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ــهد(  ــی مش ــرگان )قرق ــانی مه ــروژه آبرس پ
ــا حضــور مهنــدس ثمــره هاشــمی مشــاور  ب
وزیــر نیــرو و دکتــر بنکــداری معــاون برنامــه 
توســعه شــرکت مهندســی آب  و  ریــزی 
و فاضــالب کشــور و موحدیــان فرمانــدار 

ــد. ــاح ش ــهد افتت مش
ــرکت آب  ــل ش ــر عام ــم  مدی ــن مراس در ای
و فاضــالب خراســان رضــوی اهــداف نهایــی 
ــزار  ــاز 40 ه ــورد نی ــن آب م ــروژه را تامی پ
نفــر جمعیــت ســاکن در ایــن شــهرک و 
ــر  ــزان 260 لیت ــه می ــراف ب ــتاهای اط روس
بــر ثانیــه اعــالم کــرد و گفــت: بــرای اجــرای 
ایــن پــروژه حــدود 30 میلیــارد ریــال اعتبــار 
ــرف  ــی ص ــتانی و داخل ــی ، اس ــع مل از مناب

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــت . ب ــده اس ش
ــد  ــدس محم ــوی مهن ــان رض ــای خراس آبف
طاهــری اظهــار داشــت: پــروژه آبرســانی 
ــک  ــداث ی ــامل اح ــرگان  ش ــهرک مه ــه ش ب
ــر  ــزار مت ــم 5 ه ــا حج ــره آب ب ــزن ذخی مخ
مکعــب ویــک مخــزن هــزار مترمکعبــی، 
احــداث دو ایســتگاه پمپــاژ و ســاختمان کلــر 
ــبکه  ــر ش ــال و 23 کیلومت ــط انتق ــی، خ زن
ــه   ــن مرحل ــه در ای ــی باشــد ک ــع آب  م توزی

مخــزن5 هــزار مترمکعبــی، هــزار و 20 متــر 
خــط انتقــال  و 23هــزار متــر شــبکه توزیــع 
آب و ایســتگاه پمپــاژ و ســاختمان کلــر زنــی 
ــزارو 300  ــید و 2 ه ــرداری رس ــره ب ــه به ب
ــر  ــکن مه ــای مس ــه واحده ــعاب ب ــره انش فق

ــد.  ــب ش ــذار و نص ــرگان واگ مه
و  اهالــی  همــکاری  از  تشــکر  ضمــن  وی 
معتمدیــن محــل در اجــرای ایــن پــروژه 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــار م ــن اعتب ــتار تامی خواس
اســتفاده حداکثــر از ظرفیــت چــاه بــه میــزان 

ــت  ــه ظرفی ــه و 10 لیتربرثانی ــر برثانی 25 لیت
ــتایی  ــالب روس ــه آب و فاض ــوط ب ــاه مرب چ

ــد. ــتان ش اس
 بــه گفتــه مهنــدس طاهــری در مجمــوع 
6هــزار واحــد مســکن مهــر در ایــن شــهرک 
رضــوی  خراســان  آبفــای  خدمــات  از 
برخوردارخواهنــد شــد.  در ادامــه مراســم 
ــان  ــای خراس ــل آبف ــر عام ــر مدی ــوح تقدی ل
رضــوی  بــه مجــری و کارشناســان طــرح 
مســکن مهــــر ایــن شـــرکت اهــــدا شــــد.

افتتاح پروژه آبرسانی مهرگان توسط آبفای خراسان رضوی

خراسان رضوی

ــد اســت،   ــا خداون ــه غفلــت از ارتبــاط ب وضــع کنونــی دنیــای غــرب  نمون
بــا ایــن کــه مســتکبران عالــم، دارای محاســبات مــادی و دنیــوی دقیقــی 
هســتند امــا هــر روز مشــکالت و ضعــف هــای آنهــا بیشــتر مــی شــود و 
ایــن مشــکالت روزافــزون، ســرانجام تمــدن غــرب را از پــا خواهــد انداخــت.

پیـام  رهبری

ــا حضــور  نهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــي صنعــت آب وفاضــالب در قالــب 4۸ غرفــه ب
ــایش  ــهد گش ــي مش ــن الملل ــگاه بی ــل نمایش ــي در مح ــي  و خارج ــرکت هاي داخل ش
یافــت. بــه گــزارش روابــط عمومــي آبفــاي خراســان رضــوي دراین نمایشــگاه اســتان هاي 
خراســان رضــوي و شــمالي، تهــران، قزویــن، اصفهان، مازنــدران، البــرز، فــارس، آذربایجان 
غربــي و شــرقي آخریــن دســتاوردهاي صنعــت آب و فاضــالب را درمعــرض دیــد عمــوم 
قــرار داده انــد. شــرکت آب و فاضــالب خراســان رضــوي هــم بــا اختصــاص 36 مترمربــع 
غرفــه ضمــن عرضــه فعالیــت هــا ودســتاوردهاي علمــي وفنــي آب و فاضــالب را درقالــب 
ــن  ــه آب قوچــان وهمچنی ــه خان ــت تصفی ــش ماک ــه نمای ــدام ب ــودار، پوســتر و ... اق نم
ــه  ــا س ــگاه ب ــن نمایش ــمرکرد. درای ــالب شهرکاش ــژه فاض ــه پرو   ــوط  ب ــات مرب اطالع
هزارمترمربــع زیربنــا، زمینــه فعالیــت شــرکت هــاي تولیــد لولــه واتصــاالت، دســتگاه هاي 
جــوش، لوله هــاي پلــي اتیلن،کنتــورآب، تجهیــزات تصفیــه آب،پمپ هــاي شــناور وکابــل هاي 

الســتیکي و دســتگاه هاي تصفیــه آب تــا 15 تیرمــاه بــه نمایــش گذاشــته شــد.

2 ــای  ارزش قرارداده
منعقــده از محــل منابــع 
آبفــای  شــرکت  داخلــی 
ــه 104  ــوی ب ــان رض خراس
افزایــش  میلیــارد ریــال 

ــت یاف

3

4

7

ــتانداری   وعده  اس
ســهم   پرداخــت   بــرای 
اعـتبـــارات  اجـــــرای 
ســاخت  هــای زیــــر 
مســکن  فاضــاب  و  آب 
رضــوی خراســان  مهــر 

روابــط  همایــش 
عمومــی هــای آب وفاضــاب 
بــه  رضــوی  خراســان 
میزبانــی آبفــای فریمــان 

ــد ــزار ش برگ

آزمــون  ارزشــیابی 
آنالــــیز پـارامتـرهـــای 
شـــیمیایی آب شــرب در 
آبفــای خراســان رضــوی 

ــد ــزار ش برگ
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ــل  ــر عام ــرو و مدی ــر نی مشــاور وزی
ــالب  ــی آب و فاض ــرکت مهندس ش
کشــور از نصــب 730هــزار انشــعاب 
ــکن  ــای مس ــالب واحده آب و فاض

مهــر در کشــور خبــر داد.  مهنــدس ســید مهــدی ثمــره هاشــمی 
کــه بــرای افتتــاح پــروژه آبرســانی مهــرگان بــه مشــهد ســفر کرده 
ــزار  ــداد 400ه ــن تع ــزود: از ای ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــود در گفتگ ب
انشــعاب آب  و 330 هــزار انشــعاب فاضــالب مــی باشــد.  وی خاطر 
نشــان کــرد: حــدود 300 هــزار انشــعاب دیگــر آمــاده نصــب اســت. 
وی ایــده ســاخت مســکن مهــر بــرای افــراد نیازمنــد را از اقدامــات 
ــه مهــار  ــت خدمتگــزار دانســت کــه منجــر ب ــد دول خــوب و مفی
قیمــت زمیــن و مســکن شــد.به گــزارش روابــط عمومــی آبفــای 
خراســان رضــوی مهنــدس ثمــره هاشــمی  بــا بیــان اینکــه تامیــن 
زیــر ســاخت هــای آب و فاضــالب واحدهای مســکن مهر بــه وزارت 
نیــرو محــول شــده اســت متذکــر شــد:  وزارت نیــرو زیــر ســاخت های 
آب و فاضــالب واحدهــای مســکن مهــر را بــه رغــم مشــکالت مالی 
تامیــن کــرده اســت. وی کارنامــه آبفــای خراســان رضــوی در بحــث 
مســکن مهــر را مثبــت ارزیابــی  و از زحمــات مدیر عامل و کارشناســان 
ایــن شــرکت در اجــرای پــروژه های مســکن مهــر قدردانی کــرد.  وی در 
بخــش دیگــری از ســخنانش بــر اســتفاده از تصفیــه خانه هــای محلی 
فاضــالب در شــهرک هــا و پــروژه هــای مســکن مهــر تاکیــد کــرد و 
گفــت: ایــن اقــدام ضمــن جلوگیــری از هزینــه هــای گــزاف در احــداث 

