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سخن سردبیر

نقش خیرین در حوزه آب شرب
واض ــح و مس ــلم اس ــت ک ــه هی ــچ س ــازمان ی ــا ارگان ــی ب ــدون
مش ــارکت وهمی ــاری س ــایرادارات و همراه ــی و مس ــاعدت
مـــردم نمـــی توانـــد خدمـــات کمـــی و کیفـــی ارائـــه کننـــد.
اص ــوال حی ــات ی ــک س ــازمان ب ــه مش ــارکت معن ــوی و مال ــی دیگ ــران
وابس ــته اس ــت  ،ادارات آب و ب ــرق ه ــم ازای ــن قاع ــده مس ــتثنی
نبــوده و درصــورت مصــرف بهینــه ومشــارکت مــردم وسایرســازمان
ه ــا ق ــادر خواهن ــد ب ــود ام ــر خطیرخدم ــات رس ــانی ب ــه ش ــهروندان
دهنـــد.
ادامـــه
را
ام ــروزه ب ــه دلی ــل ش ــرایط اقتص ــادی حاک ــم ب ــر جامع ــه ک ــه هم ــه م ــا
ب ــه نوع ــی درگی ــر و گرفت ــار آن هس ــتیم رون ــد خدم ــت رس ــانی ب ــه
هموطن ــان از طری ــق دس ــتگاه ه ــای خدمات ــی از جمل ــه ش ــرکت ه ــای
آاب و فاضـــاب دســـتخوش برخـــی نامالیمـــات شـــده ودر کنـــار
کاهــش منابــع آب هــای زیــر زمینــی و ســطحی نیــز رونــد تامیــن آب
شـــرب شـــهرها و روســـتاها را دشـــوار و اجـــرای پـــروژه هـــای
آبرسانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در ای ــن می ــان و ب ــا ه ــدف جب ــران بخش ــی از نیازه ــای مال ــی ط ــرح
ه ــا و پ ــروژه ه ــای ح ــوزه آب ش ــرب ت ــاش ه ــای ف ــراوان از س ــوی
متولیــان امــر مدنظــر قــرار گرفتــه کــه یکــی از ایــن مــوارد اســتفاده
از ظرفی ــت خیری ــن و بن ــگاه ه ــای خیری ــه م ــی باش ــد.
ای ــن ظرفی ــت از گذش ــته ه ــای دور ب ــه عن ــوان ی ــک س ــنت و روی ــه
اس ــامی ب ــه منظ ــور کم ــک ب ــه اف ــراد نیازمن ــد در جامع ــه ب ــه ط ــرق
مختل ــف توس ــط خیری ــن محت ــرم م ــورد عنای ــت ق ــرار گرفت ــه و نتای ــج
بســـیار ارزنـــده ای هـــم از خـــود بـــه جـــا گذاشـــته اســـت کـــه در
ش ــرایط کنون ــی م ــی توان ــد گ ــره گش ــای مش ــکالت بخ ــش آب ش ــرب
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ب ــه وی ــژه در روس ــتاهای مح ــروم باش ــد.
ایـــن پتانســـیل قـــادر اســـت ضمـــن تشـــویق روســـتائیان بـــه
مانـــدن در روســـتا زمینـــه ســـاز رشـــد و توســـعه اقتصـــادی
جامعـــه ای قانـــع و زحمتکـــش بـــه نـــام روســـتایی را فراهـــم
اورد کـــه در یکـــی دو دهـــه اخیـــر ســـودای ســـکونت در شـــهرها
را در ســـر پروانـــده انـــد و در ایـــن مســـیر هزینـــه فراوانـــی
پرداختن ــد و بس ــیاری نی ــز داش ــته ه ــای خ ــود را از ک ــف دادن ــد.
بــه مــدد افــراد خیــر نمونــه هــای بــارزی در تامیــن آب کمــی و کیفــی
تع ــدادی از ش ــهرها و روس ــتاهای اس ــتان خراس ــان رض ــوی ش ــکل
گرفت ــه ک ــه م ــی توان ــد الگ ــوی س ــایر خیری ــن باش ــد ،م ــردان و زن ــان
خیــری کــه شــاید از نقــش تاثیــر گــذار و عمیــق خــود در ایــن بخــش
یعنــی آب اطــاع نداشــته باشــند.
ورود اف ــراد خی ــر در پ ــروژه ه ــای اح ــداث برداش ــت آب در ش ــهر
گناب ــاد و کاخ ــک و اخی ــرا اج ــرای پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی ب ــه برخ ــی
روس ــتاهای ترب ــت ج ــام ب ــا اختص ــاص میلیارده ــا ری ــال مس ــاعدت
مالــی  ،مــی رود تــا همــکاری ســایر خیریــن را در ایــن مســیر مقــدس
همــوار کــرده و روســتائیان را از آب شــرب پایــدار بهــره منــد ســازد.
بایـــد اذعـــان کـــرد ثـــواب آبرســـانی بـــه مناطـــق محـــروم کمتـــر از
س ــاخت مدرس ــه نیس ــت چ ــرا ک ــه رف ــع دغدغ ــه ه ــای ش ــهروندان
و روســـتائیان در تامیـــن آب شـــرب بهداشـــتی و ســـالم منجـــر بـــه
ایجــاد خالقیــت و زمینــه ســاز پــرورش اســتعدادهای خــدادادی در
اف ــراد خواه ــد ش ــد ک ــه چ ــرخ ه ــای کش ــور ا ب ــه حرک ــت در خواهن ــد
آرود و خیریــن بــا کمــک بــه ایــن حــوزه از دعــای مردمانــی کــه از آب
ب ــرای وض ــو اس ــتفاده م ــی کنن ــد توش ــه آخ ــرت خواهن ــد س ــاخت .
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درپاسخ مدیرعامل آبفا خراسان رضوی به اصحاب رسانه عنوان شد:

دالیل کسری آب در روستاها و معرفی شهرهای دچار تنش آبی
در خراسان رضوی
مدی ــر عام ــل آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی در نشس ــت خب ــری ب ــا اصح ــاب رس ــانه
وضعی ــت مناب ــع تولی ــد ،توزی ــع و مص ــرف آب و همچنی ــن وضعی ــت ش ــبکه ه ــای جم ــع
آوری و تصفیه فاضالب در این استان را تشریح کرد.
در ای ــن نشس ــت ک ــه ب ــه مناس ــبت هفت ــه صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب و ب ــرق ب ــا حض ــور
مدیرعام ــل آبف ــای مش ــهد و آب منطق ــه ای اس ــتان برگ ــزار ش ــد س ــید ابراهی ــم عل ــوی ابت ــدا
بـــه اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی در
اســتان اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :ایــن شــرکت وظیفــه ســقایی ســه میلیــون و 300هــزار
نف ــر جمعی ــت ش ــهری و روس ــتایی در خراس ــان رض ــوی را از طری ــق ح ــدود 500منب ــع آب
شــهری (چــاه  ،قنــات و چشــمه) و هزارو350منبــع آب روســتایی و 30هــزار کیلومتــر خطــوط
انتق ــال و ش ــبکه توزی ــع برعه ــده دارد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه ش ــش ش ــهر نیش ــابور  ،ترب ــت ج ــام ،گلبه ــار  ،مش ــهد ری ــزه  ،ش ــاندیز و
خــواف بــه لحــاظ تامیــن آب در شــرایط قرمــز و  16شــهر در نقطــه ســر بــه ســر تولیــد و مصــرف
ق ــرار دارن ــد اع ــام ک ــرد 149 :روس ــتا ه ــم ب ــا مش ــکل کمب ــود آب مواج ــه ان ــد ک ــه ب ــا تانک ــر
آبرس ــانی م ــی ش ــود.
ب ــه گفت ــه وی ب ــر اث ــر ب ــروز اتف ــاق در خط ــوط انتق ــال ،س ــرقت تران ــس ب ــرق و ی ــا س ــوختن
الکت ــرو پم ــپ ه ــا نی ــز روزان ــه بی ــن 70تا80روس ــتا ب ــه آم ــار روس ــتاهای مش ــکل دار اضاف ــه
م ــی ش ــود ک ــه ت ــا زم ــان رف ــع مش ــکل بایس ــتی از طری ــق تانک ــر آبرس ــانی ش ــوند.
وی افــزود :بــا احتســاب روســتاهای مواجــه بــا کســری آب در اســتان در مجمــوع 300روســتا
بــه صــورت ثابــت و موقــت بــا تانکــر آبرســانی مــی شــوند.
وی ش ــرایط مص ــرف آب در س ــال ج ــاری را ب ــا توج ــه ب ــه ش ــیوع کرون ــا وی ــروس و گ ــرم ش ــدن
زود هن ــگام ه ــوا خ ــاص توصی ــف ک ــرد و یادآورش ــد:از آنج ــا ک ــه س ــفره ه ــای زی ــر زمین ــی ،
مناب ــع اصل ــی تامی ــن آب ش ــهرها و روس ــتاها هس ــتند متاس ــفانه ب ــارش ه ــای مناس ــب س ــال
آب ــی ج ــاری ه ــم نتوانس ــته تاثی ــر چندان ــی در تغذی ــه س ــفره ه ــای زی ــر زمین ــی داش ــته باش ــد
وای ــن اس ــتان همچن ــان ب ــا اف ــت س ــطح مناب ــع مواج ــه اس ــت.
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وی اعـــام کـــرد :مصـــرف آب در اســـتان 21درصـــد نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل
افزای ــش یافت ــه و همی ــن امرباع ــث فش ــار ب ــر بخ ــش توزی ــع آب ش ــده اس ــت و ای ــن درحال ــی
اســـت کـــه وجـــود چندیـــن میلیـــون راس دام ســـبک و ســـنگین و طیـــور  ،مصـــرف آب را
دربرخــی روســتاها 68درصــد ودر تعــدادی دیگــر تــا 100درصــد افزایــش داده و بــروز کــم
آب ــی و تش ــدید مش ــکالت تامی ــن آب روس ــتائیان را در پ ــی داش ــته اس ــت.
وی وظیفــه شــرکت آبفــای اســتان را صرفـ ًا تامیــن و توزیــع آب شــرب و بهداشــت شــهروندان
و روســتائیان و نــه دام و طیــور و بخــش کشــاروزی دانســت و از مشــترکان خواســت مصــرف
خ ــود را ب ــر اس ــاس می ــزان س ــرانه تنظی ــم کنن ــد ت ــا هم ــه ش ــهروندان و روس ــتائیان از آب
شــرب بهــره منــد شــوند.
مدی ــر عام ــل آبف ــای اس ــتان در پاس ــخ ب ــه پرس ــش یک ــی از خبرن ــگاران مبن ــی ب ــر ک ــم آب ــی در
تعــدادی از روســتاها کــه بعضــا بــا اهــداف خــاص در فضــای مجــازی منتشــر مــی شــود تاکیــد
کــرد :متاســفانه در ایــن گونــه مطالــب شــرط عدالــت و انصــاف رعایــت نمــی شــود بــه عنــوان
مث ــال خب ــر ادع ــای س ــقط جنی ــن ب ــه دلی ــل حم ــل آب در روس ــتای بش ــیرآباد ترب ــت ج ــام از
س ــوی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ای ــن شهرس ــتان تکذی ــب ش ــد.
وی در رابطــه بــا گالی ــه برخــی ســاکنان روســتای ویرانــی شــاندیز هــم گفــت :ایــن روســتا ب ــه
دو منطقــه مســکونی و خــوش نشــین(باغ ویــا) تقســیم شــده کــه بــه علــت مصــرف بــاالی آب
در ب ــاغ ویاله ــا  ،نس ــبت ب ــه قط ــع آب منطق ــه ب ــاغ ویاله ــای پرمص ــرف ک ــه غالب ــا دارای اس ــتخر
ه ــم م ــی باش ــند اق ــدام ش ــد ول ــی ت ــا حداکث ــر دو م ــاه آین ــده ب ــا حف ــر و تجهی ــز ی ــک حلق ــه چ ــاه
کســری آب روســتا جبــران خواهــد شــد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی در ج ــواب یک ــی دیگ ــر از اصح ــاب رس ــانه می ــزان آب ب ــدون درآم ــد در
اســتان را 31درصــد اعــام کــرد کــه 50درصــد آن هــدر رفــت واقعــی و مابقــی هــدر رفــت
مج ــازی اس ــت.
وی همچنی ــن گف ــت30 :درص ــد جمعی ــت تح ــت پوش ــش آبف ــای خراس ــان رض ــوی در هف ــت
ش ــهر اس ــتان از خدم ــات جم ــع آوری ودف ــع بهداش ــتی فاض ــاب برخوردارن ــد.
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پس از ادغام شرکت های آبفا شهری و روستایی انجام شد:

ارتقاء شرایط تامین آب 700روستا در خراسان رضوی

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در گفتگـــو بـــا
خبرن ــگار ایس ــنا از ارتق ــاء ش ــرایط تامی ــن آب ش ــرب 700روس ــتا در ای ــن
استان خبر داد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی افـــزود :مشـــکل تامیـــن آب شـــرب ایـــن تعـــداد روســـتا
پ ــس از اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهری و
روس ــتایی ب ــا ت ــاش ب ــی وقف ــه هم ــکاران و ب ــا وج ــود کمب ــود مناب ــع مال ــی رف ــع
ش ــده و ی ــا کاه ــش یافت ــه اس ــت ک ــه اق ــدام بزرگ ــی در ای ــن ح ــوزه محس ــوب م ــی
ش ــود .وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :بخش ــی از ای ــن روس ــتا ه ــا مرب ــوط ب ــه شهرس ــتان
هــای تریــت جــام  ،ســبزوار  ،بردســکن  ،خــواف و نیشــابور مــی باشــد کــه مدیــران
و همــکاران ایــن مناطــق بــا دســت خالــی مشــکل آب شــرب ســاکنان روســتایی را
ح ــل کردن ــد ک ــه ج ــای تقدی ــر دارد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه س ــقایی دو ه ــزار و  800روس ــتا توس ــط آبف ــا خراس ــان رض ــوی
گفــت91 :درصــد روســتاهای بــاالی  20خانــوار تحــت پوشــش آبفــا قــرار دارنــد
و 9درص ــد باقیمان ــده ه ــم ب ــه ص ــورت خ ــود گ ــردان اداره م ــی ش ــوند ک ــه ب ــر
اس ــاس مصوب ــات اس ــنانداری ای ــن تع ــداد روس ــتا ه ــم تحوی ــل آبف ــا خواهن ــد
ش ــد.
وی اع ــام ک ــرد 200 :روس ــتای اس ــتان ب ــه ط ــور دائ ــم و بی ــن  70ت ــا  80روس ــتا
ه ــم ب ــه ش ــکل متغی ــر ب ــا تانک ــر آبرس ــانی م ــی ش ــوند و در ش ــرایط اضط ــرار ه ــم
 13دس ــتگاه تانک ــر کمک ــی توس ــط اس ــتانداری در اختی ــار آبف ــا ق ــرار م ــی گی ــرد.
عل ــوی همچنی ــن از اختص ــاص ه ــزارو 20میلیاردری ــال اعتب ــار صن ــدوق توس ــعه
ملـــی بـــرای تکمیـــل  28مجتمـــع آبرســـانی روســـتایی در اســـتان خبـــر داد کـــه
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تع ــدادی از ای ــن مجتم ــع ه ــا در س ــال ج ــاری ب ــه به ــره ب ــرداری خواه ــد رس ــید.
وی از جمل ــه راه ه ــای تامی ــن مناب ــع مال ــی اج ــرای پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی و تامی ــن
آب در اســتان را اســتفاده از ظرفیــت خیریــن و ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی
اع ــام ک ــرد ک ــه در دس ــتور کار آبف ــا اس ــتان قرارگرفت ــه و نتای ــج خوب ــی ه ــم در
ای ــن بخ ــش عای ــد ش ــده اس ــت.
وی بــا بیــان اینکــه آبفــا صرفـ ًا موظــف بــه تامیــن آب شــرب و بهداشــتی مشــترکان
م ــی باش ــد و تعه ــدی در قب ــال آب دام ن ــدارد از مص ــرف آب بهداش ــتی و ش ــرب
بــرای دام و آبیــاری بــاغ بــه عنــوان چالــش حــوزه آب روســتا نــام بــرد.
عل ــوی ی ــاد آور ش ــد :در ه ــر ش ــبانه روز 120لیت ــرآب ب ــرای ه ــر مش ــترک از
طریـــق شـــبکه و یـــا تانکرتامیـــن مـــی شـــود در حالیکـــه بخشـــی از ایـــن ســـهمیه
صــرف دام و طیــور شــده و کمبــود آب را بعضــا در روســتاهای انتهــای خــط مجتمــع
ه ــای آبرس ــانی باع ــث م ــی ش ــود.
وی در ادام ــه از نح ــوه عملک ــرد برخ ــی اصح ــاب رس ــانه در خص ــوص مش ــکل آب
شــرب روســتاها بــه ویــژه روســتای بشــیرآباد شهرســتان تربــت جــام گالیــه کــرد
و متذک ــر ش ــد :اط ــاع رس ــانی ی ــک س ــویه باع ــث تضیی ــع زحم ــات ش ــبانه روزی
مدی ــران و کارکن ــان ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو و اموره ــای تابع ــه در تامی ــن آب
روس ــتاها ب ــا وج ــود کمبوده ــا و نی ــز نگران ــی روس ــتائیان م ــی ش ــود.
وی گفــت :آبفــا خراســان رضــوی پــس از طــرح یــک پارچــه ســازی و قبــل از رســانه
ای شــدن مشــکل آب ایــن روســتا و دیگــر روســتاهای اســتان کار طراحــی پــروژه
هــای آبرســانی بــه روســتا هــا و راه هــای تامیــن منابــع مالــی را بــا جدیــت فــراوان
شــروع کــرده اســت و همچنــان دنبــال مــی کنــد.
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تاکید مدیرعامل آبفا خراسان رضوی:

