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سخن سردبیر
کاهش نزوالت جوی و ضرورت مدیریت مصرف آب
کاهـــش بارندگـــی ناشـــی تغییـــرات اقلیمـــی در
خراســان رضــوی ضــرورت مدیریــت مصــرف آب
ب ــه وی ــژه در روزه ــای پایان ــی س ــال و تابس ــتان
آینده را دو چندان کرده است.
ب ــر اس ــاس اع ــام اداره هواشناس ــی خراس ــان رض ــوی
حج ــم ب ــارش ه ــا در  ۳۳شهرس ــتان ای ــن اس ــتان ب ــه ج ــز
"ری ــوش" مرک ــز شهرس ــتان کوهس ــرخ از ابت ــدای س ــال
زراعـــی جـــاری (مهـــر مـــاه) تاکنـــون نســـبت بـــه مـــدت
مش ــابه س ــال گذش ــته کمت ــر اس ــت.
ظـــرف چهـــار مـــاه نخســـت ســـال زراعـــی جـــاری یعنـــی
مه ــر ت ــا پای ــان دی م ــاه امس ــال  ۴۷میلیمت ــر بارندگ ــی
در اس ــتان ثب ــت ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن می ــزان نس ــبت
بـــه مـــدت مشـــابه دوره بلندمـــدت آمـــاری  ۱۸درصـــد
کاه ــش نش ــان م ــی ده ــد.
میـــزان بارندگـــی در خراســـان رضـــوی ظـــرف مـــدت
مش ــابه س ــال زراع ــی گذش ــته  ۸۵میلیمت ــر و در دوره
بلندمـــدت آمـــاری  ۵۷میلیمتـــر ثبـــت شـــده بـــود.
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کمتری ــن حج ــم ب ــارش ظ ــرف ای ــن م ــدت در س ــبزوار ب ــا
 ۲۱میلیمت ــر و بیش ــترین حج ــم ب ــارش در ری ــوش ب ــه
میـــزان  ۱۰۶میلیمتـــر بـــاران گـــزارش شـــده اســـت.
حج ــم ب ــارش ثب ــت ش ــده در ایس ــتگاه مش ــهد نی ــز ظ ــرف
چهــار مــاه نخســت ســال زراعــی جــاری  ۴۳میلیمتــر بــوده
کــه  ۳۸درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه دوره آمــاری بــا
کاهــش مواجــه بــوده اســت.
در مجمـــوع میانگیـــن نـــزوالت جـــوی در اســـتان ۱۱۸
هـــزار کیلومتـــر مربعـــی خراســـان رضـــوی (معـــادل ۹
درصــد مســاحت کل ایــران) ۲۱۰ ،میلیمتــر و در کشــور
 ۲۴۰میلیمتـــر اســـت.
خراس ــان رض ــوی ب ــا  6میلی ــون جمعی ــت اس ــتانی خش ــک
و نیمهخشـــک محســـوب میشـــود زیـــرا  ۷۵درصـــد
وســعت آن در اقلیــم بیابانــی یعنــی خشــک ،نیمهخشــک
و فراخش ــک ق ــرار دارد.
بـــا توجـــه بـــه ایـــن آمارهـــای نگـــران کننـــده واز ســـوی
دیگ ــر افزای ــش مص ــرف آب ش ــهروندان و روس ــتائیان

ب ــرای مقابل ــه ب ــا کرون ــا وی ــروس و نزدی ــک ش ــدن ب ــه
روزهـــای آخـــر ســـال و اقـــدام بســـیاری از مشـــترکان
ب ــه خان ــه تکان ــی ک ــه می ــزان مص ــرف آب را ب ــه ش ــکل
فزآینـــده ای افزایـــش مـــی دهـــد الزم اســـت مصـــرف
کننـــدگان بـــا حـــذف برخـــی اقدامـــات غیرضـــرور کـــه
آب فراوان ــی را ب ــه خ ــود اختص ــاص م ــی ده ــد  ،زمین ــه
ادام ــه تامی ــن آب پای ــدار را ب ــرای تم ــام ه ــم اس ــتانها
فراه ــم آورن ــد.
ه ــر چن ــد ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی تم ــام
ت ــوان و امکان ــات خ ــود را ب ــرای تامی ــن آب ش ــرب س ــه
میلی ــون و 300ه ــزار نف ــر جمعی ــت ش ــهری و روس ــتایی
ب ــه کار گرفت ــه و م ــی گی ــرد ول ــی نق ــش مش ــترکان ب ــرای
ادام ــه ای ــن رون ــد خدم ــت رس ــانی ،مه ــم و تاثی ــر گ ــذار
اســـت و در صـــورت همـــکاری و همیـــاری مـــردم بـــا
خادمــان آبفــا کــه شــب روز نمــی شناســند مــی تــوان بــه
ف ــردای بهت ــر آب ــی امی ــد داش ــت و مان ــع کمب ــود و حت ــی
قطــع آب بــه ویــژه بــرای مناطــق کمتــر برخــوردار شــویم.

امضای تفاهم نامه هوشمندسازی و دیسپاچینگ شبکه آبرسانی
شرکت آبفا خراسان رضوی
تفاه ــم نام ــه هوشمندس ــازی و دیس ــپاچینگ ش ــبکه آبرس ــانی
شـــرکت آب وفاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــا حضـــور ســـورنا
ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیـــس جمهـــور در مشـــهد
امضاء شد.
ای ــن تفاه ــم نام ــه در مراس ــمی ک ــه در پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان
خراس ــان رض ــوی برگ ــزار ش ــد ب ــه امض ــای مدی ــران عام ــل ش ــرکت
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آبفــا خراســان رضــوی و شــرکت دانــش بنیــان مهپویــان امیــن منتظــر
رســید.بر اســاس ایــن تفاهــم نامــه کــه درقالــب  7بنــد تنظیــم شــده
اســت طرفیــن در زمینــه طراحــی و پیــاده ســازی فراســامانه هوشــمند
بهــره بــرداری تاسیســات آبرســانی و دیســپاچینگ هوشــمند شــرکت
آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی (ش ــرکت آب و فاض ــاب تبص ــره دو
نیش ــابور)همکاری م ــی کنن ــد.در ای ــن مراس ــم س ــید ابراهی ــم عل ــوی

مدیرعامـــل آبفـــا اســـتان از آمادگـــی ایـــن شـــرکت بـــرای مدیریـــت
راهب ــردی و انج ــام هماهنگ ــی ه ــای الزم در جه ــت تس ــهیل اج ــرای
تفاه ــم نام ــه خب ــرداد و مرتض ــی تقوای ــی حس ــین زاده مدی ــر عام ــل
ش ــرکت دان ــش بنی ــان مهپوی ــان ه ــم ب ــه اه ــداف تفاه ــم نام ــه اش ــاره
و آمادگـــی ایـــن شـــرکت را بـــرای اجـــرای طـــرح در ســـایر شـــهرهای
م ــورد تواف ــق اع ــام ک ــرد.

شمــــاره  ،164بهمن ماه 1399
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9آزمایشـــگاه میکروبـــی شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رض ــوی توس ــط گ ــروه ممی ــزی ش ــرکت مهندس ــی آب و فاض ــاب
کشـــور بـــر اســـاس ویرایـــش اســـتاندارد 17025
آزمایشـــگاهها ورژن  2017ارزیابـــی شـــدند.بر اســـاس گـــزارش
ممی ــزان  ،اقدام ــات ای ــن ش ــرکت ب ــا توج ــه ب ــه پی ــاده س ــازی و ارتق ــاء
ورژن اســـتاندارد  17025از  2005بـــه 2017و تطبیـــق کلیـــه
مس ــتندات قاب ــل تقدیراع ــام و مق ــرر ش ــد :تجربی ــات آبف ــا خراس ــان
رض ــوی در ای ــن بخ ــش در اختی ــار س ــایر ش ــرکت ه ــای آبف ــا در کش ــور
گذاشــته شــود.این موفقیــت درپــی حضــور  5روزه ممیــزان شــرکت
مهندســی آب و فاضــاب کشــور در ایــن اســتان و ارزیابــی امکانــات و
تجهیــزات و عملکــرد نیروهــای آزمایشــگاه هــای باکتریولوژیــک ســتاد،
ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب تبص ــره دو نیش ــابور  ،س ــبزوار و ترب ــت
حیدری ــه و اموره ــای قوچ ــان ،ترب ــت جام،خ ــواف ،م ــه والت ،و کاش ــمر
احــراز شــد .نتایــج ارزیابــی ممیــزان شــرکت مهندســی آبفــا کشــور در
جلســـه ای کـــه از طریـــق ویدئـــو کنفرانـــس برگـــزار شـــد بـــه اطـــاع
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دســـت انـــدرکاران حـــوزه آزمایشـــگاه هـــای آبفاخراســـان رضـــوی
رســید.در ایــن نشســت ابتــدا ممیــزان  ،مســتندات خــود را ازارزیابــی
آزمایش ــگاه ه ــای ن ــه گان ــه ارائ ــه دادن ــد  ،س ــپس هوش ــیار اکب ــری
رئیــس آزمایشــگاه هــا توضیحــات کاملــی در بــاره مطالــب عنــوان شــده
مطـــرح کـــرد کـــه مـــورد قبـــول واقـــع شـــد.در ادامـــه معـــاون منابـــع
انس ــانی و تحقیق ــات آبف ــا اس ــتان ب ــا قدردان ــی از س ــرممیز و ممی ــزان
شــرکت مهندســی اظهــار داشــت :تحلیــل نتایــج ممیــزان و نــکات قابــل
بهب ــود ب ــرای ارتقــ ِاء ه ــر چ ــه بیش ــتر آزمایش ــگاه ه ــای آبف ــا خراس ــان
رضــوی در دســتورکار قــرار مــی گیرد.محمدعبــاس زاده اجــرای طــرح
یــک پارچــه ســازی شــرکت هــای آب و فاضــاب شــهری و روســتایی را
یـــک اتفـــاق بـــرای صنعـــت آب و فاضـــاب کشـــور توصیـــف و خاطـــر
نشــان کــرد :مســئول و کارشناســان آزمایشــگاه هــای آبفــا ازنیروهــای
کارآمــد و بــا تجربــه هســتند و واحدهــای آزمایشــگاهی نیــز از وســایل
وامکان ــات الزم برخوردارن ــد و ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه کمب ــود مناب ــع
مالــی بــا توجــه بــه عنایــت مدیریــت عامــل بــه موضــوع کنتــرل کیفیــت

آب خلل ــی دررون ــد کاروپیش ــرفت فعالی ــت ه ــای آزمایش ــگاهی ایج ــاد
نک ــرده است.س ــر ممی ــز ش ــرکت مهندس ــی خان ــم مهن ــدس س ــهراب
نی ــا نی ــز تاکی ــد ک ــرد :انتظ ــارات از آبف ــا خراس ــان رض ــوی ب ــه س ــبب
برخــورداری از توانمنــدی هــای آزمایشــگاهی زیــاد اســت.مدیر مرکــز
پایــش کنتــرل و نظــارت بــر کیفیــت آب و فاضــاب آبفــا هــم در حاشــیه
ایـــن نشســـت گفت:برابـــر جمـــع بنـــدی و گـــزارش ســـرممیز
مقررش ــد:آموزش نیروه ــای نمون ــه ب ــردارو خری ــد تجهی ــزات الزم از
جملـــه مـــواد مرجـــع کـــدورت ســـنج و تکمیـــل مستندســـازی هـــا در
دســتور کار آبفــا قــرار بگیرد.بــه گفتــه محمدجــواد ادیبــی نیــا در ایــن
جلس ــه همچنی ــن ازش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــه عل ــت
ارتق ــاء ورژن اس ــتاندارد  17025از  2005ب ــه  2017ب ــا توج ــه ب ــه
آمــوزش کلیــه کاربــران وبازنگــری و بازنویســی مســتندات مدیریتــی
آزمایش ــگاه ه ــا تقدی ــر ش ــد و س ــرممیز ش ــرکت مهندس ــی موافق ــت
خ ــود را ب ــا اعط ــای گواهینام ــه اس ــتاندارد  17025ب ــرای آزمایش ــگاه
های 9گانه اعالم کرد.
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گواهینامه استاندارد  17025آزمایشگاه های باکتریولوژیک آبفا خراسان رضوی
برای پنجمین سال متوالی تمدید شد

مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت بــر کنتــرل کیفیــت آب و فاضــاب
خراســان رضــوی از ارزیابــی کمیتــه حفاظــت از منابــع آب ایــن
اس ــتان توس ــط ش ــورای ارزیاب ــی وزارت نی ــرو خب ــر داد.محم ــد
جــواد ادیبــی نیــا کــه دبیــری ایــن کمیتــه را نیــز برعهــده دارد افــزود:
اعض ــای ای ــن ش ــورا در جلس ــه ای ک ــه اوای ــل بهم ــن م ــاه س ــال ج ــاری
در س ــتاد آبف ــا اس ــتان برگ ــزار ش ــد ریاس ــت کمیت ــه حفاظ ــت از مناب ــع
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آب را ب ــه س ــید ابراهی ــم عل ــوی مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب
خراســـان رضـــوی محـــول کردند.بـــه گفتـــه وی در ایـــن نشســـت
همچنیـــن اقدامـــات کمیتـــه حفاظـــت از منابـــع آب درقالـــب چـــک
لیس ــت تهدی ــدات کیف ــی مناب ــع آب را ب ــا اس ــتفاده از نقش ــه ه ــای
 GISبـــه اطـــاع حاضـــران رســـید .وی نمایـــش نقشـــه هـــای
همترازوضعیـــت پارامترهـــای کیفیـــت منابـــع آب اســـتان بـــه لحـــاظ

شــوری ،میــزان ســدیم  ،منیزیــم ،ســولفات منیزیــم و فلــزات ســنگین
(ک ــروم ،آرس ــنیک،و س ــرب) را از دیگ ــر برنام ــه ه ــای ای ــن نشس ــت
برش ــمرد و اظه ــار داش ــت :ارزیاب ــان وزارت نی ــرو همچنی ــن از تی ــم
حفاظ ــت کیف ــی مناب ــع آب اس ــتان و دبی ــر ای ــن کمیت ــه ب ــه دلی ــل تهی ــه
نقشــه هــا و رونــد رو بــه رشــد تغییــرات از ســال  89تــا  99قدردانــی
کردند.
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ارزیابی کمیته حفاظت از منابع آب خراسان رضوی توسط شورای ارزیابی وزارت نیرو

ص ــورت ه ــای مال ــی وگ ــزارش عملکردسال98ش ــرکت ه ــای
آب وفاضــاب شــهری و روســتایی خراســان رضــوی و همچنیــن
بودجـــه پبشـــنهادی ســـال  1400ایـــن شـــرکت درمجمـــع
عمومی عادی صاحبان سهام تصویب شد.
درای ــن جلس ــه ک ــه از طری ــق ویدئ ــو کنفران ــس وب ــه ریاس ــت مع ــاون
برنامـــه ریـــزی واموراقتصـــادی شـــرکت مهندســـی آب وفاضـــاب
کشوربرگزارشـــد مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــاب خراســـان
رض ــوی گ ــزارش فعالی ــت ه ــای هیئ ــت مدی ــره را ش ــامل راهبرده ــای
بخ ــش آب و فاض ــاب  -مناب ــع و مص ــارف  ،درآمده ــا و هزین ــه ه ــا-
اطالع ــات به ــره ب ــرداری تاسیس ــات – مهندس ــی  ،توس ــعه و بهس ــازی

6

تاسیســـات -تغییـــر فضـــای کســـب و کار -منابـــع انســـانی – انجـــام
تکالیــف مجمــع ،چالــش هــای موجودوراهکارهــا ارائــه داد و وضعیــت
ترازنام ــه س ــال  98را ب ــه اط ــاع اعض ــای مجم ــع رس ــاند.
درادامـــه مدیـــران وکارشناســـان معاونـــت هـــای نظـــارت بربهـــره
بـــرداری ونیـــروی انســـانی و پشـــتیبانی شـــرکت مهندســـی آبفـــای
کشـــوربه نقدوبررســـی عملکردسال98شـــرکت آب وفاضـــاب
خراســان رضــوی پرداختندکــه مدیرعامــل ،معــاون مالــی و پشــتیبانی
و نماین ــده س ــهام ش ــهرداری ه ــای اس ــتان توضیح ــات الزم را بی ــان
کردن ــد وب ــه پرس ــش ه ــای مط ــرح ش ــده پاس ــخ دادن ــد.
س ــپس مع ــاون برنام ــه ری ــزی واموراقتص ــادی ش ــرکت مهندس ــی آب

وفاض ــاب کش ــورعملکرداین ش ــرکت را ب ــا وج ــود مش ــکالت عدی ــده
 ،مثبـــت و موثرارزیابـــی و از تـــاش مدیرعامـــل وهمـــکاران آبفـــای
اســتان درکســب موفقیــت هــای گوناگــون بــه ویــژه افزایــش درآمــد
قدردان ــی ک ــرد.
مسعودخشـــائی بـــا وجـــود مشـــکالت تامیـــن آب مشـــترکان اســـتان
وســیع خراســان رضــوی ،عملکــرد ایــن شــرکت در حــوزه هــای تبصــره
ســـه و مـــاده هفـــت را خـــوب توصیـــف و بـــر ادامـــه همیـــن رونـــد ،و
ح ــذف قب ــوض کاغ ــذی ت ــا پای ــان س ــال ج ــاری تاکی ــد ک ــردو خواس ــتار
برنامـــه ریـــزی بـــرای کاهـــش مطالبـــات آبـــداران تـــا حـــد ممکـــن
شد.
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صورت های مالی سال 98شرکت های آبفای شهری و روستایی خراسان رضوی
تصویب شد

دوره آموزشـــی  IMSبـــه مـــدت  5روز در محـــل مجتمـــع
خراسان برای كاركنان ستادی برگزار شد.
در ایـــن دوره آخریـــن ویرایـــش سیســـتم هـــای مدیریـــت
كیفی ــت و سیس ــتم مدیری ــت زیس ــت محیط ــی و سیس ــتم مدیری ــت
ایمنـــی و بهداشـــت شـــغلی توســـط دكترعلیرضـــا پورمصـــداق
ســـرممیز سیســـتم هـــای مدیریتـــی بـــه همـــکاران آمـــوزش داده
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شـــد .بـــه گـــزارش دفتـــر آمـــوزش آبفـــا اســـتان خراســـان رضـــوی
در مجم ــوع ح ــدود  100نف ــر از هم ــكاران در پن ــج گ ــروه  20نف ــری
بـــا رعایـــت پروتـــكل هـــای بهداشـــتی درایـــن دوره هـــا شـــرکت
کردند.
همچنیـــن دوره آموزشـــی قانـــون کار وطبقـــه بنـــدی مشـــاغل بـــا
تدری ــس محم ــد عب ــداهلل پورعض ــو کمیت ــه طبق ــه بن ــدی مش ــاغل در

س ــتاد و اموره ــای ترب ــت ج ــام و گناب ــاد ب ــرای هم ــکاران انتقال ــی از
شـــرکت آب و فاصـــاب روســـتایی بـــه جهـــت آشـــنایی بـــا چگونگـــی
تطبیـــق و صـــدور احـــکام کارگزینـــی برابـــر طـــرح طبقـــه بنـــدی و
ارزشـــیابی مشـــاغل برگـــزار شـــد.
ادام ــه رون ــد آم ــوزش قان ــون کار ب ــرای ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو و
س ــایر اموره ــا در ح ــال برنام ــه ری ــزی اس ــت.
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برگزاری دوره های آموزشی  IMSو قانون کار برای كاركنان آبفا خراسان رضوی

دهه فجر

افتتاح حدود 496میلیارد ریال پروژه آب و فاضالب در خراسان رضوی

8

شمــــاره  ،164بهمن ماه 1399

همزمــان بــا دهــه فجــر انقــاب اســامی چنــد پــروژه صنعــت آب
و فاضــاب شــهری و روســتایی در خراســان رضــوی افتتــاح شــد
 .بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی
ب ــرای اج ــرای ای ــن تع ــداد پ ــروژه ک ــه در شهرس ــتان ه ــای نیش ــابور ،
تربــت حیدریــه  ،خــواف  ،خلیــل آبــاد  ،درگــز ،بردســکن  ،گنابــاد  ،چنــاران
و کوهس ــرخ م ــورد به ــره ب ــرداری ق ــرار گرفتن ــد  495میلی ــارد و700
میلی ــون ری ــال از مح ــل اعتب ــارات مل ــی و مناب ــع داخل ــی هزین ــه ش ــده
اســت .ســید ابراهیــم علــوی پــروژه هــای شــرکت آب و فاضــاب تبصــره

دو نیش ــابور را ش ــامل آبرس ــانی ب ــه نیش ــابور از دش ــت فوش ــنجان ،
اعــام کــرد و گفــت :پــروژه سیســتم تغلیــظ لجــن تصفیــه خانــه فاضــاب
شــهر تربــت حیدریــه و آزمایشــگاه باکتریولوژیــک امــور بردســکن هــم
در ای ــام اهلل ده ــه فج ــر ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید .وی همچنی ــن ب ــه
پــروژه آبرســانی روســتای خلیــل آبــاد شهرســتان درگــز اشــاره و اعــام
ک ــرد  :در اج ــرای ای ــن پ ــروژه 21میلی ــاردو 500میلی ــون ری ــال توس ــط
شــرکت و ســه میلیــارد و 500میلــون ریــال هــم از ســوی خیــران تامیــن
شـــد .بـــه گفتـــه وی در ایـــن ایـــام  5جایـــگاه برداشـــت آب شـــرب

درشــهرکاخک شهرســتان گنابــاد مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت و بــا
افتتــاح مجتمــع آبرســانی روســتای ســوهان شهرســتان چنــاران هــم آب
ش ــرب م ــورد نی ــاز اهال ــی س ــه روس ــتا تامی ــن ش ــد .عل ــوی اف ــزود :س ــه
ه ــزار روس ــتایی در شهرس ــتان خ ــواف نی ــز ب ــا اج ــرای دو پ ــروژه  ،از آب
ش ــرب برخ ــوردار ش ــدند .وی ب ــا بی ــان اینک ــه آب ش ــرب ش ــهر ش ــش
هــزار نفــری ریــوش شهرســتان کوهســرخ نیــز بــا افتتــاح پــروژه بــزرگ
آبرســانی بندخوشــرود  ،بهبــود یافــت افــزود :بــرای اجــرای ایــن پــروژه
بزرگ آبرسانی بالغ بر ۷۰میلیارد ریال هزینه شده است.