تصفیــه خانــه فاضالب تاثیــر فراوانــی در پدافنــد غیرعامــل دارد.
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نصــب 730هــزار انشــعاب  آب و 
فاضــاب  واحدهــای مســکن مهــر 

ــور      در کش

مهندس ثمره هاشمی در مشهد اعالم کرد:

ــوی  ــان رض ــالب خراس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
مابقــی ســهم  پرداخــت  بــرای  اســتانداری  از وعــده 
ــای آب و  ــاخت ه ــر س ــرای زی ــتان در اج ــارات اس اعتب
فاضــالب مســکن مهــر تــا پایــان امســال خبــر داد. 
ــوی  ــان رض ــای خراس ــی آبف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــال  مهنــدس محمــد طاهــری گفــت: از 320 میلیــارد ری
شــده  پرداخــت  آن  درصــد   62/5 اســتانداری  ســهم 
ــن  ــرای تامی ــده ب ــی ش ــش بین ــار پی ــت.  وی اعتب اس
ــد  ــزار واح ــالب 11۸ه ــای فاض ــبکه ه ــرای ش آب و اج
ــل  ــال  از مح ــارد ری ــتان را 960 میلی ــر اس ــکن مه مس
ــا بیــان  ــع داخلــی ، اســتانی و ملــی اعــالم کــرد و ب مناب
ــای آب  ــبکه ه ــای ش ــاخت ه ــر س ــرای زی ــه در اج اینک
ــون  ــوی تاکن ــان رض ــر در خراس ــکن مه ــالب مس و فاض

600 میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت اظهــار داشــت: از 
ایــن رقــم ســهم اعتبــارات از محــل منابــع داخلــی 250 

ــال و  ــارد ری ــتانی 200 میلی ــع اس ــال ، مناب ــارد ری میلی
ــوده اســت. وی  ــال ب ــارد ری ــی هــم 15 میلی ــع داخل مناب
از نصــب 50هــزار انشــعاب آب  واحدهــای مســکن مهــر 
ــد  ــزار واح ــعاب 32 ه ــزود: انش ــرداد و اف ــتان خب در اس
ــزار  ــب 20 ه ــات نص ــت و عملی ــب اس ــاده نص ــر آم دیگ
ــه وی در  ــه گفت ــرار دارد. ب ــتور کار ق ــم در دس ــد ه واح
ــر  ــکن مه ــالب مس ــای آب و فاض ــاخت ه ــرای زیرس اج
ــالب در  ــبکه فاض ــر ش ــش از 152کیلومت ــتان بی در اس
ــر  ــر، 370کیلومت ــی مت ــزار میل ــا ه ــای 200ت ــدازه ه ان
شــبکه آب در انــدازه هــای 63 میلــی متــری پلــی اتیلــن 
ــب  ــزار مترمکع ــش از 35ه ــل وبی ــدن داکتی ــا  900چ ت
ــه  ــر آب در ثانی ــب  و 400 لیت ــره آب نص ــزن ذخی مخ
ــرای واحدهــای مســکن مهــر تامیــن شــده اســت.  هــم ب

داخلــی  منابــع  محــل  از  منعقــده  قراردادهــای 
ــرکت  ــرمایه ای( ش ــاری/ س ــارات ج ــرکت )اعتب ش
آبفــای خراســان رضــوی در ســال گذشــته )1391(  
بــا 44 میلیــارد افزایــش نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
قبــل )1390( بــه 104میلیــارد ریــال افزایــش یافــت.

ــرکت  ــای ش ــر قرارداده ــت دفت ــه سرپرس ــه گفت ب
ــا  ــته مجموع ــال گذش ــوی، س ــان رض ــای خراس آبف
ــال  ــارد ری ــه ارزش 396 میلی ــرارداد ب ــره ق 2۸1 فق
بیــن شــرکت آبفــای خراســان رضــوی و پیمانــکاران، 
ــورد  ــد و م ــدگان کاال منعق ــن کنن ــاوران و تأمی مش
مبادلــه قــرار گرفــت کــه 292 میلیــارد ریــال آن از 
محــل اعتبــارات طــرح تملــک دارایــی های ســرمایه ای 
و مابقــی از محــل منابــع داخلــی شــرکت تأمیــن شــد.

ــاظ  ــه لح ــرارداد را ب ــترین ق ــا آذری بیش ــی رض عل
تعــداد بــا 34 فقــره مربــوط بــه شــرکت تبصــره دو 
آبفــای تربــت حیدریــه دانســت و خاطــر نشــان کــرد  
در بیــن امورهــای تابعــه نیــز بیشــترین قــرارداد بــه 
لحــاظ تعــداد بــا 29 فقــره مربــوط بــه امــور آبفــای 

طرقبــه شــاندیز مــی باشــد. 
ــردی شــرکت  ــای راهب ــه ه ــه برنام ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــون اساس ــل) 44 ( قان ــق اص ــتای تحق و در راس
جمهــوری اســالمی ایــران، اظهــار داشــت: اســتفاده 
از روش هــای BOT  )ســاخت، بهــره بــرداری و 

انتقــال( BOO  )ســاخت، بهــره بــرداری ومشــارکت(   
ROT ) بازســازی ،بهــره بــرداری وانتقــال(  وهمچنین 

بیــع متقابــل دردســتور شــرکت قــرار دارد کــه نمونه 
ــه احــداث  آن عقــد قــرارداد بیــع متقابــل مربــوط ب

تأسیســات فاضــالب کاشــمر مــی باشــد.
اولیــه پیمانــکاران،  ارزیابــی کیفــی  وی ســپس 
اســاس  بــر  کاال  کننــدگان  تأمیــن  و  مشــاوران 
ــات  ــزاری مناقص ــون برگ ــدرج درقان ــای من معیاره
را باعــث کاهــش مشــکالت بعــدی در طــول مــدت 
ــدرت  ــه ن ــد: ب ــاد آور ش ــرد و ی ــوان ک ــرارداد عن ق
ــی  ــف و ناتوان ــت ضع ــه عل ــرارداد ب ــخ ق ــاهد فس ش
ــر  ــه در ام ــرا ک ــتیم چ ــرارداد هس ــای ق ــرف ه ط
ارزیابــی پیمانــکاران و تأمیــن کننــدگان و همچنیــن 
ازســوی  دقــت  حداکثــر  مشــاوران،  انتخــاب 
ــود.  ــی ش ــال م ــط  اعم ــای تخصصــی ذیرب کمیته ه
آذری در عیــن حــال تآثیــر نوســان بــازار و افزایــش 
قیمــت اقــالم و کاالهــا بــر رونــد اجــرای طــرح هــا 
و پــروژه هــا را مــورد اشــاره قــرارداد و متذکــر شــد  
وظیفــه شــرکت در راســتای مأموریــت محولــه،  
عــالوه بــر اجــرای کیفــی و کمــی پــروژه هــا، 
ــکاران  ــکالت پیمان ــع و مش ــع موان ــرای رف ــالش ب ت
و طرف هــای قــرارداد اعــم از حقوقــی، مالــی و 

ــت. ــی اس مدیریت

 ارزش قراردادهای منعقده از محل منابع داخلی شركت
 آبفای خراسان رضوی به 104ميليارد ريال افزايش يافت
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مدیر عامل آبفای خراسان رضوی:

وعــده اســتانداری بــرای پرداخــت ســهم اعتبــارات اجــرای زیرســاخت هــای آب و فاضاب 
مســکن مهــر خراســان رضوی



شــرکت  گنابــاد   آبفــای  امــور  مدیــر 
ایــن کارگاه یــک روزه را  کننــدگان در 
مســئوالن دفاتــر مشــترکین و رابطیــن   
تربــت  در شــهرهای  پیشــخوان  دفاتــر 
ــاد، رشــتخوار،  ــاد، فیــض آب ــه، گناب حیدری
زاوه،  بردســکن، بجســتان، کاشــمر، خلیــل 
ــزارش  ــه گ ــرد. ب ــالم ک ــواف اع ــاد، خ آب
ــدس  ــاد مهن ــای گناب ــی آبف ــط عموم رواب
حســین ریاضــی برگــزاری ایــن گونــه 
جلســات را نشــانه  پویایــی و بالندگــی ایــن 
حــوزه دانســت.  ســپس مهنــدس اخویــان 
ــه  ــور محرمان ــت و ام ــر حراس ــر دفت مدی
ــن  ــدگان ای ــزار کنن ــکر از برگ ــن تش ضم
کاربــردی  و  الزم  هــای  توصیــه  کارگاه 
درخصــوص لــزوم حفــظ امنیــت اطالعــات 