امنیت روانی همکاران در اولویت قرار دارد

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی ضمـــن تاکیـــد
براینک ــه امنی ــت روان ــی هم ــکاران در اولوی ــت ق ــرار دارد  ،راهب ــرد
ش ــورای معاونی ــن را تمرک ــز س ــبد بیم ــه ای ش ــرکت در بیم ــه ای اع ــام
کرد که طرف حساب درمان می باشد.
ســیدابراهیم علــوی در جلســه شــورای درمــان شــرکت کــه بــه منظــور انتخــاب
شـــرکت بیمـــه گـــر درمـــان کارکنـــان برگـــزار شـــد بـــا تشـــریح شـــرایط آبفـــا
درگزین ــش ش ــرکتی متناس ــب ب ــرای خواس ــته ه ــای هم ــکاران و خان ــواده ه ــای
آنـــان در حـــوزه درمـــان اظهـــار داشـــت :کارکنـــان شـــرکت آبفـــا بـــا توجـــه بـــه
وظیف ــه س ــنگین و خطی ــر س ــقایی س ــه میلی ــون و 300ه ــزار جمعی ــت ش ــهری و
روس ــتایی در س ــطح اس ــتان خراس ــان رض ــوی نبایس ــتی هی ــچ دغدغ ــه ب ــه وی ــژه
در بخ ــش درم ــان داش ــته باش ــند چ ــرا ک ــه برعملک ــرد و کارآی ــی آن ــان تاثی ــر
م ــی گ ــذارد.
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در ایـــن نشســـت رئیـــس اداره بیمـــه و درمـــان شـــرکت هـــم از گســـترش
بدن ــه آبف ــا ب ــه لح ــاظ نی ــروی انس ــانی 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 خب ــر داد و گ ــزارش جلس ــات
متع ــدد ش ــورای درم ــان ب ــا ش ــرکت ه ــای بیم ــه گ ــر را ب ــه اط ــاع رس ــاند.
مســعود محمــدی بــا بیــان خواســته هــای شــورای درمــان از نماینــدگان شــرکت
بیمــه گــر هــم خواســت نقطــه نظــرات خــود را اعــام کننــد.
نماین ــدگان ش ــرکت بیم ــه نی ــز ب ــا ط ــرح چن ــد پرس ــش خاط ــر نش ــان کردن ــد:
برخ ــی تصمیم ــات در اس ــتان و ب ــرای برخ ــی دیگ ــر بایس ــتی از طری ــق مرک ــز
کس ــب تکلی ــف ش ــود.
در خاتم ــه مق ــرر ش ــد ب ــا توج ــه ب ــه اتم ــام مهل ــت ق ــرارداد بیم ــه هم ــکاران،
دی ــدگاه ه ــای ط ــرف مقاب ــل در کن ــار س ــایر ش ــرکت ه ــای بیم ــه گ ــر متقاض ــی
بررس ــی و نتیج ــه در اس ــرع وق ــت اع ــام ش ــود.
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برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران و کارشناسان حوزه
نگهداری و تعمیرات آبفای خراسان رضوی و مشهد
مدیــران و کارشناســان حــوزه نگهــداری و تعمیــرات آب و فاضــاب شــرکت
هـــای آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی و مشـــهد جلســـه نشســـت هـــم
اندیشی برگزار کردند.
در ای ــن جلس ــه ک ــه پی ــرو مصوب ــات کارگ ــروه تعمی ــرات و نگه ــداری ب ــه میزبان ــی
آبف ــای مش ــهد برگ ــزار ش ــد محم ــد س ــلطانی اص ــل مدی ــر دفت ــر به ــره ب ــرداری و
توس ــعه ش ــبکه توزی ــع آبف ــا خراس ــان رض ــوی ضم ــن تاکی ــد ب ــر اهمی ــت و جای ــگاه
نگـــه داشـــت برنامـــه ای در تاسیســـات بســـیار حســـاس آبرســـانی و تاثیـــر آن در
افزای ــش به ــره وری فرآینده ــای عملیات ــی و کاه ــش هزین ــه ه ــای به ــره ب ــرداری
گفــت  :یکــی از اهــداف تبییــن شــده ایــن دفتــر اســتقرار و پیــاده ســازی سیســتم
نگه ــداری و تعمی ــرات پیش ــگیرانه در س ــطح شهرس ــتان ه ــای تابع ــه اس ــت.
س ــپس س ــفری مدی ــر دفت ــر نگه ــداری و تعمی ــرات آبف ــای مش ــهد ب ــه رون ــد ش ــکل
گی ــری  ،پی ــاده س ــازی و اس ــتقرار س ــامانه درای ــن ش ــرکت اش ــاره ک ــرد و خواس ــتار
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ت ــداوم برگ ــزاری ای ــن جلس ــات ش ــد.
در ادامــه روســای گــروه هــای دفتــر بهــره بــرداری شــبکه نقطــه نظــرات خــود را در
موضوعــات مرتبــط ارائــه دادنــد.
ب ــه گفت ــه ریی ــس گ ــروه تعمی ــرات و نگه ــداری تاسیس ــات آبف ــا خراس ــان رض ــوی
تشــریح جزئیــات ســامانه هــا و نــرم افزارهــای  pmو  GISو حــوادث شــبکه توســط
کارشناس ــان ش ــرکت آبف ــای مش ــهد از دیگ ــر برنام ــه ه ــای ای ــن نشس ــت ب ــود.
علــی کیــوان بــا بیــان اینکــه دیــدار مســؤلین ســابق  PMشــرکت هــای آب و فاضــاب
ش ــهری و روس ــتایی ب ــرای تب ــادل تجربی ــات و ارای ــه پیش ــنهادها و ارائ ــه راه ــکاری
عملیات ــی نی ــز از جمل ــه اقدام ــات گ ــروه نگ ــه داری و تعمی ــرات ش ــبکه توزی ــع م ــی
باش ــد ،خاط ــر نش ــان ک ــرد :س ــامانه جام ــع نگ ــه داری و تعمی ــرات تاسیس ــات در 31
شهرس ــتان اس ــتان خراس ــان رض ــوی ت ــا پای ــان ش ــهریور م ــاه س ــال ج ــاری پی ــاده
س ــازی م ــی ش ــود.
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تعداد روستاهای تامین "آب تانکری "در خراسان رضوی
به یک سوم کاهش یافت
بـــه گفتـــه مدیرعامـــل شـــركت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی تعـــداد
روس ــتاهایی ک ــه در ای ــن اس ــتان ب ــا تانک ــر آبرس ــانی م ــی ش ــوند از ابت ــدای
فعالی ــت دول ــت یازده ــم تاکن ــون ب ــه کمت ــر از ی ــک س ــوم کاه ــش یافت ــه

است.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی اف ــزود :در ابت ــدای دول ــت یازده ــم ی ــک ه ــزار روس ــتا در
ای ــن اس ــتان ب ــا تانک ــر س ــیار آب رس ــانی م ــی ش ــدند ک ــه ای ــن رق ــم ب ــه ح ــدود 280
روس ــتا کاه ــش یافت ــه اس ــت.
وی جمعی ــت س ــاکن در روس ــتاهایی ک ــه ب ــا تانک ــر آب رس ــانی م ــی ش ــوند ۶۶ ،ه ــزار
نف ــر جمعی ــت اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :از ای ــن تع ــداد  ۱۳۰روس ــتا ب ــه ص ــورت
دائ ــم و  ۱۵۰روس ــتا ب ــه ش ــکل فصل ــی ب ــا تانک ــر آبرس ــانی میش ــود.
علــوی خاطــر نشــان کــرد :بــرای برخــورداری ایــن روســتاها از آب پایــدار در قالــب
مجتمعه ــای آبرس ــانی ،ه ــزارو 20میلی ــارد ری ــال اعتب ــار از مح ــل صن ــدوق توس ــعه
ملــی اختصــاص یافتــه اســت کــه تعــدای از ایــن مجتمــع هــا در ســال جــاری بــه بهــره
بــرداری خواهــد رســید.
وی اظهـــار كـــرد :شـــاخص برخـــورداری از آب ســـالم و بهداشـــتی در روســـتاهای
خراس ــان رض ــوی اکن ــون  76.7درص ــد اس ــت  ،درحالیک ــه ای ــن رق ــم در ابت ــدای
دول ــت یازده ــم  66درص ــد ب ــود.
مدیرعامـــل آبفـــای خراســـان رضـــوی بـــا اشـــاره بـــه رشـــد بیـــش از  10درصـــدی
جمعیـــت روســـتایی برخـــوردار از آب ســـالم و بهداشـــتی در خراســـان رضـــوی از
ابتـــدای دولـــت یازدهـــم تاكنـــون گفـــت :در ابتـــدای دولـــت یازدهـــم جمعیـــت
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برخـــوردار از آب ســـالم و بهداشـــتی در روســـتاهای اســـتان حـــدود 906هـــزار
نف ــر ب ــود ك ــه ط ــی هف ــت س ــال ب ــه بی ــش از ی ــک میلی ــون و پنج ــاه و س ــه ه ــزار نف ــر
افزای ــش یافت ــه اس ــت.
ســـید ابراهیـــم علـــوی از افزایـــش  28درصـــدی حجـــم مخـــازن ذخیـــره آب
روســـتایی طـــی ایـــن مـــدت خبـــر داد و گفـــت :حجـــم كل مخـــازن ذخیـــره آب در
روس ــتاهای اس ــتان در ح ــال حاض ــر ح ــدود  307هزارمت ــر مکع ــب اس ــت ک ــه 67
هـــزار متـــر مكعـــب آن در هفـــت ســـال گذشـــته ایجـــاد شـــده اســـت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قبــل از دولــت یازدهــم هیــچ یــک از روســتاهای اســتان از
سیس ــتم جم ــع آوری و دف ــع بهداش ــتی فاض ــاب برخ ــوردار نبودن ــد اف ــزود :ط ــی
ایــن مــدت  9پــروژه فاضــاب روســتایی بــا جمعیــت 16هــزارو  500نفــر در برنامــه
کاری ش ــرکت قرارداش ــت ک ــه تاکن ــون  3پ ــروژه مش ــتمل ب ــر 3ه ــزارو 860نف ــر
بط ــور کام ــل اج ــرا ش ــده اس ــت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ط ــرح یکپارچ ــه س ــازی ش ــرکتهای آبف ــای ش ــهری و روس ــتایی
ادام ــه داد :ای ــن ط ــرح ب ــا ه ــدف ه ــم افزای ــی در مناب ــع آب و افزای ــش به ــرهوری
توس ــط وزارت نی ــرو در کش ــور عملیات ــی ش ــده اس ــت.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی اف ــزود :بدی ــن ترتی ــب از ابت ــدای س ــال ج ــاری ای ــن ش ــرکت
عــاوه بــر آبرســانی بــه  ۷۲شــهر بــا یــک میلیــون و  ۸۰۰هــزار نفــر جمعیــت ،وظیفــه
آبرس ــانی ب ــه  ۲ه ــزار و  400روس ــتا ب ــا جمعی ــت ی ــک میلی ــون و  3۰۰ه ــزار نف ــر را
نیــز بــر عهــده گرفتــه اســت.
وی ی ــاد آور ش ــد:این ش ــرکت ب ــا  569ه ــزار و  928مش ــترك ح ــدود  11درص ــد
مش ــتركان آب و فاض ــاب روس ــتایی كش ــور را س ــقایی م ــی کن ــد.
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مدیر عامل آبفا خراسان رضوی
در دیدار نماینده مردم شهرهای طرقبه  ،شاندیز ،گلبهار  ،چناران و گلمکان:

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
در جلسه تامین و گذر از بحران آب سال  ۹۹بردسکن:

روند تامین و توزیع آب در مناطق ییالقی را مشکل کرده است

بیش از دو برابر سرانه تعریف شده است

توسعه باغ ویالها و حضور ساکنان غیر بومی

مدی ــر عام ــل آبف ــا خراس ــان رض ــوی در دی ــدار
نماین ــده م ــردم ش ــهرهای طرقب ــه  ،ش ــاندیز،
گلبه ــار  ،چن ــاران و گلم ــکان اقدام ــات انج ــام
شـــده و نیازهـــای تامیـــن آب شـــهرها و روســـتاهای
منطقــه را تشــریح و بــر تــاش و همــکاری ایــن نماینــده
و مدی ــران ح ــوزه انتخابی ــه در ج ــذب س ــرمایه گ ــذار
بخـــش خصوصـــی بـــرای اجـــرا و تکمیـــل پـــروژه هـــای
فاضالب این شهرها تاکید کرد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی اظه ــار داش ــت :هم ــکاران آبف ــا
ب ــه ط ــور دائ ــم و ش ــبانه روزی در ت ــاش ب ــرای تامی ــن
آب ش ــرب ش ــهرها و روس ــتاهای ح ــوزه انتخابی ــه ب ــه
وی ــژه ش ــهرهای ییالق ــی طرقب ــه ش ــاندیز م ــی باش ــند
ول ــی توس ــعه ب ــاغ ویاله ــا و حض ــور س ــاکنان غی ــر بوم ــی
در روزه ــای پایان ــی هفت ــه  ،رون ــد تامی ــن و توزی ــع آب
را ب ــا مش ــکل مواج ــه م ــی س ــازد.
وی اف ــزود :ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه کمب ــود اعتب ــار از
یــک ســو و کاهــش منابــع آبــی از ســوی دیگــر نتوانســته
اســـت در رونـــد خدمـــت رســـانی بـــه شـــهروندان و
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روس ــتائیان خلل ــی ایج ــاد کن ــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ط ــرح موف ــق اح ــداث تصفی ــه خان ــه
جدیــد شــهر گلبهــار بــا ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی،
خواســـتار پیگیـــری نماینـــده مـــردم و اعضـــای شـــورا
ه ــای اس ــامی ب ــرای ج ــذب و معرف ــی س ــرمایه گ ــذار
در اجـــرای شـــبکه و ســـاخت تصفیـــه خانـــه فاضـــاب
در ش ــهرهای ح ــوزه انتخابی ــه نماین ــده ش ــد .نماین ــده
م ــردم ش ــهرهای طرقب ــه  ،ش ــاندیز ،گلبه ــار ،چن ــاران و
گلمــکان هــم از وســعت  ،جمعیــت و پراکندگــی مناطــق
و برخـــورداری از امکانـــات گردشـــگری  ،بـــه عنـــوان
ویژگ ــی ای ــن ش ــهرها ن ــام ب ــرد و خواس ــتار ن ــگاه وی ــژه
آبف ــا ب ــه ح ــوزه آب ش ــرب ای ــن مناط ــق ش ــد.
حســـین عبـــاس زاده امامـــی همچنیـــن بـــه برخـــی
پتانســـیل هـــای حـــوزه انتخابیـــه خـــود بـــرای ایجـــاد
فرصـــت هـــای ســـرمایه گـــذاری در بخـــش صنعـــت
گردش ــگری اش ــاره و ب ــر هم ــکاری آبف ــا  ،آب منطق ــه ای
و مناب ــع طبیع ــی از طری ــق مه ــار و اس ــتفاده از آب ه ــای
ســطحی در جهــت رونــق اقتصــادی منطقــه تاکیــد کــرد.

تولید آب شرب در برخی روستاهای خراسان رضوی

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان
رضــوی در پاســخ بــه درخواســت مدیــر امــور
آبفـــای بردســـکن بـــرای افزایـــش تـــوان
تولیـــد آب در برخـــی روســـتاهای ایـــن شهرســـتان
تاکی ــد ک ــرد :آبف ــا صرف ــا وظیف ــه تامی ــن آب ش ــرب و
بهداشـــت مشـــترکان را برعهـــده دارد نـــه دام و
طیور.س ــید ابراهی ــم عل ــوی در جلس ــه تامی ــن و گ ــذر
از بح ــران آب س ــال  ۹۹بردس ــکن اف ــزود :بعض ــا در
تعـــدادی از روســـتاها تـــا 288لیتـــر آب بـــرای
هرمش ــترک در ش ــبانه روزتولی ــد م ــی ش ــود ک ــه ای ــن
رقم بیش از دو برابر سرانه تعریف شده است.
بـــه گفتـــه وی ایـــن افزایـــش تولیـــد در واحدهـــای
دام ــداری و پ ــرورش طی ــور روس ــتاها مص ــرف م ــی
شــود در حالیکــه متولــی تامیــن آب صنعــت دامــداری
آبف ــا نیس ــت.
وی در همیـــن زمینـــه بـــر برنامـــه ریـــزی مدیریـــت
مصـــرف آب در روســـتاها توســـط مدیـــران آبفـــا
تاکی ــد ک ــرد و خواس ــتار ش ــروع گفتم ــان ب ــا موض ــوع
مســـئولیت حقوقـــی تامیـــن آب شـــرب و دام در

ش ــورای حفاظ ــت از مناب ــع آب شهرس ــتان ه ــا ش ــد.
وی همچنی ــن گف ــت :اص ــاح ش ــبکه ه ــای فرس ــوده
آب در ش ــهرها از مح ــل مناب ــع تبص ــره س ــه ام ــکان
پذی ــر اس ــت.
در ایــن جلســه مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان
بردس ــکن مناب ــع تامی ــن آب ش ــرب چه ــار ش ــهر و۷۵
روســـتای شهرســـتان بـــا جمعیـــت ۷۵هـــزار و ۷۲۱
را  ۳۹حلق ــه چ ــاه  9 ،چش ــمه و۶رش ــته قن ــات اع ــام
ک ــرد.
حســـین مهـــدوی اولیایـــی مشـــکل عمـــده حـــوزه آب
شـــهر بردســـکن را فرســـودگی خـــط انتقـــال قنـــات
نوبهـــار دانســـت و خاطـــر نشـــان کـــرد :در صـــورت
اصــاح هــزارو 300متــر از ایــن خــط  ،شــهر بردســکن
ب ــه دب ــی قاب ــل قبول ــی م ــی رس ــد.
وی همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه وضعی ــت اس ــتحصال آب
دردیگرش ــهرها و مجتم ــع ه ــای آبرس ــانی روس ــتایی
بـــه ارائـــه چنـــد پیشـــنهاد و راهـــکار پرداخـــت کـــه
توس ــط اعض ــای جلس ــه م ــورد نق ــد و بررس ــی ق ــرار
گرف ــت.
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سامانه نرم افزار عقد قرارداد درحوزه تاسیسات آب آبفا
خراسان رضوی پیاده سازی می شود

ب ــا توج ــه ب ــه ض ــرورت پی ــاده س ــازی س ــامانه
نـــرم افـــزاری کارآ و توانمنـــد در عقـــد
قرارداده ــای آت ــی به ــره ب ــرداری  ،راهب ــری و
نگه ــداری تاسیس ــات آب ش ــرب جلس ــه ای ب ــا حض ــور
مدیرعامــل شــرکت خصوصــی در آبفــا خراســان رضــوی
برگزار شد.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه علـــی کیـــوان رییـــس گـــروه
نگه ــداری و تعمی ــرات تاسیس ــات توزی ــع توضیحات ــی
در خص ــوص رون ــد یکپارچ ــه س ــازی و ادغ ــام ش ــرکت
هــای آبفــای شــهری و روســتایی  ،ماهیــت قراردادهــای
جــاری و آتــی راهبــری و نگهــداری و شــهری ارائــه داد و
بــر ضــرورت اســتقرار ســامانه نــرم افــزاری پاســخگوی
نیــاز هــای شــرکت در ابعــاد جمــع آوری و ثبــت داده هــا
 ،گ ــزارش گی ــری  ،ص ــدور ص ــورت وضعی ــت  ،قابلی ــت
کنتــرل و نظــارت توســط کارشناســان امــوری و ســتادی
و قابلی ــت لین ــک ش ــدن ب ــا س ــامانه  GISتاکی ــد ک ــرد.
در ادام ــه مدی ــر دفت ــر به ــره ب ــرداری و توس ــعه ش ــبکه
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توزی ــع آبف ــا خراس ــان رض ــوی گف ــت  :ب ــه احتم ــال زی ــاد
از ابت ــدای مهرم ــاه س ــال ج ــاری قرارداده ــای راهب ــری
و تاسیس ــات در کلی ــه اموره ــای تابع ــه اس ــتان منعق ــد
خواه ــد ش ــد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه حج ــم اعتب ــارات ای ــن
قرارداده ــا  ،نظ ــارت برعملک ــرد پیمان ــکاران مربوط ــه
جـــزو اولویـــت هـــای حـــوزه معاونـــت بهـــره بـــرداری و
توس ــعه آب خواه ــد ب ــود.
محمــد ســلطانی اصــل افــزود  :قابلیــت تحلیــل و آنالیــز
گــزارش هــا نیــز مــورد تقاضاســت .
در ادام ــه روس ــای گ ــروه ه ــای به ــره ب ــرداری ش ــبکه
توزیـــع  ،منابـــع و خطـــوط انتقـــال و نگهـــداری و
تعمیـــرات تاسیســـات تولیـــد بـــه بیـــان نقطـــه نظـــرات
و پیشـــنهادهای خـــود پرداختنـــد ودر پایـــان بهمنـــش
مدیـــر عامـــل شـــرکت فکـــر آذیـــن دانـــش گوهـــر بـــا
تشــریح امکانــات و قابلیــت هــای نــرم افــزار نگهــداری
و تعمی ــرات آبف ــا پ ــارس ن ــت  ،آمادگ ــی خ ــود را ب ــرای
هم ــکاری و توس ــعه تعام ــل ب ــا آبف ــا اس ــتان اع ــام ک ــرد.

