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مدیـــر عامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب
کش ــور از پ ــروژه ه ــای در ح ــال اج ــرا ء نیش ــابور و
شهرســتان تــازه تاســیس زبــر خــان بازدیــد کــرد و
در ادامــه جلســه ای بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت آب و
فاضــاب خراســان رضــوی و مدیــر عامل و ســایر مســئوالن
آبفـــا نیشـــابوربرگزار شـــددر ابتـــدای جلســـه علیرضـــا
اخویــان مدیــر عامــل شــرکت آبفــای نیشــابور گزارشــی از
اقدام ــات نج ــام ش ــده در تابس ــتان گذش ــته و همچنی ــن
مشـــکالت موجـــود در شهرســـتان ارائـــه داد.ســـید
ابراهیـــم علـــوی مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب

خراســـان رضـــوی هـــم از اقدامـــات ارزشـــمند و تـــاش
شـــبانه روزی مدیـــر عامـــل آب و فاضـــاب نیشـــابور و
همـــکاران بـــرای تامیـــن آب مشـــترکان تشـــکر کـــرد.در
ادامـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب
کشــور ضمــن قــدر دانــی از زحمــات و تــاش هــای شــبانه
روزی مدیـــر عامـــل آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی و
نیشـــابور و همـــکاری معاونـــت اســـتاندار و فرمانـــداری
شهرســـتان نیشـــابور و ســـایر مســـئوالن گفـــت  :بـــا
وجودمشـــکالت زیـــاد بویـــژه بیمـــاری کوویـــد  19و بـــاال
رفت ــن مص ــرف آب ش ــاهد کمتری ــن تن ــش و مش ــکل در

حــوزه تامیــن آب بودیــم کــه تــاش همــکاران شهرســتان
نیش ــابور س ــتودنی اس ــت.حمیدرضا جانب ــاز تاکی ــد ک ــرد:
ش ــرایط گ ــرم و خش ــک اقلیم ــی و خشکس ــالی ه ــای پ ــی در
پ ــی باع ــث اف ــت مناب ــع آب ــی ش ــده و بای ــد ب ــا اس ــتفاده از
عل ــوم نوی ــن و ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان مناب ــع آب ــی را
حفــظ کنیــم.وی بــه تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر نیشــابور
اش ــاره ک ــرد و گف ــت :بای ــد ب ــا ج ــذب س ــرمایه گ ــذار در
بخــش فاضــاب عقــب ماندگــی هــا را جبــران و بــا توســعه
شـــبکه از پســـاب حاصـــل از آن در بخـــش هـــا مختلـــف
استفاده کرد.
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نشســت اعضــای کارگــروه هــای اطــاع رســانی ملــی
و اس ــتانی از طری ــق ویدئ ــو کنفران ــس ب ــا حض ــور
مدیـــران عامـــل شـــرکتهای آب و فاضـــاب
استانها برگزار شد.
در ایـــن نشســـت مدیرعامـــل شـــرکت مهندســـی آب و
فاض ــاب کش ــور ب ــر اط ــاع رس ــانی دقی ــق و ب ــه موق ــع در
بــاره اقدامــات انجــام شــده بــه مــردم بــا اســتفاده مناســب
از ظرفی ــت رس ــانهها و ش ــبکههای اس ــتانی تاکی ــد ک ــرد.
حمی ــد رض ــا جانب ــاز اف ــزود :متاس ــفانه ش ــاهد آن هس ــتیم
ک ــه ب ــا وج ــود تم ــام کاره ــای انج ــام ش ــده در برخ ــی مواق ــع
یـــک مطلبـــی بـــه جریـــان رســـانهای تبدیـــل مـــی شـــود و
خدم ــات گس ــترده هم ــکاران تح ــت تاثی ــر ق ــرار میگی ــرد .
وی راه مقابلـــه بـــا یاسپراکنـــی در بیـــن مـــردم را
اطالعرســـانی بـــه موقـــع دانســـت و افـــزود :مـــا بـــری از
اشــتباه نیســتیم ولــی اطالعرســانی باعــث میشــود افــراد
بــر ایــن موجهــا ســوار نشــوند  ،بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم
در ای ــن دوره ب ــا تمرک ــز ب ــه ایج ــاد پنج ــره واح ــد ارتب ــاط ب ــا

مش ــترکین ب ــه ط ــور ع ــام  ،واحده ــای رواب ــط عموم ــی در
ش ــرکتها م ــورد توج ــه ق ــرار گیرن ــد و در ص ــورت نی ــاز،
نمــودار ســازمانی روابــط عمومیهــا بازنگــری و احیــا شــود.
ب ــه گفت ــه وی م ــا از رواب ــط عمومیه ــا ع ــاوه ب ــر کاره ــای
خـــوب قبلـــی کـــه انجـــام مـــی دادنـــد نظیـــر اطالعرســـانی
پروژههـــا ،گرفتـــن عکـــس ،ایجـــاد تیـــزر و پخـــش کـــردن
آن و ارتب ــاط ب ــا رس ــانهها ،وظیف ــه ب ــزرگ دیگ ــری را نی ــز
انتظـــار داریـــم .بنابرایـــن ،تمرکـــز مجموعـــه شـــرکت و
روابـــط عمومـــی بـــه موضـــوع اطالعرســـانی از اقدامـــات
اس ــت.
مدیرعامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور
اظه ــار داش ــت :م ــا بای ــد پنج ــره واح ــدی داش ــته باش ــیم
کـــه مشـــترکین از ایـــن پنجـــره خدمـــات دریافـــت کننـــد
لـــذا مـــا در نظـــر داریـــم بـــا اســـتقرار سیســـتم CRM
ن ــگاه مش ــترکین ب ــه خودم ــان را رص ــد کنی ــم و خدم ــات
مناس ــب را در کوت ــاه تری ــن زم ــان ب ــه م ــردم ارائ ــه دهی ــم
و بازخـــورد بگیریـــم.

مطلــب دیگــر ایــن اســت کــه مــا در پایــان ســال بایــد عــاوه
ب ــر اقدام ــات س ــاخت و س ــاز ک ــه ب ــه م ــردم اطالعرس ــانی
میش ــود ،موض ــوع س ــاز و کاره ــای صنع ــت آب و فاض ــاب
در قال ــب پوی ــش #هرهفته_الف_ب_اب ــران را را ارائ ــه
کنی ــم .وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :در پای ــان آذرم ــاه گ ــزارش
یکپارچهســـازی بـــه ریاســـت جمهـــور و مجلـــس شـــورای
اس ــامی ارائ ــه خواه ــد ش ــد.
مدیرعامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور
بیـــان کـــرد :در کارگـــروه اســـتانی اطالعرســـانی آنچـــه
اتف ــاق افت ــاده بای ــد تبیی ــن وسیاسـ ـتهای هم ــکاران م ــا
در اجـــرای پروژههـــا و نحـــوه خدمـــات مناســـبتر بایـــد
تدویـــن شـــود.
مدیرعامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور در
پای ــان عن ــوان ک ــرد :ب ــا نظ ــر وزی ــر نی ــرو حمیدرض ــا کش ــفی
مع ــاون راهب ــری و نظ ــارت بهرهب ــرداری ش ــرکت مهندس ــی
آب و فاض ــاب کش ــور ب ــه عن ــوان س ــخنگوی صنع ــت آب و
فاض ــاب کش ــور اب ــاغ گرف ــت .

ســه معــاون و یــک مدیــرکل شــرکت مهندســی آب
و فاضـــاب کشـــور بـــا حضـــور در شـــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ضم ــن تش ــریح سیاس ــت
ه ــا ح ــوزه نی ــروی انس ــانی ب ــه پرس ــش ه ــای مدی ــران آبف ــا
استان پاسخ دادند.
در ایــن نشســت کــه ســه ســاعت بــه طــول انجامیــد ابتــدا
حاضریـــن بـــه طـــرح دیـــدگاه هـــای خـــود در حـــوزه هـــای
مرتبـــط پرداختنـــد ســـپس رضـــا گیاهـــی معـــاون منابـــع
انســـانی و پشـــتیبانی ،مسعودخشـــایی معـــاون برنامـــه
ریــزی و امــور اقتصــادی ،حمیــد کشــفی معــاون نظــارت بــر
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به ــره ب ــرداری  ،حس ــین ایلی ــادی مدی ــر کل دفت ــر توس ــعه
و مدیری ــت و تح ــول اداری و کری ــم محرم ــی راد مدی ــرکل
دفتـــر توســـعه منابـــع انســـانی و آمـــوزش بـــه ســـئواالت
مط ــرح ش ــده ج ــواب دادن ــد.
در انتهـــا معـــاون منابـــع انســـانی و پشـــتیبانی اظهـــار
داشـــت :بیشـــتر پرســـش هـــای همـــکاران بایســـتی در
ش ــرکت آبف ــا اس ــتان پیگی ــری و ش ــود و خ ــود را وابس ــته
بـــه شـــرکت مهندســـی نکنیـــد .بـــه گفتـــه رضـــا گیاهـــی
جابجایــی و کاهــش و افزایــش دادن نیروهــای حــوزه هــا و
یــا هــر تصمیــم دیگــر هیئــت مدیــره شــرکت کــه منجــر بــه

افزای ــش درآم ــد میش ــودباید در همی ــن ج ــا انج ــام ش ــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه  35هـــزار پســـت ســـازمان در صنعـــت
آب و فاضـــاب افـــزود:از ایـــن تعـــداد 25هـــزار
مورد(75درصــد) دارای تصــدی بــوده و مابقــی خالیســت
کـــه نســـبت معقولـــی اســـت.
وی یــک پارچــه ســازی شــرکت آبفــا شــهری و روســتایی را
خاط ــر نش ــان ک ــرد و اظه ــار داش ــت :آزم ــون تغیی ــر حال ــت
اش ــتغال هم ــکاران دی م ــاه امس ــال برگ ــزار م ــی ش ــود و
طــی بخشــنامه وزیــر نیــرو ایــن رونــد ســه ســال ادامــه مــی
یاب ــد و تع ــدادی از پس ــت ه ــای خال ــی پ ــر خواهن ــد ش ــد.
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پاسخ معاونان شرکت مهندسی به مدیران آبفا خراسان رضوی

وجود مدیریت واحد در مواقع بحران

رضـــا حاجیپـــور در گفتوگـــو بـــا خبرنـــگار
اقتصــادی ایلنــا ،در خصــوص طــرح یکپارچهســازی
شـــرکتهای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی
اظه ــار ک ــرد :در بح ــث تجمی ــع ش ــرکتهای آبف ــای ش ــهری
و روس ــتایی ی ــک مدیری ــت واح ــد و یکپارچــهای در ح ــال
شکلگیری است که این مهم اتفاق مبارکی است.
وی بــا بیــان اینکــه موضوعــی کــه در ایــن یکپارچــه ســازی
مطـــرح بـــوده ،بحـــث ســـرعت در ســـرویسدهی اســـت،
گف ــت :بای ــد ب ــرای ش ــرکتهای آب و فاض ــاب یکپارچ ــه،
هـــم معاونـــت شـــهری و هـــم روســـتایی در نظـــر گرفتـــه
ش ــود ت ــا بت ــوان ب ــه مش ــکالت ه ــر دو بخ ــش رس ــیدگی و

5

مس ــائل ب ــا س ــرعت برط ــرف ش ــود.
نماینـــده مـــردم آمـــل در مجلـــس شـــورای اســـامی
خاطرنشـــان کـــرد :وضعیـــت آبفـــار بـــا گذشـــته قابـــل
مقایســه نیســت و بایــد بتوانیــم از ایــن فرصــت اســتفاده
ک ــرده ت ــا خدم ــات بهت ــری ارائ ــه و مش ــکالت م ــردم را در
کمتریـــن زمـــان رفـــع کنیـــم.
وی اجـــرای طـــرح یکپارچـــه ســـازی شـــرکتهای آب و
فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی را حرکت ــی مثب ــت از وزارت
نیـــرو دانســـته و اذعـــان کـــرد :هـــر تغییـــر ســـاختاری و
مدیریت ــی در س ــازمانها ،موافقی ــن و مخالفین ــی دارد ،ام ــا
م ــاک اصل ــی بهب ــود تدریج ــی خدم ــات و نهایت ـ ًا افزای ــش

رضای ــت م ــردم اس ــت.
حاجیپ ــور ب ــا اش ــاره ب ــه نتای ــج تجمی ــع ای ــن دو ش ــرکت
گف ــت :ط ــی ای ــن اق ــدام در مواق ــع بح ــران کارکن ــان م ــی
توانن ــد ب ــا نظ ــر مس ــتقیم ی ــک مدیری ــت واح ــد ،خدم ــات
ب ــه موق ــع و کاملت ــری را نس ــبت ب ــه گذش ــته ب ــه م ــردم
ارائ ــه کنن ــد.
بـــه گفتـــه وی بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح شـــرکتهای آبفـــار
میتوانن ــد از ظرفی ــت ب ــاالی ش ــرکتهای آب و فاض ــاب
شـــهری بهـــره گرفتـــه و ایـــن موضـــوع در چابـــکســـازی
ش ــرکتهای زی ــر مجموع ــه وزارت نی ــرو گام ــی مثب ــت تلق ــی
م ــی ش ــود.

شــمــــــــــــــاره ،161آبــــــان م ــاه 1399

تفویض اختیارات الزمه موفقیت شرکتهای یکپارچه آب و فاضالب شهری و روستایی

بهبود شرایط تامین آب  913روستا در خراسان رضوی
شـــرایط تامیـــن آب  913روســـتا در خراســـان رضـــوی در
تابستان  99بهبود یافته است.
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی ایـــن
مطلــب را در ویدئــو کنفرانــس خبــری بــا اصحــاب رســانه اســتان اعــام
ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ب ــا ت ــاش ش ــبانه روزی هم ــکاران آبف ــا خراس ــان
رضــوی در مــدت 90روز تابســتان ســال جــاری بــه طــور متوســط روزانــه
وضعی ــت تامی ــن آب10روس ــتای اس ــتان در اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه
س ــازی ش ــرکت ه ــای آبف ــا ش ــهری و روس ــتایی ارتق ــاء یافت ــه اس ــت.
ســـید ابراهیـــم علـــوی در ایـــن برنامـــه پرســـش و پاســـخ کـــه بـــا
حضوراعضـــای کارگـــروه اســـتانی اطـــاع رســـانی و معاونـــان شـــرکت
برگ ــزار ش ــد  ،ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن موفقی ــت ب ــا اس ــتفاده از پتانس ــل
ه ــای محل ــی ومناب ــع ش ــرکت وهزارو100میلی ــارد ری ــال مناب ــع مال ــی
صن ــدوق توس ــعه مل ــی و کم ــک اف ــراد خی ــر ب ــه دس ــت آم ــده اس ــت و
رونـــد خدمـــت رســـانی بـــه روســـتاها بـــا تمـــام ظرفیـــت ادامـــه دارد
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اظهـــار داشـــت :از محـــل اتصـــال شـــبکه آب شـــهرها بـــه روســـتاهای
همج ــوار پن ــج میلی ــون مت ــر مکع ــب آب در اختی ــار روس ــتائیان ق ــرار
گرفت ــه اس ــت.
وی اع ــام ک ــرد :آذرم ــاه امس ــال ه ــم چن ــد پ ــروژه آبرس ــانی روس ــتایی
در قال ــب پوی ــش ه ــر هفت ــه ال ــف – ب ای ــران ب ــا حض ــور وزی ــر نی ــرو در
اس ــتان افتت ــاح م ــی ش ــود.
وی همچنیــن از افزایــش مصــرف آب در پــی شــیوع ویــروس کرونــا بــه
می ــزان 3.2درص ــد در ش ــهرها و15.2درص ــد در روس ــتاهای اس ــتان
خب ــرداد و اع ــام ک ــرد :در نیم ــه نخس ــت س ــال گذش ــته 148میلی ــون
مترمکع ــب آب تولی ــد وتوزی ــع ش ــد ک ــه ای ــن رق ــم درس ــال ج ــاری ب ــا
7.5درص ــد افزای ــش ب ــه 160میلی ــون مترمکع ــب رس ــید.
ب ــه گفت ــه وی 100درص ــد جمعی ــت 76ش ــهر و 91درص ــد جمعی ــت دو
ه ــزارو 937روس ــتا در خراس ــان رض ــوی از آب ش ــرب برخوردارن ــد.
وی همچنیـــن قدمـــت 50درصـــد ازخطـــوط و شـــبکه هـــای

توزیع30هزارکیلومت ــری آب در اس ــتان را بی ــن 30تا40س ــال اع ــام
کــرد در حالیکــه عمــر مفیــد آن هــا  25ســال اســت .ایــن چالــش باعــث
ایجـــاد هـــدر رفـــت آب بـــه میـــزان  15درصـــد شـــده اســـت.
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :اص ــاح ه ــر کیلومت ــر ش ــبکه ب ــا اقط ــار مختل ــف
پنـــج میلیـــارد ریـــال و در مجمـــوع نوســـازی خطـــوط و شـــبکه هـــای
فرســـوده آب در ســـطح اســـتان 75هـــزار میلیاردریـــال اعتبـــار نیـــاز
دارد ک ــه تامی ــن ای ــن رق ــم در ح ــال حاضروب ــا ش ــرایط موجودام ــکان
پذی ــر نیس ــت.
ابراهی ــم عل ــوی اف ــزود :در همی ــن رابط ــه نس ــبت ب ــه تهی ــه نم ــودار
تراکـــم اتفاقـــات در اســـتان اقـــدام شـــده اســـت کـــه براســـاس آن
ســـاالنه بیـــن 300تا400کیلومتـــر شـــبکه دارای نقـــاط پرحادثـــه در
اولوی ــت ق ــرار گرفت ــه و نوس ــازی م ــی ش ــود.
ادامه در صفحه بعد
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مدیر عامل آبفا خراسان رضوی در ویدئو کنفرانس خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد:

وی تاکیــد کــرد شــرکت آب و فاضــاب بــر خــاف ســایر شــرکت هــا کــه
ی ــک خدم ــت ارائ ــه م ــی دهن ــد  ،در مجم ــوع ش ــش وظیف ــه مه ــم تأمی ــن
،انتقــال ،ذخیــره ســازی وتوزیــع آب ونیــز جمــع آوری ،انتقــال وتصفیــه
فاضــاب را بــا ســختی و مشــکالت فــراوان انجــام مــی دهــد .
ســپس معــاون بهــره بــرداری و توســعه فاضــاب اعــام کــرد :در هفــت
ش ــهر و س ــه روس ــتا خراس ــان رض ــوی ط ــرح ه ــای جم ــع آوری و دف ــع
بهداشــتی فاضــاب بــه بهــره بــرداری رســیده اســت و 570هــزار نفــر
تح ــت پوش ــش ق ــرار گرفت ــه اند.محم ــد س ــهرابی گف ــت :تکمی ــل ای ــن
تع ــداد ط ــرح نیازمن ــد س ــه ه ــزار میلی ــارد ری ــال اعتب ــار اس ــت.
همچنی ــن مع ــاون خدم ــات مش ــترکین و درآم ــد ش ــرکت ب ــا بی ــان اینک ــه