بــه کاربــران دفاتــر پیشــخوان و مشــترکین 
ــرد. ــه ک ــا را ارائ اموره

ــه گفتــه وی کــه رعایــت ضوابــط کاری   ب
از شــرایط الزم و ضــروری  اخالقــی   و 

ــر پیشــخوان اســت و  ــران دفات ــرای کارب ب
تعامــل دو ســویه بیــن دفاتــر و مســوولین 
مشــترکین امورهــا ، بــرای حــل مشــکالت 

ــت.  ــروري اس ــی  ض احتمال

ــان  ــه و کارکن ــئوالن مربوط ــه مس در ادام
ــد در  ــت و مشــترکین و درآم حــوزه معاون
ــزار  ــرم اف ــا ن ــط ب خصــوص مباحــث مرتب
دفاتــر پیشــخوان، آییــن نامــه عملیاتــی و 
فرایندهــای مرتبــط بــا مشــترکین بحــث و 

ــد. ــادل نظــر کردن تب
نامــه  آییــن  افــزار  نــرم  از  ادامــه  در   
ــه شــده توســط مشــترکین  ــي تهی عملیات
ــه  ــد ک ــي ش ــاد رونمای ــاي گناب ــور آبف ام
ــت.  ــرار گرف ــران ق ــتقبال حاض ــورد اس م
ــئوالن  ــه مس ــوط ب ــون مرب ــان آزم در پای
صــدور  جهــت  پیشــخوان،  دفاتــر 
دفتــر  ســوی  از  آموزشــی  گواهینامــه 

شــد. برگــزار  آمــوزش 

 اولين كارگاه آموزشی مشتركين و دفاتر پيشخوان آبفای خراسان رضوی
 در امور گناباد برگزار شد

مـاهـنــامــه اطــالع رســـانـی داخـلــی شــرکت آب و فاضــالب خراســان رضـــوی
3پیـام آبفـا شمــــاره 99   -    تیـــــر ماه 1392 خراسان رضوی

بــه منظــور افزایــش دقــت و صحــت نتایــج آزمایــش هــا 
ــون  ــه تحــت پوشــش ، آزم در آزمایشــگاه هــای 25 گان
ــرب در  ــیمیایی آب ش ــای ش ــز پارامتره ــیابی آنالی ارزش

شــرکت آب و فاضــالب خراســان رضــوی برگــزار شــد.
ــیمی   ــای ش ــگاه ه ــان آزمایش ــون کارشناس ــن آزم در ای
آبفــای اســتان در ســتاد مرکــزی آبفــای خراســان 
ــیمیایی  ــز ش ــش آنالی ــام آزمای ــه انج ــدام ب ــوی  اق رض
ــج  ــپس نتای ــرده و س ــه ک ــای مربوط ــه ه ــر روی نمون ب
کار آنــان بــا اســتفاده از دســتگاه » یــون کروماتوگــراف« 
مــورد مقایســه و ارزیابــی قــرار گرفــت. کارشــناس 
آب  کیفیــت  کنتــرل  مرکــزی  آزمایشــگاه  مســتول 
ــه  ــا اشــاره ب شــرکت آب و فاضــالب خراســان رضــوی ب
ــن  ــزاری ای ــرای برگ ــده ب ــام ش ــات انج ــت و اقدام اهمی
ــه  ــز نمون ــا و آنالی ــول ه ــاخت محل ــه س ــون از جمل آزم
هــای مختلــف ، هــدف از برگــزاری  آن  را یکســان 
ســازی و استاندارســازی آزمایــش هــای شــیمیایی آب و 
گســترش فنــاوری صحیــح آزمایشــات در ســطح اســتان 
اعــالم کــرد. هوشــیار اکبــری بــا اشــاره بــه فعالیــت 11 
ــن شــرکت گفــت : از  نفــر کارشــناس  آزمایشــگاه در ای
ایــن تعــداد ۸ نفــر عــالوه بــر انجــام آزمایشــات میکروبــی 
ــد. وی در  در زمینــه انجــام شــیمیایی نیــز فعالیــت دارن

ــا و  ــازی روش ه ــان س ــرح یکس ــه ط ــه ب ــن رابط همی
ــاره  ــنل اش ــرد پرس ــت عملک ــان از صح ــول اطمین حص
کــرد کــه از 2 ســال قبــل در آبفــای اســتان آغــاز شــده 
ــاه  ــن طــرح  هــر 3 م اســت.  وی گفــت: در راســتای ای
ــای  ــه ه ــر روی نمون ــش ب ــام آزمای ــا انج ــار ب ــک ب ی
مجهــول ، عملکــرد فنــی پرســنل کنتــرل مــی شــود کــه 
ــان  ــا بی ــری ب ــت. اکب ــرد اس ــر بف ــود منحص ــوع خ در ن

اینکــه امســال بــرای اولیــن بــار ایــن آزمــون با مشــارکت 
۸ آزمایشــگاه  درمحــل آزمایشــگاه ســتاد آبفای خراســان 
رضــوی برگــزار شــد افــزود: در ایــن آزمــون بــا ارســال ، 
نصــب و کنتــرل صحــت عملکــرد دســتگاه هــای مختلــف 
در آزمایشــگاه مرکــزی ، نســبت بــه رفــع هــر گونــه خطــا 
و یــا مغایــرت در خوانــش نتایــج اقــدام شــد. بــه گفتــه 
ــا  ــاری ، ب ــای اقم ــگاه ه ــرل آزمایش ــر کنت ــالوه ب وی ع
اخــذ نمونــه هــای مجهــول از مراکــز معتبــر بیــن المللــی 
ــتاد  ــگاه س ــی آزمایش ــرد فن ــای PT( عملک ــون ه )آزم
ــی  ــت: نزدیک ــار داش ــود. وی اظه ــی ش ــی م ــم بررس ه
نتایــج بدســت آمــده بــا مقادیــر واقعــی در نمونــه هــای 
PT  ، نشــانگر صحــت عملکــرد فنــی آزمایشــگاه اســت. 
وی ادامــه داد: همچنیــن انجــام آزمایــش هــای مختلــف 
بــر روی نمونــه هــای مشــترکی بــا مشــارکت آزمایشــگاه 
ــای  ــهد و آبف ــای مش ــای آبف ــرکت ه ــزی ش ــای مرک ه
روســتایی و مرکــز بهداشــت خراســان رضــوی در فواصــل 
ــا در  ــازی روش ه ــان س ــت یکس ــخص جه ــی مش زمان
ــدف از  ــرد :ه ــان ک ــاط نش ــت. وی خ ــدام اس ــت اق دس
ــان از  ــی ، اطمین ــه کنتــرل هــای نظارت ــن گون انجــام ای
تحویــل آب شــرب ســالم ، بهداشــتی  و بــا کیفیــت بــه 

مشــترکان اســت

 آزمون ارزشيابی آناليز پارامترهای شيميايی  آب شرب در آبفای
 خراسان رضوی برگزار شد



ــالب  ــرکت آب و فاض ــی ش ــط عموم ــواده رواب خان
علمی-کاربــردی  همایــش  یــک  در  خراســان 
و آموزشــی راه هــای ایجــاد ارتبــاط هــر چــه 
ــد. ــی کردن ــان را بررس ــا مخاطب ــر ب ــترده ت گس

بــه گــزارش روابــط عمومــی آبفــای خراســان 
ــبت 27  ــه مناس ــه ب ــش ک ــن همای ــوی در ای رض

اردیبهشــت روز جهانــی روابــط عمومــی و ارتباطات 
بــه میزبانــی امــور آب و فاضــالب فریمــان برگــزار 
ــط  ــت رواب ــش و اهمی ــاره نق ــخنرانان درب ــد س ش
ــه عنــوان پــل ارتباطــی میــان ســازمان  عمومــی ب
و مــردم ســخن گفتنــد و بــر ایجــاد تعامــل و 
همفکــری در خانــواده بــزرگ روابــط عمومــی 
شــرکت آبفــا تاکیــد کردنــد. در ایــن نشســت کــه 
ــری  ــهید مطه ــری ش ــی –هن ــع فرهنگ در مجتم
اداره ارشــاد شهرســتان فریمــان برگــزار شــد پــس 
از خیــر مقــدم ســعید قارنگیــان مدیــر امــور آبفــای 
ــر  ــدس ســید محســن هاشــمی مدی ــان، مهن فریم
ــی آبفــای  ــط عمومــی و آمــوزش همگان دفتــر رواب
خراســان رضــوی نفــوذ در افــکار عمومــی را یکــی 
ــت و  ــی دانس ــط عموم ــئوالن رواب ــف مس از وظای
ــر خواســت ضمــن شناســایی  ــن دفات ــران ای ازمدی
مســائل و مشــکالت حــوزه کاری نســبت بــه ارائــه 
راهــکار بــه مدیــران اقــدام کننــد. ســخنران بعــدی 
ــور  ــاون ام ــاری مع ــدس اخب ــش مهن ــن همای ای
مشــترکین و درآمــد آبفــای خراســان رضــوی بــود 
ــد و  ــر خوان ــی را خطی ــط عموم ــه رواب ــه وظیف ک
گفــت: روابــط عمومــی هــا راه هــای تکریــم 

اربــاب رجــوع  را بــه عنــوان خاکریــز نخســت 
 ارتبــاط بــا مراجعــان تبییــن و تقویــت کننــد.