مسابقه استند آپ کمدی با موضوع آب در خراسان رضوی

برگزار می شود

مدیـــر دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی
ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی گف ــت :ب ــه
مناســبت هفتــه صرفــه جویــی در مصــرف آب و بــرق
واســتفاده بهینــه از منابــع آبــی  ،مســابقه اســتند آپ کمــدی
ویـــژه هنرمنـــدان هنرهـــای نمایشـــی اســـتان برگـــزار مـــی
شود.
س ــعید روزی موضوع ــات ای ــن مس ــابقه را مدیری ــت مص ــرف
آب  ،آب درخان ــواده  ،آب ون ــگاه ب ــه آین ــده  ،ک ــم آب ــی  ،آب
ومحی ــط زیس ــت و آب و رس ــانه اع ــام ک ــرد و اف ــزود :اداره
کل فرهنــگ وارشاداســامی و دفترروابــط عمومــی وآمــوزش
همگان ــی ش ــرکت آب وفاض ــاب خراس ــان رض ــوی و ش ــرکت

آب وفاض ــاب تبص ــره دو ،اداره فرهن ــگ وارش ــاد اس ــامی
و انجم ــن هنره ــای نمایش ــی شهرس ــتان ترب ــت حیدری ــه در
برگ ــزاری ای ــن مس ــابقه هم ــکاری دارن ــد.
وی اظهـــار داشـــت :آثارارســـالی بایســـتی غیـــر تکـــراری
دارای کیفیـــت تصویـــر و صـــدای مناســـب و حداکثـــر ۱۰
دقیقـــه باشـــد .وی متقاضیـــان را ازارســـال آثارمربـــوط بـــه
جشـــنواره هـــای دیگـــر برحـــذر داشـــت و از آنـــان خواســـت
آث ــار خ ــود را حداکث ــر ت ــا 16تیرم ــاه ج ــاری ب ــه آدرس آی ــدی
 @torbattheaterبفرســـتند.
بـــه گفتـــه روزی بـــه پنـــج نفـــراز برگزیـــدگان لـــوح تقدیـــر و
مبل ــغ هش ــت میلی ــون ری ــال جای ــزه نق ــدی اه ــدا م ــی ش ــود.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

مدیرعامل آبفا استان تاکید کرد:

منابع صندوق توسعه ملی راهگشای اجرای پروژه های بزرگ

آبرسانی در خراسان رضوی

مصوبات رفع چالش های آب شرب شهرها و روستاهای تربت جام
چالــش هــای بخــش آب شــرب حــوزه انتخابیــه
ترب ــت ج ــام  ،تایب ــاد  ،باخ ــرز و صال ــح آب ــاد در
جلســـه ویدئوکنفرانـــس مدیرعامـــل شـــرکت
مهندس ــی آبف ــا کش ــور و نماین ــده م ــردم ای ــن ش ــهرها
در مجلــس شــورای اســامی بــا مدیرعامــل شــرکت آب
و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بررســـی و بـــه تصویـــب
چنـــد مصوبـــه بـــرای ارتقـــاء کیفـــی و کمـــی آب شـــرب
شهروندان و روستائیان منجر شد.
در ایـــن نشســـت ابتـــدا مدیرعامـــل شـــرکت آب و
فاضـــاب خراســـان رضـــوی گزارشـــی از وضعیـــت
مناب ــع تولی ــد و توزی ــع آب ش ــهرهاو روس ــتاهای ای ــن
شهرس ــتان ه ــا را ب ــه اط ــاع رس ــاند و ب ــا ارائ ــه چن ــد
ع ــدد و رق ــم  ،خواس ــتار تخصی ــص اعتب ــارات صن ــدوق
توســـعه ملـــی و مقابلـــه بـــا تنـــش آبـــی بـــرای رفـــع
مش ــکالت ش ــهر ه ــای ترب ــت ج ــام و احم ــد آب ــاد صول ــت
25 ،روس ــتا فاق ــد ش ــبکه و غی ــر تح ــت پوش ــش ب ــاالی
 20خانـــوار  ،مجتمـــع هـــای ســـمیع آبـــاد و گل اللـــه و
روســـتا قلعـــه گک در شهرســـتان تربـــت جـــام شـــد.
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س ــید ابراهی ــم عل ــوی افزود:ای ــن ش ــرکت ب ــا وج ــود
کمب ــود مناب ــع مال ــی پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی را ب ــه ه ــر
شـــکل ممکـــن و حتـــی ایجـــاد دیـــون راهبـــری کـــرده
اســـت .
نماین ــده م ــردم ترب ــت ج ــام  ،تایب ــاد  ،باخ ــرز و صال ــح
آبــاد درمجلــس شــورای اســامی هــم از شناســایی 24
روســـتای فاقـــد شـــبکه و  30روســـتای دارای شـــبکه
ول ــی مواج ــه ب ــا کمب ــود آب ش ــرب در منطق ــه خب ــرداد .
جلیــل رحیمــی جهــان آبــادی بــر تامیــن اعتبــارات مــورد
نی ــاز پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی و ت ــاش مجموع ــه وزارت
نی ــرو ب ــرای بهب ــود ش ــرایط تامی ــن آب ح ــوزه انتخابی ــه
خ ــود ب ــه وی ــژه روس ــتاها تاکی ــد ک ــرد.
حمیــد رضــا جانبــاز مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب
کشـــور نیـــز نســـبت بـــه تامیـــن اعتبـــار پـــروژه هـــای
آبرســانی از محــل صنــدوق توســعه ملــی قــول مســاعد
داد و گفـــت :موضـــوع تخصیـــص اعتبـــار از طریـــق
ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی را نیـــز پیگیـــری
خواه ــد ک ــرد

مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رضــوی بــر اختصــاص منابــع صنــدوق توســعه
مل ــی در تامی ــن آب پای ــدار روس ــتاهای مواج ــه
با تنش آبی در این استان تاکید کرد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی در نشســـت بـــا نماینـــدگان
حـــوزه انتخابیـــه ســـبزوار بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات
انج ــام ش ــده ب ــرای بهب ــود ش ــرایط تامی ــن آب ش ــرب
روس ــتاها پ ــس از ادغ ــام ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب
شــهری و روســتایی اعــام کــرد :ایــن شــرکت بــا وجــود
کمب ــود مناب ــع اعتب ــاری و ایج ــاد دی ــون  ،آبرس ــانی ب ــه
روســـتاهای مشـــکل دار را بـــا بســـیج امکانـــات آغـــاز
ک ــرده اس ــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه 26هـــزار کیلومترخطـــوط و شـــبکه
توزیـــع آب در دو هـــزار و 400روســـتا و 4هـــزار
کیلومتـــر در 72شـــهر تحـــت پوشـــش اعـــام کـــرد:
50درص ــد ای ــن مت ــراژ ب ــا بی ــش از 30س ــال قدم ــت
نیـــاز بـــه تعویـــض و اصـــاح دارد.
وی خاطــر نشــان کــرد :آبفــای اســتان هزینــه تامیــن آب

تــک روســتاها را بــه هــر شــکل ممکــن تامیــن مــی کنــد
ولــی در مــورد مجتمــع هــای آبرســانی کــه بعضــا چندیــن
روســـتا بـــا چندهـــزار نفـــر جمعیـــت را آبرســـانی مـــی
کنن ــد نی ــاز ب ــه اعتب ــار کالن دارد ک ــه مناب ــع صن ــدوق
توس ــعه م ــی توان ــد راهگش ــا باش ــد.
وی در همی ــن زمین ــه خواس ــتار تامی ــن اعتب ــار م ــورد
نی ــاز ب ــرای ش ــروع پ ــروژه آبرس ــانی از دش ــت بف ــره ب ــه
س ــبزوار ش ــامل حف ــر 8حلق ــه چ ــاه و ایج ــاد تاسیس ــات
م ــورد نیازش ــد.
در ادامـــه علـــی اصغـــر عنابســـتانی و بهـــروز محبـــی
نماینـــدگان حـــوزه انتخابیـــه ســـبزوار کـــه بـــه همـــراه
ش ــهردار و اعض ــای ش ــورای اس ــامی ش ــهر جغت ــای در
ای ــن جلس ــه حاض ــر ش ــده بودن ــد ب ــه بی ــان خواس ــت
هـــای شـــهروندان و روســـتائیان در دو بخـــش آب و
فاض ــاب پرداختن ــد و آمادگ ــی خ ــود را ب ــرای پیگی ــری
منابـــع موردنیـــاز اجـــرای پـــروژه هـــای آب و فاضـــاب
شـــش شـــهرو مناطـــق روســـتایی حـــوزه انتخابیـــه
ســـبزواراعالم کردنـــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

برگزاری اولین مسابقه عکاسی

از ایستگاه های کلرزنی آب در خراسان رضوی

مدیـــر مرکـــز پایـــش و نظـــارت بـــر
کیفیـــت آب و فاضـــاب آبفـــا
خراســـان رضـــوی از برگـــزاری
اولیـــن مســـابقه تهیـــه عکـــس از بهتریـــن
ایستگاه کلرزنی در سطح استان خبرداد.
ج ــواد ادیب ــی نی ــا ه ــدف از برگ ــزاری ای ــن
مس ــابقه را ارزیاب ــی ایس ــتگاه ه ــای كلرزن ــی
و آشــنایی همــكاران بــا تجربیــات و اقدامــات
شـــركت هـــا و امورهـــای تحـــت پوشـــش در
بخـــش هـــای شـــهری و روســـتایی ســـابق
اع ــام ک ــرد.

ب ــه گفت ــه وی اموره ــای باخ ــرز -بردس ــكن-
تایب ــاد  -ترب ــت ج ــام -جغت ــای  -چن ــاران-
خـــواف  -خوشـــاب -داورزن  -درگـــز-
رشتخوار-زاوه-ســرخس -طرقبــه شــاندیز
و فریم ــان در ای ــن مس ــابقه ش ــركت کردن ــد.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد  :شـــرکت کننـــدگان
در ای ــن مس ــابقه از ایس ــتگاه ه ــای كل ــرزن
گازی  -ایســـتگاه هـــای كلـــرزن مایعـــی -
ایســـتگاه هـــای كلـــرزن الكترولیـــز نمـــك
طعام-نمـــای ســـاختمان و....اقـــدام بـــه
عکاســـی کردنـــد.

همكاران برتر سه ماهه اول سال  99معرفی شدند
همـــكاران برتـــر ســـه ماهـــه اول ســـال 99
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی
براســـاس شـــاخص هـــای جدیـــد جشـــنواره
شهید رجایی معرفی شدند.
معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات آبفــا خراســان رضــوی
ایـــن افـــراد را نصیـــر خرقانـــی از شـــركت تبصـــره 2
نیشــابور همــكار برتــر فروردیــن مــاه  ،مجیــد بخشــی از
ام ــور ترب ــت ج ــام هم ــكار برت ــر اردیبهش ــت م ــاه و عل ــی
چش ــمی از ام ــور داورزن هم ــكار برت ــر خ ــرداد م ــاه 99
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معرف ــی ک ــرد.
محمـــد عبـــاس زاده ضمـــن تبریـــک بـــه ایـــن افـــراد
از شـــركت هـــای تبصـــره  2و امورهـــای تابعـــه ای كـــه
نس ــبت ب ــه معرف ــی هم ــكار برت ــر اق ــدام نک ــرده ان ــد
خواس ــت ب ــه منظ ــور ایج ــاد انگی ــزه  ،نس ــبت ب ــه معرف ــی
همـــكاران برتـــر هرمـــاه خـــود در بـــازه زمانـــی تعییـــن
شــده اقــدام کننــد وهرگونــه نقطــه نظــر را در خصــوص
بهب ــود ش ــاخص ه ــای ارزیاب ــی هم ــكاران برت ــر ب ــه ای ــن
معاون ــت ارائ ــه دهن ــد.
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شهرستان ها

● تربت حیدریه
نشستمدیرعاملآبفاتربتحیدریهباخبرنگاران:
بهــره بــرداری از طــرح فاضــاب در تربــت حیدریــه بــه
 52درص ــد رس ــید

مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب تربتحیدری ــه در نشس ــت
بـــا خبرنـــگاران گفـــت :بهـــره بـــرداری از طـــرح فاضـــاب در
ایـــن شـــهر بـــه  52درصـــد رســـید.صادق یوســـفی در همیـــن
رابطـــه از واگـــذاری 29هـــزار انشـــعاب فاضـــاب در تربـــت
حیدریـــه خبـــرداد و طـــول خطـــوط جمـــعآوری را  ۲۳۰کیلومتـــر
و خ ــط انتق ــال ت ــا تصفیهخان ــه فاض ــاب را  ۱۰کیلومت ــر اع ــام
کرد.ب ــه گفت ــه وی پس ــاب خروج ــی تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ک ــه
ت ــاش و هزین ــه فراوان ــی ب ــرای رف ــع ب ــو از ای ــن واح ــد بعم ــل
آمـــد توســـط آزمایشـــگاهی مجهـــز بـــه طـــور دائـــم کنتـــرل مـــی
ش ــود.وی ب ــا اش ــاره ب ــه ادغ ــام ش ــرکت ه ــای آبف ــای ش ــهری و
روســـتایی خاطـــر نشـــان کـــرد :آبفـــای تربـــت حیدریـــه بـــه ۶۲
ه ــزار مش ــترک ش ــهری و  ۲۹ه ــزار و  ۱۰۰مش ــترک روس ــتایی
در ســـطح شهرســـتان خدمـــات ارایـــه میدهـــد .وی بـــا بیـــان
اینک ــه تع ــداد زی ــادی از روس ــتاهای تربتحیدری ــه ب ــه ص ــورت
مجتم ــع آبرس ــانی م ــی ش ــوند اف ــزود ۱۸ :مجتم ــع آبرس ــانی در
نقــاط روســتایی شهرســتان آب مــورد نیــاز روســتائیان را تامیــن
میکند.یوســـفی منابـــع تامیـــن آب در شـــهرتربت حیدریـــه را
 ۳۶حلق ــه چ ــاه و  ۲چش ــمه و در روس ــتاها  ۵۴حلق ــه چ ــاه و ۱۰
چش ــمه ب ــا مجم ــوع ت ــوان تولی ــد 910لیت ــر برثانی ــه ذک ــر ک ــرد و
گفــت :نیــاز آبــی شهرســتان در پیــک مصــرف 115لیتــر برثانیــه
اس ــت ک ــه ب ــرای رف ــع کس ــری اق ــدام ب ــه خری ــد آب م ــی ش ــود.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد  :از  ۱۱حلقـــه چـــاه موجـــود در دشـــت
آب ــرود هف ــت حلق ــه چ ــاه ب ــه دلی ــل خشکس ــالی ه ــای پ ــی در پ ــی
از م ــدار خ ــارج ش ــده اس ــت.مدیرعامل ش ــرکت آب و فاض ــاب
تربتحیدریـــه بـــا بیـــان اینکـــه تاکنـــون بیآبـــی در هیـــچ
روس ــتای شهرس ــتان گ ــزارش نش ــده اس ــت ،اف ــزود :ب ــا ای ــن
ح ــال کمب ــود آب در س ــاعاتی از ش ــبانهروز در  ۳۵روس ــتا قاب ــل
مش ــاهده اس ــت.وی مطالب ــات ش ــرکت آبف ــا از م ــردم و دس ــتگاه
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ه ــای دولت ــی را  45میلی ــارد ری ــال عن ــوان ک ــرد و از مش ــترکان
خواس ــت ب ــرای جلوگی ــری از اخ ــال در رون ــد خدم ــت رس ــانی ،
نس ــبت ب ــه پرداخ ــت قب ــوض خ ــود اق ــدام کنن ــد.

امامجمعهتربتحیدریهاعالمآمادگیکرد:
بهــره گیــری از ظرفیــت روحانیون بــرای ترویج فرهنگ
صرفــه جویــی در مصــرف آب در تربت حیدریه

ام ــام جمع ــه ترب ــت حیدری ــه آمادگ ــی ای ــن دفت ــر را ب ــرای به ــره
گیـــری از ظرفیـــت صددرصـــدی روحانیـــون  ،طـــاب و امامـــان
جمعـــه شـــهر و روســـتاها بـــه منظـــور تبلیـــغ و ترویـــج فرهنـــگ
صرفــه جویــی در مصــرف آب اعــام کرد.حجــت االســام عصمتــی
در دیـــدار مدیـــر عامـــل  ،امـــام جماعـــت و جمعـــی از کارکنـــان
شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو تربـــت حیدریـــه  ،بـــا مهـــم
خوان ــدن فعالی ــت ه ــای فرهنگ ــی اف ــزود :در ص ــورت برگ ــزاری
نمازجمع ــه توصی ــه ه ــای الزم ب ــه م ــردم ش ــریف شهرس ــتان در
خصـــوص صرفـــه جویـــی ارائـــه خواهـــد شـــد.مدیرعامل آبفـــا
ترب ــت حیدری ــه ه ــم ب ــه بی ــان اقدام ــات ای ــن ش ــرکت در تامی ــن
آب م ــورد نی ــاز ش ــهر و روس ــتاها پرداخ ــت و تنه ــا راه مقابل ــه ب ــا
مشــکل کــم آبــی را ترویــج فرهنــگ مصــرف بهینــه آب دانســت
و خواس ــتار هم ــکاری امام ــان جمع ــه مس ــاجد ش ــهر و روس ــتا در
ایـــن زمینـــه شـــد.صادق یوســـفی افـــزود  :باتوجـــه بـــه ادغـــام
آب ش ــهری و روس ــتایی و افزای ــش مش ــترکین تح ــت پوش ــش
و مش ــکالت ای ــن ش ــرکت در تامی ــن آب  ،باتوج ــه ب ــه اهمی ــت
آگاه س ــازی اقش ــار مختل ــف م ــردم در خص ــوص مص ــرف درس ــت
و بهینـــه آب خصوصـــا در فصـــل گرمـــا و پرهیـــز از مصـــارف
غیرض ــروری گف ــت :امام ــان جمع ــه ش ــهر و روس ــتاها در خطب ــه
ه ــای نم ــاز م ــردم را ب ــه مدیری ــت مص ــرف آب توصی ــه کنن ــد.

و فاض ــاب تبص ــره دو ترب ــت حیدری ــه عم ــق ای ــن چ ــاه ب ــا دب ــی
10لیت ــر برثانی ــه را  ۱۸۰مت ــر اع ــام ک ــرد و اف ــزود :ای ــن چ ــاه
س ــال قب ــل در فاصل ــه ه ــزار مت ــری چ ــاه قدی ــم حف ــر ش ــد ول ــی
بـــه دلیـــل فاصلـــه زیـــاد از شـــبکه بـــرق تجهیـــز نشـــد.محمود
اســـماعیلی خاطـــر نشـــان کـــرد :آبفـــا تربـــت حیدریـــه پـــس از
ادغ ــام ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی ۴۰۰ ،
مت ــر خ ــط انتق ــال ب ــا لول ــه  ۱۱۰پل ــی اتیل ــن ت ــا ورودی ش ــبکه
توزی ــع روس ــتا را اج ــرا و اق ــدام ب ــه حم ــل و اس ــتقرار دی ــزل
ژنراتـــور  KW 250بـــرای تامیـــن موقـــت بـــرق چـــاه کـــرد.وی
ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن رون ــد ب ــه واس ــطه هزین ــه ب ــاالی حفاظ ــت ،
تعمی ــر و نگ ــه داری و تامی ــن س ــوخت ژنرات ــور نم ــی توان ــد ب ــه
م ــدت طوالن ــی ادام ــه داش ــته باش ــد  ،خواس ــتار اق ــدام س ــریع
ش ــرکت ب ــرق در اج ــرا و اتص ــال ش ــبکه انتق ــال ب ــرق از نزدی ــک
تری ــن تران ــس ب ــه چ ــاه جدی ــد روس ــتا ش ــد.به گفت ــه اس ــماعیلی
آب چــاه روســتای احمدآبــاد خزایــی در پــی خشکســالی هــای پــی
درپــی بــه ســه لیتــر برثانیــه کاهــش یافتــه بــود و اهالــی روســتا
چندی ــن س ــال فق ــط در س ــاعاتی از روز آب ــدار بودن ــد .روس ــتای
احمدآب ــاد خزای ــی ب ــا  470مش ــترک در فاصل ــه 70کیلومت ــری
ش ــهر ترب ــت حیدری ــه واق ــع اس ــت.