اختتامیه جشنواره فیلم و عکس

معرفی برگزیدگان جشنواره های عکس آب و زندگی تربت حیدریه
وفیلم کوتاه 60ثانیه ای کاشمر
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در گام نخســـت 40اثـــر در قالـــب فیلـــم –
انیمیشـــن -مســـتند و کلیـــپ بـــه دبیرخانـــه
جشـــنواره ارســـال شـــد کـــه هیئـــت داوران در
مرحلــه اول 10اثــر را شایســته حضــور در مرحلــه
نهایـــی تشـــخیص داد و در مرحلـــه دوم پـــس از
بررســـی و دقـــت نظـــر کامـــل  ،یـــک فیلـــم و3
انیمیشـــن بـــه عنـــوان اثـــر برگزیـــده انتخـــاب
شدند.

نقش هنر در انتقال مفاهیم
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رض ــوی ه ــم از حض ــور در جم ــع هنرمن ــدان اظه ــار
خوشـــوقتی کـــرد و انتقـــال مفاهیـــم بـــه افـــراد
ب ــا توج ــه ب ــه فراخ ــور س ــطح فرهنگ ــی جامع ــه را

نیازمنـــد برخـــی ابزارهـــا دانســـت و گفـــت :در
ایـــن بیـــن هنـــر نقشـــی پررنـــگ تـــر  ،فراگیـــر و
اثرگ ــذار دارد ک ــه م ــی بایس ــت ب ــه خوب ــی از آن
به ــره برد.س ــید ابراهی ــم عل ــوی ب ــا بی ــان اینک ــه
هنــر و هنرمنــد را نمــی تــوان قیمــت گــذاری کــرد
گف ــت:در ای ــن دو جش ــنواره ب ــا اس ــتفاده مناس ــب
از دو عامــل هنــر و هنرمنــد  ،دغدغــه هــا و چالــش
هــای حــوزه آب بــه خوبــی بــه تصویــر کشــیده شــد
تـــا شـــهروندان و مشـــترکان بیـــش از پیـــش بـــا
جای ــگاه آب  ،ای ــن عنص ــر ب ــی بدی ــل و غی ــر قاب ــل
جایگزی ــن آش ــنا ش ــوند.

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

خراســـان رضـــوی یکـــی از آرزوهـــای دســـت
انـــدرکاران بخـــش فرهنـــگ را ایجـــاد ارتبـــاط
جامعــه بــا صنعــت اعــام کــرد وگفــت :در ایــن بیــن
نق ــش هنرمن ــدان و نخب ــگان ب ــه وی ــژه در دوران
تراک ــم مطالب ــات س ــازنده ،حائ ــز اهمی ــت اس ــت.
جعفــر مرواریــد بــا بیــان اینکــه نیــاز بــه آب ،امــری
جهانــی و رفــع مشــکالت ایــن حــوزه راه حــل جهانــی
را مـــی طلبـــد خاطـــر نشـــان کـــرد  :بـــا ایـــن حـــال
ن ــگاه بوم ــی و ایران ــی اس ــامی ب ــه ای ــن موض ــوع
ب ــه کاه ــش بس ــیاری از هزین ــه ه ــا کم ــک خواه ــد
کــرد و دیــد هنرمنــدان از لنــز دوربیــن نیــز تاثیــر
گـــذاری هنـــر در فضـــای معاصـــر را نشـــان مـــی
ده ــد کم ــا اینک ــه هنرمن ــدان در ابع ــاد مختل ــف از
جمل ــه اقتصاد(جش ــنواره زعف ــران) نق ــش آفری ــن
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برتریــن هــای جشــنواره هــای عکــس آب و
زندگـــی تربـــت حیدریـــه و فیلـــم کوتـــاه
60ثانیــه ای کاشــمر در مراســمی بــا حضــور
مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب و مدی ــران کل
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی و روابـــط عمومـــی
اس ــتانداری خراس ــان رض ــوی و ارتب ــاط تصوی ــری
مدیـــر کل روابـــط عمومـــی و امـــور بیـــن الملـــل
شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور بـــا
اهداتندی ــس و ل ــوح تجلی ــل ش ــدند.در مراس ــم
اختتامیـــه ایـــن دوجشـــنواره ،رئیـــس شـــورای
سیاس ــت گ ــذاری جش ــنواره و مدی ــر دفت ــر رواب ــط
عمومــی و آمــوزش همگانــی آبفــا خراســان رضــوی
گزارشـــی از نحـــوه برگـــزاری و داوری آثـــار را
ارائ ــه داد و گف ــت :ب ــا تعام ــل و هم ــکاری بس ــیار
خــوب اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان
هــای تربــت حیدریــه و کاشــمر  ،جشــنواره اســتانی
مجـــازی عکـــس آب و زندگـــی تربـــت حیدریـــه و
فیلـــم کوتـــاه 60ثانیـــه ای کاشـــمررقم خـــورد و
خوشـــبختانه بـــا اســـتقبال بـــی نظیـــر هنرمنـــدان
روب ــرو شد.س ــعید روزی اظه ــار داشت:جش ــنواره
عکـــس آب و زندگـــی تربـــت حیدریـــه در
س ــال1392بصورت شهرس ــتانی برگ ــزار ک ــه در
مراســـم اختتامیـــه آن قـــول برگـــزاری ایـــن
جشـــنواره بصـــورت اســـتانی داده شـــد و ایـــن
اتفـــاق در ســـال  1399رخ داد .وی موضوعـــات
بخ ــش اصل ــی جش ــنواره ترب ــت حیدری ــه را آب در
خان ــواده – آب و محی ــط زیس ــت –آب و نگاه ــی ب ــه
آین ــده – مدیری ــت مص ــرف آب و بخ ــش وی ــژه "آب
و محـــرم" برشـــمرد کـــه در مجمـــوع  507اثـــر بـــه
دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــد و از ایــن تعــداد
 10اثـــر از شهرســـتان هـــای مشـــهد -تربـــت
حیدریه-گناباد-چناران-ســـبزوار و قوچـــان
برگزیـــده شـــدند کـــه 5اثـــر هـــم مـــورد تقدیـــر
داوران قـــرار گرفـــت.وی بـــه جشـــنواره فیلـــم
کوت ــاه 60ثانی ــه ای کاش ــمر اش ــاره ک ــرد و اف ــزود:
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مخاط ــب را درگی ــر موضوع ــات مختل ــف کنن ــد.

بیانیه پایانی
در ادام ــه پ ــس از قرائ ــت بیانی ــه ه ــای پایان ــی و
هیئــت داوران نفــرات برتــر هــر رشــته بــه شــرح
زی ــر معرف ــی ش ــدند.

برگزیـــدگان جشـــنواره آب و زندگـــی
تربـــت حیدریـــه :

آب اولین نیاز فیزیولوژی انسان
آنــگاه مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل
اســـتانداری خراســـان رضـــوی برگـــزاری ایـــن
جشــنواره را اقدامــی ارزشــمند برشــمرد و از آب
ب ــه عن ــوان اولی ــن نی ــاز فیزیول ــوژی انس ــان ن ــام
برد.مهــدی مومنــی ارتبــاط آب بــا موضــوع امنیــت
را یــاد آروشــد و تاکیــد کــرد :بــرای نجــات آب الزم
اســـت عملکـــرد مـــا پیوســـت رســـانه ای داشـــته
باشـــد کـــه ایـــن مهـــم در دو جشـــنواره عکـــس
ترب ــت حیدری ــه و فیل ــم 60ثانی ــه ای کاش ــمر ب ــه
ص ــورت عمل ــی مش ــاهده م ــی ش ــود.وی ب ــا بی ــان
اینک ــه ب ــا وج ــود ارزش ب ــاالی آب  ،قیم ــت آن در
کش ــور م ــا پائی ــن اس ــت اف ــزود :ب ــرای تش ــویق
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ضرورت تغییر نگرش ها به مقوله آب
همچنی ــن مدی ــرکل رواب ــط عموم ــی و بی ــن المل ــل
شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور از طریــق
ویدئــو کنفرانــس بــه بیــان چنــد توصیــه از قــرآن
در رابطـــه بـــا مصـــرف بهینـــه منابـــع خـــدادادی
پرداخـــت و از ایـــران بـــه عنـــوان کشـــوری بـــا
اقلیــم خشــک و نیمــه خشــک نــام بــرد کــه میــزان
ن ــزوالت ج ــوی آن ی ــک س ــوم متوس ــط دنیاس ــت.
علـــی ســـیدزاده مصـــرف بهینـــه آب را نیازمنـــد
تغیی ــر در رفت ــار ش ــهروندان و س ــه اق ــدام فن ــی،
تعرفـــه ای و قانونـــی و فرهنگـــی و تبلیغاتـــی
دانســـت و اضافـــه کـــرد :در صـــورت تغییـــر در
نگـــرش و رفتـــار فـــردی و گروهـــی بـــه اهـــداف
خ ــود در مدیری ــت مص ــرف آب خواهی ــم رس ــید.
وی در ایــن میــان نقــش هنرمنــدان را بــا اهمیــت
توصی ــف ک ــرد ک ــه ب ــا هن ــر خ ــود م ــی توانن ــد ذه ــن

رونمایـــی از پوســـتر دومیـــن جشـــنواره
فیل ــم کاش ــمر
در جریــان تقدیــر از دســت انــدرکاران برگــزرای
جش ــنواره ه ــای عک ــس ترب ــت حیدری ــه و فیل ــم
کاش ــمر ،پای ــان پوس ــتر دومی ــن جش ــنواره فیل ــم
60ثانیـــه ای آب کـــه قـــرار اســـت تابســـتان
1400در شهرســـتان کاشـــمر برگـــزار شـــود
رونمایـــی و توســـط مدیرعامـــل شـــرکت آب و
فاضـــاب و مدیـــران کل فرهنـــگ و ارشـــاد
اس ــامی و رواب ــط عموم ــی اس ــتانداری خراس ــان
رضـــوی امضـــاء شـــد .همچنیـــن بـــه پیشـــنهاد
هنرمن ــدان حاض ــر در مراس ــم و موافق ــت مدی ــر
عامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی و
مدی ــر کل رواب ــط عموم ــی ش ــرکت مهندس ــی آب
و فاضـــاب کشـــور مقـــرر شـــد جشـــنواره هـــای
س ــال 1400ب ــه ش ــکل مل ــی و سراس ــری برگ ــزار
ش ــود.
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بودنــد.وی بــا تقدیــر از آبفــا خراســان رضــوی کــه
بــه درســتی و دقــت  ،بخشــی از برنامــه ریــزی خــود
را بــه توســعه فرهنــگ صــرف جویــی آب از طریــق
خانـــواده  ،مدرســـه و جامعـــه اختصـــاص داده
اس ــت اظه ــار امی ــدواری کردس ــایر دس ــتگاههای
فرهنگ ــی نی ــز در ای ــن جه ــت گام بردارن ــد.

جامع ــه ب ــه هم ــکاری در هم ــه ح ــوزه ه ــا از جمل ــه
مدیری ــت مص ــرف آب  ،بای ــد م ــردم ب ــا م ــا هم ــدل
و س ــپس ه ــم اندی ــش و همس ــو ش ــوند.

احمـــد فیـــاض محمـــدی از مشـــهد -احمـــد رضـــا
مخت ــاری ف ــر از ترب ــت حیدری ــه -ج ــواد پرس ــت از
گناب ــاد -عل ــی بهمن ــی از چن ــاران -مجتب ــی موس ــی
زاده از مشــهد –محمــد حســن باقــری از قوچــان ،
زه ــره رضان ــژاد از گناب ــاد و ش ــریفه ا ..آب ــادی از
س ــبزوار
داوران جش ــنواره  :فرام ــرز بردبارعامل-ه ــادی
دهق ــان پ ــور و امیرعنایت ــی ( دبی ــر جش ــنواره)
برگزیـــدگان جشـــنواره فیلـــم 60ثانیـــه ای آب
کاشـــمر :مهـــدی قاســـمی –ســـید علـــی موســـوی
نژاد-حســـن مـــدرس – محمـــود قاسمی-ســـید
مبیـــن موســـوی نـــژاد و مهســـا پیشـــداد

داوران جشـــنواره  :جلیـــل یغمائی-مرتضـــی
بحرینــی -جــواد مهجــوری و حمیــد عشــقی ( دبیــر
جشـــنواره)

شرکت های مهندسین مشاور پس از اتمام پروژه ها ارزیابی می شوند
اولی ــن جلس ــه ه ــم اندیش ــی معاون ــت به ــره ب ــرداری و
توســعه آب شــرکت آب و فاضــاب خرســان رضــوی پــس
از ادغــام شــرکت هــای آب و فاضــاب شــهری و روســتایی
برگـــزار شـــد .در ایـــن نشســـت کـــه مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای
مهندس ــین مش ــاور (مرحل ــه س ــوم – خدم ــات نظ ــارت ب ــر پ ــروژه ه ــای
اجرای ــی ح ــوزه آب) حض ــور داش ــتند پ ــس از ارائ ــه گ ــزارش مدی ــر
دفتــر بهــره بــرداری و توســعه تاسیســات تامیــن و خطــوط انتقــال آب و
رئیــس گــروه نظــارت برطــرح هــای بهــره بــرداری و توســعه آب و بیــان
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اظهــارات حاضریــن  ،معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی اه ــداف کل ــی و خواس ــته ه ــای کارفرم ــا از
دس ــتگاه نظ ــارت ب ــر اج ــرای پ ــروژه ه ــا را تش ــریح ک ــرد .مه ــدی جه ــان
طل ــب ب ــا تاکی ــد ب ــر بررس ــی کام ــل ط ــرح  ،مدیری ــت پ ــروژه و ض ــرورت
پیگیـــری رفـــع مشـــکالت و موانـــع اجرایـــی گفـــت  :شـــرکت هـــای
مهندســین مشــاور در انتهــای پــروژه هــا بــرای ادامــه فعالیــت ارزیابــی
خواهنــد شــد.وی بــا مهــم خوانــدن راهنمایــی و راهبــری کامــل پیمانکار
در خصــوص اجــرای پــروژه هــا  ،نظــارت کامــل و بــدون نقــص پــروژه هــا

(تامی ــن کاال و اج ــرا)  ،اهتم ــام در اج ــرای پ ــروژه ه ــا در م ــدت زم ــان
پی ــش بین ــی ش ــده در پیم ــان و ارس ــال ب ــه موق ــع وضعی ــت کارک ــرد
پ ــروژه ه ــا اف ــزود :رعای ــت نظ ــم در مح ــدوده پ ــروژه ه ــای اجرای ــی
ضــروری اســت و بایســتی تمــام قوانیــن و مقــررات و بخشــنامه هــا  ،در
نظــارت پــروژه هــا اعمــال شــود.جهان طلــب همچنیــن خواســتار ســرعت
بخشــی بــه پــروژه هــا و اســتفاده بهینــه از فرصــت باقیمانــده تــا انتهــای
ســال بــرای جــذب اعتبــارات تخصیــص داده شــده در خصــوص اجــرای
طرح های آبرسانی به شهرها و روستاهای استان شد.

شمــــاره  ،164بهمن ماه 1399

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی:

در  10ماه سال  99انجام شد:

پیشـــنهادهای وارده بـــه دبیرخانـــه
نظـــام پیشـــنهادها در شـــرکت آب و
فاضـــاب خراســـان رضـــوی از رونـــد
 10ســاله قبــل پیشــی گرفــت .ایــن مطلــب را
معـــاون منابـــع انســـانی و تحقیقـــات آبفـــا
خراس ــان رض ــوی اع ــام ک ــرد و گف ــت :تع ــداد
پیش ــنهادها ب ــا عب ــوراز رق ــم  2040م ــورد ب ــه
سرانه  2 / 5پیشنهاد در سال رسید.
محم ــد عب ــاس زاده ضم ــن تاکی ــد ب ــر تس ــریع
در رونــد بررســی پیشــنهادها در ایــن مرحلــه
و نیزمشـــاركت بیشـــتر همـــکاران در ارائـــه
پشـــنهادهای ســـازنده افـــزود :همـــکاران
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هرگونــه پیشــنهاد و یــا نقطــه نظــر در خصــوص
نظـــام پیشـــنهادها را بـــا هـــدف بازســـازی و
بهبـــود ایـــن سیســـتم بـــه دبیرخانـــه نظـــام
پیشـــنهادها و یـــا از طریـــق خـــود ســـامانه در
قالـــب پیشـــنهاد بـــه اطـــاع دفتـــر توســـعه
مدیریـــت و تحقیقـــات رســـانده تـــا در جهـــت
رفـــع آن اقـــدام شـــود.
بـــه گفتـــه وی از ابتـــدای ســـال آتـــی نـــرم
اف ــزار جدی ــد نظ ــام پیش ــنهادها راه ان ــدازی و
پیشــنهادهای ارائــه شــده بــه صــورت كشــوری
و در بیــن شــركت هــای آب و فاضــاب سراســر
كش ــور ب ــه اش ــتراك گذاش ــته م ــی ش ــود.