آبفـــا اســـتان بـــه یـــک میلیـــون و 230هـــزار مشـــترک آب شـــهری و
روس ــتایی خدم ــت رس ــانی م ــی کن ــد اظه ــار داش ــت :تولی ــد ه ــر مت ــر
مکع ــب آب ش ــرب در خراس ــان رض ــوی بس ــیارهزینه ب ــر ب ــوده وب ــه
س ــختی انج ــام م ــی ش ــود ولیک ــن ب ــه راحت ــی مص ــرف وبس ــیار ارزان در
اختی ــار مش ــترکین ق ــرار داده م ــی ش ــود.
در پایــان معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه گــذاری آبفــا اســتان
از ت ــاش ای ــن ش ــرکت ب ــرای ج ــذب س ــرمایه گ ــذار بخ ــش خصوص ــی
ب ــرای اج ــرای ط ــرح ه ــای فاض ــاب در قال ــب م ــدل ه ــای مال ــی مختل ــف
خبـــرداد و اعـــام کـــرد :در اجـــرای پـــروژه هـــای عمرانـــی و تملـــک
س ــرمایه ای ای ــن ش ــرکت در س ــال گذش ــته س ــه ه ــزار میلیاردری ــال

هزین ــه ش ــد ک ــه امس ــال ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط موج ــود ،مناب ــع مال ــی ب ــا
کاه ــش مواج ــه ش ــده اس ــت.
کتای ــون دل زن ــده پی ــش بین ــی تامی ــن اعتب ــار در س ــال ج ــاری را دو
هــزار و  850میلیاردریــال دانســت کــه تاکنــون هــزارو 800میلیــارد
ری ــال آن اب ــاغ ش ــده اس ــت.
ب ــه گفت ــه وی بخ ــش غی ــر دولت ــی 13ه ــزار میلیاردری ــال در اج ــرای
پـــروژه هـــای حـــوزه فاضـــاب شـــهرهای گلبهـــار ،ســـبزوار ،تربـــت
حیدریــه ،نیشــابور و خــواف ســرمایه گــذاری کــرده و مــدل هــای مالــی
شـــهرهای کاشـــمر ،تایبـــاد ،تربـــت جـــام ،شـــاندیز ،طرقبـــه ،گنابـــاد و
قوچ ــان ه ــم ب ــرای ج ــذب س ــرمایه گذارتهی ــه ش ــده اس ــت.

وضعیت درآمد ومیزان مطالبات آبفا از مشترکان
مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا بی ــان
اینک ــه درآمده ــای در اختی ــار ای ــن ش ــرکت ناکاف ــی اس ــت ب ــر
ت ــاش مدی ــران ب ــرای تامی ــن نی ــاز ه ــای مال ــی ش ــرکت و اتخ ــاذ
تصمیمات مهم در این حوزه تاکید کرد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی در جلســـه وصـــول مطالبـــات آبفـــا خراســـان
رض ــوی خاط ــر نش ــان ک ــرد :در ص ــورت ک ــم توجه ــی  ،ش ــرایط موج ــود
ســـخت ترخواهـــد شـــد.
وی بحـــث هـــای درآمـــدی را شـــکننده توصیـــف وخاطـــر نشـــان کـــرد:
معاونــت هــای مالــی و پشــتیبانی و مشــترکین ودرآمــد از ابتــدای طــرح
ی ــک پارچ ــه س ــازی س ــعی کردن ــد در پرداخ ــت حق ــوق هم ــکاران خلل ــی
ایج ــاد نش ــود ول ــی ادام ــه کار نیازب ــه برنام ــه ری ــزی بهت ــر دارد.
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وی ب ــا بی ــان اینک ــه ن ــوار قلب ــی ح ــوزه درآم ــدی ه ــر روز کنت ــرل م ــی
ش ــود اظه ــار داش ــت :در ص ــورت تحق ــق صددرص ــد وص ــول مطالب ــات
ب ــا زه ــم ب ــر اس ــاس بودج ــه  99ب ــا گ ــردش منف ــی س ــرمایه ب ــه می ــزان
230میلی ــارد ری ــال مواج ــه خواهی ــم ب ــود.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه گذرموفقی ــت آمی ــز آبف ــا خراس ــان رض ــوی از تن ــش
آب ــی تابس ــتان و پی ــک مص ــرف 99اضاف ــه کرد:تم ــام ت ــاش مدی ــران
عامــل شــرکت هــای تبصــره دو و امورهــای تابعــه در مــاه هــای مــرداد و
شــهریور صــرف تامیــن آب مشــترکان شــد ولــی در مــاه هــای باقیمانــده
ســـال جـــاری الزم اســـت موضـــوع مطالبـــات شـــرکت از مشـــترکان را
ب ــه ج ــد پیگی ــری کنن ــد چ ــرا ک ــه مص ــارف و هزین ــه ه ــا ت ــا پای ــان س ــال
افزای ــش م ــی یاب ــد.

وی گف ــت600 :میلی ــارد ری ــال مناب ــع ش ــرکت ش ــامل طل ــب معوق ــه و
ج ــاری ن ــزد مش ــترکان ق ــرار دارد ک ــه بای ــد ب ــا برنام ــه ری ــزی مناس ــب
ت ــا ی ــک م ــاه آین ــده وص ــول ش ــود .وی در عی ــن ح ــال ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم
پرداخ ــت مطالب ــات آبف ــا توس ــط برخ ــی دس ــتگاه ه ــا اف ــزود :بعی ــد ب ــه
نظ ــر م ــی رس ــد 100درص ــد مطالب ــات وص ــول ش ــود.
معــاون مالــی و پشــتیبانی شــرکت هــم اظهــار داشــت :در نیمــه نخســت
امســال بــه گونــه ای مدیریــت شــد تــا پرداخــت حقــوق کارکنــان دچــار
مش ــکل نش ــود .محمدرض ــا اس ــمعیل زاده همچنی ــن ب ــا بی ــان اینک ــه
90درص ــد مناب ــع ش ــرکت در ش ــش م ــاه اول س ــال ج ــاری ب ــه ام ــور
نیــروی انســانی تخصیــص یافــت  ،خواســتار اســتفاده از ظرفیــت هــای
قانون ــی ب ــرای افزای ــش درآم ــد ش ــرکت ش ــد.
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توسط مدیر عامل آبفا استان اعالم شد:

بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب وفاضـــاب خراســـان
رضوی100درصـــد جمعیـــت 76شـــهر و  75درصـــد جمعیـــت
ساکن در دو هزارو 271روستا از آب شرب برخوردارند.
س ــیدابراهیم عل ــوی ازافزای ــش مص ــرف آب در پ ــی ش ــیوع وی ــروس
کرونــا بــه میــزان 3.2درصــد در شــهرها و15.2درصــد در روســتاهای
اســـتان خبـــرداد و اعـــام کـــرد :در نیمـــه نخســـت ســـال گذشـــته
148میلیــون مترمکعــب آب تولیــد وتوزیــع شــد کــه ایــن رقــم درســال
ج ــاری ب ــا 7.5درص ــد افزای ــش ب ــه 160میلی ــون مترمکع ــب رس ــید.
وی یکـــی از اهـــداف طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی را حـــل مشـــکالت آب
ش ــرب روس ــتاها ب ــا اس ــتفاده از امکان ــات ش ــهری اع ــام ک ــرد واف ــزود:
در تابس ــتان س ــال ج ــاری بخش ــی از نی ــاز آب ــی روس ــتاهای اقم ــاری ب ــه
می ــزان  5میلی ــون مترمکع ــب از مناب ــع ش ــهری اس ــتان تامی ــن ش ــد.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد :امکانـــات فنـــی ،تجهیزاتـــی و اعتبـــاری آب
وفاض ــاب ه ــای ش ــهری وروس ــتایی ب ــرای کم ــک ب ــه روس ــتاها ب ــکار
گرفتـــه شـــده اســـت بـــه گونـــه ای کـــه طـــی ســـه مـــاه مشـــکل آبـــی
913روس ــتا مع ــادل 40درص ــد روس ــتاهای تح ــت پوش ــش رف ــع ش ــد
و یـــا بهبـــود یافـــت.
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بــه گفتــه وی در حالــی کــه آبفــای خراســان رضــوی تامیــن آب 120لیتــر
در شــبانه روز را بــرای هــر مشــترک روســتایی در دســتور کار دارد در
برخــی روســتاها بیــش از ســه برابــر ایــن رقــم مصــرف مــی شــود و بــه
400لیترم ــی رس ــد .وی ب ــا بی ــان اینک ــه آبف ــا خراس ــان رض ــوی س ــاالنه
ب ــرای تامی ــن آب ش ــرب ی ــک میلی ــون و 300ه ــزار جمعی ــت روس ــتایی
در قال ــب 500ه ــزار مش ــترک 120میلی ــون مترمکع ــب از مناب ــع در
اختیـــار برداشـــت مـــی کنـــد اعـــام کـــرد72 :روســـتای ایـــن اســـتان
ب ــا 48ه ــزار نف ــر جمعی ــت ت ــا پای ــان س ــال و ط ــی دو مرحل ــه در قال ــب
پوی ــش ه ــر هفت ــه ال ــف -ب ای ــران از آب ش ــرب پای ــدار برخ ــوردار
مـــی شـــوند .وی اعتبارایـــن پـــروژه هـــای آبرســـانی را 740میلیـــارد
ری ــال اع ــام ک ــرد و افزود:س ــاخت  51مجتم ــع ب ــا 760روس ــتای تح ــت
پوش ــش ه ــم از مح ــل مناب ــع مال ــی صن ــدوق توس ــعه مل ــی در دس ــتور
کار قـــرار گرفتـــه اســـت کـــه تاکنـــون  22مجتمـــع بـــه بهـــره بـــرداری
رس ــیده اس ــت و مابق ــی دردس ــت اق ــدام م ــی باش ــد.
علــوی اظهــار داشــت:هزارو 50روســتا دراســتان  ،در فصــل تابســتان
و پی ــک مص ــرف و  229روس ــتا ه ــم ب ــه ط ــور د ِائ ــم ب ــا مش ــکل کمب ــود
آب مواج ــه ان ــد.

وی تامی ــن آب روس ــتاهای دارای مش ــکل کمب ــود مقطع ــی و دائم ــی آب
در ایــن اســتان را نیازمنــد دو هــزارو 560میلیــارد ریــال دانســت و بــا
بی ــان اینک ــه 91درص ــد روس ــتاهای ب ــاالی 20خان ــوار در اس ــتان تح ــت
پوش ــش آبف ــا ق ــرار دارن ــد تاکی ــد ک ــرد :ای ــن ب ــه معن ــای محرومی ــت
دیگ ــر روس ــتاها از خدم ــات آبف ــا نیس ــت ب ــه ای ــن ص ــورت ک ــه تع ــدادی
از ای ــن روس ــتا خودگ ــردان و از تاسیس ــات آب برخودارب ــوده و تح ــت
پوش ــش دهی ــاری ه ــا ق ــرار دارن ــدو برخ ــی دیگرنی ــز توس ــط آبف ــا و از
طری ــق تانکر،آبرس ــانی م ــی ش ــوند.
وی در ادامـــه اظهـــار داشـــت:هزارو  337فقـــره انشـــعاب مشـــمول
معافیـــت و بخشـــودگی قانونـــی حـــق انشـــعاب آب و فاضـــاب بـــه
مبلــغ 12.7میلیــارد ریــال درســال جــاری توســط شــرکت آبفــا خراســان
رض ــوی ب ــه متقاضی ــان واجدش ــرایط واگ ــذار ش ــده اس ــت.
مدیرعام ــل آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی اظه ــار داش ــت :تخفیف ــات
حــق انشــعاب شــامل مســاجد و مصلــی هــا ،حــوزه هــای علمیــه  ،اماکــن
دین ــی اقلی ــت ه ــای مذهب ــی  ،مددجوی ــان بهزیس ــتی و کمیت ــه ام ــداد ،
جانب ــازان  25درص ــد ب ــه ب ــاال  ،خان ــواده ش ــهدا  ،آزادگان و م ــدارس
خی ــر س ــاز م ــی ش ــود.
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وضعیت آب شرب در شهرها و روستاهای خراسان رضوی

کشف 201فقره انشعاب غیر مجاز آب در  6شهرستان
خراسان رضوی
معـــاون بهـــره بـــردرای توســـعه آب شـــرکت اب و فاضـــاب
خراســـان رضـــوی ازشناســـایی و قطـــع 201فقـــره انشـــعاب
غیـــر مجـــاز آب در شـــش شهرســـتان ایـــن اســـتان در نیمـــه
نخست امسال خبرداد.
مه ــدی جه ــان طل ــب ای ــن شهرس ــتان ه ــا را ترب ــت حیدری ــه ،تایب ــاد،
م ــه والت  ،س ــرخس  ،طرقب ــه و کاش ــمر اع ــام ک ــرد واف ــزود :ترب ــت
حیدریــه بــا اجــرای طــرح پیمایــش در  35روســتا موفــق بــه شناســایی
و قط ــع 99فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز آب ش ــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه 44فقـــره کشـــفیات امـــور طرقبـــه شـــاندیزاظهار
داشــت :در شهرســتان هــای ســرخس  ،30تایبــاد  ،19مــه والت 5و
کاش ــمر ه ــم 4فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز کش ــف ش ــده اس ــت.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن انش ــعابات ع ــاوه ب ــر واحده ــای مس ــکونی در
دام ــداری ه ــا و واحده ــای تج ــاری و حت ــی غس ــالخانه مورداس ــتفاده
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غی ــر مج ــاز ق ــرار گرفت ــه اس ــت  ،شناس ــایی و قط ــع انش ــعابات غی ــر
مج ــاز را در راس ــتای تحق ــق عدال ــت اجتماع ــی و همچنی ــن جلوگی ــری
از وارد آم ــدن خس ــارت بیش ــتر ب ــه ش ــبکه ه ــای توزی ــع و آلودگ ــی
آب ش ــرب ش ــهروندان عن ــوان ک ــرد .
بـــه گفتـــه جهـــان طلـــب اكیـــپ هـــای شناســـایی و قطـــع انشـــعابات
غیرمج ــاز در ش ــهرها و روس ــتاهای اس ــتان ب ــه ط ــور مرت ــب وضعی ــت
ش ــبکه ه ــای توزی ــع آب را م ــورد بررس ــی ق ــرار م ــی دهن ــد .
وی ب ــا تاکی ــد ب ــر ت ــداوم شناس ــایی و قط ــع انش ــعابات غیرمج ــاز آب
تصری ــح ك ــرد  :ب ــا برخ ــورد ج ــدی ب ــا انش ــعابات غیرمج ــاز  ،بخش ــی از
مش ــكل ك ــم آب ــی مرتف ــع میش ــود .وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :انش ــعابات
غیــر مجــاز پــس از طــی مراحــل قانونــی و اداری بــا پرداخــت جریمــه و
مطالب ــات ش ــرکت ب ــه مج ــاز تبدی ــل م ــی ش ــوند  ،در غی ــر ای ــن ص ــورت
متخلف ــان ب ــه مراج ــع قضای ــی معرف ــی خواهن ــد ش ــد.

یـــک بنیـــاد خیریـــه بـــرای رفـــع مشـــکل بـــی آبـــی چهـــار
روســتای شهرســتان خــواف  15میلیــارد ریــال هزینــه مــی
کند.
مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان خــواف جمعیــت ایــن تعــداد
روســتا را دو هزارو20نفــر اعــام کــرد.
ج ــواد س ــاالری ای ــن روس ــتاها را خل ــط آب ــاد ،گ ــرازی ،هزارخوش ــه
و حفیــظ آبــاد معرفــی کــرد و افــزود 80:درصــد عملیــات آبرســانی
بـــه روســـتای خلـــط آبـــاد اجـــرا و  90درصـــد کار آبرســـانی بـــه
روس ــتای گ ــرازی انج ــام ش ــده اس ــت و عملی ــات لول ــه گ ــذاری خ ــط
انتق ــال ب ــه روس ــتاهای حفی ــظ آب ــاد و هزارخوش ــه ه ــم ب ــه زودی
شــروع مــی شــود ودر اجــرای ایــن پــروژه نســبت بــه لولــه گــذاری
 5کیلومترخ ــط انتق ــال روس ــتایی اق ــدام خواه ــد ش ــد.
وی همچنیــن افــزود :پیــش از ایــن نیــز بــا حفــر و تجهیــز یــک حلقــه
چ ــاه ب ــا دب ــی 18لیت ــر برثانی ــه  ،ه ــزارو 369خان ــوار روس ــتایی در
ایــن شهرســتان مــرزی از آب شــرب برخــور دار شــدند.
وی خاطــر نشــان کرد:ایــن تعــداد خانــوار در شــش روســتای تحــت
پوشــش مجتمــع آبرســانی شــهید بهشــتی امــور خــواف ســاکن مــی
باشـــند .جـــواد ســـاالری اضافـــه کرد:بـــرای اجـــرای ایـــن پـــروژه
آبرس ــانی 10میلی ــارد ری ــال هزین ــه ش ــده اس ــت.
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نزدیک شدن به زمان
تکمیل پروژه تامین آب
روستاهای خواف

هوش ــمند س ــازی کنتوره ــای آب ب ــه عن ــوان ی ــک راه ــکار در دس ــتیابی ب ــه می ــزان مص ــرف آب مش ــترکانی
محس ــوب م ــی ش ــود ک ــه ام ــکان قرائ ــت کنت ــور آن ــان ب ــه دلی ــل ع ــدم حض ــور دائ ــم در مح ــل فراه ــم نیس ــت.
شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی بــا هــدف کاهــش آمــار کنتورهــای قرائــت نشــده بــه واســطه نبــود
س ــاکنان در مح ــل بکارگی ــری ای ــن روش را در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار داده اس ــت و تاکن ــون در چن ــد ش ــهر
اس ــتان و از جمل ــه گلبه ــار  ،کنت ــور ه ــای آب برخ ــی مش ــترکان را هوش ــمند ک ــرده اس ــت.
هوشمند سازی 40دستگاه کنتور آب در گلبهار
مصطفــی محمــدی بــا اشــاره بــه ســاخت هــزارو 500بــاغ ویــا در
شهرس ــتان چن ــاران و شناس ــایی 500ب ــاغ وی ــا در ش ــهر جدی ــد
گلبه ــار اف ــزود :از آنج ــا ک ــه بیش ــتر ای ــن واحده ــا خال ــی ازس ــکنه ب ــوده
و مال ــکان ب ــه ش ــکل دائ ــم در مح ــل حض ــور ندارن ــد هوشمندس ــازی
دســتگاه هــای ثبــت مصــرف آب ایــن واحدهــا بــا همــکاری یــک شــرکت
دان ــش بنی ــان آغ ــاز ش ــد ک ــه باای ــن ام ــکان ،ضم ــن آگاه ــی از می ــزان
مصــرف بــدون حضــور مامــور درمحــل  ،از هــدر فــت آب هــم جلوگیــری
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ایــن اقــدام بــا همــکاری یــک شــرکت دانــش بنیــان عملیاتــی شــده اســت و تاکنــون تعــداد زیــادی کنتــور آب
در شــهر گلبهــار هوشــمند ســازی شــده اســت.
ویژگ ــی ه ــا ،اه ــداف و دالی ــل هوشمندس ــازی کنتوره ــای آب در نشس ــت مصطف ــی محم ــدی مدی ــر ام ــور
گلبهــار ،محمدصابــری رئیــس اداره نظــارت بــر نصــب و انشــعابات آب و فاضــاب آبفــای خراســان رضــوی و
محمدرضــا مقامــی مدیــر عامــل گــروه هلدینــگ آریــا مقــام و مجــری هوشمندســازی کنتورهــای اعــام شــد.