تـــوان چـــاه آب مشـــترک روســـتایی زاوه و تربـــت
حیدریـــه افزایـــش مـــی یابـــد

مش ــکل چن ــد س ــاله آب ش ــرب دو ه ــزار نف ــر جمعی ــت
روســتای احمــد آبــاد خزایــی تربــت حیدریــه رفــع شــد
بــا تجهیــز و راه انــدازی چــاه جدیــد روســتای احمــد آبــاد خزایــی
بخ ــش رخ ترب ــت حیدری ــه مش ــکل چن ــد س ــاله دو ه ــزار نف ــر
اهال ــی ای ــن روس ــتا رف ــع ش ــد.معاون به ــره ب ــرداری ش ــرکت آب
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روســـتاهای شهرســـتان زاوه از منابـــع شـــرکت آبفـــا تربـــت
حیدریـــه در دشـــت زاوه تامیـــن آب مـــی شـــود جلســـه ای بـــه
منظ ــور رف ــع مش ــکل ک ــم آب ــی روس ــتاهای کاری ــزک ناگهان ــی و
حاج ــی آب ــاد برگ ــزار ش ــد مدی ــر عام ــل آبف ــا ترب ــت حیدری ــه در
ای ــن نشس ــت ب ــا اش ــاره ب ــه ادغ ــام ش ــرکت ه ــای آبف ــای ش ــهری
و روســـتای و افزایـــش محـــدوده خدمـــات و مشـــترکین تحـــت
پوش ــش  ،ب ــر توس ــعه هم ــکاری ه ــای مش ــترک در زمین ــه ه ــای
مختلــف از جملــه تامیــن آب شــرب روســتاها تاکیــد کرد.صــادق
یوســفی افــزود :ایــن شــرکت آمادگــی دارد در زمینــه اســتفاده
از امکانـــات و دانـــش فنـــی تجـــارب خـــود را در اختیـــار ســـایر
اموره ــا ق ــرار ده ــد.در ای ــن نشس ــت مق ــرر ش ــد چ ــاه رمضان ــی
شهرس ــتان زاوه ک ــه ب ــه ص ــورت مش ــترک بی ــن روس ــتاهای زاوه
و ترب ــت حیدری ــه اس ــتفاده م ــی ش ــود م ــورد کارشناس ــی ق ــرار
گرفت ــه و در ص ــورت ام ــکان افزای ــش تولی ــد  ،توس ــط ش ــرکت
آبف ــا اق ــدام ش ــود .

بازدیــد مدیــر آبفــا و نماینــدگان دولــت و مــردم تربــت
حیدریــه از وضعیــت آب روســتاها

صـــادق یوســـفی مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت
حیدری ــه ب ــه اتف ــاق نماین ــده و فرمان ــدار شهرس ــتان در جم ــع
م ــردم کدک ــن گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه م ــدت زم ــان زی ــادی
از ادغـــام شـــرکت هـــای آب شـــهری و روســـتایی نمـــی گـــذرد
ول ــی اقدام ــات موث ــر و چش ــمگیری در ح ــوزه تامی ــن آب اغل ــب
مجتم ــع ه ــا و چ ــاه ه ــای آب روس ــتاها یعم ــل آم ــده ک ــه ضم ــن
جل ــب رضای ــت روس ــتائیان  ،خوش ــبختانه ت ــا ای ــن زم ــان مش ــکلی
در تامی ــن آب ایج ــاد نش ــده اس ــت .در ادام ــه کارخان ــه ف ــوالد
رخ و روس ــتاهای ن ــوری و س ــرباال م ــورد بازدی ــد ق ــرار گرف ــت
ومش ــکالت ح ــوزه آب ای ــن روس ــتاها بررس ــی ش ــد.

آغ ــاز به ــره ب ــرداری از چ ــاه دوم مجتم ــع ن ــوری بخ ــش
رخ ترب ــت حیدری ــه
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه آب شـــرب مـــورد نیـــاز تعـــدادی از

بهـــره بـــرداری از چـــاه دوم مجتمـــع نـــوری بخـــش رخ تربـــت
حیدری ــه آغ ــاز ش ــد .رئی ــس اداره به ــره ب ــرداری آب ش ــرکت
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آبفــای تربــت حیدریــه بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :چــاه رزرو موجود
در مجتم ــع آبرس ــانی ن ــوری واق ــع در منطق ــه رخ ترب ــت حیدری ــه
بــا پیگیــری هــای مجدانــه مدیرعامــل و کارشناســان اداره بهــره
ب ــرداری و ت ــاش ه ــای ش ــبانه روزی ریاس ــت و پرس ــنل اداره
آبف ــای رب ــاط س ــنگ پ ــس از تجهی ــز و نص ــب الکتروپم ــپ م ــورد
به ــره ب ــرداری ق ــرار گرفت.جعف ــر ترکم ــان زاده دب ــی ای ــن چ ــاه
را  15لیتردرثانی ــه اع ــام ک ــرد و اف ــزود :روس ــتاهای ن ــوری ،
ش ــورحصار  ،پاگ ــدار  ،قج ــاق و قنج ــی ب ــا  550اش ــتراک از ای ــن
منب ــع آب ــی به ــره من ــد ش ــدند.

بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی شـــدند.وی گام بعـــدی را ارســـال
اخطـــار بـــرای متخلفـــان باقیمانـــده اعـــام کـــرد تـــا نســـبت بـــه
جم ــع آوری اش ــعابات غی ــر مج ــاز اق ــدام کنند.حس ــینی می ــزان
آبی ــاری باغ ــات ب ــا آب ش ــرب را درح ــدی اع ــام ک ــرد ک ــه مخ ــزن
ذخی ــره 500مترمکعب ــی ش ــهر پ ــس از تکمی ــل ظرفی ــت  ،ظ ــرف
چن ــد س ــاعت تخلی ــه ش ــده و ش ــهروندان ب ــا مش ــکل کمب ــود آب
مواج ــه م ــی ش ــدند .وی ب ــا بی ــان اینک ــه ه ــزارو 240مش ــترک
تح ــت پوش ــش خدم ــات آبف ــای ش ــهر ب ــار ق ــرار دارن ــد ،برخ ــورد
بـــا متخلفیـــن و سوءاســـتفاده کننـــدگان در حـــوزه آب شـــرب
را خواســـت مـــردم دانســـت و اعـــام کـــرد :بـــا اجـــرای شـــبکه
جدی ــد از مح ــل چش ــمه و آبش ــار  15لیت ــر ب ــر ثانی ــه ب ــه حج ــم
تولی ــد آب ش ــهر ب ــار اف ــزوده ش ــد و ت ــوان تولی ــد ب ــه 25لیت ــر
برثانی ــه رس ــید ک ــه ای ــن می ــزان نی ــاز ش ــهروندان را ب ــرآورده
مــی کند.همچنیــن در جلســه مدیــر عامــل شــرکت آب وفاضــاب
شهرس ــتان نیش ــابور ب ــا مس ــئوالن ب ــار  ،ام ــام جمع ــه ای ــن ش ــهر
ب ــر جم ــع اوری انش ــعابات غی ــر مج ــاز آب تاکی ــد ک ــرد.

بررس ــی راه ه ــای س ــرمایه گ ــذاری صنع ــت ف ــوالد در
تکمی ــل ش ــبکه فاض ــاب ش ــهر نیش ــابور

●نیشابور

قط ــع  10انش ــعاب غیرمج ــازآب مس ــکونی و باغ ــی در
ش ــهر ب ــار نیش ــابور

رئی ــس اداره آب و فاض ــاب ش ــهر ب ــار شهرس ــتان نیش ــابور از
آغـــاز عملیـــات جمـــع آوری انشـــعابات غیرمجـــاز آب مســـکونی
و باغ ــی در ای ــن ش ــهر خب ــرداد .فاطم ــه حس ــینی ب ــا اش ــاره ب ــه
شناس ــایی 65فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز در ای ــن ش ــهر اع ــام
کـــرد :بـــا همـــکاری و مســـاعدت دادســـتان نیشـــابور و نیـــروی
انتطام ــی 10فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز قط ــع و اف ــراد متخل ــف
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مدیـــر عامـــل شـــرکت آبفـــا نیشـــابور در نشســـت بـــا مدیـــران
صنایــع فــوالدی شهرســتان گزارشــی از وضعیــت تامیــن و توزیــع
آب شهرس ــتان نیش ــابور و همچنی ــن رون ــد اج ــرای ش ــبکه جم ــع
آوری و وضعی ــت تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ش ــهر را ارائ ــه داد.
س ــپس هاش ــمی مدی ــر س ــرمایه گ ــذاری ش ــرکت آب و فاض ــاب
اس ــتان ب ــه بی ــان گزارش ــی از نح ــوه اج ــرای کلکت ــور ش ــرقی ،
خ ــط انتق ــال  ،ش ــبکه ه ــای فرع ــی و ش ــرایط ام ــکان برخ ــورداری
صنای ــع شهرس ــتان از پس ــاب خروج ــی تصفی ــه خان ــه فاض ــاب
ش ــهر نیش ــابور پرداخ ــت.در ادام ــه دکت ــر غف ــوری مدی ــر عام ــل
ش ــرکت ف ــوالد خراس ــان رض ــوی از آمادگ ــی ای ــن ش ــرکت ب ــرای
مشـــارکت و ســـرمایه گـــذاری در اتکمیـــل شـــبکه فاضـــاب و
نی ــز ط ــرح توس ــعه تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ب ــرای برخ ــورداری
مش ــترکین از ش ــبکه فاض ــاب و نی ــز اس ــتفاده خروج ــی پس ــاب
در صنایــع آب بــر فــوالد خبرداد.همچنیــن فتحــی نیــا از شــرکت
ف ــوالد خی ــام عط ــار در ب ــاره مش ــارکت و س ــرمایه گ ــذاری ط ــرح
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توســـعه فاضـــاب شـــهر و امـــکان اســـتفاده از پســـاب تصفیـــه
خان ــه در ش ــرکت مذک ــور ب ــه مطالب ــی بی ــان ک ــرد.

درجریــان بازدیــد نماینــده مــردم نیشــابور از پــروژه هــای
آبرســانی شــهری و روســتایی شهرســتان اعــام شــد:

تامی ــن  30میلی ــارد ری ــال اعتب ــار ب ــرای رف ــع مش ــکل
آب س ــه مجتم ــع روس ــتایی و ش ــهر نیش ــابور

مدی ــر عام ــل آبف ــا نیش ــابور اع ــام ک ــرد :بال ــغ ب ــر  30میلی ــارد
ری ــال ب ــرای رف ــع مش ــکل آبرس ــانی درس ــه مجتم ــع روس ــتایی و
شــهر نیشــابور تامیــن اعتبــار شــده اســت.علی رضــا اخویــان در
بازدی ــد نماین ــده م ــردم نیش ــابور و فی ــروزه و عض ــو کمیس ــیون
برنامـــه و بودجـــه مجلـــس از پـــروژه هـــای آبرســـانی شـــهری و
روس ــتایی شهرس ــتان نیش ــابور اظه ــار داش ــت :رس ــالت ش ــرکت
آب وفاض ــاب پ ــس از تلفی ــق ابف ــای ش ــهری و روس ــتای تامی ــن
آب بـــا کیفیـــت وپایـــدار شـــهرها و روســـتاها اســـت.در ایـــن
بازدیــد کــه بخشــدار مرکــزی و ســایر مســولین محلــی شهرســتان
حض ــور داش ــتند دالی ــل تاخی ــر در پیش ــرفت پ ــروژه آبرس ــانی
از فوش ــنجان ب ــا 5حلق ــه چ ــاه و10کیلومت ــر خ ــط بررس ــی ش ــد
.اعض ــای ش ــورا و نماین ــدگان م ــردم ه ــم از اق ــدام ب ــه موق ــع
و جهـــادی آبفـــا در شـــروع عملیـــات حفـــر چـــاه و رفـــع مشـــکل
چندی ــن س ــاله تامی ــن آب روس ــتائیان تقدی ــر کردن ــد .احس ــان
ارکان ــی نماین ــده م ــردم نیش ــابور و فی ــروزه نی ــز ب ــا اش ــاره ب ــه
حرکــت جهــادی آبفــا نیشــابور در رفــع مشــکل مناطــق روســتایی،
نســبت بــه حــل سایرمشــکالت اهالــی از طریــق تقویــت تعامــات
ب ــا مس ــئولین و م ــردم ق ــول مس ــاعد داد.

بازدی ــد خبرن ــگاران از ط ــرح ه ــای تامی ــن آب ش ــرب
شهرس ــتان نیش ــابور
خبرنــگاران شهرســتان نیشــابور از طــرح هــای در دســت اجــرای
تامیـــن آب شـــرب آبفـــا شهرســـتان بازدیـــد کردنـــد.در ایـــن
بازدی ــد مع ــاون به ــره ب ــردرای ش ــرکت آب و فاض ــاب تبص ــره
دو نیش ــابور ضم ــن تش ــریح اقدام ــات انج ــام ش ــده تامی ــن آب
روســتاها پــس از یــک پارچــه ســازی شــرکت هــای آبفــای شــهری

و روســتایی بــه پرســش هــای اصحــاب رســانه پاســخ داد.وی در
همی ــن رابط ــه از آغ ــاز عملی ــات حف ــاری ی ــک حلق ــه چ ــاه ب ــرای
تامی ــن آب ش ــرب  9روس ــتای بخ ــش مرک ــزی ای ــن شهرس ــتان
خب ــر داد.جعف ــر تمی ــز در بازدی ــد خبرن ــگاران از ط ــرح آبرس ــانی
آبفـــا نیشـــابورهم اظهـــار داشـــت :چـــاه آب شـــرب روســـتاهای
جعفرآبـــاد ،بـــرزو ،رحیمآبـــاد ،عبیرآبـــاد ،کاریـــز صبـــاح ،کریـــم
آب ــاد س ــیف ،دهش ــیب و منصوری ــه ب ــه دلی ــل ری ــزش از م ــدار
خـــارج شـــده بـــود .وی افزود:چـــاه جدیـــد بـــه عمـــق 200متـــر
و ظ ــرف دو هفت ــه حف ــر م ــی ش ــود و ط ــی ای ــن م ــدت آبرس ــانی
روس ــتاهای تح ــت پوش ــش در  48س ــاعت اول توس ــط تانک ــر و
پ ــس از آن ب ــا احی ــای موق ــت چ ــاه قدی ــم انج ــام میش ــود.وی ب ــا
بیــان اینکــه مشــکل کــم فشــاری  10روســتای مجتمــع آبرســانی
کاریــز صبــاح بــا حفــر چــاه جدیــد وبــا اعتبــار چهــار میلیــارد ریــال
ب ــه زودی ب ــر ط ــرف م ــی ش ــود گف ــت :چ ــاه مجتمـ ـع آب رس ــانی
کاریــز صبــاح بــا  10روســتا دو هفتــه قبــل بــه علــت ریــزش چــاه
از م ــدار خ ــارج ش ــد ک ــه پ ــس از  48س ــاعت ب ــا احی ــای موق ــت
آن ،آب ایــن تعــداد روســتا بــا 442خانــوار وصــل ش ـد.به گفتــه
تمی ــز در ح ــال حاض ــر  52حلق ــه چ ــاه آب ش ــهری و  135حلق ــه
چ ــاه آب روس ــتایی در نیش ــابور وج ــود دارد ک ــه پن ــج حلق ــه چ ــاه
نیـــز در منطقـــه فوشـــنجان بـــه زودی بـــه ایـــن تعـــداد اضافـــه
میشـــود.
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گشـــت آب بـــا هـــدف جلوگیـــری از مصـــرف بـــی رویـــه آب در
فضـــای ســـبز شـــهراری هـــا  ،کارواش هـــا و ســـایر بخـــش هـــا
در آبفـــا نیشـــابور راه انـــدازی شـــد.به گفتـــه مســـئول روابـــط
عموم ــی آبف ــا نیش ــابور ای ــن اق ــدام در پ ــی گرم ــای ه ــوا و آغ ــاز
فصـــل تابســـتان در دســـتور کار قـــرار گرفت.حســـن ســـیفی
یک ــی از م ــکان ه ــای پرمص ــرف آب را فضاه ــای س ــبز ش ــهری و
بوســتان هــا عنــوان کــرد و افــزود :در صــورت مشــاهده مــوارد
تخل ــف ش ــلنگ جم ــع آوری و انش ــعاب مح ــل مس ــدود م ــی ش ــود.
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :ش ــهر داری مکل ــف اس ــت از س ــاعت 19
همزم ــان ب ــا غ ــروب آفت ــاب آبی ــاری فض ــای س ــبز ش ــهر را آغ ــاز
کنــد.وی گفــت  :نحــوه مصــرف آب در کارواش هــا و مشــترکانی
ک ــه از آب ش ــرب اس ــتفاده م ــی کنن ــد ب ــه ط ــور دائ ــم رص ــد و
کنت ــرل خواه ــد ش ــد.

اعــام آمادگــی دادگســتری نیشــابور بــرای برخــورد بــا
انشــعابات غیــر مجــاز و غیــر متعــارف آب

مدیـــر عامـــل شـــرکت آبفـــا نیشـــابور بـــا حجـــت االســـام
والمس ــلمین حکمت ــی پ ــور ،ریی ــس دادگس ــتری و اکب ــری مق ــدم
دادس ــتان شهرس ــتان دی ــدار و گفتگ ــو کرد.عل ــی رض ــا اخوی ــان
در ای ــن جلس ــه ب ــه اقدام ــات انج ــام ش ــده ب ــرای بهب ــود ش ــرایط
تامیــن آب روســتاها ی بخــش میــان جلگــه اشــاره کــرد و اظهــار
داش ــت :حف ــر س ــه حلق ــه در بخ ــش ه ــای می ــان جلگ ــه و مرک ــزی
و دو حلق ــه در ش ــهر نیش ــابورآ غ ــاز ش ــده اس ــت.وی واگ ــذاری
انشـــعاب توســـط برخـــی مشـــترکان بـــه واحدهـــای اطـــراف را
خ ــاف قان ــون اع ــام ک ــرد و خواس ــتار برخ ــورد دادگس ــتری و
دادس ــتانی شهرس ــتان ب ــا متخلف ــان ش ــد .رئی ــس دادگس ــتری
و دادس ــتانی ه ــم ه ــر ک ــدام ب ــه ص ــورت جداگان ــه از زحم ــات
و پیگی ــری ه ــای مس ــتمر و ش ــبانه روزی مدیرعام ــل و مجموع ــه
ش ــرکت آبف ــا نیش ــابوردر تامی ــن آب ش ــرب س ــالم و بهداش ــتی
شـــهروندان و روســـتائیان تقدیـــر و آمادگـــی دســـتگاه قضـــا
شهرس ــتان را ب ــرای هرگون ــه هم ــکاری و مس ــاعدت ب ــا آبف ــا ب ــه
وی ــژه در موض ــوع برخ ــورد ب ــا انش ــعابات غی ــر مج ــاز و مال ــکان
ویاله ــای دارای مص ــرف غیرمتع ــارف اع ــام کردن ــد.
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قدردانــی نماینــده مــردم از اقدامــات آبرســانی آبفــا
نیشــابور

جلس ــه نماین ــده م ــردم نیش ــابور وفی ــروزه در مجل ــس ش ــورای
اســـامی بـــا مدیـــر عامـــل شـــرکت آبفـــا نیشـــابور برگـــزار
شد.
در ایــن نشســت کــه معاونیــن و روســای بخــش هــای روســتایی
ش ــرکت حض ــور داش ــتند علیرض ــا اخوی ــان مدی ــر عام ــل ش ــرکت
ضمـــن قدردانـــی از حمایـــت هـــای نماینـــده مـــردم بـــه ارائـــه
گزارش ــی از اقدام ــات انج ــام ش ــده ب ــرای تامی ــن آب مش ــترکان
شــامل حفــر چــاه پرداخــت و علــت اصلــی بــروز مشــکالت بوجــود
آم ــده را افزای ــش زودهن ــگام دم ــای ه ــوا دانست.س ــپس ه ــر
ی ــک از روس ــای چهارگان ــه مناط ــق بخ ــش ه ــا ب ــه بی ــان مش ــکالت
حـــوزه کاری خـــود پرداختنـــد وخواســـتار تکمیـــل پـــروزه
ه ــای ناتم ــام و تامی ــن اعتب ــارات م ــورد نی ــاز ش ــدند.در پای ــان
هاجرچنارانــی از تســریع در ارائــه خدمــات بــه روســتاها تشــکر
ک ــرد و در ادام ــه پ ــروژه ه ــای خ ــط انتق ــال و س ــاخت مخ ــازن را
م ــورد بازدی ــد ق ــرار داد.