مدیردفت ــر خدم ــات مش ــترکین آبف ــا اس ــتان خراس ــان رض ــوی عملک ــرد  10م ــاه ای ــن
دفتر را ارائه کرد.
محمدج ــواد قریش ــی اف ــزود :در ای ــن م ــدت 28هزارو110فق ــره انش ــعاب آب جدی ــد
واگ ــذار و 10ه ــزارو 50فق ــره انش ــعاب فاض ــاب ف ــروش رف ــت.
وی ازشناس ــایی  4هزارو16فق ــره انش ــعاب غیرمج ــاز آب ت ــا پای ــان دی م ــاه س ــال ج ــاری در
اس ــتان خب ــرداد ک ــه تاکن ــون 3ه ــزارو 346فق ــره آن تبدی ــل ب ــه مج ــاز ش ــده اس ــت.
وی میــزان درآمدهــای ســرمایه ای اخــذ شــده ناشــی از هرگونــه تفــاوت شــامل واحدشــماری
 ،ظرفی ــت س ــنجی و بازنگ ــری درآن و تغیی ــر کارب ــری و( ....تصحی ــح ق ــراردادی ه ــا) ت ــا پای ــان
دی م ــاه س ــالجاری را  104میلی ــارد ری ــال اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :مجم ــوع مبل ــغ درآم ــدی
بخ ــش س ــرمایه ای تاکن ــون  590میلی ــارد ری ــال ب ــوده اس ــت ک ــه از ای ــن می ــزان بال ــغ ب ــر 565
میلیــارد ریــال وصولــی نقــدی و 172میلیــارد ریــال مرتبــط بــا اخــذ مــاده  11قانــون تشــکیل
ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب م ــی باش ــد.

شمــــاره  ،164بهمن ماه 1399

روند افزایشی مشارکت همکاران آبفا
خراسان رضوی در ارائه پیشنهاد

واگذاری 38هزارو160فقره انشعاب
آب و فاضالب در خراسان رضوی

بان ــوان ش ــاغل در ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی در
س ــالروز می ــاد فرخن ــده حض ــرت فاطم ــه زه ــرا(س) و روز زن
ومـــادر بـــا اهـــداء شـــاخه گل و هدیـــه مـــورد تقدیـــر قـــرار
گرفتند.
در ای ــن مراس ــم ابت ــدا مری ــم موس ــوی مش ــاور مدیرعام ــل درآبف ــای
خراســان رضــوی امــور بانــوان گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده در
ح ــوزه زن ــان را ب ــه اط ــاع رس ــاند س ــپس مدی ــر عام ــل آبف ــا خراس ــان
رضــوی در ســخنانی بــا تجلیــل از نقــش بانــوان در انجــام امــور اداری
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و مدیریــت خانــه اظهــار داشــت :بانــوان شــاغل در مقایســه بــا مــردان
از مس ــئولیت بیش ــتر برخوردارن ــد چ ــرا ک ــه ع ــاوه ب ــر وظای ــف محول ــه
اداری پــس از اتمــام کار بایســتی بــه امــور روزمــره منــزل  ،فرزنــدان
و همس ــر خ ــود نی ــز رس ــیدگی کنن ــد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی اف ــزود :تع ــداد بان ــوان ش ــاغل در ای ــن ش ــرکت
در پ ــی اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب
ش ــهری و روس ــتایی افزای ــش یافت ــه و افتخ ــار م ــی کنی ــم ک ــه ای ــن
هم ــکاری ب ــه مناس ــبات خواهران ــه و برادران ــه تبدی ــل ش ــده اس ــت و

امیدواری ــم ب ــا همدل ــی و همی ــاری ه ــر چ ــه بیش ــتر بتوانی ــم در جه ــت
نیــل بــه اهــداف شــرکت کــه خدمــت بــه مــردم اســت گام هــای بلنــدی
برداریــم.وی در ادامــه بــر مراقبــت از روح و جســم همــکاران تاکیــد
کــرد و اظهــار داشت:خســتگی و آســیب دیدگــی جســم باعــث کاهــش
راندم ــان و عملک ــرد م ــی ش ــود .وی همچنی ــن هم ــکاران را ب ــه پ ــاک
س ــازی ان ــگاره ه ــای منف ــی توصی ــه ک ــرد و خواس ــتار برگ ــزاری کالس
هـــای آمـــوزش راه هـــای تقویـــت روح بـــا اســـتفاده از کارشناســـان
روانش ــناس ب ــه منظ ــور تقوی ــت کیفی ــت زندگ ــی کارکن ــان ش ــد.

شمــــاره  ،164بهمن ماه 1399

تقدیر از بانوان شاغل آبفا خراسان رضوی در سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا (س)

مراس ــم تجلی ــل از  31فرزن ــد ش ــهید و بازنشس ــته ایثارگ ــر
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی همزمـــان بـــا دهـــه
فجر انقالب اسالمی برگزار شد.
در ایـــن مراســـم مشـــاور مدیرعامـــل در امـــور ایثارگـــران اظهـــار
داشـــت :بـــر اســـاس دســـتور العمـــل وزارت نیـــرو ایثارگـــران طـــی
س ــه نوب ــت درس ــال م ــورد تقدی ــر ق ــرار م ــی گیرند.عل ــی باقرآب ــادی
افـــزود :فرزنـــدان جانبـــاز در روز جانبـــاز ،ایثارگـــران و رزمنـــدگان
در هفت ــه دف ــاع مق ــدس و در ده ــه فج ــر ه ــم خان ــواده معظ ــم ش ــهداء
تجلیـــل مـــی شـــوند.وی تعـــداد ایثارگـــران آبفـــا خراســـان رضـــوی
را ب ــا توج ــه ب ــه ی ــک پارچگ ــی ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهری و
روس ــتایی  127نف ــر اع ــام ک ــرد ک ــه از ای ــن تع ــداد  10نف ــر جانب ــاز،
 36تـــن فرزنـــد جانبـــاز27 ،تـــن رزمنـــده بیـــش از شـــش مـــاه 22 ،
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رزمن ــده کمت ــر از ش ــش م ــاه 12 ،نفرفرزن ــد ش ــهید و 20نف ــر ه ــم
ب ــرادر و خواه ــر ش ــهید م ــی باش ــند.
وی ب ــا قدردان ــی از ایثارگ ــری ه ــای رزمن ــدگان دوران دف ــاع مق ــدس
اظه ــار داش ــت:رزمندگان ب ــا احس ــاس رضای ــت من ــدی و در اوج تق ــوا
و اخــاص  ،ایثــار و جانفشــانی بــه میــدان نبــرد گذاشــتند و بســیاری
از آن ــان ب ــدون هی ــچ چش ــم داش ــتی از ج ــان خ ــود رفتن ــد و ب ــه درج ــه
رفی ــع ش ــهادت نائ ــل آمدن ــد.
ام ــام جماع ــت ش ــرکت ه ــم گفت:انق ــاب اس ــامی ای ــران ب ــه واس ــطه
برخ ــورداری از رهب ــری داهیان ــه  ،ایدئول ــوژی و مش ــارکت م ــردم ب ــه
پی ــروزی رس ــید.حجت االس ــام درفش ــان از ایثارگ ــران  ،جانب ــازان
و خانـــواده شـــهدا خواســـت بـــا زنـــده نگـــه داشـــتن تفکـــر انقـــاب ،
فرهنــگ اســتکبار ســتیزی را بــه نســل هــای آینــده منتقــل کننــد.در

ادام ــه پ ــس از بی ــان مطال ــب تع ــدادی از حاض ــران  ،مدی ــر عام ــل آبف ــا
خراس ــان رض ــوی ب ــا اس ــتناد ب ــه چن ــد آی ــه س ــوره بق ــره تاکی ــد ک ــرد:
ش ــهداء زن ــده ان ــد و ن ــزد پ ــروردگار روزی دارن ــد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــا بیـــان اینکـــه خداونـــد انســـان هـــا را بـــا
گرس ــنگی ،خ ــوف و نف ــس ،ام ــوال و ج ــان م ــورد آزمای ــش ق ــرار م ــی
ده ــد  ،س ــخت تری ــن آزم ــون  ،را نف ــس ج ــان دانس ــت و خاط ــر نش ــان
کــرد :ایثارگــران و خانــواده هــای شــهداء در آزمایــش الهــی ســرافراز
بیـــرون آمدنـــد و از بهتریـــن اجـــر در درگاه خداونـــد برخـــوردار
خواهن ــد ش ــد.
در پایــان مراســم مدیــر عامــل و معاونــان و امــام جماعــت آبفا خراســان
رضـــوی لـــوح تقدیـــر و جوایـــز فرزنـــدان شـــهداء و بازنشســـتگان
ایثارگ ــر را اه ــداء کردن ــد.
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تجلیل از  31فرزند شهید و بازنشسته ایثارگر شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

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

معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه
گـــذاری آبفـــا خراســـان رضـــوی اعـــام
ک ــرد :بخ ــش خصوص ــی در س ــالهای 94
ت ــا  99در مجم ــوع  13ه ــزار میلی ــارد ری ــال در
اج ــرای پ ــروژه ه ــای فاض ــاب ای ــن اس ــتان ب ــه
دو روش مالـــی بیـــع متقابـــل و  botســـرمایه
گذاری کرده است.
کتایـــون دل زنـــده افـــزود :ایـــن ســـرمایه
در پـــروژه هـــای فاضـــاب شـــهرهای گلبهـــار،
س ــبزوار ،ترب ــت حیدری ــه ب ــه کار رفت ــه اس ــت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه پـــروژه تصفیـــه خانـــه
فاض ــاب ش ــهر گلبه ــار ب ــا ظرفی ــت  30ه ــزار
مت ــر مکع ــب در ش ــبانه روز ب ــه به ــره ب ــرداری
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رس ــیده ی ــادآور ش ــد :تصفی ــه خان ــه فاض ــاب
شـــهرک توحیـــد ســـبزوار در مرحلـــه اجـــرا
ق ــرار دارد ،تاسیس ــات فاض ــاب ش ــهر ترب ــت
حیدریـــه مرحلـــه اجـــرا و بهـــره بـــرداری را
طـــی مـــی کنـــد  ،احـــداث و بهـــره بـــرداری از
تاسیســـات فاضـــاب شـــهر خـــواف در مرحلـــه
اب ــاغ ق ــرارداد و ش ــهرهای نیش ــابور و تایب ــاد
نیــز مرحلــه مذاکــره بــا ســرمایه گــذار را ســپری
می کند.
بــه گفتــه وی مــدل هــای مالــی ســرمایه گــذاری
بخ ــش خصوص ــی در بخ ــش فاض ــاب ش ــهرهای
کاش ــمر ،ترب ــت ج ــام ،گناب ــاد ،طرقب ــه  ،ش ــاندیز
و قوچــان هــم تهیــه شــده اســت.

بــا تجهیــز واحدهــای آزمایشــگاهی شــرکت
آب و فاضــاب خراســان رضــوی بــه وســایل
و امکانـــات مـــورد نیـــاز ،امـــکان تعییـــن
خلــوص آب ژاول در شهرســتان هــای ایــن اســتان
بـــر اســـاس دســـتورالمعل هـــای ابالغـــی شـــرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور فراهم شد.
ایـــن مطلـــب را رئیـــس آزمایشـــگاه هـــای آبفـــا
خراســـان رضـــوی اعـــام کـــرد و گفـــت:آب ژاول
پ ــس از تحوی ــل ب ــه اموره ــا بایس ــتی در فواص ــل
زمانــی معیــن مــورد انــدازه گیــری درصــد خلــوص
ق ــرار بگی ــرد.
هوش ــیار اکب ــری افزود:درص ــد خل ــوص آب ژاول
برحس ــب مص ــرف در منطق ــه ب ــا توات ــر مبتن ــی ب ــر
حجـــم موجـــود ،در زمـــان تحویـــل گیـــری ،بعـــد از
مصـــرف نصـــف حجـــم تحویـــل شـــده و در نهایـــت
در یـــک ســـوم حجـــم باقیمانـــده ؛ انـــدازه گیـــری
خواه ــد ش ــد.

وی بـــا بیـــان اینکـــه درجـــه و میـــزان خلـــوص آب
ژاول بس ــته ب ــه ش ــرایط محیط ــی تغیی ــر م ــی کن ــد،
بـــر ضـــرورت کنتـــرل کیفیـــت ایـــن مـــاده تاکیـــد
کـــرد و اظهـــار داشـــت :پیـــش از ایـــن امـــکان
تعییـــن خلـــوص آب ژاول صرفـــا در آزمایشـــگاه
ســـتاد مهیـــا بـــود کـــه بـــا تهیـــه لـــوازم بـــرای 14
آزمایش ــگاه میکروب ــی در س ــطح اس ــتان  ،زمین ــه
پایـــش کیفیـــت ایـــن مـــاده در شهرســـتان هـــای
اســـتان هـــم فراهـــم شـــد.
وی همچنیــن گفــت :بــه منظــور آشــنایی همــکاران
آزمایشـــگاه هـــای میکروبـــی آبفـــا در شهرســـتان
هــا  ،اقــدام بــه برگــزاری دوره یــک روزه آمــوزش
نحـــوه تعییـــن خلـــوص آب ژاول در آزمایشـــگاه
س ــتاد ش ــد ک ــه ط ــی آن  20نف ــر از کارشناس ــان
ش ــاغل در آزمایش ــگاه ه ــای میکروب ــی ب ــا فرآین ــد
آزم ــون ه ــای مرتب ــط ب ــا کنت ــرل کیفی ــت آب ژاول
آش ــنا ش ــدند.
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سرمایه گذاری  13هزار میلیارد
ریالی بخش خصوصی در پروژه های
فاضالب خراسان رضوی

امکان آزمون تعیین درجه خلوص آب ژاول
در آزمایشگاه های کنترل کیفیت آبفا
خراسان رضوی فراهم شد

اخبار فرهنگی

همــکاران آبفــا بخشــی از خــون خــود را بــه بیمــاران اهــداء
کردند

در نم ــاز خان ــه ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی برپ ــا ش ــد.در
ایـــن نمایشـــگاه کـــه بـــه مـــدت یـــک هفتـــه دایـــر بـــود کلیـــه اقـــام
مرتب ــط ب ــا عف ــاف و حج ــاب و تولی ــدات دس ــتی بان ــوان ب ــی سرپرس ــت
وبدسرپرســت تحــت حمایــت مرکــز خیریــه بیــت المهــدی (عــج) همــراه
بــا تخفیــف بــه همــکاران عرضــه شــد کــه مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.

برپایی نمایشگاه کتاب در آبفا خراسان رضوی

کمیتـــه فرهنگـــی آبفـــا نیشـــابوربر اجـــرای برنامـــه هـــای بنیـــادی
مناســـبت هـــای مختلـــف تاکیـــد کـــرد.
آذیــن بنــدی ســردرب شــرکت و ادارات تابعــه و مــکان هایــی کــه در
دیــد عمــوم هســتند  ،برگــزاری نشســت بصیرتــی بانــوان و و تجلیــل
از بان ــوان ش ــرکت  ،برگ ــزاری مس ــابقات دارات  ،تنی ــس روی می ــز ،
دی ــدار از خان ــه س ــالمندان و همچنی ــن قدردان ــی از کادر درم ــان ب ــا
اه ــداء ش ــاخه گل و تجلی ــل از ی ــک م ــادر ش ــهید از تصمیم ــات ای ــن
کمیت ــه اع ــام ش ــده اس ــت.

جلســه مدیر عامل آبفای نیشــابوربا بانوان شاغل در شرکت

برپایـــی نمایشـــگاه عفـــاف و حجـــاب در آبفـــا خراســـان
رضـــوی

دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آب و فاضـــاب
خراس ــان رض ــوی ب ــه مناس ــبت ده ــه فج ــر ب ــا هم ــکاری ی ــک موسس ــه
نش ــر کت ــاب  ،اق ــدام ب ــه برپای ــی نمایش ــگاه کت ــاب و عرض ــه ل ــوازم
التحری ــر در س ــاختمان س ــتاد مرک ــزی ک ــرد.
در ای ــن نمایش ــگاه ک ــه ب ــه م ــدت ده روز برپ ــا ب ــود و ب ــه درخواس ــت
همــکاران ســه روزدیگــر تمدیــد شــد 500عنــوان کتــاب بــا موضوعات
تاریخـــی ،ادبی،شـــعر،رمان،مذهبی  ،عقیدتـــی سیاســـی،کودکان و
نوجوانـــان  ،روانشناســـی ،و تفســـیربا تخفیـــف  50و  75درصـــد در
اختیـــار خریـــداران قـــرار گرفـــت.در کنـــار ایـــن نمایشـــگاه برخـــی
ل ــوازم التحری ــر ه ــم ب ــه هم ــکاران عرض ــه ش ــد.

برنامه های فرهنگی آبفا نیشابور در دهه فجر

در س ــالروز ای ــام اهلل ده ــه فج ــر و چه ــل و دومی ــن س ــالگرد پی ــروزی
انقـــاب اســـامی و میـــاد بـــا ســـعادت حضـــرت فاطمـــه زهـــرا (س)
جلس ــه تجلی ــل از بان ــوان ش ــاغل ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان
نیشـــابور بـــا حضـــور مدیرعامـــل  ،اعضـــای شـــورای فرهنگـــی و
هم ــکاران خان ــم ش ــاغل برگزارش ــد.در ابت ــدای ای ــن جلس ــه فاطم ــه
حس ــینی مش ــاور مدی ــر عام ــل در ام ــور بان ــوان  ،گزارش ــی از فعالی ــت
هـــای انجـــام شـــده در حـــوزه خواهـــران را بیـــان و از حضـــور مدیـــر
عام ــل در ای ــن جلس ــه تش ــکر ک ــرد  .مدی ــر عام ــل ش ــرکت نی ــز ضم ــن
تبری ــک می ــاد حض ــرت زه ــرا(س) و روز زن  ،ب ــه بی ــان مطالب ــی در
رابط ــه ب ــا نق ــش ب ــی بدی ــل زن ــان در س ــاختار خان ــواده پرداخ ــت عل ــی
رض ــا اخوی ــان از زن ــان ب ــه عن ــوان بنی ــان خان ــواده ن ــام ب ــرد وهم ــگان
را بــه الگــو پذیــری از فاطمــه زهــرا(س) دعــوت و از بانــوان و نقــش
آنه ــا در س ــاختار ش ــرکت ق ــدر دان ــی ک ــرد.

بازدی ــد بان ــوان آبف ــا نیش ــابور از پ ــارک حی ــات وح ــش
چش ــمه خس ــرو
همزمـــان بـــا دهـــه مبـــارک فجرانقـــاب اســـامی نمایشـــگاه عفـــاف و
حج ــاب ب ــا رویک ــرد حمای ــت از بان ــوان ب ــد سرپرس ــت و ب ــی سرپرس ــت
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بان ــوان ش ــاغل در ش ــرکت آب و فاض ــاب نیش ــابور از پ ــارک حی ــات
وحـــش چشـــمه خســـرو نیشـــابور بازدیـــد کردند.فاطمـــه حســـینی
مســـئول بانـــوان شـــرکت در ایـــن رابطـــه گفـــت  :هـــر ســـاله بـــه
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همزمـــان بـــا دهـــه مبـــارک فجـــر کارکنـــان شـــرکت آب و فاضـــاب
خراس ــان رض ــوی در اقدام ــی خداپس ــندانه بخش ــی از خ ــون خ ــود را
ب ــه بیم ــاران اه ــداء کردن ــد.
بــا هماهنگــی پایــگاه مقاومــت بســیج شــرکت آب و فاضــاب خراســان
رضــوی اکیــپ ســیار پایــگاه انتقــال خــون اســتان در نمــاز خانــه ســتاد
حض ــور یاف ــت و نس ــبت ب ــه خ ــون گی ــری از داوطلب ــان اق ــدام ک ــرد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت همـــکاران آبفـــا خراســـان رضـــوی در ســـتاد،
ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو و اموره ــای تابع ــه در ط ــول س ــال و در چن ــد
نوبــت بخشــی از خــون خــود را بــه بیمــاران بســتری در مراکــز درمانــی
اه ــداء م ــی کنن ــد.