ش ــده و مدیری ــت مص ــرف ب ــرای مش ــترک ام ــکان پذیرم ــی ش ــود.
وی ب ــا بی ــان دق ــت ب ــاالی ای ــن کنتوره ــا گف ــت :نتیج ــه هوش ــمند س ــازی
کنتوره ــای منج ــر ب ــه رف ــع بخش ــی از کمب ــود آب در ش ــهر گلبه ــار ب ــه
وی ــژه در پی ــک مص ــرف تابس ــتان خواه ــد ش ــد.
او اظهـــار داشـــت :یکـــی از مزایـــای مهـــم ایـــن پیمایـــش کمـــک بـــه
شناســـایی و قطـــع انشـــعابات غیـــر مجـــاز در بـــاغ ویالهـــا بـــوده ودر
راس ــتای جلوگی ــری از تضیی ــع حق ــوق مش ــترکین و مدیری ــت مص ــرف
آب نقـــش بســـزایی دارد.

پیشینه هوشمند سازی کنتورها
محمدصابــری رئیــس اداره نظــارت بــر نصــب و انشــعابات آب و فاضــاب
آبف ــای خراس ــان رض ــوی ک ــه ت ــاش فراوان ــی ب ــرای اج ــرای ای ــن پ ــروژه
مان ــدگار در 2و 5س ــال قب ــل داش ــته اس ــت گف ــت :ای ــن پ ــروژه ب ــرای
اولی ــن ب ــار در ش ــهر طرقب ــه کلی ــد خ ــورد و ب ــه واس ــطه کس ــب نتای ــج
مطل ــوب و م ــورد نظ ــر مق ــرر ش ــد ب ــه ش ــهرهای دیگ ــر خراس ــان رض ــوی
تعمی ــم داده ش ــود...
ادامه در صفحه بعد
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هوشمند سازی کنتورهای آب ؛ ترویج مدیریت مصرف
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ک ــه ب ــرای اولی ــن بارهوش ــمند س ــازی کنتوره ــا درامورگلبهارب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط
خ ــاص خ ــود ک ــه 50درص ــد واحده ــای مس ــکن مه ــر اس ــتان را در خ ــود ج ــای داده
اســت و بــه عنــوان یــک شــهر اقمــاری ســرریزجمعیت شــهر مشــهد را جــذب خواهــد
ک ــرد پیگی ــری و عملیات ــی گردی ــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه روش هوشـــمند ســـازی 95درصـــد رضایـــت آبفـــا را تامیـــن
ک ــرده اس ــت خاط ــر نش ــان ک ــرد :در اج ــرای ای ــن پ ــروژه نی ــازی ب ــه تغیی ــر ش ــبکه آب
مش ــترکان نب ــوده و صرف ــا ب ــا نص ــب قطع ــات در مح ــل حوضچ ــه کنت ــور ام ــکان رص ــد
می ــزان و نح ــوه مص ــرف و قط ــع و وص ــل جری ــان آب فراه ــم م ــی ش ــود ک ــه درآین ــده
برخ ــی آیت ــم ه ــای دیگ ــر ب ــه ای ــن فرآین ــد اف ــزوده و نس ــبت ب ــه تس ــری پ ــروژه ب ــه
دیگ ــر ش ــهرها نی ــز اق ــدام خواه ــد ش ــد.
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :همیش ــه م ــردم مقص ــر نیس ــتند  ،بنابرای ــن چنانچ ــه بت ــوان ب ــا
اقدامات ــی از جمل ــه هوشمندس ــازی کنتوره ــای آب ،نح ــوه مص ــرف مش ــترکان را 20
تا30درص ــد تغیی ــر داد خدم ــت بزرگ ــی در ح ــق کش ــور انج ــام خواه ــد ش ــد.
مدی ــر عام ــل گ ــروه هلدین ــگ آری ــا مق ــام و مج ــری هوش ــمند س ــازی کنتوره ــای آب
ط ــرف ق ــرارداد آبف ــا اف ــزود :ب ــرای ان ــدازه گی ــری حج ــم آب در جری ــان ،از اب ــزار و
ل ــوازم مختلفـ ــی کـ ــه مکانیسـ ــم ،روش اندازهگی ــری ،تکنول ــوژی س ــاخت و دق ــت کار
آنهــا بــا هــم متفــاوت اســت ،اســتفاده میشـــود کـــه کنتــور یکــی از آنهاســت و یکــی از
ان ــواع کنت ــور آب ،کنتوره ــای آب هوش ــمند هس ــتند ک ــه توانای ــی محاس ــبه اکتی ــو و
رادیواکتی ــو ،دب ــی لحظــهای و حج ــم آب را دارن ــد.
محمدرض ــا مقام ــی ک ــه ح ــدود 12س ــال س ــابقه فعالی ــت در ام ــر هوش ــمند س ــازی
کنتوره ــای آب را دارد اظه ــار داش ــت :هم ــکاری بس ــیار خ ــوب ش ــرکت آبف ــا خراس ــان
رض ــوی م ــا را ب ــر آن داش ــت ک ــه در آین ــده نزدی ــک ش ــعبه ای از ش ــرکت خ ــود را در
ای ــن اس ــتان دای ــر کنی ــم ب ــه وی ــژه اس ــتقبال مدی ــران ح ــوزه کنت ــور و مدی ــر ام ــور
گلبه ــار مزی ــد برعل ــت ش ــد.

معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب شـــرکت آبفـــا
خراســـان رضـــوی از وجـــود 320شـــهر و روســـتای
مواجــه بــا تنــش آبــی بــا وضعیــت قرمــز در ایــن اســتان
خبر داد.
مهــدی جهــان طلــب بــا اشــاره بــه 30شــهر درگیــر کــم آبــی در
خراس ــان رض ــوی اف ــزود :از ای ــن تع ــداد  6ش ــهر در وضعی ــت
قرمــز 14 ،شــهر نارنجــی و 10شــهر هــم بــا مشــکل کیفــی آب
مواجــه انــد.
وی گف ــت 314 :روس ــتا ه ــم در ش ــرایط قرم ــز 370 ،روس ــتا
نارنجـــی و  146روســـتا در شـــرایط زرد قـــرار دارنـــد .وی
همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه اج ــرای ط ــرح یکپارچ ــه س ــازی ش ــرکت
ه ــای آبف ــای ش ــهری و روس ــتایی خاط ــر نش ــان کرد400:حلق ــه
چ ــاه ب ــا ه ــدف افزای ــش دب ــی در ش ــش م ــاه اول س ــال ج ــاری
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جابـــه جـــا و یـــا مهندســـی مجـــدد شـــده اســـت  .وی میـــزان
برداشـــت آب از منابـــع تحـــت پوشـــش در نیمـــه نخســـت
امســـال را 160میلیـــون متـــر مکعـــب اعـــام کـــردو اظهـــار
داش ــت:این می ــزان در مقایس ــه ب ــا م ــدت مش ــابه س ــال قب ــل
12میلی ــون مت ــر مکع ــب افزای ــش دارد ک ــه دلی ــل عم ــده آن
رعای ــت پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی مش ــترکان ب ــرای مقابل ــه ب ــا
کرون ــا وی ــروس اس ــت.
جهـــان طلـــب 175پـــروژه فعـــال در حـــوزه آب بـــا پیشـــرفت
فیزیکـــی متوســـط52درصد در ســـطح اســـتان بـــا اعتبـــار دو
هزارو500میلی ــارد ری ــال را ی ــاد آور ش ــد و ادام ــه داد :ت ــا
پای ــان س ــال 30ه ــزار مترمکع ــب ب ــه ظرفی ــت مخ ــازن ذخی ــره
آب اســتان افــزوده خواهــد شــد ضمــن اینکــه 374کیلومتــر
ش ــبکه توزی ــع آب ه ــم در ح ــال اص ــاح و توس ــعه ق ــرار دارد.

هم ــکار ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــرای حض ــور در
هیئــت تحریــه یــک مجلــه بیــن المللــی آمــوزش  ،فرهنــگ و جامعــه
دعـــوت بـــه عضویـــت شـــد.محمد حســـن حبیبـــی کـــه تـــا کنـــون
مقــاالت زیــادی از وی در نشــریات داخلــی و مراکــز علمــی تحقیقاتــی چــاپ
و منتشــر شــده اســت در پــی انتشــار مقالــه جدیــدی تحــت عنوان"تحقیــق
در زمینــه مکانیســم شــکل گیــری بــازار محلــی آب و نقــش آن در برنامــه
ریـــزی هـــای شـــهری و منطقـــه ای بـــا تأکیـــد بـــر حـــوزه کشـــف رود" در
مجلــه  ، HUMANIDADES & INOVACAOاز ســوی ســردبیر مجلــه
بیـــن المللـــی آمـــوزش  ،فرهنـــگ و جامعـــه بـــرای عضویـــت درهیئـــت
تحریری ــه ای ــن مجل ــه دع ــوت ب ــه هم ــکاری ش ــد .بال ــی جانس ــون در نام ــه
ای خط ــاب ب ــه محم ــد حس ــن حبیب ــی ضم ــن تمجی ــد از مق ــاالت غن ــی ای ــن
هم ــکار آبف ــا آورده اس ــت :مقال ــه ش ــما تأثی ــر بس ــیاری ب ــر م ــا گذاش ــت،
بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه تجربـــه غنـــی آکادمیـــک و موفقیـــت هـــای عالـــی
تحقیقاتــی شــما  ،اگــر مــی توانیــد مقاالتــی را بــه مجلــه مــا ارســال کنیــد و
عضوهیئت تحریریه ما شوید .
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وضعیت قرمز آب شرب در 320شهر و روستای
خراسان رضوی

دعوت از همکار آبفای
خراسان رضوی برای
عضویت در تحریریه یک
مجله بین المللی

شهرستان ها

● تربت حیدریه
پــروژه اصــاح خــط انتقــال  600میلیمتــری حــوض ســرخ
تربــت حیدریــه اجرایــی شــد

ب ــا اعتب ــاری مع ــادل  2/2میلی ــارد ری ــال از مح ــل اعتب ــارات اس ــتانی
ش ــروع ش ــد .ص ــادق یوس ــفی زم ــان اج ــرای پ ــروژه را  3م ــاه اع ــام
ک ــرد ک ــه ب ــا اج ــرای آن  ،چ ــاه و تاسیس ــات آبرس ــانی روس ــتاهای ف ــوق
ایم ــن خواه ــد ش ــد .

اصالح شبکه شهر نسر تربت حیدریه ادامه دارد

آغ ــاز اح ــداث دی ــوار س ــاحلی حفاظ ــت ازچ ــاه آب ش ــرب
کامــه تربــت حیدریــه

پ ــروژه اص ــاح ش ــبکه و نوس ــازی انش ــعابات آب ش ــهر نس ــر واق ــع در
بخ ــش رخ ترب ــت حیدری ــه بط ــول  8کیلومت ــر ادام ــه دارد و تاکن ــون 6
کیلومت ــر آن اج ــرا ش ــده اس ــت.مهندس قرای ــی ناظ ــر مقی ــم مش ــاوره
ایـــن پـــروژه گفـــت  :بـــا توجـــه بـــه موقعیـــت جغرافیایـــی منطقـــه و
بــرودت بیــش از انــدازه هــوا ســعی بــر ایــن اســت کــه در مــدت زمــان
باقیمانــده تــا زمســتان  2کیلومترشــبکه باقیمانــده اجــرا و هــم زمــان
نوســـازی انشـــعابات و ســـاخت حوضچـــه هـــای مســـیر انجـــام شـــود و
نهایت ــا ت ــا ابت ــدای س ــال جدی ــد پ ــروژه ب ــه به ــره ب ــرداری برس ــد.

برگــزاری جلســه بررســی پــروژه فــاز  5آبرســانی قــوش
آغــل بخــش میــان جلگــه نیشــابور

●نیشابور
رانــش زمیــن بــه  ۱۰حلقــه چــاه آب شــرب در نیشــابور
آس ــیب زد
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان نیشـــابور گفـــت:

عملیـــات اجرایـــی پـــروژه احـــداث دیـــوار ســـاحلی حفاظـــت چـــاه آب
شــرب کامــه شهرســتان تربــت حیدریــه آغــاز شــد.مدیر عامــل شــرکت
آب و فاضــاب تربــت حیدریــه گفــت :بــا توجــه بــه تخریــب قســمتی از
دی ــوار محوط ــه چ ــاه آب ش ــرب روس ــتاهای کام ــه س ــفلی و تروس ــک ب ــر
اث ــر س ــیالب س ــال قب ــل  ،مس ــتحکم س ــازی و اح ــداث دی ــوار س ــاحلی
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مدیـــر دفترخدمـــات مهندســـی و توســـعه شـــرکت آبفـــا نیشـــابور
بـــا حضـــور در بخشـــداری بخـــش میـــان جلگـــه از برگـــزاری جلســـه
بررس ــی پ ــروژه ف ــاز  5آبرس ــانی ق ــوش آغ ــل بخ ــش می ــان جلگ ــه خب ــر
داد .رس ــتمی اف ــزود  :ط ــی جلس ــه ب ــا حض ــور بخش ــدار و دهی ــاران
روســـتاهای ریگـــی  ،ذمـــه  ،جنـــدآب  ،حســـن آبـــاد بلهـــر  ،گـــزارش
جامعـــی از پـــروژه فـــاز  5قـــوش آغـــل ارائـــه داد کـــه بـــا توجـــه بـــه
کمبــود اعتبــارات و فرســودگی خــط انتقــال و اتفاقــات زیــاد در منطقــه
ب ــر بازس ــازی انش ــعابات فرس ــوده ب ــا مش ــارکت م ــردم تاکی ــد ش ــد.
ســلیمانی بخشــدار بخــش میــان جلگــه هــم ضمــن تشــکر از اقدامــات
انج ــام ش ــده توس ــط ش ــرکت آب و فاض ــاب نیش ــابور و اداره آبف ــای
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بـــه گفتـــه مدیرعامـــل شـــرکت تربـــت حیدریـــه پـــروژه اصـــاح خـــط
انتقــال  600میلیمتــری منطقــه حــوض ســرخ تربــت حیدریــه بــه طــول
دو ه ــزار و600مترآغ ــاز ش ــد.صادق یوس ــفی اف ــزود :ای ــن عملی ــات
ب ــه دلی ــل آم ــار ب ــاالی اتفاق ــات و ب ــروز مش ــکالت ب ــا اعتب ــار  92ه ــزار
میلی ــون ری ــال در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت.وی جن ــس خ ــط قبل ــی را
از ن ــوع  GRPاع ــام ک ــرد ک ــه در ای ــن مرحل ــه ب ــه چ ــدن تغیی ــر یاف ــت.

ران ــش ه ــای زمی ــن ناش ــی از برداش ــت ه ــای ب ــی روی ــه از س ــفره ه ــای
زیرزمینـــی بـــه  ۱۰حلقـــه آب شـــرب شـــهری و روســـتایی نیشـــابور
آس ــیب وارد ک ــرده اس ــت .عل ــی رض ــا اخوی ــان آس ــیب دیدگ ــی چ ــاه ه ــا
را باع ــث پارگ ــی لول ــه ه ــای ج ــدار چ ــاه و ک ــدر ش ــدن آب و در نتیج ــه
ب ــروز مش ــکالت کم ــی و کیف ــی در تامی ــن آب ش ــرب م ــردم دانس ــت
.وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :از ای ــن چ ــاه س ــه حلق ــه ترمی ــم و س ــه حلق ــه
جابج ــا ش ــده اس ــت و چه ــار حلق ــه باقیمان ــده ه ــم در دس ــت اق ــدام
اس ــت.وی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه اگ ــر حت ــی چ ــاه آس ــیب دی ــده ترمی ــم ش ــود
بــاز هــم احتیــاج بــه حفــر چــاه رزرو بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکالت
کم ــی و کیف ــی احتمال ــی تامی ــن آب در آن منطق ــه داری ــم اف ــزود :حف ــر
و تجهی ــز  ۱۰چ ــاه جدی ــد نیازمن ــد  ۱۵۰میلی ــارد ری ــال اعتب ــار اس ــت
کــه متاســفانه ردیــف اعتبــاری نــدارد و تامیــن هزینــه هــا کمــک ســتاد
بح ــران اس ــتانداری را م ــی طلبد.مدیرعام ــل آبف ــای نیش ــابور ب ــه ط ــرح
بررس ــی وضعی ــت و آزمای ــش 25حلق ــه چ ــاه آب ش ــهری و روس ــتایی
شهرس ــتان نیش ــابور اش ــاره ک ــرد ک ــه ب ــا ه ــدف شناس ــایی چ ــاه ه ــای
مواج ــه ب ــا اف ــت کم ــی و کیف ــی ط ــی دو م ــاه آین ــده اج ــرا م ــی ش ــود.

بخــش میــان جلگــه در فصــل تابســتان از دهیــاران و شــورای اســامی
روســـتاها خواســـت همـــکاری الزم را بـــا آبـــداران و کارکنـــان آبفـــا
داش ــته باش ــند.

