورتال  سایت  در  اف��زار  نرم 

داده شده است . 

رابطه نوع 
لباس با 

شخصیت 
افراد
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تبریک

مدیر مسئول:حسین اسماعیلیان
جانشین مدیر مسئول : مهدی 

اخباری
سردبیر: سعید روزی

شورای سیاست گذاری: 
علیرضا اخویان، محسن تشکری، محمد 

عبدا...پور، 
حجت ا...آغال ، جلیل کارگذار

صفحه آرایی: شوشتری
آدرس: مشهد مقدس -بلوار وکیل آباد 

ابتدای صدف -شرکت آبفا
 استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir: وب سایت
info@abfakhorasan.ir: پست الکترونیک

تسلیت

انتصابات
هماهنگی  مسئول  کارشناس  پست   
مجامع عمومی به سید مهدی قرشی سنو 
بنا واگذار شد.  این واگذاری به پیشنهاد 
فاضالب  و  آب  شرکت  مالی  امور  مدیر 
خراسان رضوی و با حفظ پست سازمانی  

انجام شد. 
ایمنی  و  حفاظت  اداره  رئیس  پست   
خراسان  آبفای  شرکت  کار  سالمت  و 

رضوی  به عباس الیاسی راد واگذار شد
 نشریه پیام برای این همکاران محترم در 

سمت های جدید آرزوی موفقیت دارد

 تسلیت به همکارعزیزمان حیدر مرادی 
پدر  درگذشت  جهت  به  فریمان  آبفای  از 

گرامیشان
عرب  علی  همکارعزیزمان  به  تسلیت   
شاهی از امور کاشمر به جهت درگذشت 

مادرگرامیشان
  تسلیت به همکارعزیزمان سیدعباس 
هاشمی از امور کاشمربه جهت درگذشت 

پدر خانم محترمشان
رضا  حمید  همکارعزیزمان  به  تسلیت   
خواهر  درگ��ذش��ت  جهت  ب��ه  ی��اری  ق��دم 

گرامیشان
طلب  درگذشتگان،  برای  پیام  نشریه   
بازماندگان  وبرای  الهی  وغفران  آمرزش 

صبر و شکیبایی مسئلت دارد

 تولد پوریا فرزند همکارمان مهدی خانی 
از امور کاشمر

مجید  همکارمان  فرزند  سهند  تولد   
سبحانی از آبفای نیشابور

 ن��ش��ری��ه پ��ی��ام ق���دم ای���ن ع���زی���زان را 
و  دانسته  برکت  و  خیر  دره��ای  گشایش 
ایشان  محترم  خانواده  و  همکارانمان  به 

تبریک عرض می نماید

مطالب خواندنی

آیا می دانید

خوشبختی،  ع��دم  احساس  دالی��ل  از  یکی   
ما  افکار  و  حواس  و  باشد  می  سرگردان  ذهن 
پرت  ما  روزم��ره  فعالیت  از  مواقع  ۴7درص��د 

است.
بدن  ساز  و  سوخت  خنک،  رستورانهای  در   

بیشتر می شود و ما بیشتر غذا می خوریم.
 شکل و خاطره ما از یک غذای خوب باعث می 
شود در مورد غذای خوب پرخوری کنیم، به همین 

دلیل آدمهای چاق دستپخت خوبی دارند.
و  پزند  می  غذا  سالمتر  کرده  تحصیل  زنان   

خانواده سالمتری دارند.
 رنگهای زرد و قرمز و نارنجی رستورانها اشتها 

را تحریک می کند و باعث پرخوری می شود.
 مسواکهای قابل انعطاف جدید به این دلیل 
ساخته می شوند که فشار ناخودآگاه دست ما 
روی لثه و دندان وارد نشود و باعث ساییدگی 

نشود با خم شدن مسواک.
می  زودرس  ش��دن  پیر  باعث  تحرکی  کم    
شود. در دوقلوهای همسان، کسی که فعالیت 

و تحرک کمتری دارد زودتر پیر می شود.
)Bisphenola(اس��ک��ن��اس  شیمیایی  م��اده    
بعد  خرید  فاکتورهای  جوهری  های  نوشته  و 
سرطان  که  شود  می  دست  جذب  از۱0ثانیه 

زاست.
   زنان از مردان بیشتر گردن درد می گیرند.

  اسکناسهای آلوده، یکی از بزرگترین دالیل 
عفونتهای روده ای در هر جامعه ای است.

دارند  تری  فعال  و  تر  ج��وان  مغز  وبگردها    
ول��ی، چ��ون وق��ت کمتری ب��رای خ��ان��واده می 
گذارند مشکالت خانوادگی بیشتری پیدا می 

کنند.
 ته دیگ سوخته باعث سرطان معده می شود 
و نان و غذای سوخته برای مردان را مضر است.
  کاهش وزن افراد چاق، حافظه آنها را تقویت 

می کند.
قلبی  روماتیسم  باعث  چرکین  گ��ل��ودرد    

می شود.
  پ���روان���ه ه��ا ب��ا گ��ی��اه��ان داروی�����ی خ���ود و 

فرزندانشان را درمان می کنند.
آسم  ب��ه  مبتال  بیشتر  خانمها  از  آق��ای��ان    

می شوند.

آیا میدانید: ایران ۱0۱8 شهر دارد

آیا میدانید: گرده گل هرگز فاسد نمیشود

آیا میدانید: بلندترین موی سر دنیا 6 متر است

آیا میدانید: زرافه تازه متولد شده 2 متر قد دارد؟

آیا میدانید:  مورچه در مایکروویو زنده میماند ؟

آیا میدانید: فوریه ۱865 تنها زمانی بود که ماه کامل نشد

آیا میدانید: طول موج نور مرئی بین 700 – ۴00 نانومتر است

آیا میدانید: بهترین شکارچی در خشکی خرس قطبی است ؟

آیا میدانید: نوعی عنکبوت میتواند ۳00 برابر وزنش را بلند کند ؟

آیا میدانید: کوتاهترین جمله کامل در زبان انگلیسی I am است

آیا میدانید: به طور میانگین هر فرد ۱۱۴0 بار در سال تلفن میزند ؟

آیا میدانید: گرانترین کفش دنیا ۱میلیارد و 700 میلیون تومان است

آیا میدانید: هر50 ثانیه ۱ نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتال میشود

آیا میدانید: استرس تا 5 برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد

آیا میدانید: شانس شبیه بودن دو اثر انگشت ۱ به 6۴ میلیارد است ؟

آیا میدانید: شیارهای کف دست کمکی برای بهتر گرفتن اشیاء است ؟

آیا میدانید: مسواک باید حداقل 2 متر با دستشوئی فاصله داشته باشد

آیا میدانید: بیست درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و کانادا قرار دارد

بازنشسته
 نشریه پیام برای همکارمان 

حسین عبداللهی از امور آبفای گناباد
آبفای  امور  از  کش  ریاضت  محمدعلی 

طرقبه شاندیز
آمدند  نائل  بازنشستگی  افتخار  ب��ه  ک��ه 

آرزوی توفیق و سربلندی دارد

امور اداری
از راست به چپ آقایان: محسن تشکری، محمد ابراهیم شعبانی، 

شعبان معماری، جواد حداد، مسعود محمدی، جواد طالب الحق، 
محمد رضا احتشام

از راست به چپ خانم ها : کاشانی، آراسته، قائم پناه 