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

برگزاری جلسه امورفرهنگی آبفا سبزوار

مناســبت والدت بــا ســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا (س) برنامــه هــای
متنوع ــی در ش ــرکت آب و فاض ــاب جه ــت تجلی ــل از بان ــوان برگ ــزار
م ــی ش ــود ک ــه امس ــال ب ــرای ب ــاال ب ــردن روحی ــه بان ــوان و ق ــدر دان ــی
از مق ــام ش ــامخ زن برنام ــه بازدی ــد بان ــوان ش ــرکت از پ ــارک حی ــات
وح ــش چش ــمه خس ــرو و برگ ــزاری مس ــابقات دارت در دس ــتور کار
ق ــرار گرف ــت.

اهـــداء لـــوح تقدیـــر و هدیـــه بـــه بانـــوان شـــاغل آبفـــا
ســـبزوار
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جلس ــه ام ــور فرهنگ ــی آبف ــا س ــبزوار ب ــا حض ــور کارش ــناس مس ــئول
امورفرهنگ ــی و دین ــی ش ــرکت آبف ــا خرس ــان رض ــوی  ،مدیرعام ــل
و اعضـــای کمیتـــه امـــور فرهنگـــی و ورزشـــی ایـــن شـــرکت برگـــزار
ش ــد.در ای ــن جلس ــه مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب س ــبزوار
ب ــر اهمی ــت مباح ــث فرهنگ ــی مبتن ــی ب ــر دس ــتورات ق ــرآن تاکی ــد
کرد.حســـین ریاضـــی افـــزود  :در ایـــن رابطـــه نقـــش روحانیـــت و
ام ــام جماع ــت را بس ــیار پررن ــگ دانست.کارش ــناس مس ــئول ام ــور
فرهنگـــی ودینـــی شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی هـــم
گف ــت  :فرهن ــگ ب ــه فرم ــوده مق ــام معظ ــم رهب ــری مث ــل ه ــوا اس ــت.
حس ــن دش ــت بی ــاض اف ــزود :انع ــکاس فعالی ــت ه ــای فرهنگ ــی ب ــه
ام ــور فرهنگ ــی س ــتاد بای ــد ب ــه موق ــع انج ــام ش ــود.حجت االس ــام
درفش ــان کارش ــناس ام ــور فرهنگ ــی ش ــرکت آبف ــا خراس ــان رض ــوی
هــم بربرگــزاری مســابقات فرهنگــی بــا حضــور خانــواده هــا در ســطح
ش ــرکت تاکی ــد ک ــرد.

تاکی ــد ب ــر مستندس ــازی برنام ــه ه ــای فرهنگ ــی ام ــور
تایب ــاد
جلس ــه ش ــورای فرهنگ ــی ام ــور تایب ــاد ب ــا حض ــور مدی ــر آبف ــا و س ــایر
اعض ــاء برگ ــزار ش ــد در ای ــن جلس ــه ب ــه برنام ــه ه ــای فرهنگ ــی پی ــش
بین ــی ش ــده ای ــن ام ــور پرداخت ــه ش ــد و هرچ ــه باش ــکوه ت ــر برگ ــزار
کـــردن ایـــن مراســـم بـــا حضـــور حداکثـــری همـــکاران و اهمیـــت
مستندس ــازی ای ــن فعالی ــت ه ــا م ــورد تاکی ــد ش ــد.

تکریم خانواده جانباز متوفی همکار آبفا تایباد
مدیــر آبفــا شهرســتان تایبــاد بــه اتفــاق همــکاران از خانــواده همــکار

مراســم تقدیــر از بانــوان شــاغل و برگزیدگان مســابقات
فرهنگــی در آبفــای تایباد

طــی مراســمی بــه مناســبت روزمــادر و هفتــه گرامیداشــت مقــام زن
از هم ــکاران بان ــوی ش ــاغل و همس ــران هم ــکاران در ام ــور تایب ــاد
تقدی ــر ش ــد.
درای ــن مراس ــم مدی ــر ام ــورآب وفاض ــاب تایب ــاد باتبری ــک س ــالروز
والدت حضــرت فاطمــه (س) و روز مــادر و هفتــه گرامیداشــت مقــام
زن  ،بااشـــاره بـــه شـــان و مقـــام زن درخانـــه و جامعـــه ازهمـــکاران
بانـــوی شـــاغل و همســـران همـــکاران درامـــور آب و فاضـــاب کـــه
دردو جایــگاه خانــواده و اداره بــا ازخودگذشــتگی خدمــت مــی کننــد،
بااهدالــوح و هدیــه تقدیــر کــرد .همچنیــن همــکاران آبفــا تایبــاد کــه
در مس ــابقات فرهنگ ــی حائ ــز رتب ــه و مق ــام ش ــده ان ــد م ــورد تقدی ــر
ق ــرار گرفتن ــد.در همی ــن رابط ــه ب ــه ش ــرکت کنن ــدگان در مس ــابقات
فرهنگ ــی نی ــز ل ــوح تقدی ــر اه ــدا ش ــد.
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بـــه مناســـبت والدت حضـــرت فاطمـــه (س) بـــا حضـــور مدیرعامـــل ،
معاونی ــن و مدی ــران ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار از
بان ــوان ای ــن ش ــرکت تجلی ــل ش ــد.
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار در ایـــن
مراســـم ضمـــن تبریـــک والدت حضـــرت زهـــرا (س) و روز زن بـــر
الگـــو بـــرداری از اخـــاق و رفتـــار حضـــرت فاطمـــه (س) در تمامـــی
عرص ــه ه ــای زندگ ــی اع ــم از خان ــواده  ،اجتم ــاع  ،تربی ــت فرزن ــدان
و ...تاکیـــد کـــرد.
حس ــین ریاض ــی حض ــور بان ــوان را از افتخ ــارات ش ــرکت آبف ــا بی ــان
کـــرد و افـــزود  :جـــا دارد از بانـــوان شـــاغل کـــه در خانـــه و شـــرکت

بازنشســـته جانبـــاز متوفـــی شـــیرمحمد صانعـــی ســـنگانی دیـــدار
کردن ــد.در ای ــن دی ــدار محم ــد امی ــن باب ــا غیب ــی از جانفش ــانی ه ــای
رزمن ــدگان اس ــام تجلی ــل ک ــرد و ب ــا اه ــداء ل ــوح و هدی ــه از همس ــر
ای ــن هم ــکار تجلی ــل بعم ــل آورد.

دانش آموزان کاشمری آب و زندگی را نقاشی کردند

از دان ــش آم ــوزان کاش ــمری ش ــرکت کنن ــده در مس ــابقه نقاش ــی آب
و زندگ ــی برگ ــزار ش ــده در س ــال  1398تقدی ــر ش ــد .
در ایـــن دوره دو دانـــش آمـــوز کاشـــمری منتخـــب ایـــن مســـابقه
شــدند کــه بــا حضــور مدیــر دفتــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی
شـــرکت و سرپرســـت امـــور بـــا اهـــدای لـــوح و کارت هدیـــه مـــورد
تقدی ــر ق ــرار گرفتن ــد.

تجلیلازبانوانامورگناباد

تجدیدمیثــاق کارکنــان امورآبفاطرقبــه شــاندیزباآرمان
هــای امــام وشــهدا

برگ ــزاری همزم ــان نمایش ــگاه عف ــاف و حج ــاب و مراس ــم
تقدی ــر از بان ــوان آبف ــای ترب ــت حیدری ــه

طــی مراســمی بــه مناســبت روزمــادر وهفتــه گرامیداشــت مقــام زن
ازهمــکاران بانــوی شــاغل درامورگنابــاد تقدیــر شــد.
درای ــن مراس ــم ،مدی ــر ام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد ضم ــن تبری ــک
ســـالروز والدت حضـــرت فاطمـــه (س) وروز مـــادر وهفتـــه
گرامیداشـــت مقـــام زن وبااشـــاره بـــه شـــان ومقـــام زن درخانـــه
وجامعــه ازهمــکاران بانــوی شــاغل درامــورآب و فاضــاب گنابــاد کــه
دردو جای ــگاه خان ــواده واداره باازخودگذش ــتگی خدم ــت م ــی کنن ــد،
بااهدالـــوح تقدیرکـــرد.
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بـــه مناســـبت والدت باســـعادت حضـــرت زهـــرا(س) و بزرگداشـــت
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دراولیـــن روز ازدهـــه فجرانقـــاب اســـامی،مدیر و کارکنـــان امـــور
طرقب ــه و ش ــاندیز باام ــام جمع ــه ش ــهرطرقبه دی ــدار و ب ــا آرمانه ــای
امـــام ،انقـــاب و رهبـــری تجدیـــد پیمـــان کردند.درایـــن دیدارکـــه
فرماندارومســـئولین دســـتگاه هـــای اجرایـــی شهرســـتان حضـــور
داش ــتند سیدحس ــن حس ــینی -فرماندارشهرس ــتان در س ــخنانی ب ــه
دس ــتاوردهای نظ ــام و اقدام ــات عمران ــی شهرس ــتان ،حرک ــت روب ــه
رشــدپروژه هــای عمرانــی رانشــانه توجــه مســئولین بــه خدمتگــزاری
مـــردم دانســـت.ایزدی-امام جمعـــه طرقبـــه نیزضمـــن تبریـــک
وگرام ــی داش ــت چه ــل ودومی ــن بهارفجرانقالب،عظم ــت روزاف ــزون
میه ــن اس ــامی رادرگروتوجه ــات حض ــرت ول ــی عصرونائ ــب برح ــق
ایشــان-مقام معظــم رهبــری وفــداکاری هــای امــام راحــل دانســت .

مق ــام زن همزم ــان ضم ــن برگ ــزاری مراس ــم تقدی ــر از بان ــوان ای ــن
ش ــرکت  ،نمایش ــگاه عف ــاف و حج ــاب در مح ــل س ــالن س ــاختمان ش ــهید
عباســپور ایــن شــرکت دایــر شــد .در ایــن مراســم مدیرعامــل شــرکت
آبفــای تربــت حیدریــه  ،روز زن را بــه بانــوان شــاغل تبریــک گفــت و
در خاتم ــه ب ــه بان ــوان ل ــوح تقدی ــر اه ــداء ش ــد.

شهرستان ها

● تربت حیدریه
رفع مشکل تامین آب  4روستا در تربت حیدریه

برونس ــی آبف ــای ترب ــت حیدری ــه جمع ــی از اعضاءای ــن پای ــگاه در دوره
آموزش ــی تیران ــدازی ش ــرکت کردند.ای ــن دوره ش ــامل کالس تئ ــوری
آمــوزش نظامــی و تیرانــدازی در میــدان تیــر بــود کــه بــا موفقیــت بــه
پای ــان رس ــید.
درجلسه کمیته راهبردی فاضالب شهر تربت حیدریه اعالم شد:

راه انــدازی ســامانه تغلیــظ لجــن در تصفیــه خانه فاضالب
تربــت حیدریه

حضــور اعضــای پایــگاه مقاومــت آبفــا تربــت حیدریــه در
میــدان تیــر

بنــا بــه دعــوت فرمانــده حــوزه بســیج ادارات و کارخانجــات و همچنیــن
ب ــه منظ ــور ارتق ــاء س ــطح علم ــی و عمل ــی اعض ــای بس ــیج پای ــگاه ش ــهید
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دومیــن کمیتــه راهبــردی فاضــاب شــهر تربــت حیدریــه بــه ریاســت
مدی ــر عام ــل آبف ــا خراس ــان رض ــوی برگ ــزار ش ــد .در ای ــن جلس ــه ک ــه
ســـرمایه گـــذاران پـــروژه فاضـــاب نیـــز حضـــور داشـــتند مســـائل
مرتب ــط ب ــا راه ان ــدازی س ــامانه تغلی ــظ لج ــن  ،تعه ــدات س ــرمایه گ ــذار
در اجـــرای شـــبکه هـــای باقیمانـــده و نصـــب انشـــعابات فاضـــاب در
قب ــال ف ــروش پس ــاب و همچنی ــن س ــاخت م ــدول دوم تصفی ــه خان ــه
م ــورد بح ــث و بررس ــی ق ــرار گرف ــت.در ادام ــه مدی ــر عام ــل ش ــرکت
آب و فاضـــاب تبصـــره دو تربـــت حیدریـــه از راه انـــدازی ســـامانه
تغلی ــظ لج ــن در تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ای ــن ش ــهر خبرداد.عل ــی رض ــا
عباس ــی ارزش روز ای ــن س ــامانه را 150میلی ــارد ری ــال اع ــام ک ــرد و
اف ــزود :ای ــن س ــامانه ک ــه مرحل ــه آزمایش ــی را ب ــا موفقی ــت ط ــی ک ــرده
اس ــت در س ــال  1400تحوی ــل س ــرمایه گ ــذار پ ــروژه فاض ــاب ش ــهر
تربـــت حیدریـــه خواهـــد شـــد.وی بـــا اشـــاره بـــه 170لیتـــر برثانیـــه
دب ــی خروج ــی تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه خاط ــر نش ــان
کـــرد :محصـــول حاصـــل از فعالیـــت ســـامانه تغلیـــظ لجـــن بـــه عنـــوان
ک ــود در بخ ــش کش ــاورزی ب ــکار گرفت ــه م ــی ش ــود.وی اظه ــار داش ــت:
معضــل بــو در تصفیــه خانــه هــم برطــرف شــده و پســاب تصفیــه خانــه
فاض ــاب نی ــز پ ــس از تعیی ــن تکلی ــف  ،در اختی ــار صنای ــع متقاض ــی و
واجدش ــرایط ق ــرار م ــی گی ــرد.وی همچنی ــن از اج ــرای 330کیلومت ــر
خط ــوط انتق ــال و ش ــبکه جم ــع آوری فاض ــاب درش ــهر ترب ــت حیدری ــه
خب ــرداد و یادآورش ــد:برنامه ری ــزی الزم ب ــرای اج ــرای 85کیلومت ــر

بازدی ــد مع ــاون آبف ــا خراس ــان رض ــوی از تصفی ــه خان ــه
ترب ــت حیدری ــه

مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه فاض ــاب آبف ــا خراس ــان رض ــوی ب ــه
همـــراه کارشناســـان ســـتادی از اقدامـــات انجـــام شـــده در تصفیـــه
خانـــه فاضـــاب تربـــت حیدریـــه و تصفیـــه خانـــه نـــا تمـــام شـــهرک
ولیعص ــر بازدی ــد ک ــرد.در ای ــن بازدی ــد ک ــه نماین ــدگان س ــرمایه گ ــذار
فاض ــاب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه نی ــز حض ــور داش ــتند  ،مذاکرات ــی در
خص ــوص تهی ــه ط ــرح تکمی ــل تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ش ــهرک ولیعص ــر
صــورت گرفــت و در ادامــه بــا برگــزاری جلســه ای در اتــاق مدیرعامــل
در خصـــوص تکمیـــل تصفیـــه خانـــه فاضـــاب و اجـــرای شـــبکه هـــای
جمـــع آوری فاضـــاب و انشـــعابات باقیمانـــده شـــهر تربـــت حیدریـــه
تصمیمات ــی اتخ ــاذ ش ــد.

تصویب صورت های مالی 1398آبفا تربت حیدریه
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ب ــه گفت ــه مع ــاون به ــره ب ــرداری آب ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه
مشــکل تامیــن آب  4روســتا در ایــن شهرســتان رفــع شــد .غالمعبــاس
عبــاس نــژاد افــزود :ایــن چهــار روســتا تحــت پوشــش مجتمــع رقیچــه
بخ ــش کدک ــن شهرس ــتان ق ــرار دارن ــد ک ــه ب ــا اعتب ــاری بال ــغ ب ــر 100
میلیــون ریــال و در مــدت زمــان  15روز چــاه مجتمع در ســرمای شــدید
منطق ــه الیروب ــی ش ــد و عم ــق آن افزای ــش یاف ــت.وی اف ــزود :ح ــدود
 30مت ــر از ای ــن چ ــاه رس ــوب گرفت ــه ب ــود ک ــه ب ــا عملی ــات الیروب ــی
عمــق آن از  55متــر بــه  85متــر رســید و الکتروپمــپ در عمــق تریــن
نقط ــه چ ــاه نص ــب ش ــد.وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :ب ــا ای ــن اق ــدام دب ــی چ ــاه
از  2.5لیت ــر ب ــه  7لیت ــر برثانی ــه افزای ــش یاف ــت.

ش ــبکه و خط ــوط باقیمان ــده ای ــن پ ــروژه انج ــام ش ــده اس ــت.به گفت ــه
عباس ــی 27ه ــزار مش ــترک تح ــت پوش ــش ش ــبکه جم ــع آوری و دف ــع
بهداش ــتی فاض ــاب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه ق ــرار دارن ــد و  20ه ــزار
انش ــعاب دیگ ــر در ح ــال پیگی ــری و واگ ــذاری اس ــت.

صــورت هــای مالــی ســال  1398شــرکت آب و فاضــاب تربــت حیدریــه
ب ــا حض ــور کلی ــه اعض ــاء مجم ــع بص ــورت ویدئوکنفران ــس در س ــالن
جلس ــات س ــتاد و ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه بررس ــی و تصوی ــب
ش ــد.در ابت ــدا جلس ــه مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه ب ــه
تش ــریح اقدام ــات و برنام ــه ه ــا  ،اه ــداف و راهکاره ــای رف ــع چال ــش
هــای پیــش روی ایــن شــرکت پرداخــت وانجــام مطالعــات طــرح تامیــن
آب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه  ،تکمی ــل تصفی ــه خان ــه ش ــهرک ولیعص ــر ،
تعیی ــن وضعی ــت ق ــرارداد ب ــرون س ــپاری به ــره ب ــرداری و مش ــترکین،
آم ــوزش کارکن ــان و پی ــاده س ــازی تفک ــر سیس ــتمی در ش ــرکت را از
اه ــداف مه ــم ش ــرکت اع ــام ک ــرد .در ادام ــه معاونی ــن س ــتادی نقط ــه
نظ ــرات خ ــود را در خص ــوص م ــوارد مط ــرح ش ــده بی ــان کردن ــد و ب ــه
بح ــث و تب ــادل نظ ــر در خص ــوص م ــوارد موج ــود در مس ــتندات ارائ ــه
ش ــده پرداختن ــد.در پای ــان ص ــورت ه ــای مال ــی س ــال  98آبف ــا ترب ــت
حیدری ــه م ــورد تصوی ــب ق ــرار گرف ــت.

پنجمی ــن بلوئ ــر هواده ــی تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ش ــهر
ترب ــت حیدری ــه نص ــب ش ــد

شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی  ،شــهردار و ســایر مســئولین
از مناط ــق مح ــروم ش ــهر بازدی ــد کردن ــد .در ای ــن بازدی ــد اهال ــی ک ــوی
صـــدف و چمـــران خواســـته هـــای خـــود را از جملـــه ضـــرورت اجـــرای
شـــبکه هـــای آب و فاضـــاب مطـــرح کردنـــد کـــه مدیرعامـــل شـــرکت
آمادگــی خــود را بــرای برنامــه ریــزی هــای شهرســتان و ارائــه خدمــات
اع ــام ک ــرد.

●نیشابور
رفع اتفاق خط  800بلوار غزالی نیشابور

پیشـــرفت  50درصـــدی پـــروژه خـــط انتقـــال آب بـــه
دوروســـتای نیشـــابور

مدی ــر دفت ــر به ــره ب ــرداری و توس ــعه فاض ــاب ش ــرکت آبف ــای ترب ــت
حیدریــه از نصــب پنجمیــن و آخریــن بلوئــر هوادهــی درتصفیــه خانــه
فاض ــاب ای ــن ش ــهر خبرداد.موس ــی عل ــوی اعتبارص ــرف ش ــده ب ــرای
خریــد و نصــب ایــن دســتگاه را بالــغ بــر دو میلیــارد ریــال اعــام کــرد
واف ــزود  :ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه هواده ــی فاض ــاب یک ــی از موثرتری ــن
و مهمتریـــن مراحـــل در تصفیـــه فاضـــاب مـــی باشـــد لـــذا بـــا نصـــب
آخری ــن بلوئ ــر فرآین ــد هواده ــی کاملت ــر و تصفی ــه ب ــه نح ــو احس ــن
انج ــام خواه ــد ش ــد.