ســپس فرمانــدار فریمــان بــا گرامیداشــت روز 
جهانــی ارتباطــات و روابــط عمومــی افــزود: روابــط 
عمومــی کوشــش خردمندانــه براســاس ایجــاد 
ــزم آرا گفــت:  ــی ب ــردم اســت. مجتب ــا م ــاط ب ارتب

ــه  ــان ب ــن شــیوه باعــث اعتمادســازی در مراجع ای
ــان  ــه می ــش فاصل ــی و کاه ــای دولت ــتگاه ه دس
مــردم و مدیــران خواهــد شــد. ایــن گــزارش 
ــر  ــوح تقدی ــس از اعطــای ل ــه پ حاکیســت در ادام
ــط عمومــی آبفــای  ــن از مســئوالن رواب ــه ســه ت ب
خراســان رضــوی و فرمانــداری فریمــان یکــی 
از مدرســان دانشــگاه وظایــف مدیــران روابــط 
ــه  ــی ک ــت: مادام ــرد و گف ــریح ک ــی را تش عموم
ــد  ــی نبرن ــی پ ــط عموم ــت رواب ــه اهمی ــران ب مدی
نمــی تــوان انتظــار منطقــی از مدیــران ایــن واحــد 
داشــت. رضــا رضائیــان افــزود: جایــگاه مدیــر 
ــت  ــر اس ــاور و مدی ــد مش ــی در ح ــط عموم رواب
ــی  ــم توجه ــن مه ــه ای ــران ب ــفانه مدی ــی متاس ول
ســه  بــه  را  هــا  عمومــی  روابــط  وی  ندارنــد. 
ــرا  ــل گ ــرا و تحلی ــن گ ــرا، تبیی ــه گ ــته توجی دس
ــه داد. ــی ارائ ــک تعریف ــرای هری ــردو ب ــیم ک  تقس

ــط  ــان رواب ــه خواه ــرد: چنانچ ــان ک وی خاطرنش
عمومــی قــوی هســتید بایســتی ذهــن خــود 
ــت و  ــر غیب ــی نظی ــد و از عوامل ــازی کنی را بازس
ــا  ــاط ب ــع ارتب ــث قط ــه باع ــه ک ــاوت عجوالن قض

ــد. ــود بپرهیزی ــی ش ــان م مخاطب

با حضور فرماندار و مسئولین ادارات در همایش روابط عمومی ها، خبرنگاران برتر تقدیر شدند

  همـايش روابط عمـومی های آب و فاضـالب
 خراسان رضوی به ميزبانی آبفای فريمان برگزار شد

 توسط مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
 اعالم شد:

ــی  ــوزش همگان ــر آم ــی و دفت ــط عموم ــر رواب ــه مدی ــه گفت ب
شــرکت آب و فاضــالب خراســان رضــوی در هفتــه صرفه جویی 
ــر  ــامل حضــور مدی ــی ش ــای متنوع ــه ه در مصــرف آب برنام
ــی  ــی و تلویزیون ــه رادیوی ــران شــرکت در ۸ برنام ــل و مدی عام
شــبکه 5 ســیما،  جنــگ هــای شــادی، ســخنرانی در نمازهــای 
ــا در مســاجد و مهــد هــای  جمعــه و حضــور کارشناســان آبف
کــودک بــرای آمــوزش راه هــای مصــرف بهینــه آب و... برگــزار 
شــد کــه مــورد توجــه قــرار گرفــت. مهنــدس ســید محســن 
هاشــمی گفــت: در ایــن هفتــه ضمــن شــرکت مهنــدس محمد 
طاهــری مدیــر عامــل و مهنــدس مهــدی اخبــاری معــاون دفتر 
درآمــد و خدمــات مشــترکین آبفــای اســتان در برنامــه زنــده 
صبــح بخیــر خراســان بــه ترتیــب در روزهــای اول و هفتــم  و 
مهنــدس غالمــی منــد  مدیــر امــور خــواف و مهنــدس ســاقی 
مدیــر دفتــر اجــرای طــرح هــای فاضــالب شــرکت در برنامــه 
ــرکت  ــان ش ــر کارشناس ــین و دیگ ــای دلنش ــب ه ــده ش زن
درســایر برنامــه هــای صــدا و ســیما  چنــد ســئوال هــم بــرای 
ــای  ــه ه ــان برنام ــزود: در جری ــد. وی اف ــرح ش ــدگان مط بینن
صــدا و ســیما اعــم از گفتگــو و مســابقات ســرگرمی در ویــژه 
برنامــه هــای مســیرطالیی و مســابقه ۸ ســئواالتی بــا موضــوع 
ــب حــدود 50 هــزار  آب مطــرح کــه جــواب بیننــدگان در قال
پیامــک ارســال شــد و  بــه قیــد قرعــه جوایــزی بیــن کســانی 
کــه پاســخ صحیــح داده بودنــد اهــدا گردیــد. وی بــا بیــان اینکه 
برنامــه ایــن هفتــه بــه طــور کامــل در تمام شــهر هــا و شــرکت ها 
هــم برگــزار شــد ادامــه داد: برگــزاری نمایشــگاه هفتــه صرفــه 
ــوان  ــی در محــل دائمــی نمایشــگاه مشــهد و کســب عن جوی
ــان  ــا امام ــترک ب ــای مش ــت ه ــه و نشس ــر و نمون ــه برت غرف
جمعــه و فرمانــداران و مدیــران صــدا وســیما بــرای پرداختــن 
بــه مباحــث آموزشــی آب، انتشــار اخبــار مرتبــط بــا هفتــه در 
جرایــد محلــی و رســانه هــای اســتان، بازدیــد از پــروژه هــای 
عمرانــی و سرکشــی از تاسیســات آبفــا توســط مدیــر عامــل و 
کارشناســان شــرکت، تجهیــز و راه انــدازی اکیــپ حامیــان آب 
در ســطح شــهر هــا و ادارات تابعــه، طراحــی و توزیــع بروشــور 
ــور در  ــا و ادارات، حض ــارک ه ــژه پ ــه وی ــی ب ــن عموم در اماک
مســاجد وارائــه راه هــای نحــوه مصــرف آب، برپایــی نمایشــگاه 
و جشــنواره عکــس، نصــب پــرده تبلیغاتــی در معابــرو اماکــن 
ــش،  ــرای نمای ــودک و اج ــای ک ــد ه ــور در مه ــی، حض عموم
برگــزاری مســابقه شــعر و نقاشــی از جملــه ایــن برنامــه هــا در 

هفتــه صرفــه جویــی ســال جــاری بــود.

ــوع  ــای متن ــه ه ــتقبال از  برنام اس
ــه  ــوی در هفت ــان رض ــای خراس آبف

ــی آب ــه جوی صرف

پیـام آبفـا شمــــاره 99   -    تیـــــر ماه 1392 خراسان رضوی4
مـاهـنــامــه اطــالع رســـانـی داخـلــی شــرکت آب و فاضــالب خراســان رضـــوی



ابتدای کام 
ــی  ــر مطلب ــل از ه ــرزا زاده قب ــدس می  مهن
بــه ضــرر شــرکت از ناحیــه تامیــن و فــروش 
آب اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد : در 
ــه  ــب آب ب ــر مکع ــر مت ــد ه ــه تولی حالیک
ــرکت  ــرای ش ــان ب ــور متوســط 6۸9 توم ط
ــت  ــه قیم ــی آن را ب ــردارد ول ــه در ب هزین
32۸ تومــان در اختیــار مصــرف کننــده قــرار 
مــی دهــد کــه از ایــن بابــت ضــرر زیــادی را 
متحمــل مــی شــود، بنابرایــن بــرای جبــران 
آن بــه اجبــار از ســایر منابــع ماننــد اعتبارات 
ــاد  ــه اعتق ــد . ب ــی کن ــتفاده م ــاری اس ج
ــت  ــدن قیم ــی ش ــرزازاده واقع ــون می همای
ــاده  ــن م ــه ای ــرف بهین ــه مص ــر ب آب منج
ــد شــرکت های آب  ــش درآم ــی و افزای حیات
و فاضــالب خواهــد شــد تــا بتواننــد برنامــه 
ــه  ــود را جام ــر خ ــورد نظ ــداف م ــا و اه ه