ش ــبکه فاض ــاب ب ــه ط ــول دو کیلومت ــر و نص ــب 860فق ــره انش ــعاب
فاض ــاب زمین ــه به ــره من ــدی بیش ــتر مش ــترکین از ش ــبکه مذک ــور
فراه ــم ش ــد.

امض ــاء تفاه ــم نام ــه هم ــکاری آبف ــا و نی ــروی مقاوم ــت
بس ــیج س ــپاه نیش ــابور

بررســـی مشـــکالت حـــوزه آب روســـتاهای مبارکـــه و
شـــادمهرک شهرســـتان نیشـــابور

مخزن  10000متر مکعبی باغرود تکمیل شد
مدیردفتـــر خدمـــات مهندســـی و توســـعه شـــرکت آبفـــا نیشـــابور از
تکمیــل مخــزن  10000متــر مکعبــی باغــرود خبــر داد .رســتمی گفــت
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اج ــرای دو کیلومترعملی ــات توس ــعه ش ــبکه فاض ــاب در
ش ــهر نیش ــابور

مدیرعامـــل آبفـــا نیشـــابور بـــه همـــراه معاونیـــن شـــرکت بـــا اهالـــی
روســتاهای مبارکــه و شــادمهرک دیــدار کردنــد.در ایــن دیــدار اهالــی،
دهیــار واعضــای شــورا بــه بیــان مشــکالت پرداختنــد کــه مدیــر عامــل
ومعاونی ــن ب ــه س ــواالت حاضری ــن پاس ــخ دادن ــد  .در پای ــان مق ــرر ش ــد
ب ــا اخ ــذ مجوزه ــای الزم از ادارات مربوط ــه نس ــبت ب ــه اج ــرای خ ــط
انتق ــال آب ب ــه اب ــن دو روس ــتا اق ــدام ش ــود.

تجلی ــل ازافتخ ــار آفرین ــی فرزن ــدان کارکن ــان ش ــرکت
آبف ــای نیش ــابور

مدیردفت ــر خدم ــات مهندس ــی و توس ــعه ش ــرکت آبف ــا نیش ــابور گف ــت
 :بــا توجــه بــه درخواســت هــای مردمــی بــرای توســعه شــبکه فاضــاب
و ع ــدم ام ــکان حف ــر چ ــاه جذب ــی در باف ــت فرس ــوده و مرک ــزی ش ــهر
و محدودیـــت اعتبـــارات عمرانـــی  ،ایـــن شـــرکت مشـــابه ســـال هـــای
گذشـــته نســـبت بـــه انعقـــاد قـــرارداد از محـــل اعتبـــارات داخلـــی
و تبصـــره  3بـــه مبلـــغ  40میلیـــارد ریـــال بـــرای پوشـــش بخشـــی از
درخواس ــت ه ــای مردم ــی جه ــت توس ــعه ش ــبکه فاض ــاب از ابت ــدای
س ــال ج ــاری اق ــدام کرد.رس ــتمی اف ــزود :ب ــا اج ــرای عملی ــات توس ــعه

ب ــا نص ــب بن ــر از افتخ ــار آفرین ــی فرزن ــدان هم ــکار آبف ــا نیش ــابور در
کنک ــور سراس ــری  99و م ــدارس نمون ــه دولت ــی تجلی ــل ش ــد .س ــیفی
مس ــئول رواب ــط عموم ــی ش ــرکت در ای ــن رابط ــه گف ــت :س ــه نف ــر از
فرزن ــدان هم ــکاران ب ــه اس ــامی س ــامان خی ــری در رش ــته پزش ــکی ،
حام ــد تق ــی آب ــادی در رش ــته دبی ــری و مبی ــن صب ــاغ زاده در رش ــته
مهندس ــی عل ــوم آب در آزم ــون سراس ــری س ــال 99پذیرفت ــه ش ــدند
و دو نف ــر دیگ ــر از فرزن ــدان هم ــکار نی ــز ب ــا مع ــدل 20ب ــه م ــدارس
نمون ــه دولت ــی راه یافتن ــد.

●سبزوار
برگ ــزاری جلس ــه ط ــرح وبرنام ــه رواب ــط عموم ــی  6ش ــهر
اس ــتان در ش ــرکت س ــبزوار

جلســه طــرح و برنامــه روابــط عمومــی بــا حضــور مســئوالن روابــط عمومــی
شـــهرهای ســـبزوار  ،جویـــن  ،جغتـــای  ،داورزن  ،خوشـــاب و فیـــروزه
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آبفـــا نیشـــابور و نیـــروی مقاومـــت بســـیج ســـپاه شهرســـتان تفاهـــم
نام ــه هم ــکاری امض ــاء کردند.ب ــر اس ــاس ای ــن تفاه ــم نام ــه از ظرفی ــت
گســـترده بســـیج و نهادهـــای مردمـــی بـــرای تحقـــق اهـــداف تعییـــن
شــده و آمــوزش و اطــاع رســانی بــه اقشــار مختلــف مــردم و همچنیــن
شناس ــاندن ش ــیوه ه ــای مدیری ــت مص ــرف و تقاض ــای آب اس ــتفاده
خواه ــد ش ــد.در مراس ــم امض ــای ای ــن تفاه ــم نام ــه مدیرعام ــل آبف ــا
نیشابورگزارش ــی از وضعی ــت تامی ــن  ،تولی ــد و می ــزان کس ــری آب در
شــهرها و روســتاها ارائــه داد وآمادگــی آبفــا نیشــابور را بــرای حضــور
در پای ــگاه ه ــای بس ــیج ب ــا ه ــدف پاس ــخگویی ب ــه مش ــکالت م ــردم در
حـــوزه آب اعـــام کرد.علیرضـــا اخویـــان یـــاد آورشـــد :بـــا توجـــه بـــه
ادغ ــام آبف ــای ش ــهری و روس ــتایی تم ــام ت ــاش ای ــن مجموع ــه خدم ــات
رســـانی مشـــابه بـــه مشـــترکان روســـتائی اســـت.فرمانده نیـــروی
مقاومــت بســیج ســپاه شهرســتان هــم برصرفــه جویــی در مصــرف آب
تاکیــد کــرد و افــزود :همــه وظیفــه داریــم بــرای ادامــه برخــورداری از
آب ش ــرب پای ــدار ،الگ ــوی مص ــرف را ب ــا هم ــکاری پای ــگاه ه ــای بس ــیج
محــات خصوصــا نمازگــزاران در جامعــه نهادینــه کنیم.ســرهنگ نیــک
ی ــاد در همی ــن رابط ــه برگ ــزاری کارگاه ه ــای آموزش ــی و اس ــتفاده از
ظرفی ــت مبلغ ــان دین ــی  ،روحانی ــون مس ــاجد و حلق ــه ه ــای صالحی ــن را
ب ــرای تحق ــق اه ــداف ح ــوزه آب مه ــم ارزیاب ــی ک ــرد.

 :ب ــا توج ــه ب ــه کس ــری حج ــم مخ ــزن ذخی ــره س ــازی آب ش ــهر نیش ــابور
 ،پ ــروژه اح ــداث مخ ــزن ده ه ــزار مت ــر مکعب ــی واق ــع در ج ــاده باغ ــرود
در س ــال  98آغ ــاز و در ش ــهریور م ــاه س ــال ج ــاری ب ــه اتم ــام رس ــید.
وی افـــزود  :عملیـــات اتصـــال و اجـــرای خـــط ورودی مخـــزن بـــا ســـایز
 600میلیمت ــر  GRPپ ــس از اط ــاع رس ــانی و قط ــع چ ــاه ه ــای ورودی
از مخ ــزن مج ــاور انج ــام ش ــد.به گفت ــه وی ای ــن مخ ــزن ب ــرای تس ــت
آب گی ــری آم ــاده ش ــده اس ــت و ب ــا افتت ــاح آن حج ــم ذخی ــره س ــازی در
ش ــهر نیش ــابور در ای ــام پی ــک افزای ــش خواه ــد یاف ــت.

پذی ــرش دو مقال ــه هم ــکاران آبف ــا س ــبزوار در کنگ ــره
عل ــوم ومهندس ــی آبف ــا ای ــران
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اج ــرای دوهزارو771مت ــر ش ــبکه جم ــع آوری فاض ــاب
در س ــبزوار

ریی ــس اداره به ــره ب ــرداری فاض ــاب ش ــرکت آب وفاض ــاب س ــبزوار
از اجـــرای دو هـــزارو  771متـــر شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب در
ســبزوار در هفــت ماهــه ســالجاری خبــر داد .ســید علــی شــایقی گفــت
 :هزین ــه ای ــن پ ــروژه از مح ــل اعتب ــارات ج ــاری  ،پ ــروژه ه ــای عمران ــی
و مش ــارکت ه ــای مردم ــی تامی ــن ش ــده اس ــت .وی اف ــزود :از ابت ــدای
اجــرای طــرح مزبــور تاکنــون حــدود  485کیلومتــر شــبکه فاضــاب در
ای ــن ش ــهر اجراش ــده و  85کیلومت ــر دیگ ــر از ای ــن ش ــبکه ب ــا اعتب ــار
هـــزار میلیـــارد ریـــال باقـــی مانـــده اســـت ومناطـــق کالتـــه ســـیفر ،
به ــاران  ،ماه ــان  ،صال ــح آب ــاد و پی ــاده روه ــای س ــطح ش ــهر و ق ــدس
هــم از جملــه مناطقــی هســتند کــه هنــوز شــبکه فاضــاب در آن اجــرا
نش ــده اس ــت .

بدهی  40میلیارد ریالی ادارات سبزوار به آبفا
معاونـــت خدمـــات مشـــترکین و درآمـــد شـــرکت آب و فاضـــاب
شهرســتان ســبزوار از افزایــش  24درصــدی درآمــد شــرکت نســبت

باخرز
کاهش هدررفت آب در روستای چهارطاق باخرز

بـــا انجـــام عملیـــات اصـــاح شـــبکه در روســـتای چهارطـــاق باخـــرز
هدررف ــت آب در ای ــن روس ــتا ب ــه مق ــدار زی ــادی کاه ــش یافت.ب ــه
گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور آب و فاضـــاب باخـــرز پـــس از بـــروز
اتفاق ــات زی ــاد در ش ــبکه آب روس ــتای چهارط ــاق  ،ام ــور آبف ــا باخ ــرز
بـــرای جلوگیـــری از هدررفـــت بیشـــتر آب و صـــرف هزینـــه هـــای
نگهـــداری شـــبکه اقـــدام بـــه اصـــاح قســـمتی از شـــبکه کـــرد کـــه
بیشــترین تعــداد اتفاقــات را داشــت.به گفتــه مســئول بهــره بــرداری
آبف ــا باخ ــرز در ای ــن عملی ــات ک ــه بص ــورت امان ــی انج ــام ش ــد 500
مت ــر از ش ــبکه توزی ــع ب ــا قط ــر  90میلیمتراص ــاح و  30انش ــعاب ه ــم
بازس ــازی ش ــد.

تداوم آبرسانی به  18روستای باخرز
رف ــع اتف ــاق ب ــه موق ــع خ ــط انتق ــال مجتم ــع دش ــتاب باخ ــرز پای ــداری
آبرســـانی بـــه  18روســـتا را بـــه دنبـــال داشـــت.به گـــزارش روابـــط
عمومــی امورآبفــا باخــرز بــا توجــه بــه تحــت پوشــش قــرار داشــتن 18
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در ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار برگ ــزار ش ــد.در ای ــن
جلســه مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســبزوار گفــت
 :رواب ــط عموم ــی از جای ــگاه وی ــژه ای برخ ــوردار اس ــت و ب ــه همی ــن
منظ ــور فعالی ــت ه ــای خالقان ــه و مدبران ــه در ای ــن زمین ــه بس ــیار حائ ــز
اهمی ــت م ــی باش ــد .حس ــین ریاض ــی اف ــزود  :اط ــاع رس ــانی دقی ــق و
جامــع از اقدامــات و مجموعــه فعالیــت هــای صــورت گرفتــه از وظایــف
رواب ــط عموم ــی م ــی باش ــد ک ــه در ای ــن راس ــتا نبای ــد از هی ــچ اقدام ــی
دریـــغ شـــود.این مســـئول ادامـــه داد  :عملکـــرد روابـــط عمومـــی در
تغییـــر رفتـــار شـــهروندان تاثیـــر گـــذار اســـت و شناســـایی جامعـــه
ه ــدف ب ــرای تعیی ــن ن ــوع و نح ــوه اط ــاع رس ــانی ض ــروری م ــی باش ــد.
در ادامـــه رییـــس گـــروه آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آب و فاضـــاب
خراس ــان رض ــوی عملک ــر ش ــش ماه ــه آم ــوزش همگان ــی ش ــرکت آب
و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی راتش ــریح کرد.ریی ــس گ ــروه ارتب ــاط ب ــا
رس ــانه ه ــا ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ه ــم ب ــر اط ــاع
رســانی بــه موقــع و شــفاف تاکیــد کــردو توســعه بــدون اطــاع رســانی
و تنویــر افــکار عمومــی و آگاهــی بخشــی را امــکان پذیــر ندانســت.وی
افــزود  :فعالیــت در حــوزه رســانه وارتبــاط بــا افــکار عمومــی باالخــص
در شــرایط کنونــی بســیار حایــز اهمیــت اســت وکلیــه همــکاران روابــط
عموم ــی بای ــد از تم ــام ظرفی ــت ه ــای موج ــود به ــره ب ــرده وت ــاش کنن ــد
ت ــا اقدام ــات ودس ــتاوردها ی ش ــرکت ب ــه درس ــتی توس ــط رس ــانه ه ــا
منعک ــس ش ــوند ودر ای ــن ره از هرگون ــه تعام ــل مثب ــت وس ــازنده ب ــا
اصح ــاب رس ــانه غاف ــل نش ــوند .در ادام ــه مس ــئوالن رواب ــط عموم ــی
عملک ــرد ش ــش ماه ــه و مش ــکالت ح ــوزه کاری خ ــود را تش ــریح کردن ــد
 .در پایـــان مدیـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی گف ــت  :ماهی ــت ای ــن جلس ــه ح ــل مش ــکالت
و ارائــه راهکارهــا  ،انتقادهــا  ،انتظــارات و عملکــرد مــی باشد.ســعید
روزی نق ــش  ،جای ــگاه و وظای ــف رواب ــط عموم ــی ه ــا ب ــرای دس ــتیابی ب ــه
اه ــداف م ــورد نظ ــر را خاط ــر نش ــان ک ــرد و در همی ــن رابط ــه صداق ــت
در گفتـــار  ،مـــردم داری  ،افزایـــش اطالعـــات و تقویـــت کانـــال هـــای
اط ــاع رس ــانی ب ــرای مس ــئوالن رواب ــط عموم ــی را ض ــروری دانس ــت.

دو مقالـــه همـــکاران شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار در ســـومین
کنگ ــره عل ــوم و مهندس ــی آب و فاض ــاب ای ــران در دانش ــگاه ش ــیراز
مـــورد پذیـــرش قـــرار گرفـــت .یـــک مقالـــه توســـط حســـین ریاضـــی ،
احســان ثابتــی ،ســید علــی شــایقی وحســین چشــمی بــا عنــوان بررســی
ام ــکان اس ــتفاده از لج ــن تخلی ــه ش ــده برک ــه ب ــی ه ــوازی در مص ــارف
کش ــاورزی و مقال ــه بع ــد توس ــط حس ــین ریاض ــی  ،س ــید عل ــی ش ــایقی
 ،مصطف ــی جالل ــی ف ــر و مصطف ــی ترخاص ــی در م ــورد تخلی ــه لج ــن ب ــه
روش ت ــر توس ــط رب ــات ش ــناور و تاثی ــر آن ب ــر قراین ــد تصفی ــه تهی ــه
ش ــده ک ــه جه ــت ارائ ــه ش ــفاهی پذیرفت ــه ش ــده اس ــت.

بـــه مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته خبـــر داد .مهـــدی کریمـــی یکـــی از
ای ــن دالی ــل را افزی ــش س ــطح صح ــت قرائ ــت و کوت ــاه ک ــردن دوره
قرائـــت اعـــام کـــرد .وی ضمـــن تشـــریح مشـــکالت ایـــن شـــرکت در
وص ــول بده ــی ه ــا ب ــه عواق ــب و ع ــوارض ناش ــی از ع ــدم پرداخ ــت
بده ــی مش ــترکین اش ــاره ک ــرد و گف ــت  :ت ــداوم و اس ــتمرار خدم ــت
رســانی ایــن شــرکت منــوط بــه پرداخــت بــه موقــع آب بهــای مصرفــی و
پرداخ ــت معوق ــات توس ــط مش ــترکین اس ــت.وی اضاف ــه ک ــرد  :بده ــی
ادارات ب ــه ای ــن ش ــرکت ح ــدود  40میلی ــارد ری ــال م ــی باشد.حس ــین
ریاض ــی گف ــت  :ب ــا برنام ــه ری ــزی و ت ــاش هم ــکاران ح ــوزه مش ــترکین
بــه زودی شــاهد بهبــود وضعیــت وصــول مطالبــات کــه منجــر بــه بهبــود
کیفی ــت خدم ــات مش ــترکین م ــی ش ــود  ،خواهی ــم ب ــود.

ب ــی به ــره ان ــد و آب ش ــرب آن ــان ه ــم اکن ــون ب ــا تانک ــر س ــیار تامی ــن
م ــی ش ــود .ای ــن اف ــراد همچنی ــن نح ــوه اج ــرای خ ــط انتق ــال منب ــع آب ــی
روس ــتای چ ــاه س ــلطان ب ــا 32خان ــوار را بررس ــی کردن ــد.

●تایباد
تهی ــه گ ــزارش ص ــدا و س ــیما از وضعی ــت آب روس ــتای
بهل ــول آب ــاد شهرس ــتان تایب ــاد

روس ــتا در مجتم ــع دش ــتاب و اهمی ــت آبرس ــانی ب ــه ای ــن روس ــتا ه ــا ،
رف ــع اتف ــاق در کمتری ــن زم ــان انج ــام ش ــد.