بررســـی وضعیـــت بخـــش هـــای آب و فاضـــاب مناطـــق
محـــروم شـــهر تربـــت حیدریـــه
مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا تربـــت حیدریـــه بـــه همـــراه نماینـــده ایـــن
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مســـئول روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور از رفـــع
اتف ــاق خ ــط اصل ــی بل ــوار غزال ــی ای ــن ش ــهرخبر داد .س ــیفی اف ــزود :
ای ــن اتف ــاق ک ــه ب ــر اث ــر شکس ــتگی در خ ــط  800میل ــی مت ــری ش ــبکه
توزی ــع رخ داده ب ــود ب ــا هم ــت و ت ــاش اکی ــپ اتفاق ــات ای ــن ش ــرکت
ضم ــن اط ــاع رس ــانی ب ــه مش ــترکان در اس ــرع وق ــت بازس ــازی ش ــد.

رئی ــس اداره آبف ــا بخ ــش س ــر والی ــت نیش ــابور معرف ــی
ش ــد
مراســـم تودیـــع و معارفـــه رئیـــس اداره آب و فاضـــاب بخـــش ســـر

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب تبصــره دو نیشــابور از پیشــرفت
 50درصــدی خــط انتقــال آب بلــوار شــهید ســرایانی بــه مخــزن هوایــی
دو روســتای مبارکــه و شــاد مهــرک خبــر داد.
علــی رضــا اخویــان گفــت  :ایــن پــروژه شــامل 2هــزارو 300متــر لولــه
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والی ــت ب ــا حض ــور رئی ــس هی ــات مدی ــره و مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و
فاض ــاب شهرس ــتان نیش ــابور ،بخش ــدار ،اعض ــای ش ــورای اس ــامی
ش ــهر چکن ــه  ،ش ــهردار و جمع ــی از مس ــئوالن محل ــی برگ ــزار ش ــد در
ایـــن نشســـت حالجـــی رئیـــس قبلـــی اداره گزارشـــی از اقدامـــات
انجــام شــده در دوره تصــدی خــود در شــهر چکنــه و بخــش ســروالیت
ارائ ــه داد س ــپس صالح ــی تب ــار ب ــه عن ــوان رئی ــس جدی ــد ای ــن اداره
معرف ــی ش ــد.در ادام ــه بخش ــدار چکن ــه ب ــه بی ــان مش ــکالت فاض ــاب
روســـتاهای برزنـــون و چنـــد روســـتای بـــزرگ دیگـــر بـــه ویـــژه شـــهر
چکن ــه پرداخ ــت و خواس ــتار پیگی ــری اج ــرای ش ــبکه فاض ــاب و جم ــع
آوری پســـاب بـــه دلیـــل بـــاال بـــودن ســـطح آب زیـــر زمینـــی در ایـــن
مناطــق شــد و گفــت ایــن موضــوع مشــکالتی بــرای مــردم ایجــاد کــرده
است.

گ ــذاری ب ــا اقط ــار  250و  160پل ــی اتیل ــن ب ــه هم ــراه س ــاخت دو ب ــاب
حوضچ ــه آج ــری م ــی باش ــد ک ــه تاکن ــون ه ــزارو 100مت ــر آن اج ــراء
شــده اســت.وی اعتبــار پیــش بینــی شــده پــروژه را ده میلیــارد ریــال
اع ــام ک ــرد.

عملیات احیای چاه ها در شرکت آبفا نیشابور

توان تولید آب شهر نیشابور افزایش می یابد

بازدیــد نماینــده مجلــس شــورای اســامی از پــروژه هــای
بخــش آب میــان جلگــه

اقدامات  10ماهه آبفا شهر بار نیشابور
رئیــس اداره آب و فاضــاب شــهر بــار نیشــابور اقدامــات انجــام شــده
در  10مــاه ســال  99را تشــریح کــرد .فاطمــه حســینی گفــت  :بــا توجــه
بـــه فرســـودگی شـــبکه توزیـــع آب شـــهر ،ایـــن اداره  304متـــر از
شــبکه آب خیابــان هــا و میــان هایــی کــه دچــار حادثــه و اتفاقــات زیــاد
م ــی ش ــدند را اص ــاح و نوس ــازی ک ــرد .ب ــه گفت ــه وی پ ــروژه اص ــاح
ش ــبکه اصل ــی انتق ــال آب ش ــهر ه ــم ک ــه دچ ــار فرس ــودگی اس ــت در
ح ــال پیگی ــری م ــی باش ــد .وی تعوی ــض  93فق ــره کنت ــور معی ــوب و 4
فق ــره جابجای ــی کنت ــور  5 ،فق ــره تغیی ــر ن ــام و رف ــع  130فق ــره اتف ــاق
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برپایی میز خدمت آبفا در مساجد شهرستان نیشابور

●سبزوار
 843انشعاب غیرمجاز آب در سبزوار شناسایی شد

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان نیشــابور بــرای دیــدار
چهــره بــه چهــره بــا شــهروندان بــا حضــور در مســاجد ،مشــکالت مناطــق
و شــهروندان را رســیدگی کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان نیشــابور
میـــز خدمـــت و دیـــدار بـــا نمازگـــزاران بـــه همـــت نیـــروی مقاومـــت
بس ــیج س ــپاه و ش ــرکت آبف ــای شهرس ــتان نیش ــابور در چن ــد مس ــجد
ش ــهر برگ ــزار ش ــد.با آغ ــاز چه ــل و دومی ــن س ــالگرد پی ــروزی انق ــاب
اســامی ایــران در  4مســجد میــز خدمــت برپــا کــه بــا اســتقبال بســیار
خ ــوب نمازگ ــزاران روبروش ــد .
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نماینـــده مـــردم شهرســـتان هـــای نیشـــابور و فیـــروزه در مجلـــس
شـــورای اســـامی بـــه همـــراه مدیـــر عامـــل شـــرکت آبفـــا نیشـــابور
ازتاسیس ــات آب بخ ــش می ــان جلگ ــه ای ــن شهرس ــتان بازدی ــد کردن ــد
ورونـــد ارائـــه خدمـــات بـــه مـــردم را مـــورد بررســـی قـــرار دادنـــد.
هاج ــر چناران ــی در بازدی ــد از اداره و تاسیس ــات بخ ــش می ــان جلگ ــه
از اقدام ــات انج ــام ش ــده تش ــکر و پ ــروژه آبرس ــانی ب ــه روس ــتاهای
شــاد مهــرک و مبارکــه را یکــی از اقدامــات جهــادی و موثــر شــرکت در
راســتای خدمــت رســانی بــه مــردم بیــان کرد.علــی رضــا اخویــان مدیــر
عام ــل ش ــرکت نی ــز در ای ــن بازدیده ــا ،توضیح ــات الزم در ه ــر بخ ــش
را ارائ ــه داد و خواس ــتار هم ــکاری مس ــئولین و منتخبی ــن م ــرد م در
مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــرای تامی ــن اعتب ــار پ ــروژه ه ــا و پ ــی گی ــری
رف ــع مس ــائل موج ــود ش ــد.

را از اقدام ــات دیگ ــر ای ــن اداره بی ــان ک ــرد.

سرپرســت معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــا نیشــابور
از احیـــاء چـــاه شـــماره  48و آغـــاز احیـــاء چـــاه شـــماره  24ایـــن شـــهر
خب ــرداد .س ــعید هم ــت آب ــادی اف ــزود :چ ــاه  48بعل ــت پارگ ــی ج ــدار
و ری ــزش ش ــدید از م ــدار خ ــارج ش ــده ب ــود ک ــه پ ــس از ویدی ــو مت ــری
مش ــخص ش ــد مش ــکل از انس ــداد ج ــدار چ ــاه م ــی باش ــد ک ــه عملی ــات
احی ــاء ترکیب ــی چ ــاه ب ــه ص ــورت ای ــرو ش ــوک  ،اس ــید ش ــویی و ب ــرس
زن ــی انج ــام و دب ــی چ ــاه از  5لیت ــر ب ــر ثانی ــه ب ــه  22لیت ــر ب ــر ثانی ــه
افزای ــش یاف ــت.وی همچنی ــن از آغ ــاز عملی ــات احی ــاء و حف ــر جدی ــد
چ ــاه ش ــماره  24ای ــن ش ــهر خب ــر داد.هم ــت آب ــادی گف ــت  :عملی ــات
حف ــاری و احی ــاء ای ــن چ ــاه ب ــا عم ــق  250مت ــر و دب ــی مج ــاز  31لیت ــر ب ــر
ثانیــه در دســتور کار قــرار گرفــت .وی افــزود :حفــاری چــاه مذکــور بــه
روش روت ــاری و تاری ــخ اتم ــام آن  15اس ــفند م ــاه س ــال ج ــاری پی ــش
بینــی شــده اســت .وی گفــت :بــا حفــاری و وارد مــدار شــدن ایــن چــاه
ح ــدود  27لیت ــر ب ــر ثانی ــه ب ــه ت ــوان آب ــی ش ــهر اضاف ــه م ــی ش ــود.

کارشــناس مســئول امــور حقوقــی ،قراردادهــا و تملــک اراضــی شــرکت
آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار از شناس ــایی  843فق ــره انش ــعاب
غیرمج ــاز آب در ن ــه ماه ــه س ــالجاری در س ــبزوار خب ــر داد.عل ــی اکب ــر
کوشــکی گفــت  :از ایــن تعــداد  476فقــره تبدیــل بــه مجــاز  89 ،مــورد
بــه مراجــع قضایــی معرفــی و الباقــی در دســت پیگیــری مــی باشــد.وی
افــزود  :عــدم تعــادل فشــار در شــبکه توزیــع بــه علــت غیــر برنامــه ای
بــودن انشــعابات  ،احتمــال ایجــاد آلودگــی در شــبکه هنــگام اتصــال بــه
ش ــبکه  ،اس ــتفاده بی ــش از ح ــد از آب ب ــه عل ــت ع ــدم ان ــدازه گی ــری ،
ع ــدم پرداخ ــت آب به ــا و نص ــب غی ــر اصول ــی از جمل ــه مش ــکالتی اس ــت
ک ــه انش ــعابات غی ــر مج ــاز ب ــه وج ــود م ــی آورن ــد.وی ب ــا بی ــان اینک ــه
انشـــعابات غیـــر مجـــاز مهمتریـــن عامـــل هـــدر رفـــت آب در ســـبزوار
م ــی باش ــد اضاف ــه ک ــرد  :در ای ــن م ــدت ه ــزارو  268م ــورد پیمای ــش
روس ــتایی ه ــم ب ــرای شناس ــایی آب غی ــر مج ــاز انج ــام ش ــد.

چالــش هــا و ضــرورت هــای حــوزه هــای آب و فاضــاب در
شــرکت آبفــا ســبزوار

را خواســتار شد.ریاســت مجمــع و معــاون مالــی و پشــتیبانی شــرکت آب
و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ه ــم گف ــت  :گ ــزارش ارائ ــه ش ــده نش ــان از
برنام ــه ه ــای دقی ــق ش ــرکت آبف ــا س ــبزوار دارد ک ــه منج ــر ب ــه عملک ــرد
خــوب ایــن شــرکت طــی ســال  98شــده اســت .محمــد رضــا اســمعیلزاده
اف ــزود  :از اکن ــون برنام ــه ری ــزی ه ــای الزم ب ــرای تابس ــتان س ــال آین ــده
انج ــام ش ــود ت ــا مش ــترکان ب ــا قطع ــی آب مواج ــه نش ــوند.وی تاکی ــد ک ــرد:
در بودج ــه  1400بای ــد بح ــث ش ــبکه فاض ــاب ش ــهر س ــبزوار را تم ــام
ش ــده داش ــته باش ــیم.عضو عل ــی الب ــدل هی ــات مدی ــره ه ــم گف ــت  :ب ــا
وج ــود کمب ــود و تاخی ــر در تخصی ــص اعتب ــارات مال ــی ب ــه م ــدد مدیری ــت
و تجرب ــه مدیرعام ــل و هم ــکاران ایش ــان خلل ــی در خدم ــات رس ــانی ب ــه
ش ــهروندان در س ــبزوار ،ایج ــاد نش ــده اس ــت.باعثی اف ــزود  :ب ــا انتق ــال
آب از داری ــن ب ــه شش ــتمد ب ــا فاصل ــه ح ــدود  45کیلومت ــر مش ــکالت آب
شــرب حــل شــده ومشــترکین شــهر ششــتمد قــدردان مجموعــه شــرکت
آب و فاض ــاب س ــبزوار هس ــتند.به گفت ــه وی ب ــا توج ــه ب ــه فرس ــودگی
شــبکه توزیــع  ،شــهر ششــتمد نیازمنــد اصــاح و نوســازی شــبکه هــا مــی
باش ــد ت ــااز ه ــدر رف ــت آب جلوگی ــری ش ــود .در پای ــان مجم ــع عموم ــی
ع ــادی صاحب ــان س ــهام ،ص ــورت ه ــای مال ــی منته ــی ب ــه س ــال  98ش ــرکت
آب و فاض ــاب تبص ــره دو س ــبزوار را تصوی ــب ک ــرد.

بررســی مشــکالت فاضــاب منطقــه قلعــه نــو در شــورای
اســامی شــهر ســبزوار

بــا مشــارکت مــردم و شــرکت آب و فاضــاب ســبزوار قابــل اجراســت.

●بجستان
اصـــاح شـــبکه توزیـــع آب دو روســـتا در شهرســـتان
بجســـتان

●بردسکن
بازدی ــد فرمان ــدار از مراح ــل اص ــاح خ ــط انتق ــال قن ــات
نوبه ــار بردس ــکن

مجم ــع عموم ــی ع ــادی صاحب ــان س ــهام ص ــورت ه ــای مال ــی منته ــی ب ــه
س ــال  98ش ــرکت آب و فاض ــاب تبص ــره دو س ــبزواربه ص ــورت ویدئ ــو
کنفرانــس برگــزار شــد.در ایــن جلســه مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
شهرس ــتان س ــبزوار ب ــا اش ــاره ب ــه چال ــش ه ــای ش ــرکت و ض ــرورت رف ــع
کمب ــود مخ ــزن ذخی ــره ،ب ــر ل ــزوم تجهی ــز و راه ان ــدازی چ ــاه ه ــای دش ــت
بف ــره و ض ــرورت تجهی ــز دو حلق ــه چ ــاه در منطق ــه کل ــوت  ،ب ــرای تامی ــن
ف ــوری آب ش ــرب ش ــهر س ــبزوار تاکی ــد ک ــرد. .حس ــین ریاض ــی ض ــرورت
ه ــای بخ ــش فاض ــاب را ارتق ــا م ــدول اول تصفی ــه خان ــه فاض ــاب  ،اج ــرا
م ــدول دوم تصفی ــه خان ــه فاض ــاب  ،اج ــرای ش ــبکه جم ــع آوری فاض ــاب
در مناطــق باقــی مانــده و اصــاح و بازســازی شــبکه هــای قدیمــی برشــمرد
و ادام ــه داد  :اگ ــر عملک ــرد مناس ــب ح ــوزه به ــره ب ــرداری و مش ــترکین
نب ــود قطع ــا ام ــروز بحران ــی تری ــن ش ــهر اس ــتان  ،س ــبزوار ب ــود.وی در
ای ــن جلس ــه تخصی ــص اعتب ــارات عمران ــی بیش ــتر ب ــرای اقدام ــات ف ــوق
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مدیرعامـــل و معاونیـــن شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار درجلســـه
شــورای اســامی شــهر بــرای بررســی مشــکالت فاضــاب منطقــه قلعــه
نوحضـــور یافتند.مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار در
ای ــن جلس ــه گف ــت :در منطق ــه قلع ــه ن ــو نی ــاز ب ــه اج ــرای  14کیلومت ــر
شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب مـــی باشد.حســـین ریاضـــی افـــزود :
تاکن ــون 8کیلومت ــر آن اج ــرا ش ــده و اج ــرای  4کیلومت ــر دیگ ــر من ــوط
بـــه بازگشـــایی معابـــر منطقـــه خواهـــد بود.بـــه گفتـــه وی حـــدود دو
کیلومت ــر ش ــبکه جم ــع آوری فاض ــاب باقیمان ــده در ای ــن منطق ــه ه ــم

فرمانـــدار شهرســـتان و معـــاون هماهنگـــی و عمرانـــی فرمانـــداری
ب ــه اتف ــاق مدی ــر ام ــور و رئی ــس اداره به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب از
مراح ــل اج ــرای لول ــه گ ــذاری و اص ــاح خ ــط انتق ــال قن ــات نوبهارش ــهر
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عملی ــات اص ــاح ش ــبکه توزی ــع خیاب ــان ام ــام خمین ــی (ره)روس ــتای
زینآبــاد شهرســتان بجســتان بــه طــول 600متــر شــروع شــد.به گفتــه
مدی ــر ام ــور بجس ــتان ب ــا اص ــاح ای ــن مس ــیر ش ــاهد کاه ــش چش ــمگیر
اتفاق ــات آب خواهی ــم بود.همچنی ــن اج ــرای عملی ــات اص ــاح ش ــبکه
توزیــع روســتای جزیــن آغــاز شــد ایــن عملیــات بــه طــول 600متــر و بــا
قط ــر لول ــه 110و 125و فش ــار 10در ح ــال انج ــام اس ــت .

بردســکن بــه طــول  600متــر بازدیــد کردنــد  .درایــن بازدیــد حســین
مهـــدوی اولیائـــی مدیـــر امـــور بـــه ارائـــه توضیحاتـــی در خصـــوص
پــروژه پرداخــت و افــزود  :اصــاح و تقویــت خــط انتقــال قنــات نوبهــار
بــا رویکــرد افزایــش دبــی اســتحصالی در منابــع آبــی شــهر در دســتور
کار ق ــرار دارد.

●تایباد
نشست هم اندیشی مجمع خیرین آب شهر کاریز

ص ــورت مش ــارکتی ب ــا ق ــرارگاه پیش ــرفت و آبادان ــی س ــپاه ام ــام رض ــا
(ع) هزین ــه و مش ــکل کمب ــود آب ش ــرب اف ــزون ب ــر  ۲ه ــزار و ۱۰۰
مش ــترک ای ــن شهرس ــتان برط ــرف ش ــد.وی ادام ــه داد :اج ــرای خ ــط
انتق ــال آب ش ــرب ای ــن پ ــروژه ب ــه ط ــول هش ــت کیلومت ــر از روس ــتای
ک ــوه آب ــاد آغ ــاز و در روس ــتای آبق ــه ب ــه پای ــان م ــی رس ــد.وی اف ــزود:
همچنیــن بــرای پایــداری آب شــرب در روســتای سرخســرا و ســمنگان
از تواب ــع بخ ــش می ــان والی ــت تایب ــاد اف ــزون ب ــر چه ــار میلی ــارد ری ــال
بــرای حفــر یــک چــاه روســتایی در مجتمــع آبرســانی روســتایی محســن
آبــاد مــورد نیــاز اســت.باباغیبی بــه فرســوده بــودن شــبکه توزیــع آب
روس ــتایی ای ــن شهرس ــتان اش ــاره ک ــرد و ادام ــه داد :ش ــبکه توزی ــع
روســتایی تایبــاد  ۳۶۰کیلومتــر اســت کــه  ۱۰۰کیلومتــر آن فرســوده
اســت.وی گفــت :در حــال حاضــر مشــترکان روســتایی تایبــاد در حــوزه
مســکونی ،تجــاری ،صنعتــی و ســایر مشــترکان  ۹میلیــارد ریــال بدهــی
دارن ــد.