تعوی ــض ش ــیر فلک ــه اصل ــی باف ــت قدیم ــی و مرک ــزی
ش ــهر نیش ــابور

یکــی از شــیر فلکــه هــای اصلــی و قدیمــی بافــت مرکــزی نیشــابور
و اتص ــال ش ــبکه فرع ــی بل ــوار بعث ــت ای ــن ش ــهر در کمت ــر از 6
س ــاعت تعوی ــض ش ــد.به گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ش ــرکت آبف ــا
نیش ــابور همزم ــان ب ــا تعوی ــض ش ــیر فلک ــه اصل ــی  ،ش ــبکه 200
بــه  250و رفــع اتفــاق لولــه  350خیابــان دارایــی هــم انجــام و
مش ــکل تقوی ــت در مناط ــق دچ ــار اف ــت فش ــار مرتف ــع ش ــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

نواقـــص و مشـــکالت موجـــود در حـــوزه آب گفـــت  :تصمیـــم و
برنامــه ریــزی مــی کنیــم ایــن مشــکالت را بــه حداقــل برســانیم.
مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب اظه ــار داش ــت  :ب ــا توج ــه ب ــه
طوالن ــی ب ــودن خط ــوط انتق ــال در مجتم ــع ه ــا دنب ــال مناب ــع آب ــی
جدی ــد هس ــتیم ک ــه مس ــیر مجتم ــع ه ــا را کوت ــاه کنی ــم ک ــه ای ــن
ج ــزو برنام ــه و راهب ــرد ه ــای کاری ش ــرکت آبف ــا س ــبزوار م ــی
باش ــد.در ادام ــه معاون ــان مال ــی و پش ــتیبانی  ،مع ــاون خدم ــات
مش ــترکین و درآم ــد و به ــره ب ــرداری  ،کارش ــناس ام ــور حقوق ــی
 ،رییـــس اداره حراســـت و امـــور محرمانـــه  ،مســـئول روابـــط
عمومــی شــرکت آب و فاضــاب خواســته و پیشــنهادهای خــود را
در خص ــوص مدیری ــت هزین ــه ه ــا  ،ثب ــت دقی ــق قرائ ــت کنت ــور
 ،هماهنــگ بــودن آبــداران بــا نماینــده بهــره بــرداری هــر بخــش
 ،شناس ــایی انش ــعابات غی ــر مج ــاز  ،تهی ــه لب ــاس متحدالش ــکل و
ص ــدور کارت شناس ــایی و درخواس ــت ازم ــردم روس ــتاها ب ــرای
صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب ارائ ــه دادن ــد.

دبــی ســنجی تاسیســات آب شــرب روســتاهای بخــش
ششــتمد

●سبزوار

تاکیدمدیرعامــل برتوزیــع عادالنــه آب دربیــن مجتمع
هــای آبرســانی روســتایی شهرســتان ســبزوار

رئی ــس آبف ــا ب ــار خواس ــتار اح ــداث مخ ــزن جدی ــد آب
ش ــرب در ای ــن ش ــهر ش ــد
رئی ــس اداره آب و فاض ــاب ش ــهر ب ــار خواس ــتار اح ــداث ی ــک
بــاب مخــزن جدیــد آب شــرب در ایــن شــهر شــد.فاطمه حســینی
در بازدیــد مدیــر دفتــر خدمــات مهندســی آبفــا خراســان رضــوی
از تاسیس ــات آبرس ــانی ای ــن ش ــهر ظرفی ــت مخ ــزن فعل ــی ب ــار
را 500مت ــر مکع ــب اع ــام ک ــرد و اف ــزود :در ص ــورت اح ــداث
مخزن ــی جدی ــد ب ــا همی ــن طرفی ــت  ،مش ــکلی در آبرس ــانی س ــال
هـــای آینـــده بـــا توجـــه بـــه توســـعه و افزایـــش جمعیـــت شـــهر
ایج ــاد نخواه ــد ش ــد.وی از اج ــرای پ ــروژه آبرس ــانی ش ــهر ب ــاز
بــه طــول  8کیلومتــر درخردادمــاه ســال جــاری خبــر داد و اعــام
ک ــرد :ش ــهر ب ــار در ح ــال حاض ــر کمب ــود آب ش ــرب ن ــدارد.در
پای ــان بازدی ــد جلس ــه تب ــادل نظ ــر در ح ــوزه آب ش ــهر ب ــا حض ــور
امـــام جمعـــه  ،اعضـــای شـــورا ی اســـامی و شـــهردار شـــهر بـــار
برگ ــزار ش ــد.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار در
گردهمای ــی آب ــداران ب ــر توزی ــع عادالن ــه آب بی ــن مجتم ــع ه ــای
آبرســـانی روســـتایی شهرســـتان تاکیـــد کرد.حســـین ریاضـــی
گفـــت  :آب در اختیـــار بایســـتی بـــا عدالـــت و دســـتورالعملی
ک ــه اب ــاغ ش ــده بی ــن م ــردم توزی ــع ش ــود.وی اف ــزود  :آب ــداران
در خ ــط مق ــدم فعالی ــت ه ــا حض ــور دارن ــد و م ــا پش ــتیبان ش ــما
هس ــتیم و گفت ــار ش ــما ب ــرای م ــا م ــاک عم ــل اس ــت  .ریاض ــی از
آب ــداران خواس ــت در ارائ ــه خدم ــات مطل ــوب و تعام ــل مناس ــب
ب ــا روس ــتائیان از هی ــچ تالش ــی دری ــغ نکنن ــد.وی ب ــا اش ــاره ب ــه

مس ــئول به ــره ب ــرداری از تاسیس ــات آبرس ــانی ب ــه روس ــتاهای
بخـــش ششـــتمد از دبـــی ســـنجی آب شـــرب روســـتاهای ایـــن
بخ ــش خب ــر داد.
کاظـــم ســـلیمانی گفـــت :بـــا هـــدف رفـــع مشـــکالت آب شـــرب
مجتمــع وحــدت اقــدام بــه بازدیــد از چــاه تــا مخــزن فروســیمان ،
مجتمــع بــرازق بــرای رفــع مشــکل قطعــی آب در روســتای کالتــه
س ــادات و س ــه راه ــی رب ــاط مح ــل تقس ــیم آب بی ــن شهرس ــتان
ه ــای س ــبزوار و نیش ــابور ب ــه هم ــراه هم ــکاران ش ــرکت آب و
فاض ــاب و نیش ــابور و دب ــی س ــنجی ای ــن مناب ــع ش ــد.به گفت ــه
وی  29هــزارو  994مشــترک روســتایی تحــت پوشــش آبفــای
س ــبزوار ق ــرار دارن ــد.
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ق ــول نماین ــده س ــبزواربرای ح ــل مش ــکالت مجتم ــع
وحـــدت

تقدیراهالیتوحیدشهرازآبفاسبزوار
اهالــی خیابــان معرفــت در توحیــد شهرســبزوار بــا ارســال نامــه
از همــکاران شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســبزوار تقدیــر
کردنـــد.در بخشـــی از ایـــن نامـــه آمـــده اســـت  :از تـــاش هـــا ،
پیگی ــری ه ــا و مس ــاعی هم ــکاران محت ــرم واح ــد به ــره ب ــرداری
آن شــرکت مهنــدس حســین رنجبــر و مهنــدس مهــدی روانگــرد
و در س ــایه تدبی ــر مدیری ــت محت ــرم آن ش ــرکت ک ــه باع ــث رف ــع
مش ــکل آب ــی س ــاکنین خیاب ــان معرف ــت در توحی ــد ش ــهر ش ــد
صادقان ــه تقدی ــر و تش ــکر م ــی کنی ــم .

معرفی رییسجدیدادارهآبفاششتمد

ظرفیـــت هـــای قانونـــی دادگســـتری ســـبزوار بـــرای
مقابل ــه ب ــا تخلف ــات ح ــوزه آب ب ــکار گرفت ــه م ــی ش ــود

نماینـــده مـــردم ســـبزوار در مجلـــس شـــورای اســـامی و
کارشناســـان شـــرکت آب و فاضـــاب از مجتمـــع وحـــدت و
روســتاهای چشــمه آوش  ،البــاغ  ،روشــن آبــاد  ،قلعــه میــدان ،
بیــروت  ،خرســف  ،دهنــو  ،چنــار ،کالتــه تیرکمــان جهــت بررســی
و رف ــع مش ــکالت ای ــن منطق ــه بازدی ــد کردند.دکت ــر عنابس ــتانی
در ای ــن بازدی ــد ق ــول پیگی ــری اخ ــذ اعتب ــار از صن ــدوق توس ــعه
مل ــی ب ــرای ح ــل مش ــکالت مجتم ــع وح ــدت را داد.

تجهی ــز وراه ان ــدازی چ ــاه جدی ــد آب ش ــرب مجتم ــع
خیرآب ــاد س ــبزوار
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روس ــتاها در شهرس ــتان س ــبزوار از طری ــق دفات ــر پیش ــخوان
دولــت اجرایــی شــد.مهدی کریمــی افــزود  :بــه منظــور افزایــش
ســطح خدمــات و کاهــش رفــت وآمــد هــای غیــر ضــرور جلســات
آموزشــی وتوجیهــی بــا دفاتــر پیشــخوان برگــزار شــد.وی اظهــار
امی ــدواری ک ــرد  :ب ــا تکمی ــل ای ــن فرآین ــد س ــطح ارائ ــه خدم ــات
ب ــه روس ــتاییان نی ــز افزای ــش یاب ــد.

بهبود شرایط تامین آب 110روستا در سبزوار

مراســـم تکریـــم و معارفـــه روســـای اداره آب و فاضـــاب
ششـــتمد بـــا حضـــور مدیرعامـــل و معاونیـــن شـــرکت آب و
فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار ،بخشـــدار ،رییـــس و اعضـــای
ش ــورای ش ــهر شش ــتمد برگ ــزار ش ــد.در ای ــن مراس ــم کاظ ــم
س ــلیمانی ب ــه عن ــوان رئی ــس جدی ــد آبف ــا شش ــتمد معرف ــی و از
خدمــات حســین باقــر آبــادی رییــس ســابق ایــن اداره قدردانــی
ش ــد .

آغــاز عملیــات اتصــال قســمتی ازشــبکه توزیع مجتمع
رســالت به مخزن20هزارمترمکعبی ســبزوار
مس ــئول به ــره ب ــرداری از تاسیس ــات آبرس ــانی ب ــه روس ــتاهای
بخ ــش مرک ــزی ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار از
تجهیـــزو راه انـــدازی چـــاه جدیـــد آب شـــرب مجتمـــع خیرآبـــاد
خبــر داد.علــی دولــت آبــادی گفــت  :چــاه جدیــد بــا هــدف تامیــن
آب ش ــرب مجتم ــع خیرآب ــاد واق ــع در ش ــرق روس ــتای خیرآب ــاد
حفــر و وارد مــدار شــد.وی میــزان دبــی اســتحصال چــاه را پنــج
لیت ــر ب ــر ثانی ــه اع ــام ک ــرد ک ــه ب ــا انج ــام ای ــن عملی ــات مش ــکل
کمبـــود آب شـــرب مجتمـــع بـــا جمعیتـــی بالـــغ بـــر  505خانـــوار
رفـــع شـــد.به گفتـــه وی در اجـــرای ایـــن پـــروژه دو میلیـــاردو
 500میلی ــون ری ــال هزین ــه ش ــده اس ــت.

مس ــئول به ــره ب ــرداری از تاسیس ــات آبرس ــانی ب ــه روس ــتاهای
بخـــش مرکـــزی ســـبزوار گفـــت  :عملیـــات اتصـــال قســـمتی
از شـــبکه توزیـــع مجتمـــع آبرســـانی رســـالت بـــه مخـــزن 20
هزارمترمکعب ــی س ــبزوار آغ ــاز ش ــد.مرتضی ش ــریفان اف ــزود
 :ای ــن پ ــروژه ب ــا اج ــرای ح ــدود  250مت ــر لول ــه از مخ ــزن 20
هــزار مترمکعبــی جــاده اســفراین بــه خــط  150آزبســت شــبکه
توزیــع آب  ،کهنــه آب متصــل مــی شــود.وی اظهــار داشــت :ایــن
پــروژه بــه صــورت شــبانه روزی در حــال اجــرا اســت و عملیــات
حف ــاری مس ــیر لول ــه گ ــذاری ه ــم ب ــه اتم ــام رس ــیده اس ــت .وی
اظه ــار امی ــدواری ک ــرد  :ای ــن پ ــروژه ت ــا دو روز آین ــده ب ــه به ــره
بــرداری برســد.وی اضافــه کــرد  :بــا اجــرای ایــن پــروژه مشــکل
آب شـــرب روســـتای کهنـــه آب در پیـــک مصـــرف مرتفـــع مـــی
ش ــود.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

مدیرعامـــل و معاونیـــن شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان
س ــبزوار ب ــا دادس ــتان و ریی ــس دادگس ــتری ای ــن شهرس ــتان
دیـــدار کردنـــد.در ایـــن دیـــدار حســـین ریاضـــی مدیرعامـــل
ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار تقدیرنام ــه س ــید
ابراهیـــم علـــوی مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رض ــوی را ب ــه حس ــین اردم ــه دادس ــتان وس ــید محم ــد حس ــینی
ریی ــس دادگس ــتری ای ــن شهرس ــتان ب ــه خاط ــر حمای ــت ه ــای
قانونـــی و قضایـــی در صنعـــت آب بـــه ویـــژه در برخـــورد بـــا
متخلفی ــن دارای انش ــعاب ه ــای غیرمج ــاز اه ــدا کرد.دادس ــتان
شهرســـتان ســـبزوار هـــم قـــول داد از تمـــام ظرفیـــت هـــای
قانونـــی بـــرای جلوگیـــری از تصرفـــات وبرداشـــت هـــای غیـــر
مجـــاز در صنعـــت آب اســـتفاده شـــود.

واگــذاری انشــعابات روســتایی درشهرســتان ســبزوار
از طریــق دفاتــر پیشــخوان
معـــاون خدمـــات مشـــترکین ودرآمـــد شـــرکت آب و فاضـــاب
شهرســـتان ســـبزوار گفـــت  :فرآینـــد واگـــذاری انشـــعابات

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو ســـبزوار از
بهبـــود شـــرایط تامیـــن آب در 110روســـتای ایـــن شهرســـتان
خبرداد.حســـین ریاضـــی اظهـــار داشـــت:این تعـــداد روســـتا
پ ــس از اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت آبف ــا ش ــهری
و روس ــتایی از ابت ــدای س ــال ج ــاری تاکن ــون ب ــا اص ــاح ش ــبکه ،
اجــاره آب قنــات و حفــر و جابجایــی چــاه ازوضعیــت بهتــری بــرای
عب ــور از تابس ــتان  99برخ ــوردار ش ــدند.وی همچنی ــن ظرفی ــت
تامی ــن آب ش ــرب در ش ــهر س ــبزوار ب ــا  300ه ــزار نفرجمعی ــت
را هزارلیت ــر برثانی ــه اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت:این ش ــهر ب ــا
کمبـــود 300لیتـــرآب برثانیـــه مواجـــه است.حســـین ریاضـــی
اف ــزود :آبف ــای س ــبزواربرای جب ــران ای ــن می ــزان کس ــری آب
نســبت بــه هوشــمند ســازی شــبکه توزیــع آب مشــترکان اقــدام
م ــی کن ــد.وی از آبف ــا س ــبزوار ب ــه عن ــوان تنه ــا ش ــهر اس ــتان ن ــام
ب ــرد ک ــه ب ــا هوش ــمند س ــازی وکاه ــش فش ــار ش ــبکه  ،مص ــرف
آب مشــترکان را از  12شــب مدیریــت مــی کند.ریاضــی اجــرای
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پـــروژه هـــای کوچـــک تامیـــن آب را جوابگـــوی شـــهر ســـبزوار
ندانســت و برتامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز پــروژه هــای تامیــن
آب پای ــدار ب ــرای ای ــن ش ــهر تاکی ــد ک ــرد.

●باخرز

راهکاره ــای اس ــتفاده از هن ــر ب ــرای تری ــج فرهن ــگ
صرفـــه جویـــی در صـــرف آب در باخـــرز

مثب ــت را ب ــه دنب ــال داش ــت.مدیر ام ــور آب و فاض ــاب باخ ــرز
بـــا اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت :پـــس از آگاهـــی از کاهـــش دبـــی و
عـــدم تامیـــن آب روســـتای کردیـــان مطالعـــه و بررســـی هـــای
هیدرولیکــی خــط انتقــال در دســتور کار قــرار گرفــت و گرفتگــی
خ ــط انتق ــال در چندی ــن نقط ــه مش ــخص ش ــد ک ــه در کوت ــاه تری ــن
زمـــان نســـبت بـــه رفـــع و بهـــره بـــرداری مجـــدد اقـــدام شـــد.
احس ــان س ــیاح افزای ــش  5لیت ــر ب ــر ثانی ــه دب ــی را حاص ــل ای ــن
اقــدام دانســت و منبــع تامیــن آن را چشــمه ای بــا شــاخص هــای
کیفــی بــاال عنــوان کرد.دهیــار روســتای کردیــان هــم از پیگیــری
ام ــور آب و فاض ــاب باخ ــرز در رف ــع ای ــن مش ــکل تقدی ــر ک ــرد.

می ــزان تولی ــد آب در ام ــور باخ ــرز ب ــا دق ــت بیش ــتری
ان ــدازه گی ــری م ــی ش ــود

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

مدیـــران صنعـــت آب و بـــرق شهرســـتان باخـــرز ،در اقدامـــی
مش ــترک ب ــه مناس ــبت هفت ــه صرف ــه جوی ــی ب ــا فرمان ــدار ای ــن
شهرس ــتان دی ــدار و گفتگ ــو کردن ــد .در ای ــن دی ــدار ب ــا توج ــه
ب ــه ش ــروع فص ــل تابس ــتان و افزای ــش مص ــرف آب و ان ــرژی،
راه کارهای ــی عب ــور از بح ــران ارائ ــه ش ــد .فرمان ــدار باخرزه ــم
ضمـــن قدردانـــی از خدمـــات امـــور آب و فاضـــاب آمادگـــی
فرمان ــداری در فرهن ــگ س ــازی صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب و
ب ــرق را اع ــام ک ــرد.

مشـــترکین کـــم مصـــرف آب در باخـــرز تقدیـــر مـــی
شـــوند

اج ــرای برنام ــه ه ــای ح ــوزه آب را خواس ــتار ش ــد.

●بجستان

اقدامـــات آبفـــای بجســـتان بـــرای بهبـــود آب شـــرب
شـــهرها و روســـتاهای شهرســـتان

در جلســـه هـــم اندیشـــی رئیـــس کمیتـــه اموربانـــوان و دبیـــر
انجمـــن شـــعر شهرســـتان باخـــرز راهکارهـــای نهادین ــه ک ــردن
فرهن ــگ صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب م ــورد تب ــادل نظ ــر ق ــرار
گرفت.احســان ســیاح مدیــر امــور در ایــن نشســت ضمــن تشــکر
از اعـــام آمادگـــی کمیتـــه امـــور بانـــوان و دبیـــر انجمـــن شـــعر
شهرس ــتان ب ــرای هم ــکاری ب ــا آبف ــا ،اهمی ــت تروی ــج فرهن ــگ
صرفــه جویــی در مصــرف آب را یــادآور شــد.در ادامــه حاضریــن
ب ــه ارائ ــه پیش ــنهاد ه ــا و دی ــدگاه ه ــای خ ــود پرداختن ــد س ــپس
درخصــوص برگــزاری مســابقات شــعر  ،داســتان و کلیــپ کوتــاه
ب ــا مضم ــون صرف ــه جوی ــی برنام ــه ری ــزی ش ــد.

ارتقـــاء شـــاخص هـــای کیفـــی آب روســـتای کردیـــان
باخ ــرز

ام ــور آب و فاض ــاب باخ ــرز در راس ــتای ش ــفاف س ــازی تولی ــد و
تدقی ــق آب اس ــتحصالی نس ــبت ب ــه کالیبراس ــیون دب ــی س ــنج
هــای  ۷منبــع آبــی ایــن امــور اقــدام کــرد .مدیــر آب و فاضــاب
باخـــرز برخـــوداری از آمـــار دقیـــق را یکـــی از مـــوارد مهـــم در
کاه ــش آب ب ــدون درآم ــد دانست.احس ــان س ــیاح همچنی ــن ب ــر
اط ــاع از صح ــت عملک ــرد دس ــتگاه ه ــای ان ــدازه گی ــری و انج ــام
کالیبراس ــیون دوره ای ای ــن تجهی ــزات تاکی ــد ک ــرد.