عمــل بپوشــانند. 
50 هزار کیلومتر شبکه توزیع

وی بــا اشــاره بــه 50 هــزار کیلومتــر شــبکه 
توزیــع آب در اســتان خراســان رضــوی 
ــر نشــان  ــال خاط ــر متوســط 35 س ــا عم ب
ــد: در حالیکــه بایســتی ســاالنه 450  می کن
کیلومتــر از ایــن شــبکه اصــالح شــود ولــی 
ــی بیــن 100  ــع مال ــود مناب ــه دلیــل کمب ب
تــا 250 کیلومتــر از آن مــورد بازســازی قــرار 
مــی گیــرد. بــه گفتــه وی در ســال 91 قــرار 
بــود 1۸0 میلیــارد ریــال بــرای کاهــش آب 
بــه حســاب نیامــده بــه میــزان 2 درصــد در 
اختیــار آبفــای اســتان قــرار داده شــود ولــی 
ــذا تنهــا عامــل  ایــن مهــم تحقــق نیافــت ل
ــر  ــدس ام ــردم تق ــه م ــانی ب ــت رس خدم
ســقایی اســت کــه در بیــن همــکاران وجــود 
دارد. میــرزا زاده مــی افزایــد: وجــود همیــن 

ــم  ــل برغ ــال قب ــد  در س ــث ش ــه باع روحی
ــوی  ــان رض ــالی در خراس ــتمرار خشکس اس
هیــچ یــک از 72 شــهر تحــت پوشــش 
ــه  ــی و ۸ شــهر ســر ب ــی 7 شــهر بحران حت
ســر دچــار کــم آبــی نشــوند در حالــی کــه 
برخــی اســتان هــا اقــدام بــه جیــره بنــدی 
کردنــد. وی اظهــار امیــدواری مــی کنــد: در 
ــی از  ــاذ تمهیدات ــا اتخ ــز ب ــاری نی ــال ج س
جملــه اجــاره منابــع آب از بخــش خصوصــی 
ــاری  ــا ، حف ــازمان ه ــا و س ــایر ارگان ه وس
اعمــال مدیریــت  و  چــاه هــای جدیــد 
مصــرف ، مشــکلی در تامیــن آب مشــترکان 

ــه وجــود نیایــد. ب
کنتورهای خراب 

آبفــای  بــرداری شــرکت  بهــره  معــاون 
ــه از 500  ــان اینک ــا بی ــوی  ب ــان رض خراس
ــا  ــتان 250 ت ــود در اس ــور موج ــزار کنت ه
ــه تعویــض دارد  ــاز ب 300 هــزار دســتگاه نی
ــه  ــد: 7 درصــد آب ب خاطــر نشــان مــی کن
ــوط  ــتان مرب ــن اس ــده در ای ــاب نیام حس
ــت  ــوده اس ــراب  و فرس ــای خ ــه کنتوره ب

کــه رفــع آن نیازمنــد برنامــه ریــزی دقیــق 
ــور  ــات کش ــط مقام ــده توس ــاب ش و حس
ــرای  ــت ب ــد اس ــن معتق ــت. وی همچنی اس
ــن  ــه مهمتری ــت آب  ک ــدر رف ــش ه کاه
ــد   ــس از تولی ــرکت پ ــئوالن ش ــه مس دغدغ
مــی باشــد بایســتی در گام اول  300 هــزار 
کنتــور خــراب و فرســوده آب در شــهر هــای 
اســتان  تعویــض شــود تــا  ایــن میــزان هــدر 
رفــت کــم و یــا حداقــل در وضعیــت فعلــی 
حفــظ شــود ولــی متاســفانه عــدم تخصیــص 
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــاز دس ــورد نی ــارات م اعتب
ــال  ــرده اســت و فع ــن ک ــر ممک ــم را غی مه
شــبکه  و خطــوط را ســرپا نگــه داشــته ایم . 

ضرورت تهیه الگوی کشت
ــان  ــا راندم ــع آب کشــور ب  95 درصــد مناب
30 تــا 35 درصــد توســط بخــش کشــاورزی 
و مابقــی توســط  مشــترکان خانگــی و 
صنعتــی مصــرف مــی شــود و تنهــا 5 
درصــد صرفــه جویــی در بخــش کشــاورزی 
ــی کل مشــترکان خانگــی  ــه رفــع نیــاز آب ب
ــوی  ــول گفتگ ــد . در ط ــد ش ــر خواه منج

مــا ایــن جملــه چندبــار مــورد اســتناد 
مهنــدس میــرزازاده قــرار مــی گیــرد  و 
ــت  ــوی کش ــر الگ ــه برتغیی ــن رابط در همی
ــاری از  ــن آبی ــای نوی ــتفاده از روش ه و اس
ــره ای و  ــی و قط ــتم های باران ــه سیس جمل
ایجــاد مدیریــت یکپارچــه منابــع آب بــرای 
خراســان رضــوی تعییــن اولویــت هــای 
ــد  ــف تاکی ــای مختل مصــرف آب در بخش ه
مــی کنــد و اظهــار مــی دارد :  چــه ضرورتی 
ــا مشــکل کــم  دارد کــه درکشــور مــا کــه ب
آب مواجــه هســتیم محصوالتــی نظیــر 
هندوانــه و یــا چغنــدر قنــد کــه اب فراونــی 
ــن  ــر م ــه نظ ــوند، ب ــت ش ــد کاش ــاز دارن نی
ــمت  ــه س ــت ب ــاورزی الزم اس ــش کش بخ
تولیــد محصوالتــی حرکــت کنــد کــه عــالوه 
ــاز  ــر نی ــه آب کمت ــاال ب ــزوده ب ــر ارزش اف ب
داشــته باشــد ماننــد زعفــران،  البتــه در ایــن 
ــی  ــوان محصول ــد عن ــدم به ــرای گن ــو ب الگ
ــل شــد.  ــوان اســتثنا قائ اســتراتژیک مــی ت

مشترکان با اطمینان مصرف کنند
ــاره  ــا اش ــن ب ــرزازاده همچنی ــدس می مهن
بــه حساســیت شــرکت آب و فاضــالب 
خراســان رضــوی در تامیــن آب شــرب 
ســالم و بهداشــتی، بــه مشــترکان اطمینــان 
مــی دهــد کــه آب در دســترس آنــان فاقــد 
هــر گونــه آلودگــی بــوده و ضرورتــی بــرای 
اســتفاده از دســتگاه هــای تصفیــه آب وجود 
ــرل و نظــارت مراکــز بهداشــت  ــدارد وکنت ن
ــیمیایی آب از  ــی و ش ــت میکروب ــر کیفی ب
جملــه نظــارت هــای روزانــه کلــر ســنجی و 
آزمــون هــای باکتریولژیــک کــه بــه صــورت 
ماهانــه بــه ایــن شــرکت ارســال مــی شــود  
نیــز خــود گــواه ایــن مدعاســت کــه موجــود 

در شــبکه بهداشــتی و ســالم اســت.

مـاهـنــامــه اطــالع رســـانـی داخـلــی شــرکت آب و فاضــالب خراســان رضـــوی
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معاونت بهره برداری خط مقدم جبهه تامين و توزيع آب
شــرکت آب و فاضــالب اســتان خراســان رضــوی بــه عنــوان ارائــه دهنــده خدمــات آب شــرب و همچنیــن خدمات دفــع اصولــی فاضالب در محــدوده خدماتــي  و در راســتاي تحقــق اهداف 
چشــم انــداز بیســت ســاله نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران و اساســنامه اقدامــات مهــم و اساســی انجــام داده وبــا ایجــاد 5 معاونــت برنامــه ریــزی و منابــع انســانی ، مهندســی و 
توســعه، مشــترکین و درآمــد ، بهــره بــرداری و مالــی و پشــتیبانی ارائــه خدمــات مطلــوب بــه مراجعــان  مشــترکان را ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت. در این میــان معاونت بهــره برداری 
شــرکت از جایــگاه ویــژه ای بــه ســبب ارتبــاط شــبانه روزی بــا مشــترکان برخورداراســت حتمــا ســئوال مــی کنیــد چــه ارتباطــی؟  از ان جــا کــه تامیــن آب ســالم و گــوارا از مهمتریــن 
وظایــف شــرکت هــای آبفــا مــی باشــد معاونــت بهــره بــرداری در واقــع در خــط مقــدم ایــن فعالیــت  قــرار دارد چــرا کــه وظیفــه تولیــد و توزیــع آب در بیــن مشــترکان را برعهــده دارد ، 
بنابرایــن ارتبــاط میــان ایــن حــوزه بــا مصــرف کننــدگان دایمــی اســت . مســئول ایــن معاونــت در آبفــای خراســان رضــوی کــه دارای مــدرک .کارشناســی ارشــد مــی باشــد دارای ســابقه 
30 ســاله در ایــن حــوزه بــوده و بــزودی بــه فیــض بازنشســتگی نائــل مــی شــود تــا  تجربــه خــود را در ســایر امــور مرتبــط بــا  ســابقه اش بــه کار گیــرد. در طــول نشســت یــک ســاعته بــا 

مهنــدس همایــون میــرزا زاده اطالعــات جامــع و دقیقــی از جانــب ایشــان ارایــه شــد کــه مــرور آن مــی توانــد بــه تبییــن جایــگاه آب و قداســت ســقایی کمــک بســزایی کنــد.