آغـــاز پـــروژه مشـــارکتی توســـعه شـــبکه آب شـــهر
مشـــهدریزه تایبـــاد

●تربت جام
بازســـازی خـــط انتقـــال جمـــع آوری آب شـــرب مجتمـــع
کوث ــر ش ــهر ترب ــت ج ــام

کمبود آب شرب پنج روستای تایباد رفع شد
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب تایب ــاد از آغ ــاز اج ــرای پ ــروژه مش ــارکتی
توســعه شــبکه آب شــهر مشــهدریزه بــه طــول ســه کیلومتــر خبــرداد.
محمدامی ــن باباغیب ــی اف ــزود :ای ــن پ ــروژه ب ــا عنای ــت ب ــه فرس ــودگی
شــبکه و بــا هــدف جلوگیــری از هــدر رفــت آب بــا همــکاری و همیــاری
خیریــن شــهر مشــهدریزه و مشــارکت امــور آب و فاضــاب شهرســتان
تایب ــاد عملیات ــی ش ــد .

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب تایبـــاد گفت:کمبـــود آب شـــرب پنـــج
روس ــتای تایب ــاد رف ــع ش ــد.محمد امی ــن باباغیب ــی اف ــزود :ب ــرای رف ــع
کمب ــود آب ش ــرب ای ــن پن ــج روس ــتا اف ــزون ب ــر  ۲۷میلی ــارد ری ــال ب ــه
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پیمانــکار محلــی باعــث خســارت بــه خــط انتقــال روســتای
خیرآبــاد شهرســتان تایبــاد شــد
مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان تایبـــاد از رفـــع اتفـــاق خـــط
انتقـــال لولـــه  350پرمیـــت مجتمـــع روســـتایی خیرآبـــاد خبـــر داد.
محمــد امیــن باباغیبــی گفــت  :ایــن اتفــاق بــر اثــر بــی احتیاطــی پیمانــکار

اتفاق خط انتقال جمع آوری آب مجتمع کوثر در مسیرعبورازکمربندی
ش ــرقی ش ــهر ترب ــت ج ــام ح ــد فاص ــل می ــدان ابوالوف ــای بوزجان ــی ت ــا
می ــدان س ــمیع آب ــاد ک ــه در نتیج ــه فعالی ــت ی ــک دس ــتگاه ل ــودر رخ
داده بــود اصــاح و بازســازی شــد.طول لولــه گــذاری بالولــه گالوانیــزه
10این ــچ ب ــه مت ــراژ  50مت ــر م ــی باش ــد.
دراج ــرای ای ــن پ ــروژه ی ــک ع ــدد ش ــیرفلکه  400میل ــی مت ــری ه ــم
بـــه منظـــور جلوگیـــری از تخلیـــه خـــط انتقـــال وکاهـــش هدررفـــت
آب و رف ــع اتفاق ــات احتمال ــی در پایی ــن دس ــت کمربن ــدی ش ــهر نی ــز
نص ــب ش ــد.همچنین ب ــه منظ ــور جلوگی ــری ازافزای ــش فش ــار ب ــه خ ــط
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نشس ــت ه ــم اندیش ــی مجم ــع خیری ــن آب ش ــهر کاری ــز برگ ــزار ش ــد.
در ایـــن جلســـه مدیـــر امـــور آبفـــای تایبـــاد  ،ائمـــه جمعـــه  ،اعضـــای
ش ــورای اس ــامی و جمع ــی از معتمدی ــن در خص ــوص نح ــوه و می ــزان
جل ــب مش ــارکت خیری ــن در راس ــتای پیش ــبرد پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی
ای ــن ش ــهر بح ــث و تب ــادل نظ ــر کردن ــد .

محل ــی روس ــتا رخ داده ک ــه گ ــروه اتفاق ــات و پیمان ــکار به ــره ب ــرداری
در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن اتفــاق را رفــع کردنــد تــا خللــی در رونــد
خدمــت رســانی بــه روســتائیان پیــش نیایــد .وی همچنیــن ازتعویــض
پم ــپ ایس ــتگاه پمپ ــاژ روس ــتای ک ــوه آب ــاد شهرس ــتان تایب ــاد خب ــر داد
و اف ــزود  :ای ــن اق ــدام ب ــه منظ ــور جلوگی ــری از ک ــم آب ــی و کمب ــود آب
روس ــتا انج ــام ش ــد.

وی ــژه درم ــوارد قط ــع ناگهان ــی آب ک ــه هم ــراه ب ــا ایج ــاد ضرب ــه قوچ ــی
میباشـــد یـــک دســـتگاه شـــیر اطمینـــان پیلـــوت دار هـــم نصـــب و
راهانـــدازی شـــد.

●جوین
اصالح شبکه شهر حکم آباد شهرستان جوین

و بهم ــن ج ــان تجهی ــز و آم ــاده افتت ــاح شد.مس ــعود افرون ــد اف ــزود:
ایـــن پـــروژه شـــامل حفـــر و تجهیـــز چـــاه ،اجـــرای دو هـــزار متـــر خـــط
انتقال،هزارو300متـــر شـــبکه بـــرق وســـاخت یـــک مخـــزن 50متـــر
مکعب ــی بتن ــی ب ــا هزین ــه ای بال ــغ ب ــر ده میلی ــارد ری ــال م ــی باش ــد .

بخش ــدار س ــید آب ــاد از مدی ــر آبف ــای چن ــاران تقدی ــر
ک ــرد
داوود احمـــد پـــور بخشـــدار شـــهرجدید
ســـید آبـــاد -شهرســـتان چنـــاران از
زحمـــات مســـعود افرونـــد مدیـــر امـــور
ابفـــای چنـــاران در فضـــای مجـــازی جهـــت
تجهیـــز و تکمیـــل مجتمـــع آبـــی روســـتای
س ــوهان ،بهم ــن ج ــان،و عل ــی آب ــاد وچمگ ــرد
تقدی ــر ک ــرد .ای ــن پ ــروژه بمناس ــبت ده ــه
فجـــر افتتـــاح شـــد.

●چناران
تجهی ــز چ ــاه جدی ــد مجتم ــع س ــوهان و بهم ــن ج ــان ام ــور
چن ــاران
بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آبفـــای چنـــاران چـــاه جدیـــد مجتمـــع ســـوهان

اولی ــن جلس ــه برنام ــه ایمن ــی آب در س ــال جدی ــد ،و پ ــس از یکپارچ ــه
ســـازی بـــا حضـــور مدیـــر امـــور ،نماینـــده فرمانـــداری ومدیـــر شـــبکه
بهداشــت ودرمــان و رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان و کارشناســان
ت (محیــطزیســت ،شــهرداری ،صنعــت ومعدن،جهــاد کشــاورزی و
ادارا 
مرکزبهداش ــت) شهرس ــتان خلی ــل آب ــاد درراس ــتای گام چه ــارم برنام ــه
ایمنــی آب برگزارشــد .در ایــن نشســت در موردمخاطــرات منابــع آبــی
واقدام ــات کنترل ــی و اثربخش ــی ای ــن فعالی ــت ه ــا ونقش ــی ک ــه ادارات
عضــو در کاهــش عوامــل مخاطــره آمیــز دارنــد بحــث وتبــادل نظــر شــد.

نمایشگاه دستاوردهای امور خلیل آباد
نمایشــگاه فعالیــت هــای امــور آب و فاضــاب خلیــل آبــاد درمصلــی ایــن
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●خواف
تاکیــد امــام جمعــه خــواف بربرخــورد قانونــی بــا متخلفــان
حــوزه آب

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب خ ــواف ب ــا ام ــام جمع ــه ای ــن شهرس ــتان
دیـــدار کرد.ســـید حســـن رضائیـــان در ایـــن دیـــدار وضعیـــت آب
شهرس ــتان را ب ــه اط ــاع رس ــاند و اظه ــار داش ــت :ام ــور آبف ــای خ ــواف
خودگــردان اســت و بایــد مــردم شــریف ایــن شهرســتان بــرای ادامــه
خدم ــت رس ــانی نس ــبت ب ــه پرداخ ــت قب ــض آب به ــای خ ــود اق ــدام
کنند.ام ــام جمع ــه خ ــواف نی ــز گف ــت :کار آبف ــای خ ــواف بس ــیار مش ــکل
اس ــت و بن ــده آم ــاده ه ــر گون ــه هم ــکاری ب ــا ای ــن ام ــور م ــی باش ــم.
حج ــت االس ــام برزگرن ــژاد اف ــزود :وج ــود خیری ــن و همچنی ــن مع ــادن
س ــنگ آه ــن س ــنگان م ــی توان ــد ب ــه پیش ــرفت ح ــوزه آب روس ــتاها
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خ ــط اصل ــی ش ــبکه توزی ــع آب ش ــهر حک ــم آب ــاد شهرس ــتان جوی ــن ب ــه
ط ــول  300مت ــر ب ــا لول ــه  110پل ــی اتیل ــن تعوی ــض ش ــد .مدی ــر ام ــور
آبف ــای جوی ــن اظه ــار داش ــت:این خ ــط ب ــه دلی ــل ب ــروز اتفاق ــات متع ــدد
و همچنی ــن همج ــواری ب ــا کاب ــل ارتباط ــات زی ــر س ــاخت و فیبرن ــوری
تعوی ــض ش ــد.مهندس نظ ــری افزود:ب ــا اج ــرای ای ــن ط ــرح  ،لول ــه از
میـــدان خـــارج و بـــه ضلـــع کنـــاری انتقـــال داده شـــد  ،ضمـــن اینکـــه
س ــه خیاب ــان منته ــی ب ــه می ــدان را نی ــز پوش ــش م ــی ده ــد و موج ــب
پای ــداری و ارتق ــاء خدم ــات در ش ــهر حک ــم آب ــاد م ــی ش ــود .

●خلیل آباد
گام چهارم ایمنی آب در خلیل آباد برداشته شد

ش ــهر برپ ــا ش ــد.همزمان ب ــا چه ــل و دومی ــن س ــالگرد پی ــروزی انق ــاب
اســـامی ،نمایشـــگاه فعالیـــت هـــای امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان
خلیـــل آبـــاد ،در یـــک ســـال گذشـــته در ورودی صحـــن مصلـــی ایـــن
شهرســـتان برپـــا شـــد .کـــه بـــا اســـتقبال گســـترده شـــهروندان نیـــز
هم ــراه ب ــود.

کم ــک بس ــزایی کن ــد و الزم اس ــت ک ــه ب ــا ای ــن ام ــور هم ــکاری داش ــته
باشــند.وی همچنیــن بــر برخــورد قانونــی بــا متخلفیــن حــوزه آب تاکیــد
کــرد و از مــردم خواســت د ر پرداخــت قبــوض خــود همــکاری داشــته
باش ــند.

آغ ــاز اج ــرای عملی ــات آبرس ــانی ب ــه  ۵روس ــتای م ــرزی
خ ــواف

۱۰۰انشــعاب آب در روســتای گــرازی خــواف اســتاندارد
ســازی شــد

شــرط بخشــودگی خســارت ناشــی از انشــعابات غیــر مجــاز
آب در خــواف

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف گفت:بیـــش از 100
انشـــعاب آب در روســـتای گـــرازی ایـــن شهرســـتان نوســـازی و
اس ــتاندارد س ــازی ش ــد .س ــید حس ــن رضائی ــان ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه
انشـــعابات فرســـوده ســـبب تلفـــات آب میشـــود افـــزود:در ایـــن
عملیـــات انشـــعابات فرســـوده آب مشـــترکین بـــا اســـتفاده از لولـــه
و اتص ــاالت الزم اص ــاح و نوس ــازی ش ــد ک ــه ب ــا نوس ــازی انش ــعابات
فرســـوده عـــاوه بـــر جلوگیـــری از هـــدر رفـــت آب  ،آمـــار حـــوادث و
اتفاقـــات نیـــز کاهـــش خواهـــد یافـــت .

همـــکاری امـــام جماعـــت اهـــل ســـنت خـــواف بـــا امـــور
شهرســـتان

مدیــر امــور شهرســتان خواف:وظیفــه مــا پاســخگویی بــه
مشــترکان اســت
مدی ــر کان ــال خب ــری خاط ــرات بک ــر خ ــواف ب ــا مدی ــر ام ــور آبف ــای ای ــن

مدی ــر آبف ــای شهرس ــتان خ ــواف ب ــه هم ــراه جمع ــی از كاركن ــان ای ــن
ام ــور ب ــا مول ــوی اح ــراری ام ــام جمع ــه اه ــل س ــنت ای ــن شهرس ــتان
دی ــدار و گفتگ ــو كردن ــد.در ای ــن دی ــدار ،مدی ــر ام ــور آبف ــای خ ــواف
ضم ــن ارائ ــه گزارش ــی از وضعی ــت آب شهرس ــتان  ،از برنام ــه ری ــزی
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مدیــر امــور آب و فاضــاب خــواف گفت131:فقــره انشــعاب غیرمجــاز
آب طـــی ســـال جـــاری در ایـــن شهرســـتان کشـــف شد.ســـید حســـن
رضائی ــان وج ــود انش ــعاب غیرمج ــاز و دسـ ـتکاری ش ــبکه آبرس ــانی
توس ــط اف ــراد را باع ــث احتم ــال آلودگ ــی در ش ــبکه و خنث ــی س ــازی
کلرزن ــی دانس ــت ک ــه ضری ــب بهداش ــتی آب آش ــامیدنی را کاه ــش
میدهـــد .وی بـــا بیـــان اینکـــه افـــرادی کـــه بـــه هـــر دلیلـــی تاکنـــون
بهصـــورت غیرمجـــاز از آب آشـــامیدنی اســـتفاده کـــرده انـــد بـــا
خوداظه ــاری از بخش ــودگی خس ــارت وارده ب ــه ام ــور برخ ــوردار م ــی
شـــوند اظهـــار داشـــت :در صـــورت عـــدم منـــع قانونـــی انشـــعابات
غیرمج ــاز ب ــه مج ــاز تبدی ــل خواهن ــد ش ــد .وی از انش ــعابات غیرمج ــاز
ب ــه عن ــوان مهمتری ــن عام ــل ه ــدر رف ــت آب ن ــام ب ــرد و گف ــت :ب ــروز
ع ــدم تع ــادل فش ــار در ش ــبکه توزی ــع از جمل ــه مش ــکالتی اس ــت ک ــه
انش ــعابات غیرمج ــاز ب ــه وج ــود میآورند.مدی ــر ام ــور آبف ــای خ ــواف
از کلی ــه س ــاکنین ش ــهرها و روس ــتاهای شهرس ــتان خ ــواف خواس ــت
هرگونــه تخلــف در خصــوص انشــعابات آب را از طریــق شــماره تمــاس
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مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان خــواف از آغــاز اجــرای عملیــات
آبرســـانی بـــه 5روســـتای مـــرزی ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.ســـید
حســن رضائیــان افــزود :اجــرای ایــن خــط بــه طــول  9کیلومتــر دی مــاه
س ــال ج ــاری کلی ــد خ ــورد.وی ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــرای اج ــرای ای ــن خ ــط
انتق ــال ح ــدود  19میلی ــارد ری ــال اعتب ــار در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت
اع ــام ک ــرد :ب ــا به ــره ب ــرداری از ای ــن پ ــروژه ت ــا قب ــل از ش ــروع فص ــل
تابســتان آینــده 879 ،نفــر جمعیــت ســاکن در ایــن روســتاهای مــرزی
از آب ش ــرب س ــالم و بهداش ــتی به ــرهمن ــد خواهن ــد ش ــد.

شهرســتان دیــدار و گفتگــو کرد.درایــن دیــدار ســید حســن رضائیــان
ضمـــن تشـــکر از همراهـــی و همـــکاری مدیـــر گـــروه خاطـــرات بکـــر
خ ــواف اظه ــار داش ــت :در خص ــوص قطع ــی آب و اقدام ــات مجموع ــه
آبف ــا م ــردم ش ــریف شهرس ــتان خ ــواف نی ــاز ب ــه آگاه ــی دارند.یک ــی از
نظرات ــی ک ــه در ای ــن دی ــدار عن ــوان ش ــد نشس ــت پرس ــش و پاس ــخ ب ــا
مدیــر ابفــای شهرســتان خــواف بــود کــه مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ای ــن گ ــروه دارای ح ــدود  ۶۰ه ــزار عض ــو ایران ــی
و افغانس ــتانی و س ــایر ش ــهرهای اس ــتان م ــی باش ــد .رضائی ــان گف ــت
:وظیف ــه م ــا پاس ــخگویی ب ــه ش ــهروندان فهی ــم و ش ــریف شهرس ــتان
اســـت وافتخـــار میکنیـــم در جهـــت حـــل مشـــکالت مشـــترکان قـــدم
برداری ــم.

ایـــن امـــور بـــرای خدمـــت رســـانی هرچـــه بهتـــر بـــه مشـــترکان خبـــر
داد.ســـید حســـن رضائیـــان همچنیـــن از همـــكاری و همراهـــی امـــام
جمع ــه اه ــل س ــنت خ ــواف ب ــا آبف ــا قدردان ــی ك ــرد و گف ــت :اس ــتفاده
از امامـــان جمعـــه و تریبـــون نمازجمعـــه ،ظرفیتـــی تاثیرگـــذار بـــرای
فرهن ــگ س ــازی و مدیری ــت مص ــرف آب در بی ــن ش ــهروندان اس ــت.
مولـــوی احـــراری امـــام جمعـــه خـــواف نیـــز ضمـــن تقدیـــر از زحمـــات
مجموعــه آبفــا در تامیــن آب  ،بــر رفــع مشــکالت و فرســودگی شــبکه
توزی ــع در شهرس ــتان خ ــواف تاکی ــد و آمادگ ــی خ ــود را ب ــرای هم ــکاری
بــا آبفــا در ایــن زمینــه اعــام کــرد.وی همچنیــن در خصــوص اســتفاده
از پتانس ــیل تریب ــون نم ــاز جمع ــه و مس ــاجد ب ــرای تش ــویق م ــردم ب ــه
مص ــرف بهین ــه آب و پرداخ ــت ب ــه موق ــع قب ــوض ق ــول مس ــاعد داد.

 ۱۲۲اع ــام ت ــا نس ــبت ب ــه پیگی ــری آن اق ــدام ش ــود.

به ــره من ــدی س ــه ه ــزار روس ــتایی از اج ــرای دو پ ــروژه
تامی ــن آب در خ ــواف

ب ــه گفت ــه مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب خ ــواف پن ــج ه ــزارو  654م ــورد
اتف ــاق آب ش ــهری و روس ــتایی در ای ــن شهرس ــتان ط ــی  10م ــاه س ــال
 99رف ــع ش ــده است.س ــید حس ــن رضائی ــان اف ــزود :از ای ــن تع ــداد
3هزارو100مـــورد اتفـــاق درشـــبکه هـــای توزیـــع ودوهـــزارو554
م ــورد ه ــم در خط ــوط انتق ــال و انش ــعابات گ ــزارش ش ــده اس ــت.
وی فرس ــودگی ش ــبکه ه ــای توزی ــع و خط ــوط انتق ــال آب روس ــتایی و
ش ــهری را ب ــه ترتی ــب  50و  30درص ــد عن ــوان وخاط ــر نش ــان ک ــرد:
طـــول خطـــوط انتقـــال آب در ایـــن شهرســـتان  420کیلومتـــر و طـــول
ش ــبکه توزی ــع  837کیلومت ــر م ــی باش ــد ک ــه در ب ــازه زمان ــی اع ــام
ش ــده  33.5کیلومت ــر ش ــبکه توزی ــع اص ــاح ش ــده اس ــت.