●بجستان
ضـــد عفونـــی جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــیرین در
بجســـتان

و تکمی ــل مخ ــزن  2ه ــزار مترمکعب ــی از بح ــران آب ــی خ ــارج خواه ــد
ش ــد.وی اعتب ــار م ــورد نی ــاز تکمی ــل ای ــن پ ــروژه را  25میلی ــارد ری ــال
اع ــام ک ــرد و افزود:ب ــرای تکمی ــل س ــایت کلرزن ــی و سیس ــتم ه ــای
اتوماس ــیون و تل ــه مت ــری مخ ــزن 2ه ــزار مترمکعب ــی ش ــهید مبارک ــی
هــم ســه میلیــارد ریــال الزم اســت.در پایــان ســعید جغتایــی رئیــس
امــور پایــش  ،ارزیابــی و اطالعــات مدیریــت ســازمان برنامــه و بودجــه
کش ــور ب ــرای تامی ــن ای ــن مبال ــغ ق ــول مس ــاعدداد.

بازدید از پروژه های در دست اقدام امور بردسکن

●بردسکن
رف ــع تن ــش آب ــی در بردس ــکن 25میلیاردری ــال اعتب ــار
نی ــاز دارد

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان بردس ــکن گف ــت :رف ــع تن ــش
آبـــی در بردســـکن 25میلیاردریـــال اعتبـــار نیـــاز دارد .حســـین
اولیائ ــی در جری ــان بازدی ــد رئی ــس ام ــور پای ــش  ،ارزیاب ــی و اطالع ــات
مدیریـــت ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور از پـــروژه هـــای ناتمـــام
بردس ــکن اف ــزود :ش ــهر بردس ــکن ب ــا به ــره ب ــرداری از چ ــاه ش ــماره 6
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مدی ــر ام ــور تایبادخواس ــتار پرداخ ــت مطالب ــات نی ــروی
انتظام ــی ب ــه آبف ــا ش ــد
مدی ــر دفت ــر مطالع ــات و بررس ــی ه ــای فن ــی ب ــه هم ــراه رئی ــس گ ــروه
طراحـــی و نوســـازی ســـاختمان و ابنیـــه آب آبفـــا خراســـان رضـــوی
از پـــروژه هـــای در دســـت اقـــدام امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان
بردســـکن بازدیـــد کرد.مهنـــدس حاجـــی زاده و مهنـــدس یوســـفی
ب ــه اتف ــاق مهن ــدس اولیائ ــی مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان
بردســـکن از مســـیر روســـتاهای فاطمیـــه و چـــاه ســـلطان بـــه منظـــور
بررســی و انجــام مطالعــات اولیــه بــرای اجــرای پــروژه آبرســانی بــه ایــن
روس ــتاها ب ــازدی کردن ــد .ش ــایان ذک ــر اس ــت روس ــتای چ ــاه س ــلطان ب ــا
 32خانــوار و  89نفــر جمعیــت و روســتای فاطمیــه بــا  24خانــوار و 75
نفــر جمعیــت از توابــع بخــش انابــد مــی باشــد کــه از نعمــت آب شــرب

مدیــر امــور آبفــای تایبــاد بــه اتفــاق کارشــناس حقوقــی بــرای تبریــک

شــمــــــــــــــاره ،161آبــــــان م ــاه 1399

ب ــا توج ــه ب ــه افزای ــش آم ــار مبتالی ــان ب ــه بیم ــاری کرون ــا  ،هم ــکاران
امــور آب و فاضــاب بجســتان اقــدام بــه ضــد عفونــی و شســت و شــوی
تمام ــی جای ــگاه ه ــای برداش ــت آب ش ــیرین در ش ــهر بجس ــتان کردن ــد.

ب ــه هم ــت ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان تایب ــاد گ ــزارش وضعی ــت
آبـــی روســـتای بهلـــول آبـــاد شهرســـتان تایبـــاد تهیـــه شـــد .در ایـــن
گ ــزارش ضم ــن مصاحب ــه ب ــا مدی ــر ام ــور آبف ــای تایب ــاد ب ــا روحانی ــت ،
دهیــار  ،شــورا و چنــد تــن از اهالــی ایــن روســتا در خصــوص وضعیــت
آب ــی روس ــتا مصاحب ــه ش ــد .ای ــن گ ــزارش پ ــس از تدوی ــن و آم ــاده
شــدن در یکــی از بخــش هــای خبــری صــدا و ســیمای خراســان رضــوی
پخ ــش خواه ــد ش ــد.

هفت ــه نی ــروی انتظام ــی ب ــا فرمان ــده نی ــروی انتظام ــی ای ــن شهرس ــتان
دی ــدار کردن ــد.در ای ــن دی ــدار فرمان ــده نی ــروی انتظام ــی تایب ــاد  ،از
برق ــراری نظ ــم و امنی ــت در شهرس ــتان و خدم ــات شایس ــته و پای ــدار
نی ــروی انتظام ــی س ــخن گف ــت و خواس ــتار ارتب ــاط صمیم ــی ادارات ب ــا
نی ــروی انتظام ــی ش ــد.مدیر ام ــور ابف ــا ه ــم ضم ــن تش ــکر از ت ــاش
نیــروی انتظامــی در برقــراری نظــم و امنیــت و همــکاری بــا امــور آبفــای
تایبــاد در برخــورد بــا انشــعابات غیرمجــاز  ،خواســتار وصــول مطالبــات
مربــوط بــه اماکــن نظامــی تحــت پوشــش آن فرماندهــی در شهرســتان
شــد .در پایــان بــا اهــدای لــوح از زحمــات فرماندهــی نیــروی انتظامــی
شهرس ــتان تایب ــاد و پرس ــنل تح ــت امرش ــان تقدی ــر ش ــد .

آب ش ــرب ش ــهر ترب ــت ج ــام باهم ــکاری مدیری ــت ب ــرق وامورآبف ــای
ترب ــت ج ــام برگ ــزار ش ــد.دراین رزمای ــش ب ــدون اط ــاع قبل ــی و ب ــه
ص ــورت ناگهان ــی ب ــرق ایس ــتگاه مخ ــزن ۱۵هزارمترمکعب ــی وس ــامانه
گندزدای ــی وس ــالم س ــازی آب ش ــرب ای ــن ش ــهر ب ــه دس ــتور س ــتاد
فرماندهــی راهبــری رزمایــش شــرکت توزیــع بــرق اســتان قطــع شــد
کــه همــکاران قســمت بهــره بــرداری امــور آبفــا در مــدت زمــان کوتــاه
ب ــه ای ــن ایس ــتگاه اع ــزام وموف ــق ب ــه برق ــرار جری ــان ب ــرق اضط ــراری
وایجــاد شــرایط پایــداردر ایســتگاه شــدند.مدیریت بــرق تربــت جــام
ه ــدف از برگ ــزاری ای ــن رزمای ــش راس ــنجش وارزیاب ــی دس ــتگاه ه ــا
ی اجرای ــی دراس ــتفاده س ــریع از ب ــرق اضط ــراری در زم ــان ه ــای قط ــع
بـــرق سراســـری اعـــام و از ســـرعت عمـــل همـــکاران آبفـــادر تامیـــن
ب ــرق اضط ــراری ایس ــتگاه تش ــکرکرد.

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

ش ــرکت فع ــال آبف ــا ترب ــت ج ــام در رزمای ــش دف ــاع از
"مق ــر"

کارشناس ــان ش ــبکه بهداش ــت و درم ــان تایب ــاد در بازدی ــد س ــرزده از
آبفــا شهرســتان  ،عملکــرد ایــن امــور در پیشــگیری از ویــروس کوویــد
 19را بررســـی کردند.محمدامیـــن باباغیبـــی مدیـــر آبفـــای تایبـــاد
در ای ــن بازدی ــد  ،نص ــب بن ــر خدم ــات غیرحض ــوری در ورودی ام ــور
و راه ه ــای پیش ــگیری از کرون ــا وی ــروس در راهروه ــای س ــاختمان ،
تهی ــه محل ــول ضدعفون ــی دس ــت ه ــا ب ــرای پرس ــنل و ارب ــاب رج ــوع ،
نص ــب پوس ــتر توصی ــه ه ــای پیش ــگیری از کرون ــا  ،گندزدای ــی ن ــرده
ه ــا  ،دس ــتگیره ه ــای درب ه ــا ه ــر دو س ــاعت ب ــه ط ــور مس ــتمر و...
را از اقدام ــات ای ــن ام ــور برش ــمرد.در پای ــان ام ــور تایب ــاد حائ ــز 100
درص ــد امتی ــاز در رعای ــت پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی مب ــارزه ب ــا ای ــن
وی ــروس ش ــد .

●تربت جام
برگـــزاری رزمایـــش تامیـــن بـــرق اضطـــراری در آبفـــا
تربـــت جـــام

دانـــش آمـــوزان تایبـــاد بـــا راه هـــای صرفـــه جویـــی در
مصـــرف آب آشـــنا شـــدند
جش ــن آب در آموزش ــگاه غی ــر دولت ــی ام ــام حس ــین (علی ــه الس ــام)
شهرســـتان تایبـــاد بـــا رعایـــت دســـتور العمـــل هـــای بهداشـــتی و
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ب ــه مناس ــبت هفت ــه پدافن ــد غیرعام ــل و همزم ــان ب ــا کش ــور رزمای ــش
کنتـــرل آمـــاده بکاربـــودن مولدهـــای بـــرق اضطـــراری در تاسیســـات

همزمـــان بـــا ایـــام نکوداشـــت پدافنـــد غیرعامـــل  ،رزمایـــش دفـــاع
از مقـــر دراماکـــن اداری وتاسیســـات آب شـــرب شـــهرتربت جـــام بـــا
حض ــور هم ــکاران امورآبف ــای ترب ــت ج ــام برگ ــزار ش ــد .ش ــعار مح ــوری
ای ــن رزمای ــش مقاوم ــت فع ــال ،ت ــاب آوری حی ــرت انگی ــز ،ای ــران ق ــوی
ب ــود.
درایـــن رزمایـــش دومـــکان اداری و ســـه مـــکان تاسیســـاتی مهـــم
حاشـــیه شـــهر بـــا مشـــارکت همـــکاران مـــورد محافظـــت قرارگرفـــت
وتمریـــن هـــای الزم بـــرای افزایـــش هماهنگـــی و تقویـــت آمادگـــی
نیروه ــا درمواق ــع نیازوبحران ــی ب ــه منظ ــور تامی ــن امنی ــت ای ــن م ــکان
ه ــای مه ــم انج ــام ش ــد.
فرمان ــدار و فرمانده ــی س ــپاه ناحی ــه ترب ــت ج ــام درمعی ــت جمع ــی از
اعضــای شــورای تامیــن شهرســتان ازمرکــز فرماندهــی رزمایــش امــور
آبف ــا مس ــتقردر س ــاختمان ش ــماره ی ــک بازدی ــد کردن ــد و درجری ــان
برگـــزاری مراحـــل اجرایـــی رزمایـــش  ،اســـتعداد نیروهـــای شـــرکت
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مراقبتـــی برگزارشـــددر ایـــن جشـــن کـــه بـــا شـــعار بنویســـیم آب ،
بخوانیـــم زندگـــی برگـــزار شـــد ،دانـــش آمـــوزان بـــا ارزش آب و راه
هــای صرفــه جویــی و کاهــش مصــرف آن آشــنا شــدند و مقررشــد بــه
عنــوان “حامــی آب” در خانــواد ه هــای خــود نســبت بــه فرهنــگ ســازی
راه ه ــای بهین ــه مص ــرف اق ــدام کنن ــد.

کنن ــده وموقعی ــت اماک ــن مه ــم م ــورد حفاظ ــت قرارگرفتن ــد .درپای ــان
ایــن بازدیــد اعضــای حاضــر ضمــن نظــارت برنحــوه برگــزاری رزمایــش
وارزیابـــی تجهیـــزات و امکانـــات موجـــود و بیـــان نواقـــص و معایـــب
مش ــاهده ش ــده ،عملک ــرد ام ــور آب وفاض ــاب شهرس ــتان رادرای ــن
رزمای ــش بس ــیار خ ــوب توصی ــف و از مدیری ــت و کارشناس ــان ام ــور
آبف ــای ترب ــت ج ــام در برگ ــزاری موف ــق ای ــن رزمای ــش تقدی ــر کردن ــد.

●جغتای
بازدید فرماندار از امور آبفای جغتای

معرف ــی هم ــكار آبف ــا جوی ــن ب ــه عن ــوان كارمن ــد برت ــر
شـــهریور

کــرد کــه از ایــن تعــداد 15مــورد آن تبدیــل بــه مجــازو 69مــورد هــم
جم ــع آوری ش ــده اس ــت .

تجهیزمنابــع تولیــد آب شــهر چنــاران بــه کنتــور حجمــی و
دیجیتال

●جوین
اهداء جایزه به نقاشی دانش آموزان جوین

هم ــكار ام ــور آب و فاض ــاب جوی ــن ب ــه عن ــوان كارمن ــد برت ــر ش ــهریور
مـــاه 99شـــركت آب و فاضـــاب اســـتان خراســـان رضـــوی معرفـــی
شد.حس ــن میرزائ ــی واال پ ــس از بررس ــی ه ــای انج ــام ش ــده و تائی ــد
مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی و مطابـــق شـــاخص هـــای جدیـــد
جش ــنواره ش ــهید رجای ــی ب ــه عن ــوان کارمن ــد برت ــر انتخ ــاب ش ــد.

دوازدهمی ــن جش ــنواره نخس ــتین واژه آب در شهرس ــتان جوی ــن ب ــا
حضــور معــاون عمرانــی فرمانــدار  ،معاونیــن اداره آمــوزش و پــرورش
و مدیریـــت امـــور آبفـــای شهرســـتان در مدرســـه شـــهید شـــیرودی
س ــردار آب ــاد برگ ــزار ش ــد.در ای ــن جش ــن  90دان ــش آموزب ــا رعای ــت
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●چناران
راه ان ــدازی اکی ــپ شناس ــائی انش ــعابات غی ــر مج ــاز در
ام ــور چن ــاران
اکی ــپ شناس ــائی انش ــعابات غی ــر مج ــاز در ام ــور آبف ــای چن ــاران راه
ان ــدازی ش ــد .عل ــی ای ــران ن ــژاد رئی ــس اداره مش ــترکین اموراع ــام
کـــرد :بـــا راه انـــدازی اکیـــپ شناســـایی انشـــعابات غیرمجـــاز آبفـــای
چن ــاران در مهرم ــاه گذش ــته 84م ــورد انش ــعاب غی ــر مجازشناس ــایی

ب ــا نص ــب کنت ــور حجم ــی چ ــاه ش ــماره ی ــک جم ــآب و رف ــع عی ــب چ ــاه
هــای شــماره یــک وســه رضــا آبــاد امــور چنــاران ایــن منابــع وارد مــدار
بهــره بــرداری شــدند .بــا انجــام ایــن عملیــات تمامــی منابــع تولیــد آب
ش ــهر چن ــاران ب ــه کنت ــور حجم ــی و دیجیت ــال تجهی ــز ش ــد .

●خواف
مش ــترکان نش ــتیفان خ ــواف از آب آش ــامیدنی یکس ــان
برخ ــودار م ــی ش ــوند
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف گف ــت :پ ــروژه اص ــاح و
زون بن ــدی دو ه ــزار و 100مت ــراز ش ــبکه توزی ــع آب ش ــهر نش ــتیفان
در ح ــال اجراس ــت.جواد س ــاالری ه ــدف ای ــن پ ــروژه ب ــا 90درص ــد
پیشـــرفت فیزیکـــی را پایدارســـازی و رفـــع افـــت فشـــار شـــبکه ،
برخــورداری یکســان شــهروندان از آب آشــامیدنی و کاهــش اتفاقــات
و نش ــت اع ــام کرد.ب ــه گفت ــه وی ب ــا اتم ــام ای ــن پ ــروژه مه ــم ش ــهر
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مش ــکالت آبرس ــانی مجتم ــع خیب ــر شهرس ــتان جغت ــای توس ــط ق ــرارگاه
خات ــم االنبی ــا پیگی ــری م ــی ش ــود
فرمانـــدار شهرســـتان جغتـــای از امـــور آبفـــای ایـــن شهرســـتان
بازدی ــد ک ــرد.در ای ــن بازدی ــد فرمان ــدار شهرس ــتان ضم ــن خداق ــوت
بـــه همـــکاران امـــور بـــه خاطـــر اقدامـــات موفقیـــت آمیـــز در گـــذر
از تابســـتان 99از تـــاش هـــا و پیگیـــری هـــای امـــور درجهـــت رفـــع
مشـــکالت آبرســـانی روســـتایی و شـــهری تقدیـــر کرد.محبـــی فـــر در
ای ــن دی ــدار ب ــر رف ــع مش ــکالات آبرس ــانی مجتم ــع خیب ــر و روس ــتای
ش ــادمان تاکی ــد ک ــرد ک ــه مق ــرر ش ــد ح ــل مش ــکالت آبرس ــانی مجتم ــع
خیبــر توســط قــرارگاه خاتــم االنبیــاء ســپاه پاســداران پیگیــری شــود .
مجتمــع خیبــر بــا حــدود 5هــزارو 200نفــر جمعیــت شــامل روســتاهای
گوری،فشـــانجرد ،خسروشـــیر و ســـامقان و یـــک شـــهر بنـــام ریـــواده
عب ــدل آب ــاد م ــی باش ــد .

کام ــل پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی در محوط ــه مدرس ــه ب ــا الگ ــوی ه ــای
صحی ــح مص ــرف آب آش ــنا ش ــدند .در پای ــان ب ــه نقاش ــی ه ــای برت ــر
دان ــش آم ــوزان ب ــا موض ــوع صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب جوای ــزی از
ط ــرف ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان جوی ــن اه ــداء ش ــد.
راه اندازی چاه جدید مجتمع بهرامیه شهرستان جوین
ف ــاز ی ــک آبرس ــانی بهرامی ــه (کالت ــه ش ــهیدان ) شهرس ــتان جوی ــن
راه ان ــدازی ش ــد  ،بدلی ــل ت ّاخی ــرات پیمان ــکار در راه ان ــدازی کام ــل
پ ــروژه و ب ــا ه ــدف رف ــع مش ــکل کم ــی و کیف ــی آب ش ــرب روس ــتاهای
ایــن مجتمــع بطــور موقــت چــاه جدیــد و خــط انتقــال پــروژه بطــول ســه
هـــزار  500متـــر وارد مـــدار گردیـــد .مهنـــدس نظـــری مدیـــر امـــور
آبفـــای جویـــن در ادامـــه بیـــان کـــرد  :بـــا راه انـــدازی فـــاز یـــک ایـــن
پ ــروژه تع ــداد  5روس ــتا ب ــا جمعی ــت 4500نف ــر از نعم ــت آب ش ــرب
س ــالم  ،ب ــا کیفی ــت وپای ــدار برخ ــوردار ش ــدند .