در گفتگو با معاون بهره برداری شرکت آبفای خراسان رضوی عنوان شد:



کارگاه آموزشــی مدیریــت اطالعــات کیفیــت آب بــا حضور 
کارشناســان و مســئوالن کنتــرل کیفیــت و بهداشــت آب 
شــرکت آب و فاضــالب خراســان رضــوی برگــزار شــد. بــه 
گــزارش روابــط عمومــی آبفــای خراســان رضــوی در ایــن 
کارگاه کــه بــا هــدف ارتقــاء دانــش عمومــی و تخصصــی 
ــرل  ــی کنت ــا اصــول ومبان ــا ب ــان آبف ــران و کارشناس مدی
کیفیــت و بهداشــت آب و فاضــالب بــرای توانمند ســاختن 
آنهــا در مواجهــه و پاســخگویی بــه گــزارش هــا و موضــوع 
هــای مرتبــط بــا کیفیــت شــیمیایی آب آشــامیدنی 
ــی  ــرکت مهندس ــرو در ش ــر نی ــاور وزی ــد  مش برگزارش
ــه  شــاخص هــای  آب و فاضــالب کشــور ضمــن اشــاره ب
بیولوژیــک پایــش منابــع آب ، بــه تشــریح مبانــی مدیریت 
اطالعــات و نحــوه تهیــه گــزارش پرداخــت . دکتــر مجیــد 
قنــادی بــا اشــاره بــه  اهمیــت ، نقــش و ضــرورت اطالعات 
در مدیریــت ، مبانــی و مدیریــت و تولیــد اطالعــات و تهیه 
گــزارش در بــاره  نحــوه تلخیــص ، ثبــت و ارائــه اطالعــات 
کیفــی آب ، اســتفاده از داده هــا در کنتــرل کیفیــت آّب، 
ــازی  ــا ، مستندس ــردازش داده ــل پ ــار، تحلی ــرد ام کارب
بــرای ارئــه صحیــح گــزارش شــفاهی و نکتــه هــای 
کلیــدی در تدویــن و ارائــه اســالید مطالبــی بیــان کــرد.

سرپرســت شــرکت تبصــره 2 آب و فاضــالب  نیشــابور  بــا بیــان اینکــه عملیــات اجرایــی فاضــالب کلکتــور غــرب 
نیشــابور از ســال 1390 در 3 بخــش و بطــول ۸ کیلومتــر آغــاز شــد افــزود: بخــش ســوم اجــرای ایــن طــرح  بدلیل 
خاتمــه پیمــان پیمانــکار قبلــی متوقــف شــده بــود کــه بــا برگــزاری مناقصــه و انتخــاب پیمانــکار جدیــد ادامــه کار 

از ابتــدای خــرداد مــاه ســال جــاری آغــاز شــد
بــه گــزارش روابــط عمومــی آبفــای نیشــابور محمــد ســلطانی گفــت : هــم اکنون عملیــات لولــه گــذاری پروژه بــه طول  

2هــزار و 200 متــر  بــا ســایز  ۸00 میلیمتــر  از نــوع GRP  و بــا اعتبــار 1/5 میلیــارد ریــال در حال اجراســت.
وی اظهــار امیــدواری کــرد  بــا اجــرای ایــن خــط و تکمیــل ســایر بخــش هــای کلکتــور ، خطــوط فرعــی همــراه 

بــا 35 هــزار فقــره انشــعابات فاضــالب در بخــش غربــی شــهر  اجــرا شــود

ایــن مطلــب را مدیــر عامــل آبفــای خراســان رضــوی  اعــالم کــردو افــزود: ســاالنه ظرفیــت تولیــد 242 میلیــون 
متــر مکعــب آب در اســتان دارد کــه 140 میلیــون متــر مکعــب آن مصــرف مــی شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــع تامیــن آب اســتان را شــامل 457 حلقــه چــاه و 20  آبفــای خراســان رضــوی مهنــدس محمــد طاهــری مناب
رشــته قنــات و چشــمه دانســت و گفــت: بــه جــز قوچــان کــه 30 درصــد آب مــورد نیــاز مشــترکان از ســد تبــارک 

آبــاد تامیــن مــی شــود ، مابقــی شــهرهای اســتان از منابــع آب زیــر زمینــی برداشــت آب دارنــد.
 وی بــا تاکیــد بــر تحویــل آب کیفــی بــه مشــترکان خاطــر نشــان کــرد : ســاالنه  حــدود 140 هــزار مــورد انــواع 
آزمایــش میکروبــي، شــیمي، فلــزات ســنگین ، بیولــوژي و کلــر ســنجي و کــدور ت ســنجي بــا هــدف تحویــل آب 
شــرب ســالم و بهداشــتي توســط شــرکت آب و فاضــالب خراســان رضــوي انجــام مــی شــود. مدیــر عامــل آبفــاي 
خراســان رضــوي افــزود: ایــن تعــداد کــه شــامل کلرســنجي و کــدورت ســنجي و آزمایــش میکروبــي ، شــیمي، 
فلــزات ســنگین و بیولــوژي اســت توســط 12 آزمایشــگاه میکروبــي ، ۸ آزمایشــگاه شــیمي ، 3 آزمایشــگاه فاضالب، 
یــک آزمایشــگاه ریزآالینــده هــا و یــک آزمایشــگاه بیولوژیــک انجــام مــی شــود. مهنــدس محمــد طاهــری اظهــار 
ــر اســتاندارهاي تعریــف شــده  داشــت: آزمایشــگاه هــاي کنتــرل کیفیــت  شــرکت آبفــاي خراســان رضــوي براب

اقــدام بــه آزمایــش بــر روي نمونــه هــا مــي کننــد. 

عملیــات اجرایــی بخــش ســوم فاضــاب کلکتــور غــرب نیشــابور 
آغــاز شــد

97 درصــد آب شــرب شــهرهای خراســان رضــوی از منابــع 
ــود ــی ش ــن م ــی تامی زیرزمین
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مشــترکان شــهری در خراســان رضــوی 40 درصــد هزینــه تولیــد 
آب  را پرداخــت مــی کننــد

معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد شــرکت آب و فاضــالب خراســان رضــوی هزینــه تولیــد هــر متــر مکعــب 
آب در  اســتان را 760 تومــان اعــالم کــرد و افــزود: بابــت فــروش هــر متــر مکعــب آب  320 تومــان از مشــترکان 
دریافــت مــی شــود و بــه عبــارت دیگــر مصــرف کننــدگان 40 درصــد هزینــه تولیــد آب را پرداخــت مــی کننــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی آبفــای خراســان رضــوی مهنــدس مهــدی اخبــاری خاطــر نشــان کــرد: از ایــن مبلــغ 
100 تومــان بــه طــرح هدفمنــدی یارانــه اختصــاص مــی یابــد و تنهــا 220 تومــان بــرای هــر متــر مکعــب آب در 
اختیــار شــرکت قــرار مــی گیــرد. وی کاهــش منابــع آب را باعــث افزایــش هزینــه هــای تولیــد دانســت بــه گونــه 
ای کــه عمــق چــاه هــا در برخــی مناطــق بــه 200 متــر  و   مســافت انتقــال  بــه 100 کیلومتــر رســیده اســت. 
وی خواســتار واقعــی شــدن قیمــت فــروش آب شــد و اظهــار داشــت:  در صــورت واقعــی شــدن قیمــت آب عــالوه 
بــر اســتفاده بهینــه توســط مشــترکان درآمــد شــرکت هــم افزایــش خواهــد یافــت کــه مــی توانــد صــرف اصــالح 

شــبکه هــای انتقــال و توزیــع و تعویــض کنتورهــای خــراب آب شــود

ــی  ــاه آموزش ــزاری کارگــ برگ
ــت  ــت کیفی ــترکین مدیری مش
آب در آبفــای خراســان رضــوی

مدیــر عامــل شــرکت تبصــره دو شــرکت آب و فاضــالب تربــت 
حیدریــه بــا اشــاره بــه 150لیتــردر ثانیه کســری آب این شــهر  
ــود   ــن کمب ــع ای ــرای رف ــات انجــام شــده ب در تشــریح  اقدام
اظهــار داشــت:  پــروژه ملــی آبرســانی بــه تربــت حیدریــه برای  
رفــع کمبــود آب مشــترکان بــا 75درصد پیشــرفت فیزیکی در 
حــال اجــرا اســت.   در اجــرای ایــن پــروژه تاکنــون100 میلیارد 
ــال هزینــه شــده اســت. مهنــدس محمــود امیــری طــرح  ری
آبرســانی بــه تربــت حیدریــه را مصــوب وزارت نیــرو دانســت 
و بــا توجــه بــا تامیــن مابقــی اعتبــار طــرح اظهــار امیــدواری 
کــرد طــرح آبرســانی بــه تربــت حیدریه بــا همکاری مســئوالن 

محلــی هــر چــه زودتــر بــه ســر انجــام برســد. 