اعــام آمادگــی فرمانــدار باخــرز بــرای فرهنــگ ســازی
در مص ــرف آب و ب ــرق

در راس ــتای ایج ــاد انگی ــزه و نهادین ــه ک ــردن فرهن ــگ صرف ــه
جویــی در مصــرف آب ،امــور آب و فاضــاب باخــرز از مشــترکین
ک ــم مص ــرف تقدی ــر م ــی کن ــد.
بـــا همـــکاری امـــور بانـــوان و خانـــواده فرمانـــداری شهرســـتان
اقدام ــات تاثی ــر گ ــذار در حه ــت فرهن ــگ س ــازی مص ــرف بهین ــه
انج ــام ش ــده اس ــت.برگزاری مس ــابقه نقاش ــی  ،ش ــعر و داس ــتان
نویس ــی از جمل ــه ای ــن برنام ــه ه ــا اع ــام ش ــده اس ــت و ت ــازه
تری ــن آن شناس ــایی مش ــترکین ک ــم مص ــرف م ــی باش ــد ک ــه در
پای ــان فص ــل تابس ــتان ط ــی مراس ــمی از آن ــان تقدی ــر خواه ــد
ش ــد.

تاکیــد مدیــر آبفــا باخــرز بــر تعامــل شــهرداری بــا ایــن
ام ــور
بررس ــی ه ــا و پیگی ــری ه ــای ام ــور باخ ــرز درخص ــوص تامی ــن و
ارتق ــاء ش ــاخص ه ــای کیف ــی آب روس ــتای کردی ــان باخ ــرز نتای ــج
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ب ــه مناس ــبت روز ش ــهرداری و دهی ــاری ه ــا مدی ــر ام ــور آب و
فاضــاب باخــرز بــا شــهردار شهرســتان دیــدار وگفتگــو کــرد .در
ایــن دیداراحســان ســیاح  ،تــداوم تعامــل شــهرداری بــا آبفــا در

مدیرامـــورآب وفاضـــاب بجســـتان اقدامـــات انجـــام شـــده
درراس ــتای کاه ــش مش ــکالت ک ــم آب ــی و بهب ــود خدم ــت رس ــانی
در ســـطح شـــهر و روســـتا هـــای تحـــت پوشـــش را برشـــمرد.
محمدرضــا اکبرنیــا افــزود :در نتیجــه ایــن فعالیــت هــا کمبــود و
کاهــش فشــارآب درروســتاهای مارندیــز ،چــاه فالیــز ،فخرآبــاد،
نـــوق ،ســـریده  ،مـــزار و جزیـــن و مجتمـــع هـــای خارفیـــروزی و
رضایی ــه و ش ــهرهای بجس ــتان و یونس ــی ت ــا ح ــد زی ــادی بهب ــود
یاف ــت .وی ای ــن اقدام ــات را ارس ــال اخطاری ــه ب ــرای مش ــترکان
پ ــر مص ــرف ،س ــرعت بخش ــی ب ــه رف ــع اتفاق ــات  ،پیمای ــش ب ــرای
شناس ــایی انش ــعابات غی ــر مج ــاز ،نش ــت یاب ــی و بازدی ــد چش ــمی
از خط ــوط توزی ــع واح ــد ه ــای دام ــداری روس ــتایی ،فشارس ــنجی
ش ــبکه توزی ــع و مدیری ــت فش ــار ،اص ــاح خ ــط انتق ــال و ش ــبکه
توزی ــع  ،آبرس ــانی ب ــا تانک ــر ،اس ــتفاده از چ ــاه رزرو ،مهندس ــی
مج ــدد و تعوی ــض پم ــپ چ ــاه ه ــا  ،مرم ــت و بازس ــازی قن ــات و
اســـتفاده از آب مـــازداد قنـــات و تزریـــق بـــه شـــبکه توزیـــع و
افزای ــش کیفی ــت آب اع ــام ک ــرد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری نشس ــت ه ــای مش ــترک ب ــا اعض ــای
شـــوراهای اســـامی و دهیارهـــا و روحانیـــون روســـتاها اظهـــار
داش ــت :در ای ــن جلس ــات وضعی ــت مناب ــع آب ش ــرب تش ــریح و
ب ــر هم ــکاری آن ــان ب ــا آبف ــا ب ــه منظ ــور تروی ــج مدیری ــت مص ــرف
آب در روس ــتاها تاکی ــد ش ــد.
وی از اج ــرای خ ــط انتق ــال آب قن ــات بوس ــتان ش ــهر بجس ــتان ب ــه
ط ــول  2.5کیلومت ــر ب ــرای خری ــد و افزای ــش کیفی ــت آب ای ــن
شــهر خبــرداد و افــزود :اصــاح شــبکه فرســوده شــهر بــه طــول
حــدود 500متــر و اجــرای خــط انتقــال آب چــاه بلــوار مطهــری بــه
مخــزن  1000در شــهر بجســتان وتجهیــز و بهــره بــرداری ازچــاه
شــماره 3شــهر یونســی از دیگــر اقدامــات ایــن امــور از ابتــدای
ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ت ــا کن ــون ب ــوده اس ــت.
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●بردسکن
توافـــق آبفـــا و شـــهرداری بردســـکن بـــرای اصـــاح
شـــبکه تویـــع آب

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

●تربت جام

هدررفـــت ،ارتقـــاء خدمـــت رســـانی و بهبـــود بهـــره بـــرداری از
مناب ــع تامی ــن آب ش ــرب در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت .حس ــین
اولیایـــی افـــزود :در اجـــرای ایـــن پـــروژه 800متـــر شـــبکه بـــا
مشـــارکت مـــردم ،شـــورای اســـامی و دهیـــاری روســـتا اجـــرا
و در طـــول مســـیر هـــم انشـــعابات مشـــترکین بازســـازی و
استانداردس ــازی و نس ــبت ب ــه شناس ــائی مش ــترکین پرمص ــرف
و بدهـــکار نیـــز اقـــدام مـــی شـــود.

موافق ــت ش ــورای ش ــهر ب ــا بس ــته پیش ــنهادی آبف ــا
ترب ــت ج ــام

●تایباد

سرپرســت امــور آبفــا تایبــاد :مــردم نقــش اساســی در
کاهــش مصــرف آب دارنــد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان بردســـکن بـــه اتفـــاق
رئیـــس اداره بهـــره بـــرداری بـــه مناســـبت روز شـــهرداری بـــا
شـــهردار بردســـکن دیـــدار و گفتگـــو کـــرد  .حســـین مهـــدوی
اولیائـــی در ایـــن دیـــدار ضمـــن تبریـــک روز شـــهرداری بـــه
مهن ــدس مدی ــح ش ــهردار بردس ــکن در ب ــاره مس ــائل دو جانب ــه
ب ــه گفتگ ــو پرداخ ــت و در خص ــوص بهب ــود وضعی ــت و اص ــاح
شــبکه آب شــرب بــه توافقاتــی دســت یافتنــد  .در ادامــه مقــرر
شــد توســعه و اصــاح شــبکه در مســیرهای دارای مشــکل و یــا
مواج ــه ب ــا اف ــت فش ــار ب ــا هماهنگ ــی طرفی ــن انج ــام ش ــود .

آغـــاز عملیـــات اصـــاح و بازســـازی شـــبکه فرســـوده
روســـتای کبـــودان شهرســـتان بردســـکن

سرپرس ــت ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان تایب ــاد درجلس ــه
ب ــا دهی ــاران شهرس ــتان تایب ــاد گف ــت :نزدی ــک ب ــه س ــه ده ــه
اس ــت ک ــه اول ت ــا هفت ــم تیرم ــاه ه ــر س ــال هفت ــه صرفهجوی ــی
در مص ــرف آب ن ــام گ ــذاری ش ــده اس ــت چراک ــه فص ــل گرم ــا
تداعـــی کننـــده مباحثـــی چـــون تبخیـــر ،کمآبـــی ســـهمیه بنـــدی
آب ،صرفهجویـــی و ...اســـت.محمد امیـــن بابـــا غیبـــی ادامـــه
داد :ایــن رویــداد طــی ســال هــای اخیــر بــه عنــوان یــک رویــداد
فرهنگ ــی در اف ــکار عموم ــی و رس ــانهها ج ــای خ ــود را بازک ــرده
اس ــت و ه ــر س ــاله ب ــه ای ــن مناس ــبت فعالیته ــای فرهنگ ــی –
ی جامعــه دربــاره آب و جلــب
آموزشــی زیــادی بــرای ارتقــای آگاهـ 
توج ــه اف ــکار عموم ــی ب ــه ای ــن مقول ــه حس ــاس گرام ــی داش ــته
میش ــود .وی از جمل ــه راه ه ــای هم ــکاری دهی ــاران و خان ــواده
ه ــا درروس ــتاها در مص ــرف بهین ــه آب را مش ــارکت در تامی ــن
اعتب ــارات تکمی ــل پ ــروژه ه ــای ن ــا تم ــام مرتب ــط ب ــا صنع ــت آب،
پرهی ــز از مص ــرف آب ش ــرب ب ــرای دام و طی ــور در روس ــتاها،
اســـتفاده بهینـــه از آب شـــرب و عـــدم آبیـــاری فضـــای ســـبز و
س ــایر مص ــارف غی ــر مرتب ــط  ،معرف ــی اف ــراد خاط ــی ک ــه اق ــدام
ب ــه انش ــعاب گی ــری غی ــر مج ــاز از ش ــبکه م ــی کنن ــد  ،اس ــتفاده
از پس ــاب آش ــپزخانه من ــازل ب ــرای آبی ــاری فض ــای س ــبز داخ ــل
منـــازل و نگهـــداری مناســـب و حفاظـــت بهینـــه از اتصـــاالت و
کنتورهــای آب خانگــی عنــوان کــرد.در پایــان دهیــاران بــه طــرح
پرســش در بــاره حــوزه آب پرداختنــد کــه سرپرســت امــور نیــز
ب ــه آن ه ــا پاس ــخ داد.

بررسی راه های توسعه ورزش در آبفا تایباد

مدیــر امــور آبفــا بردســکن از آغــاز عملیــات اصــاح و بازســازی
شـــبکه فرســـوده روســـتای کبـــودان شهرســـتان بردســـکن
خبـــرداد.
حســـین اولیایـــی گفـــت :ایـــن عملیـــات بـــا هـــدف کاهـــش
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نشس ــت ریاس ــت اداره ورزش و جوان ــان شهرس ــتان تایب ــاد ب ــا
سرپرس ــت ام ــور شهرس ــتان ب ــرای بررس ــی راه ه ــای توس ــعه
ورزش در آبف ــا برگ ــزار ش ــد .در ای ــن نشس ــت سرپرس ــت آب
و فاض ــاب شهرس ــتان تایب ــاد ب ــر هم ــکاری بی ــش از پی ــش ای ــن
امــور بــا هیئــت ورزش شهرســتان تأکیــد کــرد و تعامــل بیشــتر
در زمینـــه انتقـــال تجربیـــات در زمینـــه مدیریـــت و توســـعه
روزافـــزون ورزش در دســـتور کار قـــرار گرفت.رئیـــس اداره
ورزش و جوانـــان تایبـــاد هـــم بـــه ارائـــه گزارشـــی از عملکـــرد

ورزش شهرســتان پرداخــت وبــر توســعه امکانــات ورزشــی در
ادارات تاکی ــد ک ــرد.

دیــدار مدیــران صنعــت آب و بــرق تایبــاد بــا فرمانــدار
شــهر ســتان تایبــاد

درجلســه مدیــر وکارشناســان امــور آب وفاضــاب بــا شــهردارو
اعضــای شــورای اســامی تربــت جــام وضعیــت تامیــن آب شــرب
ای ــن ش ــهر و راهکاره ــای گ ــذر از بح ــران تابس ــتان  99بررس ــی
شــد.در ایــن نشســت ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت ترویــج فرهنــگ
مدیری ــت مص ــرف آب ب ــا مش ــارکت تمام ــی دس ــتگاه ه ــای مرتب ــط
ب ــا م ــردم  ،ب ــا بس ــته پیش ــنهادی ام ــورآب وفاض ــاب شهرس ــتان
ترب ــت ج ــام درخص ــوص «افزای ــش آب به ــا وح ــق انش ــعاب» در
قال ــب تبص ــره  ۳موافق ــت ش ــد.

نمایندهمردمتربتجام:
51درصـــد روســـتاهای نیازمنـــد بـــه آب تانکـــری در
ترب ــت ج ــام ب ــه ش ــبکه متص ــل ش ــدند
فرمانـــدار تایبـــاد کـــه بـــه مناســـبت هفتـــه صرفـــه جویـــی در
مص ــرف آب ب ــا مدی ــران صنع ــت آب و ب ــرق تایب ــاد س ــخن م ــی
گف ــت ب ــا ی ــادآوری خشکس ــالی س ــالیان گذش ــته اظه ــار داش ــت
 :متاســـفانه بـــه علـــت خشکســـالی هـــای چنـــد ســـال اخیـــر،
شهرس ــتان تایب ــاد از مش ــکل ک ــم آب ــی رن ــج م ــی ب ــرد .محس ــن
ســیاح افــزود :بــا تــاش دســتگاه هــای مربوطــه اقدامــات خوبــی
در کنتــرل مصــرف آب انجــام شــده اســت .سرپرســت امــور آب
و فاضــاب تایبــاد نیــز بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت آب شــرب
شهرس ــتان  ،تصری ــح ک ــرد :ه ــم اکن ــون اف ــزون ب ــر  38ه ــزار
مش ــترک در شهرس ــتان از آب ش ــرب س ــالم و بهداش ــتی به ــره
من ــد هس ــتند.بابا غیب ــی ب ــه مش ــکالت خشکس ــالی و کمب ــود آب
شــرب در برخــی از روســتاهای تایبــاد اشــاره و بــر لــزوم مصــرف
بهین ــه آب ش ــرب و ظرفی ــت ه ــا و مناب ــع موج ــود در ح ــوزه آب
ب ــرای پیش ــگیری از بح ــران ه ــای احتمال ــی در ای ــن ح ــوزه تاکی ــد
ک ــرد.وی اف ــزود :ب ــا توج ــه ب ــه کمب ــود اعتب ــارات  ،یک ــی از راه
ه ــای ح ــل مش ــکالت آب ش ــرب در روس ــتاها  ،مش ــارکت م ــردم
و خیری ــن در اج ــرای پ ــروژه ه ــا اس ــت .

نماینـــده مـــردم تربـــت جـــام  ،تایبـــاد  ،باخـــرز و صالـــح آبـــاد
درمجل ــس ش ــورای اس ــامی گف ــت :از ۴۷روس ــتای نیازمن ــد ب ــه
آب تانک ــری در شهرس ــتان ترب ــت ج ــام  ۲۴روس ــتا(51درصد)
ب ــه ش ــبکه آبرس ــانی متص ــل ش ــدند.دکتر جلی ــل رحیم ــی جه ــان
آبـــادی در جلســـه بررســـی چالـــش هـــای آب مناطـــق شـــهری و
روســـتایی تربـــت جـــام کـــه بـــا حضـــور فرمانـــدار در امـــور آب
وفاض ــاب ای ــن شهرس ــتان تش ــکیل ش ــد  ،ب ــر رف ــع آب ش ــرب
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 ۲۳روســـتای باقـــی مانـــده بـــا همراهـــی و همـــکاری ادارات
شهرس ــتان تاکی ــد ک ــرد.وی ضم ــن تاکی ــد ب ــر مه ــار روان آب ه ــا
اعــام کــرد :ســاالنه بیــش از ۱۰میلیــون متــر مکعــب روان آب از
منطقــه خــارج و وارد افغانســتان مــی شــود در حالیکــه بــا ایجــاد
آب بن ــد م ــی ت ــوان از خ ــروج ای ــن می ــزان آب جلوگی ــری ک ــرد.
وی دش ــت ترب ــت ج ــام را ب ــه لح ــاظ مناب ــع آب ــی منطق ــه بحران ــی
دانس ــت و ادام ــه داد:اکث ــر روس ــتاهایی ک ــه ب ــا تانک ــر آبرس ــانی
م ــی ش ــود از نظ ــر مال ــی رن ــج م ــی برن ــد و ت ــوان مش ــارکت در
اج ــرای پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی را ندارن ــد ک ــه بای ــد ازاعتب ــارات
صنــدوق توســعه ملــی وســتاد بحــران اســتفاده شــود.در ادامــه
فرمانــدار تربــت جــام گفــت  :درســال جــاری ۱۶7میلیــارد ریــال
اعتب ــار ب ــه شهرس ــتان اختص ــاص یافت ــه ک ــه بیش ــترین درص ــد
در بخ ــش آبرس ــانی هزین ــه م ــی ش ــود.مرتضی حمی ــدی ب ــا بی ــان
اینکــه شهرســتان تربــت جــام بــا کمبــود آب شــرب مواجــه اســت
خاطـــر نشـــان کرد:ارتفـــاع آب در مخـــازن بایســـتی بـــه ۲متـــر
برس ــد ت ــا از فش ــار مناس ــب ب ــرای توزی ــع در ش ــبکه برخ ــودار
ش ــود .ب ــه گفت ــه وی در چن ــد روزاخی ــر ارتف ــاع آب در مخ ــازن
ب ــه  ۲۵س ــانت رس ــیده ب ــود ک ــه ب ــا ت ــاش و مدیری ــت مس ــئوالن
آب و فاضــاب قطعــی آب در مناطــق شــهری نداشــتیم البتــه کــم
آب ــی در برخ ــی مناط ــق وج ــود دارد.مرتض ــی حمی ــدی ب ــا اش ــاره
ب ــه س ــرقت تران ــس ب ــرق در شهرس ــتان اف ــزود :در ی ــک م ــاه
گذشـــته دو دســـتگاه ترانـــس بـــرق شـــبکه آبرســـانی ســـرقت
ش ــد ک ــه ب ــا پیگی ــری آبف ــا و هم ــکاری ش ــرکت ب ــرق رون ــد توزی ــع
آب در کمتری ــن زم ــان ممک ــن از س ــرگرفته ش ــد.مدیر ام ــور آب
و فاض ــاب ترب ــت ج ــام ه ــم وضعی ــت ش ــبکه آبرس ــانی ش ــهری
و روســـتایی را تشـــریح و خواســـتار پیگیـــری نماینـــده مجلـــس
و فرمان ــدار شهرس ــتان در تامی ــن اعتب ــارات م ــورد نی ــاز رف ــع
کمبـــود و مشـــکل آب شـــرب منطقـــه شد.محســـن عبداللهـــی
افـــزود :بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی بایســـتی از ظرفیـــت
خیریـــن بـــرای آب رســـانی بـــه روســـتاها اســـتفاده کنیـــم کـــه
تع ــدادی از خیری ــن ق ــول هم ــکاری داده ان ــد.

اولی ــن نشس ــت ه ــدف گ ــذاری نح ــوه اج ــرای پ ــروژه آبرس ــانی
ب ــه مجتم ــع چش ــمه گل دهس ــتان جام ــرود بخ ــش مرک ــزی ترب ــت
ج ــام ب ــر گ ــزار ش ــد.این پ ــروژه در قال ــب س ــه فازعملیات ــی م ــی
شــود کــه هزینــه فــاز نخســت آن را بنیــاد فرهنگــی و نیکــوکاری
ح ــاج اکب ــر ابراهیم ــی ب ــه مبل ــغ  65میلی ــارد ری ــال تقب ــل ک ــرده
اســت.در ایــن نشســت کــه نماینــده بنیــاد ابراهیمــی  ،معاونــان
و کارشناس ــان آبف ــای اس ــتان و مدی ــر ام ــور آبف ــای ترب ــت ج ــام
حض ــور داش ــتند برنام ــه زمان ــی ش ــروع عملی ــات آبرس ــانی ب ــه
ای ــن مجتم ــع تدوی ــن ش ــد.به گفت ــه نماین ــده بنی ــاد فرهنگ ــی و
نیکـــوکاری حـــاج اکبـــر ابراهیمـــی در فـــاز اول اجـــرای پـــروژه ،
روس ــتاهای چش ــمه گل و بش ــیرآباد حداکث ــر ت ــا  4م ــاه آین ــده از
آب ش ــرب پای ــدار برخ ــوردار خواهن ــد ش ــد.محمدرضا قربان ــی
جامــی اظهــار داشــت :شــبکه آبرســانی ایــن مجتمــع بــه گونــه ای
طراح ــی ش ــده اس ــت ک ــه در ف ــاز ه ــای بع ــدی تم ــام روس ــتاهای
تحـــت پوشـــش مجتمـــع چشـــمه گل بـــا کمتریـــن هزینـــه از آب
شـــرب بهـــره منـــد شـــوند .وی از پیگیـــری مدیرعامـــل آبفـــای
خراس ــان رض ــوی در تامی ــن آب ش ــرب روس ــتاهای اس ــتان ب ــه
وی ــژه شهرس ــتان ترب ــت ج ــام قدردان ــی ک ــرد و از تامی ــن مناب ــع
مال ــی ای ــن پ ــروژه آبرس ــانی خبرداد.مدی ــر عام ــل آبف ــا اس ــتان
هـــم اظهـــار داشـــت :از تـــوان و ظرفیـــت خیریـــن در اجـــرای
چندی ــن پ ــروژه دیگ ــر آبرس ــانی ب ــه روس ــتاها اس ــتفاده خواه ــد
شد.ســـید ابراهیـــم علـــوی اعتبـــار مـــورد نیـــاز اجـــرای پـــروژه
مجتمـــع چشـــمه گل شهرســـتان تربـــت جـــام را 100میلیـــارد
ریــال اعــام کــرد و بــا اشــاره بــه شــروع رســمی کار آبرســانی بــه
ای ــن مجتم ــع اف ــزود :ش ــیر آب ش ــرب روس ــتای بش ــیر آب ــاد 17
آب ــان م ــاه س ــال ج ــاری ب ــاز خواه ــد ش ــد.