نشست سرپرست امور خوشاب با نمایندگان مجلس

نش ــتیفان ب ــه دو زون فش ــاری مج ــزا تقس ــیم خواه ــد ش ــد.
س ــاالری هزین ــه اج ــرا و تکمی ــل ای ــن پ ــروژه را ح ــدود  12میلی ــارد
ریـــال بـــرآورد کـــرد و گفـــت :دراجـــرای ایـــن پـــروژه نســـبت بـــه
اح ــداث  22ب ــاب حوضچ ــه  ،نی ــز اق ــدام م ــی شود.ش ــهر نش ــتیفان ب ــا
 12ه ــزار نف ــر جمعی ــت در جن ــوب ش ــرقی شهرس ــتان خ ــواف واق ــع
است.

●رشتخوار
آشــنایی 50دانــش آمــوز رشــتخوار بــا مدیریــت مصــرف
آب

 110مت ــر از ش ــبکه توزی ــع روس ــتای رب ــاط ج ــز شهرس ــتان خوش ــاب
تعوی ــض ش ــدهمچنین 280مت ــر از ش ــبکه توزی ــع آب ش ــهر مش ــکان
شهرس ــتان خوش ــاب اص ــاح و نوس ــازی ش ــد.به گفت ــه اس ــماعیلی نی ــا
سرپرســت امــور آبفــای خوشــاب ایــن پــروژه هــا بــا هــدف جلوگیــری
از هــدر رفــت آب بــا عنایــت بــه فرســودگی بــاالی شــبکه توزیــع شــهر
مش ــکان و ه ــدر رف ــت آب ب ــا مش ــارکت م ــردم و توس ــط ای ــن ام ــور
اج ــرا ش ــد.
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●زاوه
تاکیـــد بـــر تأمیـــن آب روســـتاهای شهرســـتان زاوه در
س ــال آت ــی

بـــا حضـــور حســـین زاده مدیـــر دفتـــر بهـــره بـــردرای و توســـعه
تأسیســات تأمیــن ،تصفیــه و خطــوط انتقــال آب و صبــوری کارشــناس
مس ــئول هماهنگ ــی ح ــوزه معاون ــت به ــره ب ــرداری آب آبف ــا خراس ــان
رض ــوی ،از ف ــاز  4پ ــروژه مجتم ــع آبرس ــانی ش ــیرخون شهرس ــتان زاوه
بازدی ــد و رون ــد اج ــرای پ ــروژه م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار گرف ــت .پ ــس از
بازدی ــد  ،جلس ــه ای در مح ــل دفت ــر مدی ــر ام ــور شهرس ــتان برگ ــزار
ش ــد و مش ــکالت اج ــرای پ ــروژه م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفت.درادام ــه
ب ــر تأمی ــن آب روس ــتاهای شهرس ــتان در س ــال آت ــی تاکی ــد ش ــد.

●داورزن
اقدام ــات آبف ــا ب ــرای تامی ــن آب روس ــتاهای س ــیل زده
شهرســـتان داورزن
جلس ــه ف ــوق الع ــاده بررس ــی وضعی ــت بازس ــازی روس ــتای س ــیل زده
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●خوشاب
تعویـــض  110متـــر شـــبکه توزیـــع روســـتای ربـــاط
جـــز ونوســـازی  280متـــر شـــبکه توزیـــع شهرمشـــکان
شهرســـتان خوشـــاب

نشســـت سرپرســـت امـــور آبفـــای خوشـــاب بـــا نماینـــدگان مجلـــس
شـــورای اســـامی و بررســـی مشـــکالت حـــوزه آب شـــرب شـــهرها و
روس ــتاهای تح ــت پوش ــش در شهرس ــتان خوش ــاب برگ ــزار ش ــد.در
ایـــن نشســـت چالـــش هـــای دســـتگاه هـــای اجرائـــی شهرســـتان
بررســـی شـــد کـــه سرپرســـت امـــور آبفـــای شهرســـتان خوشـــاب بـــا
بی ــان مش ــکالت عدی ــده ای ــن ام ــور در ح ــوزه آب ش ــرب ب ــا توج ــه ب ــه
کمب ــود اعتب ــارات وفرس ــودگی بخش ــی از ش ــبکه توزی ــع آب ش ــرب
روســتاهای تحــت پوشــش  ،حفــر و تجهیــز چــاه در دهســتان یــام ایــن
شهرس ــتان را م ــورد تاکی ــد ق ــرار داد.جعف ــر اس ــماعیلی نی ــا خواس ــتار
توج ــه وی ــژه نماین ــدگان مجل ــس ب ــه ح ــوزه آبرس ــانی و پیگی ــری الزم
بــرای تخصیــص اعتبــارات مــورد نیــاز رفــع مشــکالت ایــن امــور جهــت
گــذر از تنــش و بحــران کمبــود آب شــرب بــه خصــوص در زمــان پیــک
مص ــرف روزه ــای گ ــرم س ــال آین ــده ش ــد.

جش ــنواره نخس ــتین واژه آب در مدرس ــه برک ــت رش ــتخوار ب ــا رعای ــت
کلی ــه پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی برگ ــزار شد.مس ــئول رواب ــط عموم ــی
آبفـــای رشـــتخوارگفت  :ایـــن جشـــنواره بـــا هـــدف مدیریـــت بهینـــه
مص ــرف آب و تش ــویق آین ــده س ــازان کش ــور ب ــه ام ــر صرف ــه جوی ــی ،
بــا حضــور معاونیــن آمــوزش و پــرورش شهرســتان رشــتخوار برگــزار
شد.س ــید س ــعید صمیم ــی ب ــا بی ــان اینک ــه دان ــش آم ــوزان س ــفیران
آب هس ــتند ،و م ــی توانن ــد آموخت ــه ه ــای خ ــود در ای ــن جش ــنواره ه ــا
را ب ــه خان ــواده ه ــا منتق ــل ک ــرده و فرهن ــگ مص ــرف بهین ــه آب را در
جامع ــه نهادین ــه کنن ــد اف ــزود:در ای ــن برنام ــه فرهنگ ــی آموزش ــی 50
دان ــش آم ــوز ب ــا چرخ ــه آب و راه ه ــای صرف ــه جوی ــی آش ــنا ش ــدند .در
پای ــان حاضری ــن از نمایش ــگاه نقاش ــی بازدی ــد کردن ــد و ب ــه نقاش ــی
ه ــای برت ــر جوای ــزی اه ــداء ش ــد.

كنت ــور  700ب ــروی خ ــط خروج ــی ایس ــتگاه پمپاژای ــن ش ــهر خب ــر داد.
امیـــر پوروحدتـــی گفـــت  :ایـــن کنتـــور بـــا هـــدف مدیریـــت مصـــرف
ش ــبكه وان ــدازه گی ــری حداق ــل جری ــان ش ــبانه راه ان ــدازی ش ــد.وی
افزود:بــه منظــور بهــره بــرداری بهتــر واحتمــال آب گرفتگــی حوضچــه،
مانتیتورین ــگ كنت ــور داخ ــل س ــاختمان ایس ــتگاه نص ــب ش ــد.

زنگ آب در مدارس سرخس به صدا درآمد

●درگز
نصب اولین کنتور هوشمند در امور درگز

اولی ــن کنتــور هوش ــمند در شهرس ــتان درگ ــز بــرای یک ــی از متقاض ــان
انش ــعابات نص ــب ش ــد .مس ــئول مش ــترکین ام ــور درگ ــز ب ــا اع ــام ای ــن
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برگ ــزاری جش ــن دان ــش آم ــوزی نخس ــتین واژه آب در
درگ ــز
جشــن نخســتین واژه آب امســال گرچــه بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس
کرون ــا رن ــگ دیگ ــری داش ــت ام ــا ب ــا رعای ــت پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی
در مدرس ــه عالم ــه درگزباحض ــور دان ــش آم ــوزان کالس اول برگ ــزار
شــد .در ایــن جشــن کالس اولــی هــا بــا مفهــوم ومنابــع اســتحصال آب
در طبیع ــت وچگونگ ــی انتق ــال ب ــه من ــازل آش ــنا ش ــدند.

●سرخس
نصــب کنتــور  700بــرروی خروجــی خــط انتقــال ایســتگاه
پمپــاژ شــهر ســرخس
مدیــر امــورآب وفاضــاب شهرســتان ســرخس از نصــب وراه انــدازی

دوازدهمین جشــنواره نخســتین واژه و زنگ آب برای دانش آموزان
مقطـــع ابتدایـــی(كالس اول ) دبســـتان دخترانـــه شـــهید تندگویـــان
(شــهرك نفــت ) ســرخس بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار
ش ــد.در ای ــن مراس ــم ک ــه فرمان ــدار ومس ــئولین صنع ــت آب وب ــرق و
مدیــران دســتگاه هــای اداری شهرســتان حضــور داشــتند زنــگ آب بــه
ص ــورت نمادی ــن نواخت ــه ش ــد.در ادام ــه در ای ــن مراس ــم ام ــام جمع ــه
شهرس ــتان س ــرخس ضم ــن تقدی ــر از برگ ــزاری ای ــن مراس ــم  ،آب را
مایــه حیــات و صرفــه جویــی و جلوگیــری از اســراف را وظیفــه همگانــی
دانســت و همــكاری همــه مســئولین در ایــن زمینــه را خواســتار شــد.

●طرقبه شاندیز
جلس ــه بررس ــی رف ــع مش ــکالت محدوی ــت ه ــای کرونای ــی
باعــث کاهــش مصــرف آب شــرب در طرقبــه شــاندیز شــد
س ــومین جلس ــه به ــره ب ــرداری وآب بحس ــاب نیام ــده درامورآبفاطرقب ــه
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بهانگ ــر شهرس ــتان داور زن برگ ــزار ش ــد.دراین جلس ــه ک ــه فرمان ــدار،
بخش ــدار نماین ــدگان موسس ــه خیری ــه بنی ــاد برک ــت  ،ش ــورا و دهی ــار
روس ــتای بهانگ ــر رئی ــس اداره بنی ــاد مس ــکن س ــبزوار و نماین ــده ام ــور
آب و فاض ــاب داورزن حض ــور داش ــتند ،مش ــکالت و موان ــع جابجای ــی
روســتا بــه محــل جدیــد و تامیــن زیــر ســاخت هــا بررســی شــد .اســدالهی
فرمانــدار داورزن هــدف از تشــکیل ایــن جلســه را حــل مشــکالت و رفــع
موان ــع اج ــرای ط ــرح ه ــا و پ ــروژه ه ــای عمران ــی دانس ــت وگف ــت  :بنی ــاد
برک ــت ک ــه ی ــک موسس ــه خیری ــه مردم ــی اس ــت ب ــرای کم ــک و س ــاخت
من ــازل اع ــام آمادگ ــی ک ــرده اس ــت  ،از ای ــن رو مش ــتاقیم کار هرچ ــه
ســریع تــر انجــام شــود.ندائی نماینــده آب و فاضــاب داورزن هــم گفــت:
همــکاران مــا از همــان روز نخســت پــس از حادثــه ســیل بــه کمــک مــردم
ســیل زده شــتافتند و بــا نصــب چنــد شــیر برداشــت وپــس از آن بــا راه
انــدازی شــبکه آب ،مانــع بــی آبــی ســیل زدگان شــدند و اکنــون نیــز در
محــل موقــت ســیل زدگان آب بصــورت رایــگان توزیــع مــی شــود  .وی در
خصــوص آمــاده کــردن زیــر ســاخت هــای اجــرای شــبکه و خــط انتقــال بــه
محــل جدیــد روســتا گفــت :اجــرای شــبکه توزیــع و خــط انتقــال قبــل از هــر
چیــز تائیدیــه نقشــه هــای محــل توســط اســتان را مــی خواهــد کــه البتــه
ت ــا االن بدس ــت م ــا نرس ــیده اس ــت و م ــی بایس ــت بنی ــاد مس ــکن س ــریع
تــر ایــن نقشــه هــا را ارســال تــا پــس از مطالعــات و تهیــه نقشــه شــبکه
توزی ــع درخواس ــت تامی ــن اعتب ــار نی ــز انج ــام ش ــود .ندائ ــی در خص ــوص
شــیر برداشــت موقــت بــرای ســاخت و ســاز نیزگفــت  :بــا توجــه بــه محیــط
جغرافیایــی محــل جدیــد و ارتفــاع آن ،انتقــال آب از منبــع و شــبکه فعلــی
غیــر ممکــن بــوده و مــی بایســت کارشناســان بهــره بــرداری اداره بررســی
نهای ــی را انج ــام دهن ــد ول ــی پیش ــنهاد م ــا س ــاخت منب ــع اصل ــی روس ــتای
جدی ــد در مح ــل اصل ــی اس ــت .

خب ــر اف ــزود :ب ــا آغ ــاز نص ــب س ــری کنتوره ــای هوش ــمند ،م ــی ت ــوان
از دق ــت و س ــرعت ب ــاالی ش ــماره ب ــرداری ،پرداخ ــت ص ــورت حس ــاب
ودرص ــورت ام ــکان قط ــع ب ــدون حف ــاری زمی ــن اق ــدام کرد.غفارنی ــا
خاط ــر نش ــان ک ــرد :در ص ــورت نص ــب ای ــن س ــری کنتوره ــا ب ــر روی
انش ــعابات مش ــترکان ،ب ــه می ــزان قاب ــل توجه ــی از بوج ــود آم ــدن آب
ب ــدون درآم ــد جلوگی ــری خواه ــد ش ــد.

شاندیزبرگزارشــد .مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان طرقبه شــاندیز
در ای ــن جلس ــه اع ــام ک ــرد :محدودی ــت ه ــای ناش ــی از م ــوج اول ش ــیوع
کرون ــا باع ــث کاه ــش مص ــرف آب ش ــرب در ای ــن شهرس ــتان گردش ــگری
ییالق ــی ش ــد.علی اصغ ــر پاک ــروان اف ــزود :ب ــر اس ــاس مصوب ــه س ــتاد
مقابلــه بــا کرونــا ویــروس در اســتان خراســان رضــوی ورود گردشــگران
در مـــوج اول کرونـــا بـــه شـــهرهای طرقبـــه وشـــاندیز ممنـــوع و همیـــن
موضــوع باعــث کاهــش مصــرف آب در ایــن شهرســتان شــد.وی بــا بیــان
اینک ــه در پ ــی اج ــرای ط ــرح یکپارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب وفاض ــاب
ش ــهری و روس ــتایی حدودس ــه هزاراش ــتراک ب ــه آم ــار مش ــترکین تح ــت
پوشــش امورآبفــا طرقبــه شــاندیز افــزوده شــده اســت اظهــار داشــت:
در چهــار مــاه اول ســال گذشــته حــدود یــک میلیــون و 900مترمکعــب آب
شــرب در ایــن شهرســتان مصــرف شــد کــه ایــن رقــم در ســال جــاری بــا
 143هــزار مترمکعــب کاهــش بــه یــک میلیــون و 755هــزار مترمکعــب
رس ــید.درادامه مصوب ــات قبل ــی کمیت ــه به ــره ب ــرداری م ــرور ش ــد ک ــه
مدیرامورضم ــن قدردان ــی ازپیگی ــری م ــوارد واتح ــاد وهمدل ــی کارکن ــان
 ،برحفــظ و رعایــت حقــوق شــهروندی وکرامــت اربــاب رجــوع تاکیــد کــرد.

بازدیـــد ســـرزده مدیرگـــروه بهداشـــت محیـــط اســـتان
ازامورآبفاطرقبـــه شـــاندیز

اصـــاح شـــبکه توزیـــع و اســـتاندارد ســـازی انشـــعابات
روس ــتای س ــعد آب ــاد فریم ــان

محمـــد مهـــدی مهدیـــزاده ریـــس اداره فرهادگـــرد گفت:اصـــاح
ش ــبکه توزی ــع واستانداردس ــازی انش ــعابات روس ــتای س ــعد آب ــاد در
خیاب ــان ام ــام حس ــن مجتب ــی(ع) وخیاب ــان ام ــام رض ــا (ع)،ب ــه ص ــورت
مش ــارکتی ب ــه ط ــول  ۳۰۰مت ــر توس ــط ام ــور واس ــتاندارد س ــازی 35
فق ــره انش ــعاب نی ــز ب ــا همی ــاری  ۱۰۰درص ــد مش ــترکین ودهی ــاری
روس ــتای س ــعد آب ــاد انج ــام ش ــد.با اج ــرای ای ــن عملی ــات  ۳۵خان ــوار
روس ــتایی از نعم ــت آب س ــالم بهداش ــتی برخ ــوردار ش ــدند.

●فیض آباد
هوشــمند سازی 3انشــعاب غیر متعارف در شهر فیض آباد

●فریمان
بازدیـــد مدیـــر امـــور فریمـــان از دو مجتمـــع روســـتایی
آبک ــوه و فی ــض آب ــاد
دربازدی ــد مدی ــر ام ــور فریم ــان وریی ــس اداره فرهادگ ــرد از مجتم ــع
26روس ــتایی آبک ــوه ومجتم ــع 12روس ــتایی فی ــض آب ــاد  ،مش ــکالت
ش ــبکه توزی ــع روس ــتاهای س ــنگ آت ــش و چش ــمه و روس ــتای گن ــده
چشــمه و روســتای مراغــه و روســتای ســنگ بســت و روســتای محســن
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س ــه انش ــعاب غی ــر متع ــارف در ش ــهر فی ــض آب ــاد هوش ــمند س ــازی
ش ــد.به گفت ــه مس ــئول به ــره ب ــرداری ام ــور آبف ــای م ــه والت ،در پ ــی

●قوچان
کلرزنی آب شرب روستاهای شهرستان قوچان

جلســه ای بــا حضــور جــواد ســعادتی مدیــر آبفــا قوچــان و دکتــر خــوش
ش ــکن سرپرس ــت ش ــبکه بهداش ــت شهرس ــتان ب ــا محوری ــت رف ــع
مش ــکالت مرب ــوط ب ــه کلرزن ــی وکیفی ــت آب ش ــرب روس ــتاها برگ ــزار
ش ــد.در ای ــن نشس ــت مدی ــر ام ــور قوچ ــان گ ــزارش ش ــش م ــاه اول
س ــال را ارائ ــه داد .
در ادام ــه پ ــس از اظه ــارات و پیش ــنهادهای کارشناس ــان درب ــاره راه
هــای بهبــود کیفیــت آب آشــامیدنی  ،مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان
شهرس ــتان از اقدام ــات ام ــور تش ــکر ک ــرد.