ــه؛  ــت حیدری ــری آب در ترب کس
ــه ــر در ثانی 150 لیت



ــر  ــر دفت ــان مدی ــدس اخوی مهن
خراســان  آبفــای  حراســت 
رضــوی بــه عنــوان مدیــر نمونــه 
دفاتــر حراســت صنعــت آب 
ــر  ــورد تقدی ــاب و م ــرق انتخ وب
وزیــر نیــرو قــرار گرفــت در ایــن 
تقدیــر نامــه آمــده اســت بنــا بــه 
پیشــنهاد رئیــس مرکز حراســت 
در ســال 1391 در بیــن مدیــران 

ــه  ــر نمون ــوان مدی ــه عن ــی ب ــرق جنابعال حراســت صنعــت آب و ب
برگزیــده شــده ایــد کــه بدیــن وســیله از خدمــات و تالشــهای بــی 
شــائبه آن بــرادر گرامــی در انجــام وظایــف محولــه تقدیــر و تشــکر 
مــی گــردد. نشــریه پیــام ابفــا نیــز بــه نمایندگــی از کلیــه کارکنــان 
ــه مهنــدس علیرضــا اخویــان تبریــک  شــرکت ایــن موفقیــت را ب

ــرای ایشــان را دارد. ــای بیشــتر ب ــت ه ــه و آرزوی موفقی گفت

تقدیــر وزیــر نیــرو از مدیــر حراســت 
آبفــای خراســان رضــوی 
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مدیــر عامــل شــرکت آب و فاصــالب خراســان رضــوی بــه جهت 
اجــرای پــروژه آبرســانی به مهمانشــهر اتبــاع خارجی شهرســتان 
تربــت جــام مــورد تقدیــر معــاون سیاســی ، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتانداری قــرار گرفــت. در لــوح علــی اصغــر رشــید خطــاب بــه 
ــران  مهنــدس محمــد طاهــری آمــده اســت: همــت بلنــد مدی
اجرائــی اســتان در جهــت اجــرای اهــداف نظام مقــدس جمهوری 
ــزار،   ــت خدمتگ ــی دول ــای ابالغ ــت ه ــران و سیاس ــالمی ای اس
اثــرات مثبــت و ســازنده ای در حــوزه سیاســت خارجــی و 
همچنیــن ارزیابــی مطلوب ســازمان هــای بین المللــی از عملکرد 

ــته و دارد. ــه داش ــت اندرکاران مربوط دس

ــاب   ــرکت آب و فاض ــعه ش ــی و توس ــاون مهندس مع
ــا  ــرح ه ــن ط ــی مهمتری ــوی در گفتگوی ــان رض خراس
ــرکت  ــن ش ــته ای ــال گذش ــی س ــای عمران ــروژه ه و پ
ــه گــزارش روابــط عمومــی آبفــای  را تشــریح کــرد. ب
خــرا ســان رضــوی مهنــدس محمــد رضــا کدخــدا در 
ــه  ــانی ب ــرح آبرس ــاز 3 ط ــرای ف ــه اج ــه ب ــن رابط همی

ــدگار(  ــر مان ــرح مه ــام )ط ــت ج ــهر ترب ش
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن طــرح 

ــر  ــداث 40 کیلومت ــامل اح ــه ش ک
تجهیــز  و  حفــر  انتقــال،  خــط 
 1/2 اجــرای  چــاه،  حلقــه   12
 15 ســاحلی،  دیــوار  کیلومتــر 

ــا و  ــه چاهه ــانی ب ــر برقرس کیلومت
مخــازن، احــداث 31 کیلومتــر جــاده 

ــر مکعــب مخــازن  دسترســی و 22 هــزار مت
ــار 150  ــا اعتب ــد ب ــی باش ــع آوری آب م ــره و جم ذخی
میلیــارد ریــال اجــرا شــد. وی از افتتــاح طــرح آبرســانی 
بــه شــهرک مهــرگان بــا کل اعتبــاری بالــغ بــر 30 
ــداث  ــاه، اح ــز چ ــر و تجهی ــامل حف ــال ش ــارد ری میلی
مخــزن 5 هــزار متــر مکعبــی و ایســتگاه پمپــاژ، اجــرای 
23 کیلومتــر شــبکه توزیــع و 1/1 کیلومتــر خــط انتقــال 
خبــر داد و افــزود : طــرح آبرســانی بــه شــهر چکنــه بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر 9 میلیــارد ریــال شــامل حفــر و تجهیــز 
کیلومتــر   8/2 ایجــاد  و   500 مخــزن  احــداث  چــاه 
خــط انتقــال وســاخت و بهــره بــرداری ازمخــزن  5 
ــر 15  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــبزوار ب ــی س ــر مکعب ــزار مت ه
میلیــارد ریــال نیــز از اقدامــات انجــام شــده اســت. 
ــرکت  ــوب ش ــارات مص ــدا کل اعتب ــد خ ــدس ک مهن
آب و فاضــاب خراســان رضــوی در ســال گذشــته 
را 509 میلیــارد و 546 میلیــون ریــال اعــام کــرد  کــه 
287میلیــارد و550 میلیــون ریــال آن تخصیــص یافــت. 
ملــی  اعتبــارات  مجمــوع  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 

اســتانی شــرکت در ســال یــاد شــده مبلــغ 302 میلیــارد 
و 115 میلیــون ریــال بــود کــه مبلــغ 195میلیــارد و 681 
ــا وجــه در  ــر ب ــال تخصیــص یافــت کــه براب ــون ری میلی
ــامل  ــا را ش ــرح ه ــن ط ــت. وی ای ــه اس ــی از خزان یافت
ــاد  ــه و ایج ــت حیدری ــام و ترب ــت ج ــه ترب ــانی ب آبرس
تاسیســات فاضــاب شــهر هــای ســبزوار، نیشــابور، 
ــاد  ــان، تایب ــه، قوچ ــاد، طرقب ــام، گناب ــت ج ترب
ــار  ــرد و اظه ــر ک ــه ذک ــت حیدری و ترب
ــدر  ــش ه ــای کاه ــر ح ه ــت: ط داش
ــه  ــانی ب ــهری و آبرس ــت آب ش رف
آبــی،  تنــش  دارای  هــای  شــهر 
متمرکــز شــرکت  هــای  از طــرح 
کشــور  فاضــاب  و  آب  مهندســی 
ــرکت آب  ــه ش ــه ب ــود ک ــال 91 ب در س
ــارد  ــوی 2میلی ــان رض ــتان خراس ــاب اس و فاض
ــه  ــت. وی در ادام ــص یاف ــال تخصی ــون ری و500 میلی
گفــت : از مجمــوع اعتبــارات طــرح هــای اســتانی 
ــون  ــارد و 181 میلی ــه( 129میلی ــون بودج ــت قان )پیوس
ــه  ــت. وی ب ــده اس ــت ش ــه پرداخ ــط خزان ــال توس ری
ــر ســاخت هــای  ــارات مصــوب طــرح زی مجمــوع اعتب
ــاره  ــتان در 1391 اش ــاب اس ــر آب و فاض ــکن مه مس
ــارد  ــغ 75میلی ــور مبل ــن منظ ــرای ای ــزود : ب ــرد و اف ک
و750 ریــال لحــاظ در حالیکــه از اعتبــار تخصیــص 
ــت  ــال پرداخ ــون ری ــارد و307 میلی ــغ 27میلی ــه مبل یافت
شــده اســت . وی محــل تامیــن اعتبــارات فــوق را 
ــاده 10  ــون بودجــه ســال 91 ) م ــارات پیوســت قان اعتب
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت و مــاده 
ــور(  ــران کش ــت بح ــازمان مدیری ــکیل س ــون تش 12 قان
ــون بودجــه سال91دانســت کــه  ــارات مصــوب قان اعتب
موافقــت نامــه هــای آن از طریــق دفتــر برنامــه ریــزی و 
بودجــه اســتانداری تنظیــم و بــا معاونــت برنامــه ریــزی 