رف ــع مش ــکل ک ــم آب ــی روس ــتاهای جه ــان آب ــاد و رب ــاط
بخ ــش ب ــوژگان ترب ــت ج ــام

مس ــیر  ،تعوی ــض لول ــه  ،افزای ــش قط ــر و نص ــب ش ــیرهای ه ــوا
ب ــا اس ــتفاده از مش ــارکت ه ــای مردم ــی مش ــکل ک ــم فش ــاری و
کــم آبــی ایــن روســتاها مرتفــع شــد  .شــایان ذکــر اســت در ایــن
پـــروژه شـــورا و دهیـــاری روســـتاها همـــکاری خوبـــی در رفـــع
مش ــکل داش ــتند .

جبــران کســری آب شــرب  24روســتای در تربــت جــام
بــا اجــاره چــاه کشــاورزی
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و راه انـــدازی شـــد ومشـــکل کمبـــود وقطـــع آب روســـتا رفـــع
ش ــد.مدیر ام ــور ابف ــا ترب ــت ج ــام اعتبارهزین ــه در ای ــن اج ــرای
ایـــن پـــروژه یـــک میلیاردریـــال اعـــام کـــرد کـــه 20درصـــدآن
توس ــط دهی ــاری و ش ــورای اس ــامی و 80درصدتوس ــط ام ــورآب
وفاضـــاب شهرســـتان تامیـــن اعتبـــار شد.محســـن عبداللهـــی
در ای ــن زمین ــه ازهم ــکاری بخش ــدارمرکزی و دهی ــار ،اعض ــای
شــوراهای اســامی واهالــی روســتای تیمنــک علیــا تشــکر کــرد.

●جغتای

افزایشآبدهیمجتمعقلعهنوشفیعآبادجغتای

ب ــه گفت ــه مدی ــر ام ــور اب و فاض ــاب ترب ــت ج ــام کس ــری آب
ش ــرب  25منطق ــه ش ــهری و روس ــتایی در ای ــن شهرس ــتان ب ــا
اجـــاره چـــاه کشـــاورزی جبـــران شـــد .محســـن عبداللهـــی ایـــن
مناطــق را شــامل شــهر ســمیع آبــاد و 24روســتای مــرزی مجتمــع
شـــهید گل اللـــه بخـــش پاییـــن جـــام تربـــت جـــام اعـــام کـــرد و
گفـــت :در پـــی انعقـــاد ایـــن قـــرار داد همـــکاران واحـــد بهـــره
ب ــرداری در کمتری ــن زم ــان ممک ــن چ ــاه کش ــاورزی را تجهی ــز و
وارد م ــدار به ــره ب ــرداری کردن ــد .

برخـــورداری روســـتای تیمنـــک علیـــا شهرســـتان
تربت جام از آب شرب

کمـــک  65میلیـــارد ریالـــی یـــک بنیـــاد خیریـــه بـــرای
آبرســـانی بـــه روســـتاهای تربـــت جـــام

ب ــا اص ــاح  400مت ــر از خ ــط انتق ــال روس ــتاهای جه ــان آب ــاد و
ربــاط بخــش بــوژگان نیــل شــهر تربــت جــام شــامل تنظیــم شــیب

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

بــا مشــارکت روســتائیان در اجــرای پــروژه خــط انتقــال روســتای
تیمنـــک علیـــا شهرســـتان تربـــت جـــام درایـــام اهلل دهـــه بـــا
برک ــت کرام ــت ،الکتروپم ــپ ش ــناور ای ــن ایس ــتگاه نی ــز نص ــب

الکتروپمــپ چــاه مجتمــع قلعــه نوشــفیع آبــاد شهرســتان جغتــای
ک ــه در اث ــر نق ــص فن ــی از م ــدار به ــره ب ــرداری خ ــارج ش ــده ب ــود
ب ــا حض ــور اعض ــای تی ــم فن ــی در کمتری ــن زم ــان ممک ــن تعوی ــض
شــد .مدیــر امــور آبفــا جغتــای گفــت :ایــن چــاه پــس از الیروبــی
و ب ــا اضاف ــه ک ــردن  12مت ــر لول ــه آب ــده وارد م ــدار ش ــد  .عل ــی
یعقوب ــی اف ــزود :ب ــا اص ــاح و نص ــب الکتروپم ــپ جدی ــد آبده ــی
چ ــاه نس ــبت ب ــه قب ــل افزای ــش چش ــمگیری پی ــدا ک ــرد.

تاکی ــد مدی ــر ام ــور جغت ــای ب ــر هم ــکاری کارکن ــان در
وص ــول مطالب ــات

جلســـه وصـــول مطالبـــات امـــور جغتـــای بـــا رعایـــت پروتـــکل
ه ــای بهداش ــتی برگ ــزار ش ــد .در ای ــن نشنس ــت ب ــه اهمی ــت
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وصـــول مطالبـــات اشـــاره کـــرد ومشـــارکت کلیـــه همـــکاران را
راز موفقیــت در ای ــن امــر مهــم دانس ــت .عل ــی یعقوبــی افــزود:
وصـــول مطالبـــات یـــاز عواملـــی اســـت کـــه مـــی توانـــد در ایـــن
شـــرایط بحرانـــی بـــه کمـــک امـــور آمـــده تـــا بتوانیـــم خدمـــات
بهتـــری بـــرای همشـــهریان داشـــته باشـــیم.

● جنگل

اختص ــاص چ ــاه آس ــتان ق ــدس رض ــوی ب ــرای تامی ــن
آب روس ــتاهای بخ ــش مرک ــزی جن ــگل

مدیــر امــور آب و فاضــاب چنــاران ازرفــع اتفــاق لولــه 600PRG
مســـیر انتقـــال آب شـــرب از مخـــزن جمعـــاب بـــه ورودی شـــهر
توس ــط هم ــکاران اتفاق ــات ام ــور در کوت ــاه تری ــن زم ــان ممک ــن
خبرداد.ن ــوروز افرون ــد گف ــت :ای ــن لول ــه ع ــاوه ب ــر انتق ــال آب
ب ــه ش ــهر تامی ــن آب آپارتم ــان ه ــای مس ــکن مه ــر ش ــهر را نی ــز
پوش ــش داده اس ــت .

آغ ــاز اج ــرای پ ــروژه س ــاخت تاسیس ــات آب ش ــرب
مجتم ــع اس ــام آب ــاد چن ــاران

حجـــم زیـــاد مشـــترکین و بـــه منظـــور فرســـودگی شـــبکه آب
عملیاتـــی شـــد .وی ایـــن مجتمـــع را شـــامل روســـتاهای قـــره
چنگل،چمله،جوپایین،شلنگرد،نیســان وحکیــم آبــاد اعــام کــرد
و خاط ــر نش ــان س ــاخت :بااتم ــام ای ــن پ ــروژه روس ــتاهای مذک ــور
از آب ش ــرب ب ــا فش ــار و کیفی ــت خ ــوب برخ ــوردار م ــی ش ــوند.

●خلیل آباد

بازدی ــد نماین ــده م ــردم از عملی ــات حفرچ ــاه ش ــماره 5
خلیــل آبــاد
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شهرســـتان خبرداد.محمـــد کاظمـــی ایـــن طـــرح هـــا را اجـــاره
چـــاه هـــای كشـــاورزی  ،شـــروع حفـــاری چـــاه شـــماره  5شـــهر
خلیــل آبــاد و آغــاز عملیــات آبرســانی از چــاه جدیــد كالتــه شــادی
(پــروژه بــركال) اعــام کــرد .بــه گفتــه وی از ابتــدای ســال جــاری
تاکن ــون ت ــاش فراوان ــی ب ــرای بهب ــود ش ــرایط تامی ــن آب ای ــن
شهرس ــتان ب ــه وی ــژه روس ــتاها ب ــکار گرفت ــه ش ــده اس ــت.وی
در همی ــن زمین ــه ب ــه اتص ــال مجتم ــع ب ــركال ب ــه چ ــاه آب ش ــرب
ش ــهر كن ــدر ب ــه منظ ــور كم ــك ب ــه آبرس ــانی ش ــهر خلی ــل آب ــاد
یـــا روســـتاها در شـــرایط بحـــران و تهیـــه اســـناد حفـــر چـــاه در
شش ــطراز ب ــرای كم ــك ب ــه  10روس ــتای ای ــن بخ ــش اش ــاره ک ــرد
و ب ــا هم ــکاری ام ــور شهرس ــتان كاش ــمر ه ــم روس ــتاهای نق ــاب و
میرآب ــاد و كالت ــه ش ــور آبرس ــانی ش ــدند.

جمـــع آوری پمـــپ هـــای غیرمجـــاز آب منـــازل در
خلیلآباد

مدی ــر ام ــور آب وفاض ــاب شهرس ــتان رش ــتخوار گف ــت :آب چ ــاه
آســتان قــدس رضــوی در در اختیــار روســتاهای بخــش مرکــزی
جن ــگل ق ــرار گرفت.محمدج ــواد نجف ــی اف ــزود :ب ــا پیگی ــری ای ــن
ام ــور و ت ــاش نماین ــده رش ــتخوار در مجل ــس ش ــورای اس ــامی
و فرمان ــدار شهرس ــتان تواف ــق نام ــه به ــره ب ــرداری س ــه ماه ــه
از چـــاه آســـتان قـــدس رضـــوی بـــه میـــزان  15لیتـــر در ثانیـــه
ب ــه امض ــاء طرفی ــن رس ــید.وی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ب ــا اج ــرای
 400متـــر لولـــه گـــذاری در ایـــن پـــروژه ،مشـــکالت کـــم آبـــی
روســـتاهای بخـــش مرکـــزی جنـــگل تـــا حـــدود زیـــادی مرتفـــع
ش ــود .وی اف ــزود :ب ــا احتس ــاب ای ــن رق ــم ت ــوان تولی ــد آب در
شــهر و روســتاهای بخــش مرکــزی جنــگل بــه 105لیتــر برثانیــه
افزای ــش یاف ــت.

مدیـــر امـــور آبفـــا چنـــاران از آغـــاز عملیـــات اجرایـــی ســـاخت
مخــزن ذخیــره وانتقــال آب مجتمــع اســام آبــاد ایــن شهرســتان
خب ــر داد .مس ــعود افرون ــد اف ــزود :ب ــرای اج ــرای ای ــن پ ــروژه
شــامل احــداث مخــزن  ،حصــار کشــی و شــبکه گــذاری انتقــال و
توزیــع آب مجتمــع اســام آبــاد حــدود 15میلیــارد ریــال هزینــه
خواه ــد ش ــد.به گفت ــه وی ای ــن مجموع ــه ش ــامل 22روس ــتا را
تح ــت پوش ــش دارد.

ش ــروع پ ــروژه آبرس ــانی ب ــه  6روس ــتا در شهرس ــتان
چن ــاران

نماینـــده مـــردم کاشـــمر ،خلیـــل آبـــاد و بردســـکن در مجلـــس
ش ــورای اس ــامی از عملی ــات چ ــاه ش ــماره  5شهرس ــتان خلی ــل
آبـــاد بازدیـــد کرد.محمدکاظمـــی مدیـــر امـــوردر ایـــن بازدیـــد
گفت:ایــن چــاه بــه منظــور تامیــن آب موردنیازمــردم وافزایــش
فشارش ــبکه ب ــا اعتباربال ــغ بر10میلی ــارد ری ــال حف ــر م ــی ش ــود.
جوادنیــک بیــن نماینــده مــردم درمجلــس شــورای اســامی هــم
نس ــبت ب ــه پیگی ــری مش ــکالت ب ــه خص ــوص ج ــذب اعتب ــارات
ق ــول مس ــاعد داد.

اج ــرای س ــه ط ــرح آبرس ــانی روس ــتایی در خلی ــل آب ــاد
کلی ــد خ ــورد

●چناران

رفع اتفاق لوله 600در شهرچناران

بررســی نحــوه اجــرای پروتــکل هــای بهداشــتی کرونــا
در ام ــور خلی ــل آب ــاد

مدی ــر ام ــور آبف ــای چن ــاران از آغ ــاز پ ــروژه آبرس ــانی ازمجتم ــع
فت ــح آب ــاد ب ــه ش ــش روس ــتا باهزین ــه ح ــدود 17میلی ــارد ری ــال
خب ــر داد .ب ــه گفت ــه مس ــعود افرون ــد ای ــن پ ــروژه ب ــا توج ــه ب ــه
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مدی ــر امورخلی ــل آب ــاد گف ــت :ب ــا حمای ــت وهماهنگ ــی دادس ــتان
شهرس ــتان ،ب ــه مش ــترکینی ک ــه ب ــه ص ــورت مس ــتقیم اق ــدام
ب ــه نص ــب پم ــپ ب ــر روی کنت ــور یاش ــبکه توزی ــع آب خ ــود ک ــرده
بودن ــد اخط ــار ومهل ــت قانون ــی داده ش ــد ت ــا نس ــبت ب ــه اص ــاح
واس ــتاندارد س ــازی انش ــعاب خ ــود اق ــدام کنند.محم ــد کاظم ــی
اف ــزود :پ ــس ازمهل ــت مقررش ــبکه و متعلق ــات پم ــپ آب تع ــداد
اندک ــی از مش ــترکین ک ــه ب ــه ای ــن اخط ــار توج ــه نک ــرده بودن ــد
باحک ــم دادس ــتانی جم ــع آوری وقط ــع ش ــد.

مدیرامـــورآب و فاضـــاب خلیـــل آبـــاد از ســـه طـــرح در دســـت
اجـــرا تامیـــن آب بـــرای  13روســـتای بخـــش مرکـــزی ایـــن

مع ــاون فرمان ــداری ب ــه اتف ــاق مع ــاون بهداش ــتی  ،کارش ــناس
مســئول بهداشــت محیــط و حرفــه ای مرکــز بهداشــت خلیــل آبــاد
از ام ــور آبف ــای شهرس ــتان بازدی ــد کردن ــد.
در ایــن بازدیــد نحــوه اجــرای پروتــکل هــای بهداشــتی ازجملــه:
اســـتفاده از ماســـک توســـط کارکنـــان و مراجعیـــن  ،فاصلـــه
گـــذاری فیزیکـــی ( اجتماعـــی )  ،نصـــب دســـتگاه ضدعفونـــی
کننـــده دســـت در ورودی ادارات  ،گندزدایـــی ســـطوح و منـــع
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جلســه هم اندیشــی آبفا رشــتخوار و شــبکه بهداشت
و درمان شهرســتان

کار اف ــراد دارای عالئ ــم بیم ــاری ب ــرای مقابل ــه ب ــا کرون ــا بررس ــی
ش ــد.

●خواف

تعویضسهالکتروپمپتوسطامورخواف

شــدن دمــا هــوا افــزود :بــا مســاعدت آ ب و فاضــاب خراســان
رضـــوی و مشـــارکت خیریـــن  ،در کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن
ش ــبکه آبرس ــانی در ای ــن روس ــتاها اج ــرا و روس ــتائیان از آب
ش ــرب برخ ــوردار خواهن ــد ش ــد.

ویدیو متری و احیای چاه کشتارگاه درگز

پی ــک مص ــرف تابس ــتان  99را فراه ــم آورن ــد.وی ب ــا اش ــاره ب ــه
نگــه داری دام و طیــور در روســتاها اظهــار داشــت :آبفــا وظیفــه
تامیـــن آب شـــرب مشـــترکان را برعهـــده دارد و روســـتائیان
بایســـتی از آب غیـــر شـــرب بـــرای دام و طیـــور خـــود اســـتفاده
کنن ــد.وی مص ــرف آب مش ــترکان را در ح ــال افزای ــش دانس ــت
و از هم ــکاری دهی ــاران ب ــا آبف ــا تقدی ــر ک ــرد و تقوی ــت تعام ــل
ف ــی مابی ــن را ب ــه رف ــع س ــریع مش ــکالت احتمال ــی روس ــتاها در
حـــوزه آب شـــرب عنـــوان کرد.دهیـــاران هـــم از تـــاش هـــا و
پیگی ــری ه ــای مجموع ــه ام ــور آبف ــا درگ ــز در تامی ــن آب ش ــرب
روســتاها قدردانــی وآمادگــی خــود را بــرای همــکاری بیشــتر بــا
ام ــور درگ ــز اع ــام کردن ــد.

●رشتخوار

تقدیرفرماندارازمدیرآبفایشهرستانرشتخوار

مدی ــر ام ــور آبف ــا خ ــواف ب ــا بی ــان اینک ــه الکتروپم ــپ مجتم ــع
بیدپارســـی و براکـــوه ایـــن شهرســـتان تعویـــض شـــد گفـــت :
الکتروپم ــپ چ ــاه مجتم ــع بیدپارس ــی ،براک ــوه و ایس ــتگاه پمپ ــاژ
ب ــه دلی ــل س ــوختگی از م ــدار خ ــارج ش ــده ب ــود .ب ــه گفت ــه ج ــواد
س ــاالری ای ــن چ ــاه ب ــا آبده ــی  ۶لیت ــر ب ــر ثانی ــه ب ــا ت ــاش ش ــبانه
روزی همـــکاران مرمـــت و وارد مـــدار شـــد .وی همچنیـــن از
تعوی ــض الکتروپم ــپ روس ــتای بی ــاس آب ــاد و رف ــع مش ــکل آب
دوه ــزارو ۵۰۰نف ــر خب ــرداد و اف ــزود :ب ــا تعوی ــض الکتروپم ــپ
چ ــاه  ۲نی ــز از قطع ــی آب مش ــترکان جلوگی ــری ش ــد.

●درگز

آبرس ــانی تانک ــری هم ــه روزه ب ــه روس ــتاهای فاق ــد
شـــبکه در شهرســـتان درگـــز
مدیـــر امـــور آبفـــا درگـــز از آبرســـانی تانکـــری همـــه روزه بـــه
روســـتاهای فاقـــد شـــبکه در شهرســـتان درگـــز بـــه خبـــرداد.
رض ــا تیم ــوری ب ــا اش ــاره ب ــه افزای ــش مص ــرف آب در پ ــی گ ــرم
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ب ــه گفت ــه مدی ــر ام ــور آبف ــا درگ ــز چ ــاه کش ــتارگاه ب ــه عن ــوان
یکـــی از اصلـــی تریـــن منابـــع آب شـــرب امورشهرســـتان بـــه
علـــت کاهـــش آبدهـــی وعمـــر بـــاال ویدیومتـــری شـــد.رضا
تیمــوری افــزود :بــا توجــه بــه میــزان بــاالی رســوبات روی جــدار
وگرفتگـــی مشـــبک هـــا پیشـــنهاد شـــد احیـــای چـــاه بـــا روش
 airshockانجـــام شـــود.وی خاطـــر نشـــان کـــرد :در ادامـــه بـــا
ه ــدف افزای ــش آبده ــی چ ــاه  ،بهب ــود کیفی ــت آب اس ــتحصالی،
افزای ــش عم ــر الکت ــرو پم ــپ چ ــاه و ...نس ــبت ب ــه ب ــرس زن ــی ،
اســـید شـــویی مســـیر انتقـــال آب اقـــدام شـــد.