●کاشمر
آبفا کاشمر جشنواره نخستین واژه آب برگزار کرد

شــمــــــــــــــاره ،161آبــــــان م ــاه 1399

مدیرگروه بهداشــت محیط حرفه ای دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان رضوی
ازآزمایش ــگاه ام ــورآب وفاض ــاب شهرس ــتان طرقب ــه ش ــاندیزبازدیدکرد.
دکترحس ــنی ضم ــن بازدیدازقس ــمت ه ــای مختل ــف امور،ازس ــعی واهتم ــام
مدیردرراســـتای اقدامـــات عملـــی پیشـــگیری ازویـــروس منحـــوس کرونـــا
ونصب تجهیزات آزمایشــگاهی تشــکرکرد وخواســتارتعمیم چنین اقداماتی
ب ــرای س ــایر اموره ــا ش ــد.وی اف ــزود :درراس ــتای اقدام ــات عمل ــی دس ــتگاه
هــای اجرایــی اســتان وشهرســتان،این امــور بــه عنــوان پایلــوت  ،یــک اقــدام
عملـــی انجـــام داده کـــه بایـــدازآن قدردانـــی شـــود.مدیرگروه بهداشـــت
اس ــتان دربخ ــش دیگرس ــخنان خودازنص ــب تجهی ــزات بروزآزمایش ــگاهی
ودق ــت وصح ــت نمون ــه ه ــای کیف ــی آب یادکردوگف ــت :امورآبف ــای طرقب ــه
شــاندیزدربحث کیفــی وکمــی آب شــرب شــهروندان ســرآمد اســت وکیفیــت
آب شهرس ــتان کام ـ ًا قاب ــل قب ــول اس ــت.

آب ــاد و روس ــتای گردآل ــود م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت  .ب ــا اص ــاح
اضطــراری حداقــل  500متــر شــبکه  ،باتوجــه بــه تراکــم اتفاقــات،از
ه ــدر رف ــت آب در ه ــر دو مجتم ــع جلوگی ــری خواه ــد ش ــد.

ایـــن اقـــدام امـــکان قرائـــت لحظـــه ای آنالیـــن و قطـــع و وصـــل بـــه
صــورت غیــر حضــوری امــکان پذیــر شد.جهانشــیری خاطــر نشــان کــرد
:ای ــن اق ــدام ب ــرای بررس ــی رفت ــار مص ــرف مش ــترکین پ ــر مص ــرف
ص ــورت پذیرف ــت.

دوازدهمیــن جشــنواره نخســتین واژه آب در مدرســه محیــط زیســتی
ش ــهاب کاش ــمر ب ــا رعای ــت پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی و فاصل ــه گ ــذاری
اجتماع ــی برگ ــزار ش ــد .
حمیــد عبدالــه زاده مســئول روابــط عمومــی امــور آب و فاضالب کاشــمر
گف ــت  :پ ــس از اع ــام روش ه ــای برگ ــزاری جش ــنواره نخس ــتین واژه
آب ب ــا وج ــود ش ــرایط موج ــود ب ــا رایزن ــی ب ــا مدرس ــه محی ــط زیس ــتی
ش ــهاب کاش ــمر برنام ــه ری ــزی ه ــای الزم انج ــام و در محی ــط ب ــاز ای ــن
جش ــنواره برگ ــزار ش ــد.

کاه ــش مص ــرف و هزین ــه ب ــرق س ــاختمان به ــره ب ــرداری
ام ــور کاش ــمر

ودربخــش مرکــزی ،روســتاهای قنبرآبــاد ،بیمــرغ ؛ نــوده  ،حاجــی آبــاد،
بیلندوباغســـیاه مـــورد بازدیـــد قرارگرفـــت  ،کـــه پـــس ازشـــنیدن
صحب ــت م ــردم درخص ــوص ح ــل مش ــکالت روس ــتاها ازجمل ــه تامی ــن
آب شـــرب تصمیـــم گیـــری شـــد .درایـــن بازدیدهـــا مدیـــر امـــورآب
وفاضـــاب گنابـــاد گزارشـــی از اقدامـــات تامیـــن آب روســـتاهای
شهرس ــتان گناب ــاد را ارائ ــه ک ــرد.

بررس ــی برنام ــه ه ــای عب ــور ازبح ــران آب ــی شهرس ــتان
گناب ــاد
روس ــتای اق ــدام ش ــد .

●گناباد
دهگردشــی مدیــر امورآبفــای گنابــاد بــه همــراه نماینــده
شهرستان

شناســایی و قطــع  4انشــعاب غیــر مجــاز آب در روســتای
کســرینه کاشــمر
 4انش ــعاب غی ــر مج ــاز آب در روس ــتای کس ــرینه کاش ــمر شناس ــایی و
قط ــع ش ــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور آب و فاضـــاب کاشـــمر بـــا اعـــام
پیمان ــکار درخص ــوص اس ــتفاده غی ــر مج ــاز از ش ــبکه آب در روس ــتای
کس ــرینه  ،نس ــبت ب ــه شناس ــایی و قط ــع انش ــعابات غی ــر مج ــاز در ای ــن
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●گلبهار
راهکارهـــای ســـرمایه گـــذاری پســـاب تصفیـــه خانـــه
فاضـــاب گلبهـــار

در دهگردشـــی مدیـــر امـــورآب وفاضـــاب گنابـــاد همـــراه بانماینـــده
م ــردم شهرس ــتان ه ــای گناب ــاد وبجس ــتان درمجل ــس ش ــورای اس ــامی
مشـــکالت روســـتاها ی شهرســـتان ازجملـــه تامیـــن آب مـــورد بحـــث
وتبـــادل نظـــر قرارگرفت.درایـــن دهگردشـــی روســـتاهای بخـــش
کاخ ــک ازجمل ــه مح ــی آب ــاد ،مرغ ــش ،ن ــوده میرمح ــراب ،س ــنو،زیبد،
موس ــیرز ،سرآس ــیاب ،بیه ــود  ،ش ــیرازآباد ،س ــقی ،نج ــم آب ــاد واس ــتاد

معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه گــذاری شــرکت آب و فاضــاب
خراســان رضــوی بــا مدیــر امــور گلبهــار دیــدار و گفتگــو کــرد.
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مدیــر آب و فاضــاب کاشــمر از کاهــش مصــرف و هزینــه بــرق ســاختمان
بهــره بــرداری ایــن امــور خبــر داد.
علـــی رضاعباســـی بـــا اشـــاره بـــه سیاســـت راهبـــردی شـــركت آبفـــا
خراســان رضــوی و ضــرورت اصــاح الگــوی مصــرف بــا هــدف مدیریــت
مناب ــع ان ــرژی اف ــزود :ای ــن ام ــور در راس ــتای ای ــن برنام ــه ،اق ــدام ب ــه
تبدی ــل الم ــپ ه ــای رش ــته ای 100وات ب ــه 9وات  ، ledح ــذف  2پم ــپ
س ــانتریفیوژ وخ ــروج دو پم ــپ از م ــدار ک ــرد .ب ــه گفت ــه وی ب ــا اج ــرای
ای ــن پ ــروژه می ــزان مص ــرف ب ــرق در س ــه م ــاه س ــال ج ــاری در مقایس ــه
ب ــا م ــدت مش ــابه س ــال گذش ــته 61درص ــد و هزین ــه ب ــرق 55درص ــد
کاه ــش یاف ــت.

برنامــه هــای عبورازبحــران آبــی شهرســتان گنابــاد درجلســه مدیریــت
بحـــران وپدافنـــد غیـــر عامـــل شـــرکت مـــورد بحـــث وتبـــادل نظـــر
قرارگرفـــت.
درای ــن جلس ــه ک ــه باحض ــور مدی ــر عام ــل ،معاونی ــن ومدی ــران ش ــرکت
بــه همــراه مدیــر وکارشناســان امورگنابــاد برگزارگردیدضمــن تاکیــد
براولوی ــت بن ــدی اج ــرای پ ــروژه ه ــا ،پیگی ــری جه ــت تامی ــن مطالب ــات
پیمان ــکار مخ ــزن  10هزارمت ــر مکعب ــی گنابادوتحوی ــل گی ــری س ــریع
آن  ،مهندســی مجــدد ایســتگاه هــای پمپــاژ ،جابجایی،حفروتجهیــز چــاه
هــا درشــهرها وروســتاهای امــور ،اصــاح خــط انتقــال گنابــاد ،مطالعــات
آبرســـانی شـــهرجدید روشـــناوندو خریـــد لـــوازم اضطـــراری رفـــع
اتفاق ــات خ ــط انتق ــال گناب ــاد ،مص ــوب ش ــد.
درابت ــدای ای ــن جلس ــه گزارش ــی از چال ــش ه ــا ووضعی ــت تامی ــن آب
درش ــهرها وروس ــتاهای شهرس ــتان توس ــط مدی ــر ام ــورآب وفاض ــاب
گناب ــاد ارائ ــه ش ــد.

در ای ــن جلس ــه و در خص ــوص بررس ــی بودج ــه روس ــتاهای در ش ــرف
تحویــل و راه کارهــای ســرمایه گــذاری پســاب تصفیــه خانــه فاضــاب
گلبهـــار بحـــث و تبـــادل نظـــر شـــد .درادامـــه تصفیـــه خانـــه فاضـــاب
گلبه ــار م ــورد بازدی ــد ق ــرار گرف ــت.

آبرس ــانی فرس ــوده روس ــتایی م ــه والت تعوی ــض م ــی ش ــود.وی خاط ــر
نش ــان ک ــرد :ت ــا کن ــون بی ــش از  2کیلومت ــر از ش ــبکه فرس ــوده آب
روس ــتاهای عب ــدل آب ــاد و عل ــی آب ــاد اص ــاح ش ــده اس ــت.

برگــزاری کارگاه اصــاح الگــوی مصــرف آب بــرای بانــوان
بســیجی گلبهــار

●مه والت
شـــروع عملیـــات اصـــاح شـــبکه فرســـوده آبرســـانی
مه والت

مدیـــر امـــور آبفـــای مـــه والت ،از شـــروع عملیـــات اصـــاح شـــبکه
فرس ــوده آب روس ــتاهای م ــه والت ب ــا اعتب ــار  5میلی ــارد ری ــال خب ــر
داد.مه ــدی رضائی ــان اف ــزود :ط ــی ای ــن عملی ــات  7کیلومت ــر از ش ــبکه
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کارگاه اصــاح الگــوی مصــرف آب بــرای بانــوان بســیجی گلبهــار برگــزار
شــد.در ایــن کارگاه کــه بــه درخواســت حــوزه مقاومــت بســیج حضــرت
زین ــب گلبه ــار برگ ــزار ش ــد بان ــوان بس ــیجی دو پای ــگاه ب ــا روش ه ــای
بهینــه مصــرف آب آشــنا شــدند.

فقط تیتر
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اتفاق شکستگی خط انتقال چدنی  400وشهر تربت حیدریه رفع شد
رزمایش خود حفاظتی ادارات در آبفای تربت حیدریه برگزار شد
رابط دفتر پدافندعامل شرکت آب و فاضالب تربت حیدریه لوح سپاس دریافت کرد
تغییر محل جدید معاونت مشترکین و واحد فنی آبفا نیشابور
جلسه هفته ملی سالمت بانوان درآبفا نیشابوربرگزار شد
دیدار مدیر عامل آبفا با رئیس کالنتری  13نیشابور
اجرای  350متر شبکه توزیع در بلوار جهاد نیشابور
برگزاری مانور پدافند غیرعامل در آبفا نیشابور
شورای اسالمی شهر نیشابور خواستاراصالح و توسعه شبکه آب و فاضالب در قالب تبصره  3شد
بررسی مشکالت حوزه آب روستاهای مبارکه و شادمهرک شهرستان نیشابور
ویدئومتری 17کیلومتر شبکه فاضالب در سبزوار
شبکه توزیع آب روستای کهنه آب سبزوار اصالح شد
جواد سعادتی مدیر آبفا قوچان به عنوان فرمانده پایگاه قمربنی هاشم امور معرفی شد
تعویض پمپ روستای دولت آباد وقازان بیک درگز
تهاتر مطالبات آبفا با شهرداری تایباد
چاه مجتمع سرخسرا شهرستان تایباد جدار گذاری شد
افزایش دبی چاه شماره  5کوثر تایباد
تقدیر مدیریت برق کاشمر از مدیر آبفا شهرستان
جلوگیری از خرید خازن جدید در امور کاشمر
بازدید رئیس امورپایش سازمان برنامه وبودجه کشوراز پروژه های امورگناباد
اعالم آمادگی فرماندهی نیروی انتظامی گناباد برای حراست ازتاسیسات آب و فاضالب
برگزاری جلسه هم اندایشی مدیران ومسئولین مشترکین منطقه  4درامورگناباد
اتفاق خط انتقال اصلی شاندیز بدون قطع آب رفع شد
فرماندار چناران ازآبفا این شهرستان بازدید کرد
جلسه وصول مطالبات معوق امور سرخس برگزار شد
بررسی نحوه اجرای خط انتقال یک منبع آبی در بردسکن
تعویض الکترو پمپ چاه شماره  2شادمهر
برگزاری کارگاه آموزشی بهره برداری،کنترل کیفیت و مشترکین در امور مه والت
کشف انشعاب غیر مجاز آب در روستای جیزآباد باخرز
شرکت همکاران امورزاوه در طرح خود حفاظتی
بررسی وضعیت پروتکل های بهداشتی درامور رشتخوار
تقدیر شورای اسالمی از مدیر و پرسنل آبفای گلمکان
اصالح  240متر شبکه توزیع آب در گلمکان
جلسه هم اندیشی دهیاران روستاهای بخش گلبهار با مدیر امور
اصالح  100متر از شبکه توزیع روستای اسجیل گلبهار
انجام عملیات ویدیو متری یک حلقه چاه در گلبهار
امور خوشاب جلسه کاهش آب بدون درآمد برگزار کرد
تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژشماره یک مجتمع بیزه شهرستان داورزن

خواندنی
بهترین بازی های مناسب برای کودکان زیر  ۶سال اندروید و آیفون
در ایـــن مطلـــب قصـــد داریـــم بهتریـــن بازیهـــای
موبایـــل مناســـب بـــرای کـــودکان زیـــر  ۶ســـال را
معرفی کنیم
«بـــازی» جزئـــی جداییناپذیـــر در دوران کودکـــی هـــر
انســانی اســت .کــودکان بــازی میکننــد تــا انــرژی و هیجــان
خ ــود را تخلی ــه کنن ــد .کارشناس ــان نی ــز باتوجهب ــه عالی ــق
آنهــا بــه بــازی کــردن ،آمــوزش و تربیــت را چاشــنی ایــن
تح ــرکات کردن ــد ت ــا ک ــودکان در حی ــن ب ــازی ک ــردن ،ن ــکات
آموزشــی و تربیتــی مختلفــی را یــاد بگیرنــد .بــا پیشــرفت
تکنولـــوژی و ظهـــور گوشـــیهای هوشـــمند ،کـــودکان
رو بـــه ایـــن گجتهـــا آوردنـــد و بازیهـــای مختلفـــی را
در گوشـــیهای موبایـــل تجربـــه کردنـــد .اســـتودیوهای
مختلف ــی ب ــا ه ــدف آم ــوزش ک ــودکان ،بازیهای ــی آموزن ــده
بـــا حـــال و هـــوای کودکانـــه و کارتونـــی توســـعه دادهانـــد
تـــا مغـــز کـــودکان رشـــد کنـــد و آموزشهـــای مختلفـــی
را تجربـــه کننـــد .در ایـــن مطلـــب قصـــد داریـــم بهتریـــن
بازیهـــای اندرویـــد و آیفـــون مناســـب کـــودکان زیـــر
 ۶ســـال را معرفـــی کنیـــم .ایـــن آثـــار در حیـــن داشـــتن
فضای ــی فانت ــزی و کودکان ــه ،دارای جنبهه ــای آموزش ــی و
تربیتــی نیــز هســتند تــا کــودکان بتواننــد مــوارد مختلفــی
را یــاد بگیرنــد .پــس تــا پایــان ایــن مطلــب همــراه زومجــی
باش ــید.
!Cooking Mama: Let's Cook
بـــازی اندرویـــد !Cooking Mama: Let's Cook
دربــاره مــادری مهربــان اســت کــه در یــک مزرعــه فعالیــت
میکن ــد .بازیک ــن در ای ــن اث ــر بای ــد در مزرع ــه ،کش ــاورزی
کنـــد و گیاهـــان مختلفـــی را پـــرورش دهـــد .ســـپس بـــا
چیــدن و جم ـعآوری محصــوالت مزرعــه ،غذاهــای مختلفــی
را بپ ــزد و در اختی ــار مش ــتریان رس ــتوران خ ــود بگ ــذارد.
ه ــدف ب ــازی ایج ــاد عالق ــه ب ــه آش ــپزی اس ــت ک ــه بازیک ــن
بـــا نحـــوه رشـــد محصـــوالت و پخـــت و پـــز آشـــنا خواهـــد
شـــد .ایـــن بـــازی مجموعـــهای از مزرعـــهداری ،فـــروش
محص ــوالت و طب ــخ غذاه ــای گوناگ ــون اس ــت ک ــه میتوان ــد
لحظ ــات خ ــوش و س ــرگرمکنندهای را ب ــرای ک ــودکان ب ــه
وج ــود بی ــاورد.
Doctor McStuffins: Baby Nursery
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شــرکت والــت دیزنــی اثــری خلــق کــرده اســت کــه بازیکــن
در ب ــازی نق ــش ی ــه پرس ــتار ن ــوزاد را برعه ــده میگی ــرد.
ب ــازی آیف ــون Doctor McStuffins: Baby Nursery
فضایـــی شـــاد و فانتـــزی دارد کـــه بازیکـــن بـــا نحـــوه
نگـــهداری و پـــرورش نـــوزادان آشـــنا میشـــود .حمـــام
کـــردن ،غـــذا دادن ،خوابانـــدن و بـــازی کـــردن بـــا نـــوزاد
از جمل ــه وظایف ــی اس ــت ک ــه بازیک ــن در ای ــن ب ــازی انج ــام
میده ــد .وج ــود آیتمه ــای متن ــوع ب ــرای نگ ـهداری ن ــوزاد،
موج ــب ش ــده اس ــت بازیک ــن بس ــته ب ــه س ــلیقه بازیک ــن از
ن ــوزاد نگ ـهداری کن ــد .تجرب ــه ای ــن ب ــازی موج ــب میش ــود
ح ــال خوب ــی ب ــه بازیک ــن منتق ــل ش ــود.
Endless Alphabet
بـــازی موبایـــل  Endless Alphabetیکـــی از بهتریـــن
بازیهـــای موبایـــل اســـت کـــه میتـــوان حـــروف الفبـــای
زب ــان انگلیس ــی را ب ــه ک ــودکان آم ــوزش داد .ای ــن ب ــازی
موبایـــل حـــال و هوایـــی شـــاد و ســـرگرمکننده دارد کـــه
بازیکـــن بـــا انجـــام بازیهایـــی ســـاده ،الفبـــای انگلیســـی
را بـــه خوبـــی یـــاد میگیـــرد و حـــروف انگلیســـی ملکـــه
ذهـــن کـــودک قـــرار میگیـــرد .همچنیـــن ،بیـــش از ۱۰۰
لغ ــت انگلیس ــی نی ــز در ای ــن اث ــر ق ــرار دارد ک ــه ک ــودک
ب ــا انج ــام پازلهای ــی ،ای ــن لغ ــات را ب ــه خوب ــی ب ــه ذه ــن
خ ــود میس ــپارد .ای ــن ب ــازی توس ــط کارشناس ــان بهعن ــوان
بهتریـــن اپلیکیشـــن آمـــوزش زبـــان بـــرای کـــودکان در
ســـال  ۲۰۱۳انتخـــاب شـــد.
Goodnight Caillou
کایلـــو شـــخصیت کارتونـــی دوستداشـــتنی اســـت کـــه
ک ــودکان خیل ــی او را دوس ــت دارن ــد .اس ــتودیو Budge
بـــا اســـتفاده از محبوبیـــت بـــاالی کایلـــو ،بـــازی موبایـــل
 Goodnight Caillouرا خلـــق کردهانـــد .ایـــن بـــازی
دربــاره فعالیتهــای زمــان خــواب کــودکان اســت کــه کایلــو
ای ــن فعالیته ــا را ب ــه بازیک ــن آم ــوزش میده ــد .تع ــداد
 ۲۰فعالی ــت مختل ــف ب ــه هم ــراه پازلهای ــی س ــاده ب ــرای
بــازی طراحــی شــده اســت .مســواک زدن ،مطالعــه کتــاب و
نح ــوه شس ــتن دسـ ـتها از جمل ــه فعالیته ــای آموزش ــی
ای ــن ب ــازی محس ــوب میش ــود .انتخ ــاب کایل ــو ب ــرای انج ــام
بازیه ــا بس ــیار هوش ــمندانه اس ــت و توانس ــته ک ــودکان