●خوشاب
بخشدار مرکزی از مدیر امور خوشاب تقدیر کرد

رف ــع 5654م ــورد اتف ــاق آب در ش ــهرها و روس ــتاهای
شهرس ــتان م ــرزی خ ــواف

بررســی راه هــای ارائــه خدمــات آب شــرب بــه مددجویان
بهزیستی خوشاب

جعف ــر اس ــماعیلی نی ــا سرپرس ــت امورآبف ــا خوش ــاب ب ــا ش ــهاب الدی ــن
نورمحم ــدی جام ــی بخش ــدار جدی ــد بخ ــش مرک ــزی دی ــدار ک ــرد.
درای ــن دی ــدار  ،اس ــماعیلی نی ــا ب ــه تش ــریح اقدام ــات ونح ــوه خدم ــات
ارائـــه شـــده در ایـــن بخـــش پرداخـــت و مشـــکالت روســـتای تحـــت
پوشـــش را فرســـودگی شـــبکه توزیـــع و خطـــوط انتقـــال آب شـــرب
عن ــوان ک ــرد و خواس ــتار مش ــارکت دهی ــاری ه ــا در اص ــاح و بهس ــازی
ش ــبکه ه ــای فرس ــوده ش ــد.
ش ــهاب االدی ــن نورمحم ــدی ه ــم نس ــبت ب ــه رف ــع چال ــش ه ــا ق ــول
مس ــاعد داد و درپای ــان ب ــا تقدی ــم ل ــوح از زحم ــات موث ــر و اقدام ــات
مدی ــر آبف ــا خوش ــاب تجلی ــل ب ــه عم ــل آم ــد.

اتمام عملیات آبرسانی رینگ شهری سلطان آباد
طــرح آبرســانی رینــگ شــهری بــا اجــرای یــک کیلومتــر لولــه پلــی اتیلــن
ب ــا س ــایز  ، 160نص ــب ش ــیرآالت  ،اتص ــال خ ــط جدی ــد ب ــه خ ــط انتق ــال
قدیــم آب شــرب شــهر ســلطان آبــاد بــه اتمــام رســید.جعفر اســماعیلی
سرپرســت آبفــای خوشــاب گفــت :بــا اجــرا و بهــره بــرداری از ایــن خــط
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طــی نشســت مشــترک جعفــر اســماعیلی نیــا سرپرســت امــور آبفــا بــا
ریاســت بهزیســتی و مدیــر بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان
خوش ــاب ک ــه ب ــا موض ــوع بررس ــی زمین ــه ه ــای هم ــکاری و رف ــع موان ــع
در ارائ ــه خدم ــات در ح ــوزه ه ــای گوناگ ــون و هم ــکاری ه ــای الزم بی ــن
دســتگاه هــای متبــوع بــه معلــوالن  ،جانبــازان و ســایر مشــترکین تحــت
پوش ــش بهزیس ــتی و بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران ب ــه خص ــوص
در زمین ــه خدم ــات آب ش ــرب برگ ــزار ش ــدجعفر اس ــماعیلی نی ــا گف ــت:
شــرکت آبفــای خراســان رضــوی وآبفــای شهرســتان تســهیل در ارائــه
خدم ــات ب ــه جامع ــه معل ــوالن و جانب ــازان مع ــزز را ج ــزء اولوی ــت ه ــای
خ ــود دانس ــته و در ای ــن راس ــتا گام ه ــای موث ــری برداش ــته اس ــت و
ب ــا ارائ ــه خدم ــات غی ــر حض ــوری  ،ارس ــال قب ــوض بص ــورت پیام ــک ،
معرفــی ســامانه هــای پرداخــت قبــوض آب و ...در تحقــق ایــن موضــوع
راســخ مــی باشد.ریاســت بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و مدیریــت
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مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف از اجـــرای دو پـــروژه
تامیـــن آب روســـتایی در ایـــن شهرســـتان خبرداد.ســـید حســـن
رضائی ــان ب ــا اش ــاره ب ــه یک ــی از ای ــن پ ــروژه ه ــا ک ــه ش ــامل اص ــاح
 ۶.۴کیلومت ــر اص ــاح خ ــط انتق ــال ب ــا لول ــه  ۱۱۰چدن ــی و پل ــی اتیل ــن
م ــی باش ــد اف ــزود :ای ــن پ ــروژه در روس ــتای  749نف ــری خل ــط آب ــاد
و ب ــا هزین ــه بال ــغ ب ــر  ۱۲میلی ــارد ری ــال اج ــرا ش ــد.وی پ ــروژه دیگ ــر
را اح ــداث مخ ــزن بتن ــی نیم ــه مدف ــون ذخی ــره  ۵۰۰مت ــر مکعب ــی و
اصــاح  4کیلومتــر خــط انتقــال و شــبکه توزیــع آب در روســتای رزداب
اعــام کــرد کــه بــا ۳۰میلیــارد ریــال هزینــه اجــرا و۲هــزارو ۲۶۰نفــر
روس ــتایی از مزای ــان آن به ــره من ــد ش ــدند.
 10ماه سال  99انجام شد:

مش ــکل کمب ــود و اف ــت فش ــار مش ــترکین جن ــوب ش ــهر س ــلطان آب ــاد
(ش ــهرک س ــجاد) ب ــه خص ــوص در فص ــول گ ــرم س ــال مرتف ــع خواه ــد
ش ــد

بهزیس ــتی شهرس ــتان ه ــم ضم ــن قدردان ــی از س ــقایی آبف ــا از نح ــوه
ارائــه خدمــات بــه خانــواده هــای شــهدا ،جانبــازان و ایثارگــران اعــام
رضای ــت من ــدی ک ــرد.

●داورزن
تقدیر فرمانده انتظامی از رابط آبفا داورزن

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب
شهرســـتان داورزن توســـط
فرمانــده انتظامــی ایــن شهرســتان
ب ــا اه ــدای ل ــوح  ،تقدی ــر ش ــد .ب ــه
گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ام ــور آب
و فاضــاب داورزن  ،در جلســه ای
ک ــه ب ــرای انتخ ــاب بهتری ــن راب ــط
بیــن ادارات و نیــروی انتظامــی در
مح ــل دفت ــر فرمانده ــی انتظام ــی
شهرســـتان داورزن تشـــکیل
ش ــد محم ــد رض ــا حقان ــی نس ــب از
امـــور داورزن ،عنـــوان برتریـــن
رابـــط فعـــال ادارات در جهـــت
پیش ــگیری از وق ــوع ج ــرم و آس ــیب ه ــای اجتماع ــی را اح ــراز ک ــرد.

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

برگـــزاری جلســـه جـــذب مشـــارکت هـــای مردمـــی
شهرســـتان ســـرخس در بخـــش آب

جلســـه مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب ســـرخس و نماینـــده خیریـــن
شهرســـتان برگـــزار شـــد.
در ایـــن جلســـه مباحـــث مربـــوط بـــه اســـتفاده از ظرفیـــت خیریـــن
در اجـــرای پـــروژه هـــای دارای اولویـــت آبرســـانی در روســـتاهای
شهرس ــتان م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفت.امی ــر پوروحدت ــی مدی ــر ام ــور
ضمــن تشــکر از حــاج آقــا نباتــی نماینــده خیریــن خاطــر نشــان کــرد :بــا
جــذب و اســتفاده از ظرفیــت خیریــن و اجــرای پــروژه هــای آبرســانی،
شـــاخص برخـــورداری از آب شـــرب در مناطـــق محـــروم روســـتاها
افزای ــش خواه ــد یاف ــت.

مدیـــر امـــور آبفـــا ســـرخس خواســـتار برخـــورد نیـــروی
انتظام ــی ب ــا مس ــببین انش ــعابات غی ــر مج ــاز ش ــد

امی ــر پ ــور وحدت ــی مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــرخس
ط ــی جلس ــه ای ب ــا ام ــام جمع ــه شهرس ــتان و ش ــورای اس ــامی،دهیار و
جمع ــی از معتمدی ــن روس ــتای چش ــمه ش ــور دی ــدار ک ــرد.
در ایـــن جلســـه مشـــکالت آبرســـانی روســـتای چشـــمه شـــور مـــورد
بررس ــی ق ــرار گرف ــت و برنام ــه ری ــزی الزم ب ــرای اس ــتفاده از کم ــک
هــای مردمــی و ظرفیــت خیریــن جهــت مشــارکت در اصــاح و تعویــض
خ ــط انتق ــال فرس ــوده روس ــتا انج ــام شد.روس ــتای چش ــمه ش ــور از
روســتاهای مجتمــع سیدالشــهدا مــی باشــد و  565نفــر جمعیــت دارد.

نصـــب و راه انـــدازی دوزینـــگ پمـــپ آنالیـــن در شـــهر
ســـرخس
براثـــر فعالیـــت کشـــاورزان در روســـتای جشـــن آبـــاد از توابـــع
شهرســتان درگــز خــط انتقــال چشــمه آب شــرب ایــن روســتا گل آلــود
ش ــد ک ــه ب ــا اط ــاع آب ــدار روس ــتا وهماهنگ ــی ب ــا واح ــد کنت ــرل کیف ــی
آب ام ــور  ،اکی ــپ به ــره ب ــرداری اق ــدام ب ــه شستش ــو و گندزدای ــی
(کلرین ــه ) مخ ــزن کرد.همچنی ــن ب ــرای جلوگی ــری از قط ــع آب در ای ــن
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●درگز
گنـــد زدایـــی مخـــزن ذخیـــره آب روســـتای جشـــن آبـــاد
شهرســـتان درگـــز

ب ــازه زمان ــی از چ ــاه رزرو اس ــتفاده ش ــد ت ــا مش ــترکین دچ ــار مش ــکل
نش ــوند .شستش ــوی مخ ــزن ت ــا س ــاعت  3بام ــداد ب ــه ط ــول انجامی ــد.

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب ســـرخس بـــا فرمانـــده نیـــروی انتظامـــی
شهرســتان دیدار کرد .در این جلســه امیرپوروحدتی ضمن تشــکر از
همــکاری هــا و مســاعدت هــای فرماندهــی نیــروی انتطامــی شهرســتان
ســرخس خواســتار افزایــش تعامــات و برخــورد بــا مســببین انشــعابات
غیـــر مجـــاز در مناطـــق تحـــت پوشـــش نیـــروی انتظامـــی شهرســـتان
شـــد .ســـرهنگ دماونـــدی هـــم ضمـــن تشـــکر از عملکـــرد مدیریـــت
ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــرخس ب ــه دلی ــل خدم ــات رس ــانی
مطل ــوب و جل ــب رضای ــت عموم ــی ش ــهروندان  ،نس ــبت ب ــه هم ــکاری
ه ــای الزم ق ــول مس ــاعد داد.

یــک دســتگاه دوزینــگ پمــپ آنالیــن در ایســتگاه پمپــاژ شــهر ســرخس
نص ــب و راه ان ــدازی ش ــد.با راه ان ــدازی ای ــن سیس ــتم و ارتب ــاط بی ــن
آنالی ــزر و دوزین ــگ پم ــپ ،غلظ ــت کل ــر ب ــه ص ــورت خ ــودکار در ب ــازه
اس ــتاندارد  ،تنظی ــم و ن ــگاه داش ــته ش ــده و مش ــکالت تنظی ــم می ــزان
کل ــر ب ــه ط ــور کام ــل برط ــرف ش ــد.

●طرقبه شاندیز
تنهاایســتگاه کلرزن گازی امورآبفاطرقبه شــاندیزحذف
شــد
ازعملک ــرد س ــال ج ــاری ام ــور ارائ ــه داد وخواس ــتارهمکاری نماین ــده
م ــردم درمباح ــث تامی ــن آب ش ــد.

●فریمان
بررســـی مشـــکالت تاسیســـات آب شـــهر قلندرآبـــاد و
روس ــتاهای تابع ــه

بازدیدنمایندهمجلسازامورآبفاطرقبهشاندیز
نماین ــده م ــردم چناران،گلبه ــار و طرقب ــه وش ــاندیزدرمجلس ش ــورای
اس ــامی ازامورآبف ــا طرقب ــه بازدی ــد ک ــرد ودرجری ــان فعالی ــت ه ــای
ص ــورت گرفت ــه قرارگرفت.حس ــین زاده امام ــی درای ــن دیدارضم ــن
ع ــرض خداق ــوت وابرازخرس ــندی ازعملک ــرد ام ــوردر تامی ــن کیف ــی
وکمــی آب شــرب،ازتالش هــای ارزنــده مدیرومجموعــه امورقدردانــی
کردوآمادگ ــی خ ــودرا درراس ــتای مس ــاعدت اقتص ــادی وپیگی ــری الزم
ازناحیـــه وزارت نیرودرخصـــوص احـــداث مخـــازن واجـــرای خطـــوط
انتقـــال اعـــام کرد.علـــی اصغـــر پاکروان-مدیرامورهـــم گزارشـــی
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●قوچان
الیروبی قنات روستای کهنه فرود قوچان

جلســـه مدیـــر امـــور فریمـــان و شـــهردار و اعضـــای شـــورای شـــهر
قلندرآبـــاد در شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــه منظـــور
بررســـی وضعیـــت شـــبکه و خـــط انتقـــال شـــهر قلندرآبـــاد و اتصـــال
مخ ــزن ای ــن ش ــهر ب ــه خ ــط انتق ــال برگزارش ــد.در ای ــن جلس ــه مس ــایل
و مشـــکالت شـــبکه و تاسیســـات و خـــط انتقـــال شـــهر قلندرآبـــاد و
روســـتاهای تابعـــه مـــورد بحـــث و بررســـی قرارگرفـــت.

شبکه های فرسوده شهر سفید سنگ اصالح می شود
در راســـتای حـــل مشـــکل فشـــار و کاهـــش اتفاقـــات وبـــا توجـــه بـــه
برنام ــه م ــدون اص ــاح ش ــبکه ب ــر اس ــاس نقش ــه تراک ــم اتفاق ــات  ،ب ــا
مش ــارکت مردم ــی و ش ــورای اس ــامی ش ــهر و ش ــهرداری ش ــهر س ــفید
س ــنگ عملی ــات اص ــاح ش ــبکه فرس ــوده ای ــن ش ــهر از خیاب ــان خلی ــج
ف ــارس  3آغ ــاز ش ــد.به گفت ــه رئی ــش اداره آبف ــا سفیدس ــنگ  ،ش ــبکه

مدیــر امــور آبفــا قوچــان گفــت:در پــی ریــزش دیــواره قنــات روســتای
کهن ــه ف ــرود قوچ ــان ب ــه عل ــت ب ــارش ه ــای اخی ــر و کاه ــش دب ــی ای ــن
روســتا عملیــات الیروبــی وترمیــم قنــات در دســتور کار قــرار گرفــت.
جوادســعادتی افــزود :ایــن پــروژه از حــدود دو هفتــه قبــل آغــاز و در
حــال حاضــر بخــش زیــادی ازآن انجــام شــده اســت.
وی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد :ب ــا اتم ــام ای ــن عملی ــات مش ــکل آب ش ــرب
 467خانــوار و هــزارو 671نفــر جمعیــت ســاکن در روســتا بطــور کامــل
ب ــر ط ــرف ش ــود.
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تنه ــا ایس ــتگاه کل ــرزن گازی امورآبفاطرقب ــه ش ــاندیزکه ب ــه سیس ــتم
گازکلرمتص ــل ب ــود ح ــذف ش ــد.رئیس اداره به ــره ب ــرداری وتوس ــعه
آب اموربااعـــام ایـــن مطلـــب افزود:نظربـــه اهمیـــت وکیفیـــت آب
شــرب شــهروندان وازســویی مخاطــرات احتمالــی نشــت گازکلــر نبــود
مـــکان مناســـب بـــرای نگهـــداری وحمـــل ونقـــل آن ونیزشـــرایط آب
وهوایی،تصمی ــم ب ــه ح ــذف سیس ــتم کلرزن ــی گازی وجایگزین ــی آن ب ــا
آب ژاول درایس ــتگاه کلرزن ــی مجتم ــع آبرس ــانی گراخ ــک ش ــد.هادی
الهیـــاری افـــراد تحـــت پوشـــش مجتمـــع راحـــدود ده هزارنفراعـــام
ک ــرد ک ــه درش ــش روس ــتا س ــکونت دارن ــد.وی هزین ــه اج ــرای ط ــرح
را150میلی ــون ری ــال اع ــام ک ــرد.

فرس ــوده ای ــن ش ــهر موج ــب ب ــروز اتفاق ــات متع ــدد م ــی ش ــود ک ــه ب ــا
مذاکــرات انجــام شــده بــا مســئولین شــهر و مشــارکت ایشــان و مــردم
ب ــه زودی م ــورد اص ــاح ق ــرار خواه ــد گرف ــت .س ــید مرتض ــی موس ــوی
پ ــور همچنی ــن گف ــت :توس ــعه ش ــبکه خیاب ــان پش ــت مدرس ــه زابل ــی
ن ــژاد ب ــرای نص ــب انش ــعابات جدی ــد ب ــه مت ــراژ  120مت ــر انج ــام ش ــد.
وی گف ــت :ش ــهر س ــفید س ــنگ دارای بی ــش از ه ــزارو 900اش ــتراک
م ــی باش ــد.

نشت یابی و بازسازی مخازن آب روستایی در قوچان

را ب ــه عن ــوان اولی ــن مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان کوهس ــرخ
تبریــک گفــت و بــرای ایشــان و همــکاران مجموعــه آبفــا آرزوی توفیــق
کــرد.وی خطــاب بــه مدیــر جدیــد امــور کوهســرخ و همکارانشــان بیــان
داشــت :مدیــران بایســتی بــا روحیــه جهــادی بــه تمــام کارهــای مربوطــه
اش ــراف و نظ ــارت ذداش ــته باش ــند.به گفت ــه وی مس ــئوالن بای ــد ب ــا
جدی ــت پ ــروژه ه ــای مه ــم و حیات ــی آبرس ــانی را در س ــطح شهرس ــتان
دنبــال کــرده و آب شــرب پایــدار را بــرای دراز مــدت تامیــن کننــد.وی
همچنیــن آمادگــی خــود را بــرای پیشــبرد اهــداف امــور آبفــا و تأمیــن
رف ــاه ش ــهروندان در ح ــد ت ــوان و اختی ــارات اع ــام ک ــرد.

بازدیــد مدیــر عامــل آبفــا خراســان رضــوی از پــروژه ســد
خوش ــرود کوهسرخ
بــا هــدف جلوگیــری از هــدر رفــت آب آشــامیدنی در مناطــق روســتایی،
امــور شهرســتان قوچــان ،بــا عقــد قــراداد  ،نســبت بــه بازســازی و آب
بنــد مخــازن روســتایی اقــدام کــرد .ایــن طــرح بــا اولویــت روســتاهای
مشــکانلو و یــزدان آبــاد ســفال عملیاتــی شــد.

دیدار مدیر امور با فرماندار جدید قوچان

میــزان الزم  MW ،کاهــش و در منابــع تولیــد روســتایی کــه ظرفیــت
ذخیــره کمتــری دارنــد بــرق قطــع نشــود  .امیــر حســین دهقــان گفــت
 :ب ــا ای ــن اق ــدام  ،مش ــکل اف ــت س ــطح در مخ ــازن ش ــهری و روس ــتایی
بوج ــود نیام ــد.

مدیــر امــور اب و فاضــاب قوچــان بــا فرمانــدار جدیــد ایــن شهرســتان
دی ــدار و گفتگ ــو کرد.درای ــن دی ــدار ضم ــن تبری ــک انتص ــاب امی ــن
رض ــا مرآت ــی ب ــه عن ــوان فرمان ــدار جدی ــد قوچ ــان ،وضعی ــت مناب ــع
تامی ــن و توزی ــع و چال ــش ه ــای بخ ــش آب ش ــروع ش ــد.