ــت. ــده اس ــه ش ــتانداری مبادل اس

در گفتگو با معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای ارایه شد

مهمترين طرح ها و پروژه های عمرانی سال گذشته
آبفای خراسان رضوی 

ســهـــم 
ــان  ــای خراسـ آبفـ

رضــوی از طرح های متمـــرکز 
شــرکت مهندســی آبفای کشـــور 
ــزار و 500  ــته 2 ه ــال گذش در س

میلیــون ریــال بــود کــه 
ــت. ــص یاف تخصی

تقدیر معاون استانداری از آبفای
 خراسان رضوی

لــوح تقدیــر مســئول امــور فرهنگــی 
ــرای ــی ب ــرکت مهندس ــی ش  و دین

 آبفای خراسان رضوی
مســئول امــور فرهنگی و دینی شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
ــالب  ــرکت آب و فاص ــل ش ــر عام ــای مدی ــالش ه ــور از ت کش
خراســان رضــوی  بــرای کســب رتبــه برتر ایــن شــرکت در زمینه 
ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب  بــا اهــدای لــوح  تقدیــر کــرد. 
در لــوح حجــت االســالم والمســلمین محمــود رضــا مهاجــری 
ــت  ــده اســت: خدم ــدس محمــد طاهــری آم ــه مهن خطــاب ب
ــاب عبودیــت و بندگــی حــق تعالــی  در عرصــه ای کــه فتــح ب
می باشــد توفیقــی اســت کــه بــی علــت نصیــب هرکــس نخواهد 

شــد و حاصــل نشــود.



     تقدیــر شــورای اســالمی شــهر فراگــرداز مدیرعامــل محتــرم ، جنــاب مهنــدس طاهــری بــه جهــت آبرســانی بــه 
ســایت مســکن مهــر فراگــرد

     تقدیر و تشکر اهالی محترم خیابان شهدای گناباد از این امور 
     تقدیر وتشکر قائم مقام محیط زیست از مدیریت عامل آبفای خراسان رضوی 

      تقدیــر معــاون وزیــر در امــور تحقیقــات منابــع انســانی بــه جهــت کســب رتبــه برتــر شــوراهای هماهنگــی اســتانی 
صنعــت آب و بــرق )شــرکت اب وفاضــالب خراســان رضــوی(

    تقدیــر و تشــکر معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی وزارت کشــور مبنــی بــر همــکاری وراه انــدازی طــرح ملــی ابــر 
یکپارچــه پــروژه هــای ایــران )ایپــا( از مدیــر عامــل شــرکت آبفــای خراســان رضــوی(

    تقدیر و تشکر معاون بهره برداری مهندی میرزازاده از مدیر آبفای طرقبه – شاندیز
    تقدیر و تشکر شورای اسالمی شهر قلندر آباد از مدیر عامل به جهت عملیات آبرسانی مسکن آن شهر

     تقدیــر و تشــکر شــورای اســالمی شهرســفید ســنگ از مدیــر عامــل بــه جهــت عملیــات آبرســانی بــه مســکن مهــر 
آن شــهر

     تقدیــر شــرکت مهندســی آب وفاضــالب کشــور در خصــوص کســب رتبــه برتــر آبفــای خراســان رضــوی درزمینــه 
ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب 

    علی غالمی بنا به پیشنهاد معاونت مالی و پشتیبانی به عنوان رئیس اداره حسابداری عمومی 
    مهدی حسنی به عنوان کارشناس مسئول هماهنگی مجامع عمومی زیر مجموعه این معاونت 

ــن  ــاد و همچنی ــور آب و فاضــالب گناب ــه ام ــور محرمان ــوان مســئول حراســت و ام ــه عن     حســن فتحــی شــهری ب
ــاد  ــور هــای آب وفاضــالب بجســتان و فیــض آب ــا حراســت در ام ــط ب ــور مرتب ــری ام پیگی

     مهندس رضا یاقوتی نیا به سمت سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل  
      مهندس اسداهلل ریاحی بنا به پیشنهاد مدیر امور آبفای طرقبه شاندیز به سمت رییس اداره ی آب و فاضالب طرقبه

تقدیر و تشکر

تسلیت

قدم نورسیده

ــان  ــی ش ــی گرام ــت دای ــت درگذش ــه جه ــری ب ــدس طاه  مهن
جــواد نــاری )پــدر بزرگوارشــان( دشــت بیاضی)عموی گرامی شــان( 
ــانی زاده  ــان(  خراس ــی ش ــوی گرام ــدی  )عم ــین محم  حس

) وابسته گرامی شان (

 محمــد حســین  ) فرزنــد همکارمــان حســن دشــت بیاضــی از 
ســتاد ( بــاران ) فرزنــد همکارمــان محمدرضــا مــوذن از ســتاد (

احمــد روان گــرد از ســبزوار، حســین کامــی از کاشــمر،  
حجــت صبــوری شــاندیز امــور منطقــه طرقبــه شــاندیز ، احمد 

ــابور  ــان از نیش بیابانی

بازنشستگان

مدیر مسئول: محمد طاهری
جانشین مدیر مسئول: مهدی اخباری

سردبیر: سید محسن هاشمی
عابدیــن، مجیــد  اخویــان،  علیرضــا  گــذاری:  سیاســت   شــورای 

 محمد عبدا... پور،  حجت ا... آغال،  جلیل کارگزار،  تکتم شازاده

ــدف،  ــدای ص ــاد، ابت ــل آب ــوار وکی ــدس، بل ــهد مق آدرس : مش
ــوی ــان رض ــتان خراس ــا اس ــرکت آبف ش

تلفن: 0511-8678841
 www.abfakhorasan.ir  :وب سایت

info@abfakhorasan.ir  :پست الکترونیک ــی  ــه سیاس ــق حماس ــرای خل ــران ب ــت ای ــن گام مل اولی
ــرداد  ــوري  24 خ ــت جمه ــن ریاس ــات یازدهمی درانتخاب
برداشــته شــد  و بــا انتخــاب دکتــر حســن روحانــي  اینــک 
جامعــه خــود را بــراي تجربــه جدیــد در کنــار دولــت تدبیر 
ــرداد  ــاده کــرده اســت. 12 م ــي آم ــدال گرای ــد و اعت و امی
ــا تنفیــذ حکــم ریاســت جمهــوري از ســوي مقــام  مــاه ب
معظــم رهبــري و برگــزاري مراســم تحلیــف در خانــه ملت 
کار ســنگین و حســاس دکتــر حســن روحانــي در هدایــت 
کشــتي مدیریــت اجرایــي کشــور آغــاز شــد، آغــازي کــه 
امیدوارنــد در رفــع مســائل و مشــکالت خرد و کالن کشــور 
کارنامــه اي موفــق در خاتمــه چهارســاله خدمــت از خــود 
ارائــه دهــد. هــر چند در ایــن راه تنهــا دولت و دولتمــردان و 
مســئوالن بــه تنهایــي قــادر به تحقــق خواســت و مطالبات 
منطقــي ملــت شــریف ایــران نخواهنــد بــود بلکــه در ایــن 
رهگــذر همــکاري ســایر قــوا و از همــه مهمتــر همراهــي 
ــف را  ــاد مختل ــت در ابع ــد کســب موفقی ــي توان ــردم م م
تســریع کنــد ، بــه عبــارت دیگــر همــان گونــه کــه رهبــر 
فرزانــه انقــالب در مراســم تنفیــذ حکــم رئیــس جمهــور 
متــذ کــر شــدند »دل بــه بیــرون نبندیــم و اقتــدار ملــی 
را اســتحکام ببخشــیم »بــر مــا و شــما الزم و واجــب اســت 
کــه  در ســایه تعامــل و همگرایــي بــا رئیس جمهــور جدید 
ایــن جملــه رهبــري را نصــب العیــن خــود قــرار دهیــم و 
ضمــن پرهیــز از مطالبــات غیــر منطقــي بــه دولــت جدید 
فرصــت دهیــم تــا بــا برنامــه ریــزي مدبرانــه و بهــره گیري 
از نیروهــاي دلســوز و کاردان راه را بــراي برخــورداري آحــاد 
جامعــه از یــک زندگــي در خــور شــان ایراني  همــوار نماید. 
نشــریه پیــام آبفــا ضمــن قــدر دانــی از زحمات دولــت دهم 

آرزوی توفیــق بــرای دولــت یازدهــم خواهــد داشــت. 

پرسنل اتفاقات امور آب و فاضالب باخرز:  از راست به چپ آقای احمد رضا تازه و محمد نعیم شیخ احمدی

انتصابات

همکاران خسته نباشید

پیـام آبفـا شمــــاره 99   -    تیـــــر ماه 1392 خراسان رضوی8
مـاهـنــامــه اطــالع رســـانـی داخـلــی شــرکت آب و فاضــالب خراســان رضـــوی

ــردم در  ــت و م ــه دول وظیف
ــر ــال یکدیگ قب