زی ــر  ۶س ــال را ب ــه خوب ــی آم ــوزش بده ــد.
*ایده های بازی ارزان و خنده دار برای نوجوانان
اگـــر قصـــد داریـــد یـــک ســـرگرمی بـــرای فرزندانتـــان و
دوستانش ــان ترتی ــب دهی ــد ،بای ــد از پی ــش آم ــاده باش ــید
ت ــا حس ــابی ب ــه آنه ــا خ ــوش بگ ــذرد .ع ــاوه ب ــر موس ــیقی
و رقـــص ،بـــازی هـــای دســـته جمعـــی خنـــده دار  ،صاحـــب
جایـــگاه ویـــژه ای بـــرای لـــذت بـــردن و تخلیـــه هیجـــان
هس ــتند .ب ــازی ه ــا ب ــه نوجوان ــان کم ــک م ــی کنن ــد ت ــا ب ــا
یکدیگ ــر در خ ــارج از مدرس ــه و دانش ــگاه ،ارتب ــاط برق ــرار
کنن ــد .آنه ــا م ــی توانن ــد دوس ــتان خ ــود را درک ک ــرده و
آنه ــا را بهت ــر بشناس ــند.
در ایـــن مطلـــب لیســـتی از جدیدتریـــن و بهتریـــن بـــازی
هـــای گروهـــی خنـــده دار بـــه تفکیـــک در ســـه دســـته ی
ب ــازی ه ــای دختران ــه ،پس ــرانه و ب ــازی ه ــای مناس ــب ه ــر
دو گ ــروه ارائ ــه ش ــده اس ــت.
-1مدوزا
مـــدوزا یـــک بـــازی بســـیار خنـــده دار و ســـرگرم کننـــده
اس ــت ک ــه ب ــه خص ــوص زمان ــی ک ــه تع ــداد زی ــاد باش ــد،
لـــذت و هیجـــان باالیـــی دارد.
تعداد بازیکنان –  6یا بیشتر
اقالم مورد نیاز  :فضا برای بازیکنان
نحوه بازی :
– بازیکنــان بایــد در یــک دایــره قــرار گرفتــه و بازویشــان
را روی ســـر شـــانه هـــای همســـایگان خـــود قـــرار داده
باش ــند.
– در ابتدا ،بازیکنان باید سر خود را پایین بگیرند.
– بــا شــمارش تــا  ۳یــا هــر قــرارداد دیگــر ،بازیکنــان بایــد
سرشــان را بــاال گرفتــه و بــه بازیکــن دیگــری نــگاه کننــد.
– اگ ــر دو نف ــر دیدن ــد ک ــه دارن ــد ب ــه یکدیگ ــر ن ــگاه م ــی
کنن ــد ،ف ــور ًا وانم ــود ب ــه م ــرگ م ــی کنن ــد.
– بــازی ادامــه دارد تــا زمانــی کــه فقــط دو نفــر باقــی مانــده
باشــند.
 --2ترکاندن بادکنک
ی ــک ب ــازی گروه ــی و در فض ــای ب ــاز اس ــت ک ــه نوجوان ــان
ش ــما م ــی توانن ــد در حی ــاط ب ــازی کنن ــد .ای ــن ب ــازی تیم ــی
م ــی توان ــد پ ــر س ــر و ص ــدا ب ــوده و ب ــا ترکی ــدن بادکن ــک و

فری ــاد و ش ــادی هم ــراه اس ــت.
تعداد بازیکنان –  6یا بیشتر
اقـــام مـــورد نیـــاز  :بادکنـــک و تعـــدادی روبـــان رنگـــی
(رنـــگ هـــای مختلـــف)
نحوه بازی :
– هـــدف از ایـــن بـــازی ســـاده و بـــی نظیـــر اینســـت کـــه
بادکنکهــای تیــم رقیــب را بترکانیــد بــدون اینکــه بادکنــک
خودت ــان بترک ــد.
– شـــرکت کننـــدگان را بـــه دو تیـــم بـــا تعـــداد برابـــر از
بازیکنـــان تقســـیم کنیـــد.
– ب ــرای ه ــر تی ــم از روب ــان ه ــای رنگ ــی اس ــتفاده کنی ــد.
از بازیکن ــان بخواهی ــد ب ــا اس ــتفاده از ی ــک روب ــان نس ــبت ًا
دراز بادکن ــک را ب ــه پاهایش ــان بچس ــبانند ت ــا بادکن ــک ه ــا
خیل ــی ب ــه آنه ــا نزدی ــک نباش ــند.
– ب ــه مح ــض اینک ــه مدی ــر ( مث ـ ًا پ ــدر ی ــا م ــادر) م ــی گوی ــد
“شـــروع” ،بازیکنـــان بایـــد بـــه ســـرعت حرکـــت کننـــد و
بادکنکهـــای هـــای تیـــم حریـــف را تنهـــا بـــا پاهـــای خـــود
بترکاننـــد.
– تیم ــی ک ــه ب ــا زودت ــر بادکن ــک ه ــای تی ــم دیگ ــر را تم ــام
کن ــد ،برن ــده م ــی ش ــود.
 -3بادکنک معلق
ای ــن ی ــک ب ــازی س ــاده ب ــا بادکن ــک اس ــت ک ــه نوجوان ــان
شـــما آن را دوســـت خواهـــد داشـــت .بهتریـــن مزیتـــش
ای ــن اس ــت ک ــه م ــی ت ــوان آن را داخ ــل خان ــه ب ــازی ک ــرد.
تعداد بازیکنان –  4یا بیشتر
اقالم مورد نیاز  :بادکنک (رنگ های مختلف)
نحوه بازی :
– بچه ها را به دو دسته تقسیم کنید.
– ه ــر تی ــم ی ــک کار س ــاده دارد ،نگ ــه داش ــتن بادکن ــک
خ ــود در ه ــوا تنه ــا ب ــا دمی ــدن ب ــه آن.
– اطمین ــان حاص ــل کنی ــد ک ــه فض ــای کاف ــی ب ــرای ب ــازی
کـــردن بـــدون اینکـــه بچـــه هـــا بـــه هـــم بخورنـــد ،وجـــود
دارد.
– تیمـــی کـــه مـــی توانـــد بادکنـــک خـــود را در هـــوا حفـــظ
کنــد ،در حالیکــه بادکنــک تیــم دیگــر ســقوط کــرده اســت،
برن ــده ب ــازی اس ــت.
 -4حرکت!
حرک ــت ی ــک ب ــازی س ــاده لوحان ــه و در عی ــن ح ــال س ــرگرم
کنن ــده و بس ــیار خن ــده دار ب ــرای اکث ــر نوجوان ــان اس ــت.
اینک ــه ی ــک نوج ــوان ت ــا چ ــه ح ــد در اج ــرای قوانی ــن س ــاده
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خــوب عمــل مــی کنــد ،در بازیهایــی از ایــن دســت مشــخص
م ــی ش ــود.
تعداد بازیکنان –  4یا بیشتر
اقالم مورد نیاز  :فضا برای بازیکنان
نحوه بازی :
– از پســـران و دختـــران بخواهیـــد کـــه در یـــک دایـــره
بایس ــتند .از آنه ــا بخواهی ــد دستش ــان را در مقاب ــل خ ــود
ق ــرار دهن ــد ،درس ــت مانن ــد نگ ــه داش ــتن ی ــک فرم ــان.
– بـــرای شـــروع بـــازی یـــک بازیکـــن مـــی گویـــد :حرکـــت.
ســپس بازیکنــان حرکــت دســت را ماننــد چرخــش فرمــان
ب ــه س ــمت چ ــپ ی ــا راس ــت انج ــام م ــی دهن ــد.
– بازیکن ــان دیگ ــر بای ــد حرک ــت بازیک ــن اصل ــی را کپ ــی
کنن ــد.
– بــرای تغییــر جهــت ،یــک بازیکــن مــی گویــد  :بــه چــپ یــا
بــه راســت یــا مایــل بــه چــپ و  ...و ســپس حرکــت.
– اگ ــر ی ــک بازیک ــن اش ــتباه انج ــام ده ــد ،از ب ــازی بی ــرون
م ــی رود و م ــی توان ــد برای ــش جریم ــه ای نی ــز لح ــاظ ش ــود.
– پ ــس از آن ،بازیکن ــان ادام ــه م ــی دهن ــد ت ــا زمان ــی ک ــه
فق ــط یک ــی از آنه ــا باق ــی مان ــده باش ــد.
 -5اردک بازیگوش
اردک حـــواس پـــرت یـــک بـــازی دســـته جمعـــی ســـرگرم
کننـــده اســـت کـــه مـــی توانـــد در هـــر مکانـــی کـــه دارای
فضـــای کافـــی باشـــد انجـــام شـــود .ایـــن بـــازی نیـــاز بـــه
آش ــنایی بی ــن بازیکن ــان دارد ،ک ــه باع ــث م ــی ش ــود هم ــه
چیـــز بـــرای نوجوانـــان بیشـــتر هیجـــان انگیـــز باشـــد.
تعداد بازیکنان – 4یا بیشتر
اقالم مورد نیاز  :فضا برای بازیکنان
نحوه بازی :
– از بازیکن ــان بخواهی ــد در ی ــک دای ــره نشس ــته و ی ــک
نف ــر را در مرک ــز ق ــرار دهن ــد.
– شـــخص وســـط را مـــی توانیـــد خـــرس بنامیـــد ،او بایـــد
چش ــم خ ــود را بس ــته و چن ــد ب ــار دور خ ــودش بچرخ ــد .در
همی ــن ح ــال ،بازیکن ــان دیگ ــر ب ــه س ــرعت جاهایش ــان را
تغیی ــر م ــی دهن ــد.
– هنگام ــی ک ــه هم ــه مج ــدد ًا در حلق ــه نشس ــتند ،خ ــرس
دیگ ــر بازیکن ــان را ب ــا ی ــک روزنام ــه ی ــا ب ــا قاش ــق چوب ــی
لم ــس م ــی کن ــد.
– خ ــرس روی ی ــک ف ــرد متوق ــف م ــی ش ــود و در مقاب ــل او
م ــی نش ــیند .ای ــن بازیک ــن بای ــد مانن ــد ی ــک اردک از خ ــود
ص ــدا در بی ــاورد.

– خــرس بایــد شناســایی کنــد کــه بازیکــن فــوق چــه کســی
اســـت ،اگـــر درســـت حـــدس بزنـــد جـــای خـــرس و اردک
ع ــوض م ــی ش ــود و در غی ــر ای ــن ص ــورت ت ــا زمان ــی ک ــه
خ ــرس ح ــدس درس ــت بزن ــد ،ب ــازی ب ــرای ی ــک دور دیگ ــر
ادام ــه م ــی یاب ــد.
ت ــاش نوجوان ــان ش ــما ب ــرای اس ــتفاده از صداه ــای جعل ــی
م ــی توانن ــد بس ــیار س ــرگرم کنن ــده باش ــد.
 -6انباشتن شکالت روی سر
ایــن یــک بــازی مهارتــی ســاده و البتــه خنــده دار اســت کــه
نوجوانــان شــما مــی تواننــد در یــک مهمانــی بــازی کننــد.
تعداد بازیکنان –  3یا بیشتر
اقالم مورد نیاز  :شکالت یا کوکی
نحوه بازی :
– در ایـــن بـــازی ســـاده مبتنـــی بـــر جمـــع کـــردن و حفـــظ
تع ــادل ،بازیک ــن بای ــد خ ــم ش ــود و ش ــروع ب ــه جم ــع ک ــردن
ش ــکالت ه ــا پش ــت س ــر خ ــود کن ــد.
– آنهـــا بایـــد تـــا جایـــی کـــه مـــی تواننـــد بـــا حفـــظ تعـــادل
شـــکالتها تعـــداد بیشـــتری را جمـــع کننـــد.
– اگــر شــکالت هــا بریزنــد ،فــرد دیگــری فرصــت مــی کنــد
آن را امتحــان کنــد.
 -7پانتومیم
ای ــن ی ــک ب ــازی س ــرگرم کنن ــده اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه
تواناییه ــای دخت ــران ب ــرای آنه ــا مناس ــب ت ــر اس ــت و آنه ــا
بیش ــتر از پس ــران ب ــه ای ــن ب ــازی عالق ــه دارن ــد.
تعداد بازیکنان –  4یا بیشتر
اقـــام مـــورد نیـــاز  :قلـــم و کاغـــذ ،لـــوازم جانبـــی (مـــی
توانی ــد از ه ــر چ ــه دم دس ــتتان اس ــت اس ــتفاده کنی ــد)
نحوه بازی :
– روی تکــه هــای کاغــذ اســامی متفاوتــی ماننــد ،شــخصیت،
ش ــیء ی ــا روی ــدادی ک ــه م ــی توانی ــد آنه ــا را ب ــازی کنی ــد،
بنویس ــید.
– شــما مــی توانیــد دو گــروه بــا تعــداد برابــری از بازیکنــان
دو ایجــاد کنیــد.
– از یک ــی از بچ ــه ه ــا بخواهی ــد ی ــک تک ــه را بردارن ــد ی ــا
خودت ــان ب ــه عن ــوان مدی ــر یک ــی را ب ــه آنه ــا بدهی ــد.
– یکــی از دو تیــم بایــد نوشــته فــوق را اجــرا کــرده و تیــم
دیگ ــر ح ــدس بزن ــد و ب ــر حس ــب کیفیته ــای اج ــرا و ح ــدس
زدنه ــا قاض ــی تصمی ــم م ــی گی ــرد ک ــه چ ــه تیم ــی برن ــده
اس ــت .کالم نبای ــد رد و ب ــدل ش ــود ول ــی از ابزاره ــا م ــی
ت ــوان اس ــتفاده ک ــرد.
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شایستگی -سخنی از روی نارضایتی  .4نیایش -کلیسایی
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.1ظرف -غنی -شکاف .2کشتی خشن -لنز -پایتخت کشور
ساموآ .3پایتخت دولت سامانیان–رگ خواب نیلوفر هندی .4
شهر نیروگاه شمال -فرماندار .5پرهیزکار -اسب سفید .6از
ماه های سریانی -موشک زمین به زمین  .7عصب شناسی-
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ﮐﺎﺷﻣر
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ﻓﯾض آﺑﺎد
ﻓﯾروزه
ﻓرﯾﻣﺎن
طرﻗﺑﮫ ﺷﺎﻧدﯾز
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد
ﺷﺷﺗﻣد
ﺳرﺧس
ﺳﺗﺎد
ﺳﺑزوار
زاوه
رﺷﺗﺧوار
درﮔز
داورزن
ﺧوﺷﺎب
ﺧواف
ﺧﻠﯾل آﺑﺎد
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ﺗرﺑت ﺣﯾدرﯾﮫ
ﺗرﺑت ﺟﺎم
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شرکت  /امور تعداد خبر ارسالی آبان 99
3
باخرز
1
بجستان
3
بردسکن
10
تایباد
2
تربت جام
9
تربت حیدریه
1
جغتای
2
جوین
3
چناران
1
خلیل آباد
1
خواف
6
خوشاب
2
داورزن
3
درگز
2
رشتخوار
8
زاوه
8
سبزوار
22
ستاد
5
سرخس
0
ششتمد
0
صالح آباد
6
طرقبه شاندیز
2
فریمان
0
فیروزه
4
فیض آباد
3
قوچان
6
کاشمر
0
کالت
8
گلبهار
5
گناباد
20
نیشابور

انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
● ●انتصابات

علی رضا عباسی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب تبصره دو تربت حیدریه
میثم حسن زاده رئیس اداره آبفا کاریز
مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و اچ اس ای
رضا یاقوتی نیا
رئیس گروه بهره برداری از تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ
مجید عابدین
محمد کوهستانی رئیس اداره نظارت بر توسعه چاه ها
نشریه پیام آبفا برای همکاران گران قدر آرزوی موفقیت دارد.

● ●درگذشت

همکار آبفای تربت جام
		
در گذشت عبداللطیف مومنی
درگذشت پدر همسرمحترم احمداسماعیل زاده عسلی همکار ستاد
درگذشت مادر محترم الهه پاکیزه همکار ستاد
درگذشت محمدرضا گنجعلی و جمشیدابوی ثانی همکاران بازنشسته آبفا نیشابور
درگذشت پدرمحترم علی و جعفرنجفی همکاران ستاد
درگذشت مادر محترم محمدچنارانی همکار ستاد
نشریه پیام آبفا برای آن مرحوم  -رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد
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