معرفی اولین مدیر امور آبفا شهرستان کوهسرخ

●کاشمر
عدم قطع برق در منابع تولید روستایی امور کاشمر

کارشــناس انــرژی امــور آب و فاضــاب شهرســتان کاشــمر گفــت  :پــس
از بررس ــی و هماهنگ ــی ب ــا اس ــتان مق ــرر ش ــد س ــاعت دقی ــق و می ــزان
تعهــد در کاهــش مــگا وات بــه دفتــر انــرژی امــور اطــاع رســانی شــود
ت ــا ب ــا خاموش ــی حداکث ــر مناب ــع ش ــهری توس ــط سیس ــتم تل ــه مت ــری ب ــه
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مدیــر عامــل آبفــا خراســان رضــوی از پــروژه ســد خوشــرود کوهســرخ
بازدی ــد ک ــرد .س ــید ابراهی ــم عل ــوی در ای ــن بازدی ــد در جری ــان رون ــد
اج ــرای پ ــروژه ق ــرار گرف ــت و دس ــتورات الزم ب ــرای تجهی ــز و به ــره
ب ــرداری هرچ ــه س ــریعتر را ص ــادر ک ــرد .در ای ــن بازدی ــد مدی ــر ام ــور
هـــم  ،رونـــد اجـــرای پـــروژه را تشـــریح و مشـــکالت و کاســـتی هـــا را
مط ــرح ک ــرد.

مدی ــرو جمع ــی از هم ــکاران امورآبف ــا کوهس ــرخ ب ــا ام ــام جمع ــه ای ــن
شهرســـتان دیـــدار کردنـــد .در ایـــن دیـــدار حجتاالســـام رضایـــی
ام ــام جمع ــه کوهس ــرخ از خدم ــات ارزش ــمند رض ــا جواه ــری رئی ــس
قبل ــی اداره آب و فاض ــاب ری ــوش تقدی ــر و انتص ــاب علیرض ــا فخ ــار
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●کوهسرخ
اعــام آمادگــی امــام جمعــه کوهســرخ بــرای همــکاری در
جهــت پیشــبرد پــروژه هــای آبفــا

طــی مراســمی بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان
رضــوی  ،رمضانــی فرمانــدار شهرســتان کوهســرخ و خانــی سرپرســت
ام ــور کاش ــمر عل ــی رض ــا فخ ــار ب ــه عن ــوان اولی ــن مدی ــر ام ــور آب و
فاض ــاب شهرس ــتان کوهس ــرخ معرف ــی ش ــد  .س ــید ابراهی ــم عل ــوی
مدی ــر عام ــل آبف ــا اس ــتان در ای ــن جلس ــه در خص ــوص وضعی ــت آب و
پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی منطق ــه مطالب ــی بی ــان کرد.فرمان ــدار کوهس ــرخ
نی ــز خواس ــتار تس ــریع در اج ــرای پ ــروژه ه ــای در دس ــت اق ــدام ش ــد.

●گناباد
وضعیت جایگاه برداشت آب در شهرستان گناباد

پاســـخگویی همـــکاران امـــور گنابـــاد بـــه ســـواالت
شـــهروندان کاخـــک
جانش ــین مدی ــر ام ــور گناب ــاد وریی ــس اداره آب وفاض ــاب کاخ ــک ب ــا
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●گلبهار
بررسی مشکالت تامین آب روستاهای گلبهار

مش ــکالت  4روس ــتای گلبه ــار م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت .هم ــکاران
به ــره ب ــرداری ام ــور ب ــه هم ــراه تی ــم کارشناس ــان س ــتادی از مناب ــع
تامی ــن و تاسیس ــات  4روس ــتای س ــید آب ــاد ،کالت ــه ش ــیرین  ،ابراهی ــم
آب ــاد و دول ــت آب ــاد بازدی ــد کردن ــد .در جلس ــه ای ب ــه همی ــن منظ ــور
ک ــه در س ــاختمان ام ــور برگ ــزار ش ــد چال ــش ه ــای موج ــود در خص ــوص
تامی ــن آب ای ــن روس ــتاها م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت و راهکاره ــای
پیش ــنهادی ارائ ــه ش ــد.

حــذف کلــرزن گازی از ســه مجتمع روســتایی در امور گلبهار
کلـــرزن هـــای گازی از ســـه مجتمـــع روســـتایی در شهرســـتان گلبهـــار

●گلمکان
دیدار همکاران آبفا گلمکان با امام جمعه این شهر

رئیــس اداره آب و فاضــاب گلمــکان بــا امــام جمعــه ایــن شــهر دیــدار
و گفــت و گــو کرد.مجیــد اکــرادی رئیــس آبفــا گلمــکان در ایــن دیــدار
ب ــر نق ــش روحانی ــت در فرهن ــگ س ــازی مدیری ــت مص ــرف صحی ــح آب
تاکیــد کــرد امــام جمعــه گلمــکان نیــز در خصــوص اســتفاده از تریبــون
نمــاز جمعــه بــرای اطــاع رســانی و فرهنــگ ســازی قــول مســاعد داد.

●مه والت
راه انــدازی دســتگاه کلــر ســنج آنالیــن در شــبکه توزیــع
شــهر شــادمهر

مســـئول کنتـــرل و کیفیـــت امـــور آب و
فاضــاب مــه والت از نصــب و راه انــدازی
دســـتگاه کلـــر ســـنج آنالیـــن در شـــهر
شـــادمهر خبـــر داد.شـــریفیان افـــزود:
ایــن دســتگاه بــا توجــه بــه بعــد مســافت و
در راس ــتای پای ــش و کنت ــرل کیفی ــت آب
در شـــبکه توزیـــع نصـــب و راه انـــدازی
ش ــد .وی خاط ــر نش ــان کرد:ای ــن دس ــتگاه
از قابلی ــت ارس ــال لحظ ــه ای پیام ــک ه ــم
برخ ــوردار اس ــت.
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مدی ــر ام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد گف ــت :پ ــروژه جداس ــازی ش ــبکه آب
ش ــرب واح ــداث جای ــگاه ه ــای برداش ــت آب در ش ــهر کاخ ــک دردو ف ــاز
اجرایـــی شـــده کـــه درفـــاز اول بیـــش از  4کیلومتـــر شـــبکه گـــذاری
انجـــام ودرفـــاز دوم مقـــرر شـــد  12جایـــگاه برداشـــت در ایـــن شـــهر
احـــداث شـــود همچنیـــن براســـاس توافـــق انجـــام شـــده مقـــرر شـــد
6جایــگاه توســط شــرکت و 6جایــگاه هــم بــه صــورت مشــارکتی بوســیله
ش ــهرداری  ،ش ــورای اس ــامی وخیری ــن اج ــرا ش ــود ک ــه تاکن ــون ش ــش
جای ــگاه ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــیده وش ــش جای ــگاه ه ــم ب ــه زودی ب ــه
بهــره بــرداری خواهــد رســید.هادی حیــدری نیــا همچنیــن بــا اشــاره بــه
اج ــرای ط ــرح آب امی ــد گف ــت  :تع ــداد زی ــادی ازمش ــترکین آب درش ــهر
کاخ ــک باتوج ــه ب ــه مدیری ــت مص ــرف ش ــامل ای ــن ط ــرح خواهن ــد ش ــد.
امــام جمعــه شــهر کاخــک اجــرای ایــن پــروژه هــا درقالــب نــذرآب ،وقــف
ون ــذرآب را حس ــنه ای مان ــدگار بی ــان ک ــرد .حج ــت االس ــام خاکش ــور
باتش ــکر از اقدام ــات ام ــورآب وفاض ــاب در ش ــهر کاخ ــک برهم ــکاری
ومس ــاعدت خیری ــن درتکمی ــل پ ــروژه ه ــای بخ ــش آب تاکی ــد ک ــرد.

حضــور درمحــل میــز خدمــت بــه ســواالت مطــروح مــردم بخــش کاخــک
پاس ــخ دادند.همزم ــان ب ــا ده ــه مب ــارک فج ــر جانش ــین مدی ــر ام ــور
ورئیـــس اداره آب وفاضـــاب کاخـــک درمعیـــت فرمانـــدار وســـایر
مس ــئولین شهرس ــتان باحض ــور درمح ــل می ــز خدم ــت درمص ــای نم ــاز
جمع ــه ش ــهر کاخ ــک ب ــه س ــواالت ومش ــکالت مراجعی ــن پاس ــخ دادن ــد.

ح ــذف ش ــد .در همی ــن رابط ــه و در راس ــتای فعالی ــت ه ــای پدافن ــد
غی ــر عام ــل کل ــرزن ه ــای گازی مجتم ــع ه ــای اس ــام آب ــاد ،دول ــت آب ــاد
و پوشـــان بـــا دوزینـــگ پمـــپ هـــای ایرســـا جایگزیـــن شـــد.به گفتـــه
حشــمتی رئیــس اداره کنتــرل کیفــی امــور گلبهــار  5دســتگاه دوزینــگ
پم ــپ دیگ ــر در مجتم ــع ه ــای س ــیدآباد و کالت ــه ش ــیرین و روس ــتاهای
چن ــار ،حس ــن آب ــاد عام ــل زاده و دس ــتگرد ب ــه منظ ــور بهب ــود عملی ــات
کلرزن ــی و ارتق ــاء کیفی ــت آب ش ــرب نص ــب و راه ان ــدازی ش ــد.

اخبار ورزشی

سیاه کوه سبزوار

ن آبفا به ارتفاعات
وهپیمایی همکارا
ن صعـ ـود کردنـ ـد.
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گروه ـی و حذف ـی
درحــال برگــزاری اس ـت.

مس ــابقات تی ــر ان ــدازی ب ــا تفن ــگ ب ــادی ب ــه مناس ــبت ده ــه ی فج ــر در گ ــروه آقای ــان در
شهرس ــتان بجس ــتان ب ــا هم ــکاری هیئ ــت تیران ــدازی اداره ورزش و جوان ــان و تربی ــت
بدن ــی ناحی ــه مقاوم ــت بس ــیج برگ ــزار ش ــد  .در ای ــن مس ــابقات 51نف ــر ش ــرکت کردن ــد
ک ــه فرش ــاد میثم ــی هم ــکار ام ــور بجس ــتان در ح ــوزه به ــره ب ــرداری موف ــق ب ــه کس ــب
رتب ــه دوم ش ــد.
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کسب مقام دوم تیراندازی بجستان
توسط همکار آبفا شهرستان

فقط تیتر
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افزایش دبی چاه رزرو نسر رباط سنگ تربت حیدریه با الیروبی
مدیرعاملوجمعیازپرسنلآبفایتربتحیدریهازتصفیهخانهفاضالباینشهربازدیدکردند
یکصدو پنجاه وپنجمین جلسه هیات مدیره شرکت آب و فاضالب تربت حیدریه برگزار شد
بررس ــی مش ــکالت آب ش ــرب پ ــادگان ش ــهید فرومن ــدی س ــبزوار و ش ــبکه ۀبرس ــانی روس ــتاهای
شش ــتمد و روداب
ممیزی مراقبتی آزمایشگاه میکروبیولوژی آبفا قوچان
جلسه کمیته کاهش هدررفت آب امورقوچان برگزار شد
تبادل نظر مدیر امور تایباد با آبداران
جلسه هم اندیشی مدیریت مصرف آب در روستای دوغارون شهرستان تایبادتایباد
برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء آگاهی آبداران آبفا تایباد
جلسه هم اندیشی مدیریت مصرف آب در روستای قلعه نو آبقه شهرستان تایباد برگزار شد
مخزن  2000مترمکعبی شهرکاریزشستشو شد
عدم قطع برق در منابع تولید روستایی امور کاشمر
چاه شماره  2مجتمع باالوالیت کاشمر مهندسی مجدد شد
جلسه منطقه ای مسئوالن روابط عمومی ها در امور کاشمر برگزار شد
بازدید معاون بهره برداری وتوسعه فاضالب آبفا استان ازپروژه های امورگناباد
دوره ایمنی در حفاری وگود برداری درامور گناباد برگزار شد
برگزاری دوره آموزشی قانون کار وطبقه بندی وارزشیابی مشاغل در امورگناباد
دهگردشی نغندرطرقبه وبررسی مشکالت آبرسانی
مخزن آبرسانی حسین آباد طرقبه به سیستم تله متری مجهزشد.
جایگزینی سیستم کلرزنی مجتمع گراخک شاندیزبا آب ژاول
اتصال مجتمع آبرسانی بارانی طرقبه به سامانه تله متری
صب شیرفلوتر درمخزن روستادهبار طرقبه
شستشوی مخزن 500مترمکعبی آبفاطرقبه شاندیز
امور طرقبه شاندیز مانورفرضی بحران برگزار کرد
برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی درحفاری وگودبرداری درآبفاطرقبه شاندیز
تقدیر از نگهبان نمونه امور چناران
اتفاق خط انتقال آب  350آزبست امور چناران رفع شد
برگزاری کالس های  HSEو  5Sدر امور شهرستان سرخس
توزیع  1000عدد ماسک توسط امور شهرستان سرخس
رفع اتفاق خط  ۲۵۰انتقال مجتمع بستان سنگان خواف

الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستای همزاره خواف تعویض شد
جلسه مدیر امور خواف با کشاورزان و اهالی ارگ خواف
خدمات آبفا در خواف ارتقاء یافت
اصالح مسیر خط لوله با کانال جمع آوری آبهای سطحی شهرخواف
دیدار شورای اسالمی و دهیار روستای سده با مدیر آبفای خواف
310هزار کاربر در خواف موشن گراف زمستانه آبفا استان را مشاهده کردند
ممیزی آزمایشگاه میکروبیولوژی آبفای خواف
بازدید از پروژه آبرسانی مجتمع ده خطیب شهرستان خواف
تقدیر از مسئول روابط عمومی آبفای خواف
متر شبکه داخلی روستای برآباد شهرستان خواف اصالح شد
چهار چاه آبفای خواف عیب یابی شد
رفع  ۴اتفاق در خط انتقال چاه زول خواف
تشست مدیر آبفای خواف با پرسنل اتفاقات
اعضای شورای اسالمی شهر نشتیفان با مدیر آبفای خواف دیدار کردند
عملکرد خدمات مشترکین امور بردسکن بررسی شد
اصالح 200متر شبکه توزیع آب در روستای علی آباد شورشهرستان خلیل آباد
بازدید اعضای کمیته فنی برنامه ایمنی آب خلیل آباد از تاسیسات آب شرب
تشکیل جلسه کنترل کیفیت آب در امور فریمان
برگزاری دوره آموزشی ایمنی در گود برداری و در امور بجستان
تاکید شورای حفاظت از منابع آب بر رفع مشکالت آبی شهرستان بجستان
قدردانی از نگهبان امور جوین
مانور اطفاء حریق در امور شهرستان جوین برگزار شد
توجیه قاریان کنتور در شهرستان جوین
برگزاری دوره ایمنی در حفاری و گود برداری در امور گلبهار
آزمایش کرونا ( )PCRاز همکاران امور گلبهار
بررسی دالیل هدرفت آب شرب در شهرستان خوشاب
تجلیل بخشدار از مسئول روابط عمومی آبفای خوشاب

خواندنی
زندگی آرام و رازهای آرامش در زندگی
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نق ــاط ضع ــف خ ــود درونت ــان را تغیی ــر دهی ــد.
ن ــکات مثب ــت زندگ ــی ت ــان را بیش ــتر م ــورد توج ــه ق ــرار دهی ــد.
مس ــائل منف ــی را از ذهنت ــان بی ــرون کنی ــد.
در وفـــای بـــه عهـــد و قرارهـــا خـــوش حســـاب و وقـــت شـــناس
باشـــید.
ب ــه ی ــاد داش ــته باش ــید ک ــه دنی ــا همانگون ــه خواه ــد ب ــود ک ــه ش ــما
آن را م ــی بینی ــد و درک م ــی کنی ــد.

نصیحــت کســانی کــه بــرای شــما دوســتانی خــوب هســتند را حتمــا
گــوش کنیــد.
با دست کشیدن از یک کار بد ,عزت نفس خود را باال ببرید.
از افـــراط و مبالغـــه کاری دوری کـــرده و از وقـــت خـــود نهایـــت
اســـتفاده را بـــه عمـــل آوریـــد.
ح ــس ش ــوخ طبع ــی خ ــود را از طری ــق خوان ــدن کت ــاب ه ــای خن ــده
دار ونش ــاط بخ ــش تقوی ــت کنی ــد.
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حتم ــا ای ــن جمل ــه را باره ــا در زندگ ــی از دیگ ــران ش ــنیده ای ــد و
یــا خــود بــرای دیگــران گفتــه ایــد که":زندگــی رو هــر طــور بگیــری
همونطــور بــرات میگــذره!" ولــی آیــا بــه آن عمــل کــرده ایــد .بــرای
داش ــتن ی ــک زندگ ــی سراس ــر آرام ــش و پ ــر از احس ــاس بای ــد از
خودت ــان ش ــروع کنی ــد و تغییرات ــی در رفت ــار خ ــود بدهی ــد.
برای زندگی آرام و شاد چه کنیم
نکاتی کلیدی برای ایجاد نشاط و آرامش واقعی:
عالقه مندانه از دیگران تقاضای کمک کنید.
بـــه گـــردش برویـــد و بـــرای خودتـــان شـــیرینی یـــا میـــوه مـــورد
عالقـــه تـــان را بخریـــد.
تماشای طلوع آفتاب را در سحرگاه از دست ندهید.
حی ــاط خ ــود را ب ــا کاش ــتن گله ــا  ,درخت ــان  ,س ــبزیجات و کن ــدن
علفه ــای ه ــرز ش ــادتر کنی ــد.
در ص ــورت ام ــکان ی ــک مهمان ــی ترتی ــب دهی ــد و خاط ــره ش ــاد آن
را در ذه ــن خ ــود ثب ــت کنی ــد.
خودتان را برای انجام درست کارها تحسین کنید.
تمـــام معجـــزه هایـــی را کـــه در زندگیتـــان رخ داده اســـت ,
بش ــمارید.بدانید ک ــه حت ــی معج ــزه ه ــای بیش ــتری در راه اس ــت.
آهن ــگ ح ــزن انگیزت ــان را زی ــر دوش آب زمزم ــه کنی ــد و کلی ــه
اف ــکار منف ــی را از ذه ــن خ ــود دور س ــازید.
تصمیــم بگیریــد و عمــل کنیــد تــا دوبــاره در جریــان زندگــی قــرار
بگیریــد.
یــاد بگیریــد کــه از بــا خــود بــودن لــذت ببریــد بــه طوریکــه دیگــر
هیچــگاه احســاس تنهایــی نکنیــد.
اف ــکار مثب ــت و دوس ــت داش ــتنی ت ــان را ب ــه مخالف ــان خ ــود نی ــز
منتق ــل کنی ــد.
اف ــکار مثب ــت را در ذه ــن خ ــود پ ــرورش دهی ــد ت ــا احس ــاس ب ــد
نس ــبت ب ــه خودت ــان را از بی ــن ببری ــد.
به خصوصیات خوب و مثبت رفتاری خود فکر کنید.
اگ ــر یک ــی از آن انس ــانهای ش ــجاع هس ــتید ب ــا کار ک ــردن ب ــر روی
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شرکت  /امور تعداد خبر ارسالی بهمن 99
9
باخرز
7
بجستان
2
بردسکن
13
تایباد
1
تربت جام
12
تربت حیدریه
3
جغتای
4
جوین
6
چناران
4
خلیل آباد
28
خواف
4
خوشاب
1
داورزن
2
درگز
0
رشتخوار
۳
زاوه
9
سبزوار
24
ستاد
6
سرخس
0
ششتمد
0
صالح آباد
12
طرقبه شاندیز
5
فریمان
6
فیروزه
1
فیض آباد
6
قوچان
7
کاشمر
0
کالت
5
گلبهار
8
گناباد
11
نیشابور

انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
● ●انتصابات
مدیر دفتر مدیریت ارتباط با مشتری
		
محمدحسن حبیبی
علی رضا فخار طبسی مدیر امور آب و فاضالب کوهسرخ
رئیس اداره آبفا شهر آباد
		
سید هادی شایقی
رئیس اداره آبفا انابد
مجید جنیدی		
نشریه پیام آبفا برای همکاران گران قدر آرزوی موفقیت دارد.

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