تاکیــد مدیــر امــور درگــز بــر همــکاری بیشــتر دهیــاران
بــا آبفــا
مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب درگـــز در نشســـت بـــا دهیـــاران
روســـتاهای شهرســـتان بـــر رعایـــت الگـــوی مصـــرف آب در در
روســـتاه هـــا تاکیـــد کرد.رضـــا تیمـــوری از دهیـــاران خواســـت
ب ــا تش ــویق روس ــتائیان ب ــه مص ــرف صحی ــح آب ش ــرایط گ ــذر از

در جلس ــه ه ــم اندیش ــی آبف ــای شهرس ــتان رش ــتخوار ب ــا ش ــبکه
بهداشــت و درمــان شهرســتان بــر لــزوم و هماهنگــی بیشــتر در
خصــوص ادامــه جلســات و ارتقــاء کیفیــت آب تاکیــد شــد.
در ای ــن نشس ــت محم ــد ج ــواد نجف ــی مدی ــر آبف ــای رش ــتخوار
ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از وضعیـــت آب شـــرب شـــهرها و
روســتاهای شهرســتان خواســتار برنامــه ریــزی در جهــت ایمنــی
آب و تعامـــل هـــر چـــه بیشـــتر بهـــورزان بـــا آبـــداران شـــد.
در ادامـــه جـــواد اشـــترایه مدیـــر شـــبکه بهداشـــت و درمـــان
شهرســتان رشــتخوار ضمــن تشــکر از تــاش هــای مجموعــه آبفــا
در امــر ســقایی مــردم و شــاخص هــای مطلوبیــت کلــر باقیمانــده
تقدی ــر ک ــرد.

پیمایـــش انشـــعابات پرمصـــرف و قطـــع انشـــعابات
دامـــداری هـــا در رشـــتخوار

در حضـــور نماینـــده مـــردم رشـــتخوار و خـــواف در مجلـــس
ش ــواری اس ــامی و مس ــئولین شهرس ــتان از مدی ــر ام ــور آبف ــای
شهرس ــتان رش ــتخوار تقدی ــر ش ــد.در دی ــدار حج ــت االس ــام
والمســلمین علــی اکبراحمدپــور نماینــده رشــتخوار و خــواف در
مجل ــس ش ــواری اس ــامی ب ــا م ــردم و مس ــئولین ،خالق ــداد ع ــرب
فرمانـــدار رشـــتخوار از اقدامـــات صـــورت گرفتـــه و پیگیـــری
ه ــای ف ــراوان و ت ــاش ب ــی وقف ــه سرپرس ــت آبف ــای شهرس ــتان
رشـــتخوار در رفـــع کـــم آبـــی برخـــی روســـتاها در ایـــام پیـــک
مص ــرف تقدی ــر ک ــرد.

مدی ــر ام ــور آبف ــای رش ــتخوار از قط ــع انش ــعابات پرمص ــرف در
دام ــداری ه ــای ای ــن شهرس ــتان خب ــر داد.
محمدجـــواد نجفـــی در جلســـه ای کـــه کارکنـــان و مســـئول
مشـــترکین امـــور حضـــور داشـــتند گفت:بـــا توجـــه بـــه شـــروع
فصـــل گرمـــا مصـــارف آب بـــه باالتریـــن حـــد ممکـــن رســـیده
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اس ــت ک ــه باع ــث اف ــت فش ــار در ش ــبکه توزی ــع ش ــده اس ــت.وی
اف ــزود :همی ــن ام ــر موج ــب ک ــم آب ــی در برخ ــی مناط ــق ش ــده ک ــه
نارضایتـــی هـــای مردمـــی را بدنبـــال دارد.
وی اظهـــار داشـــت:از آنجـــا کـــه شـــرکت هیـــچ گونـــه تعهـــدی
درتامی ــن آب دام ــداری ه ــا ن ــدارد پیمای ــش و قط ــع انش ــعابات
پرمص ــرف و دام ــداری ه ــا در دس ــتور کار ق ــرار گرفت.نجف ــی
اف ــزود :ب ــه اش ــتراک ه ــای پرمص ــرف در روس ــتاهایی ک ــه ک ــم
آبـــی وجـــود دارد اخطـــار مدیریـــت مصـــرف و صرفـــه جویـــی
داده ش ــده اس ــت و چنانچ ــه رعای ــت نش ــود براب ــر دس ــتورالعمل
اق ــدام خواه ــد ش ــد.

● ریوش

نوسازی انشعابات آب در ریوش

رضـــوی از پـــروژه فاضـــاب روســـتای بیـــدوی شهرســـتان زاوه
بازدی ــد کردن ــد .در ای ــن بازدی ــد اج ــرای ف ــاز دوم پ ــروژه م ــورد
بح ــث وتب ــادل نظ ــر ق ــرار گرف ــت .مدی ــر ام ــور آبف ــا زاوه در ای ــن
بازدی ــد از اج ــرای کام ــل ف ــاز اول پ ــروژه ش ــبکه جم ــع آوری و
نصـــب 70درصـــد انشـــعابات فاضـــاب ایـــن روســـتا بـــا جـــذب
17میلی ــارد ری ــال خبرداد.یوس ــف قاس ــمی ف ــاز دوم پ ــروژه را
شــامل ســاخت تصفیــه خانــه واجــراء شــبکه بــرق بــا پیــش بینــی
اعتبـــار 20میلیـــارد ریـــال اعـــام کـــرد و افـــزود :در روســـتای
بیــدوی بــا توجــه بــه توپوگرافــی منطقــه امــکان حفــر چــاه جذبــی
وجـــود نـــدارد.وی بـــا اشـــاره بـــه 364خانـــوار ســـاکن درایـــن
روس ــتا ب ــا جمعی ــت هزارو263نف ــر یادآورش ــد 455 :مش ــترک
روس ــتای بی ــدو تح ــت پوش ــش خدم ــات آبف ــا زاوه ق ــرار دارن ــد.

آبدهــی چــاه روســتای زنگنــه شهرســتان زاوه دو برابــر
شــد

آب شـــهردولت ابـــاد بـــه متراژ210متـــر خاطـــر نشـــان کـــرد:
اعتبــار ایــن پــروژه هــم از طریــق مشــارکت مردمــی تامیــن شــد
.وی کل هزین ــه ه ــای ص ــرف ش ــده در اج ــرای ای ــن پ ــروژه ه ــا را
380میلی ــون ری ــال اع ــام کرد،ک ــه باع ــث رضای ــت مش ــترکین
وجری ــان آب پای ــدار در ش ــبکه توزی ــع ش ــد.

23اقدام تامین آب شــهری و روســتایی در شهرستان
زاوه

 9انش ــعاب خیاب ــان ام ــام عل ــی (ع)  22ری ــوش نوس ــازی ش ــد.
رضــا جواهــری رئیــس اداره ریــوش گفــت ؛ ایــن تعــداد انشــعاب
بــا هــدف کاهــش اتفاقــات و هــدر رفــت آب بــا مشــارکت مردمــی
تعویــض و نوســازی شــد .

●زاوه

ف ــاز اول پ ــروژه فاض ــاب روس ــتای بی ــدوی زاوه اج ــرا
ش ــد

رئیــس گــروه بهــره بــرداری تصفیــه خانــه اب بــه اتفــاق مشــاور
مطالع ــات مناب ــع آب اس ــتان و رئی ــس به ــره ب ــرداری وتوس ــعه
اب شهرس ــتان ازچ ــاه دس ــتی در ح ــال اح ــداث روس ــتای کالت ــه
زنگن ــه شهرس ــتان زاوه بازدی ــد کردن ــد .روس ــتای کالت ــه زنگن ــه
در بخـــش مرکـــزی شهرســـتان زاوه واقـــع شـــده وبـــا تنـــش
ش ــدید اب ــی در س ــال قب ــل مواج ــه ب ــود ودر ح ــال حاض ــر ب ــا حف ــر
ای ــن منب ــع وافزای ــش دب ــی از2.5لیت ــر در ثاتی ــه ب ــه 5لیت ــردر
ثانیـــه مشـــکل کـــم آبـــی روســـتا برطـــرف شـــد .ایـــن روســـتا
دارای220خانـــوار و822نفـــر جمعیـــت و239مشـــترک مـــی
باش ــد.

اص ــاح وتوس ــعه ش ــبکه توزی ــع آب در ش ــهر دول ــت
آب ــاد

مدیرگـــروه توســـعه فاضـــاب و کارشناســـان آبفـــا خراســـان
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مدی ــر ام ــور آبف ــا شهرس ــتان زاوه از اص ــاح 170مت ــر ش ــبکه
توزیـــع وبازســـازی 30فقـــره انشـــعاب در ســـطح شـــهر دولـــت
آب ــاد خب ــر داد.یوس ــف قاس ــمی اف ــزود :ای ــن اق ــدام ب ــا ه ــدف
رف ــع اف ــت فش ــار وبهب ــود آب ش ــرب مش ــترکین و ب ــا مش ــارکت
مردم ــی انج ــام ش ــد.وی همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه توس ــعه ش ــبکه

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

رف ــع انس ــداد خ ــط انتق ــال چش ــمه روس ــتای ش ــاهین و اتص ــال
ب ــه مجتم ــع علی ــك ب ــرای رف ــع كمب ــود آب مجتم ــع  6روس ــتایی
علی ــک ،اج ــرای لول ــه گ ــذاری ب ــه ط ــول  600مت ــر ب ــرای اتص ــال
روســتای نصرآبــاد بــه مجتمــع شــهن آبــاد و نصــب ســه دســتگاه
ش ــیرفلكه قط ــع و وص ــل در ش ــبكه داخل ــی روس ــتای كاری ــزك
ناگهان ــی اق ــدام شد.قاس ــمی تعام ــل ای ــن ام ــور ب ــا آبف ــا ترب ــت
حیدری ــه ب ــه منظ ــور رف ــع كمب ــود آب روس ــتای كاری ــزك ناگهان ــی
را ی ــاد آور ش ــد و افزود:ام ــور زاوه حف ــاری چ ــاه دس ــتی  ،اج ــاره
چ ــاه آب كش ــاورزی و نص ــب ی ــك ع ــدد تانك ــر ثاب ــت در روس ــتا و
پمپ ــاژ آب ب ــه مخ ــزن هوای ــی روس ــتای كالت ــه زنگن ــه را پیگی ــری
و ب ــه نتیج ــه رس ــانده اس ــت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه پمـــپ  2اینچـــی بـــر روی خـــط انتقـــال آب
روس ــتای ری ــگان نص ــب و آب چش ــمه روس ــتای بی ــدوی بی ــن دو
روس ــتای بی ــدوی و كش ــكک تقس ــیم ش ــده اس ــت خاط ــر نش ــان
ک ــرد:وارد م ــدار ك ــردن چ ــاه دس ــتی روس ــتای س ــاق و اتص ــال
ب ــه ش ــبكه  ،اص ــاح و مرم ــت سیس ــتم اتوماس ــیون ب ــی س ــیم
مجتمــع هــای كنــگ ،ســاق وشــهن آبــاد ،نصــب كابــل جدیــد بــرای
چــاه آب شــرب مجتمــع گوجــی  ،نصــب و تجهیــز چــاه مجتمــع قلعــه
ن ــی  ،اص ــاح و مرم ــت سیس ــتم اتوماس ــیون كن ــگ ،ش ــهن آب ــاد،
علمــدار و پطــرو از دیگــر فعالیــت هــای حــوزه آب روســتایی مــی
باش ــد.
ب ــه گفت ــه قاس ــمی در ای ــن م ــدت ضم ــن نص ــب دس ــتگاه كل ــرزن
مخـــازن و بازســـازی و نوســـازی  170متـــر شـــبكه توزیـــع و
30فقــره انشــعاب  ،شــبكه آب دولــت آبــاد بــه متــراژ  210متــر
توســعه یافــت و الكتروپمــپ شــناور چــاه آب شــرب شــماره یــك
ای ــن ش ــهر ه ــم نص ــب ش ــد.

مشــکل تنــش آبــی 4هــزارو 460خانــوار روســتایی در
شهرســتان زاوه برطــرف شــد
ب ــه گفت ــه مدی ــر آب و فاض ــاب زاوه ای ــن ام ــور 23اق ــدام در
حـــوزه بهبـــود آب شـــهری و روســـتایی ایـــن شهرســـتان انجـــام
داده اســت .یوســف قاســمی گفت:بــا یــک پارچــه ســازی شــرکت
ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهری وروس ــتایی رف ــع مش ــکالت تامی ــن
آب روس ــتاها در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت.وی در همی ــن رابط ــه
از تعوی ــض الكتروپم ــپ ش ــناور چ ــاه آب ش ــرب مجتم ــع چخم ــاق
بدلی ــل اف ــت ش ــدید آب  ،لول ــه گ ــذاری و تعوی ــض قس ــمتی از
ش ــبكه داخل ــی روس ــتای ش ــهن آب ــاد ب ــه ط ــول  500مت ــر ،وارد
مــدار كــردن و تجهیــز خــط انتقــال بــرق چــاه آب شــرب روســتای
قلع ــه ن ــی و همچنی ــن اتص ــال چ ــاه جدی ــد ب ــه مجتم ــع ب ــرای رف ــع
مش ــكل ك ــم آب ــی مجتم ــع ش ــهن آب ــاد ب ــا  550مت ــر لول ــه گ ــذاری
و تجهیـــز چـــاه خبـــرداد و بـــا اشـــاره بـــه تعویـــض الكتروپمـــپ
شـــناور چـــاه آب شـــرب روســـتای صبـــی و لولـــه آبـــده چـــاه آب
ش ــرب روس ــتای س ــیاه س ــنگ و وارد م ــدار ك ــردن چ ــاه ش ــماره
دو مجتمـــع چخمـــاق اظهـــار داشـــت:در ایـــن مـــدت نســـبت بـــه

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب زاوه گفـــت :مشـــکل تنـــش آبـــی
4هــزارو 460خانــوار روســتایی در ایــن شهرســتان بــا اقدامــات
انجـــام شـــده برطـــرف شد.یوســـف قاســـمی افـــزود :از ایـــن
تعـــداد 4هـــزارو 240خانـــوار بـــا جمعیـــت 15هـــزار و 240
نف ــر تح ــت پوش ــش دو مجتم ــع آبرس ــانی رحم ــت آب ــاد و ش ــهن
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آب ــاد ق ــرار دارن ــد و 220خان ــوار ب ــا جمعی ــت 822نفره ــم در
روس ــتای کالت ــه زنگن ــه بخ ــش مرک ــزی شهرس ــتان زاوه س ــاکن
م ــی باش ــند .ب ــه گفت ــه وی مجتم ــع آبرس ــانی روس ــتایی رحم ــت
آبــاد بــه دلیــل افزایــش دمــا هــوا ومصــرف زیــاد در زمــان پیــک
 ،دچ ــار ک ــم آب ــی واف ــت ش ــدید فش ــار در انته ــای ش ــبکه توزی ــع
ش ــده ب ــود ک ــه ب ــا تنظی ــم ش ــیر فلک ــه و وارد م ــدار ک ــردن چ ــاه
ش ــماره دو  ،مش ــکل ای ــن مجتم ــع برط ــرف ش ــد.وی همچنی ــن از
رف ــع مش ــکل آب ش ــرب مجتم ــع ش ــهن آب ــاد خب ــر داد و خاط ــر
نش ــان ک ــرد :ای ــن مجتم ــع ب ــه دلی ــل جمعی ــت ب ــاال در س ــاعات
پیــک مصــرف بــا کاهــش افــت فشــار وبعضــا قطعــی آب مواجهــه
ب ــود ک ــه ب ــا ورود چ ــاه قلع ــه ن ــی ب ــا دبی5لیتربرثانی ــه ب ــه م ــدار
به ــره ب ــرداری و لول ــه گ ــذاری 450مت ــر خ ــط انتق ــال  ،ش ــرایط
تامیـــن آب در مجتمـــع بهبـــود یافت.قاســـمی یـــاد آور شـــد:
روس ــتای کالت ــه زنگن ــه در بخ ــش مرک ــزی شهرس ــتان زاوه ه ــم
ک ــه ب ــا تن ــش ش ــدید آب ــی در س ــال قب ــل مواج ــه ب ــود  ،ب ــا حف ــر
ای ــن منب ــع جدی ــد وافزای ــش دب ــی از2.5لیت ــر ب ــه 5لیت ــردر
ثانی ــه از آب ش ــرب پای ــدار برخ ــوردار ش ــد.

●سرخس

رفع مشکل فشار آب شهر مزداوند
مشــکل کمبــود فشــار شــبکه آب شــرب شــهر مزداونــد برطــرف
ش ــد.به گفت ــه مدی ــر ام ــور آبف ــا س ــرخس ب ــا ش ــروع فص ــل گرم ــا
و افزای ــش مص ــرف آب ب ــه عل ــت ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا ،ش ــهر
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آبـــی در روســـتاهای منطقـــه نداریـــم افـــزود:در ایـــن بازدیـــد
مس ــئوالن از نح ــوه آب رس ــانی ب ــه روس ــتاها از نزدی ــک آش ــنا
ش ــدند ک ــه ب ــه همی ــن منظ ــور مص ــوب ش ــد ظ ــرف ی ــک هفت ــه
علمــک برداشــت آب خــام از خــط انتقــال ســد دوســتی در محــور
دهانـــه شـــوریجه توســـط آب منطقـــه ای نصـــب ودام داران بـــا
هزین ــه کمت ــر توس ــط تانک ــر آب دام خ ــود را تامی ــن کنن ــد.

شناسایی 8فقره انشعاب غیر مجازآب در سرخس

مزداون ــد ب ــا کمب ــود فش ــار مواج ــه ش ــده بود.امی ــر پوروحدت ــی
افزود:بــا تــاش چنــد روزه همــکاران و ایجــاد تغییــرات الزم در
شــبکه توزیــع چالــش کمبــود فشــار آب رفــع شــد و شــهروندان
از آب س ــالم و پای ــدار ب ــا فش ــار مناس ــب برخ ــوردار ش ــدند.

در خصــوص انشــعاب غیــر مجــاز را از طریــق شــماره تلفــن 122
اط ــاع دهن ــد.

●طرقبه شاندیز

مسئولحراستامورطرقبهشاندیزمعرفیشد

علمــک برداشــت آب از ســد دوســتی بــرای دامــداران
ســرخس نصــب مــی شــود

اســـتفاده از نیـــروی انتظامـــی بـــرای حراســـت از
تاسیســـات آب ســـرخس

مدیــر امورآبفــا ســرخس بــه اتفــاق دادســتان عمومــی وانقــاب
شهرســـتان واعضـــای شـــورای اســـامی و دهیـــاران دهســـتان
خانگیـــران از تصفیـــه خانـــه آب شـــرب مجتمـــع بـــزرگ امـــام
رض ــا (ع) ومس ــیر خ ــط انتق ــال آب بازدی ــد کردند.ای ــن بازدی ــد
بـــا هـــدف برنامـــه ریـــزی بـــرای اســـتفاده از نیـــروی انتظامـــی
ب ــه منظ ــور حراس ــت از تاسیس ــات ام ــور وکوت ــاه ک ــردن دس ــت
اف ــراد س ــود ج ــو از برداش ــت ه ــای غی ــر مج ــاز آب انج ــام ش ــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

مدیــر امــور آب فاضــاب ســرخس اعــام کــرد :علمــک برداشــت
آب خــام از خــط انتقــال ســد دوســتی بــرای دامــداران نصــب مــی
ش ــود.امیر پ ــور وحدت ــی اف ــزود :نص ــب ای ــن علم ــک برداش ــت
آب از ســد دوســتی در بازدیــد دادســتان ســرخس از دهســتان
خانگی ــران و مدی ــر اداره مناب ــع آب شهرس ــتان م ــورد تواف ــق
قــرار گرفــت و مقــرر شــد امــور عشــایر و جهــاد کشــاورزی پیگیــر
موض ــوع باش ــند ت ــا هرچ ــه س ــریع ت ــر آب دام از انس ــانی ج ــدا
شــود.به گفتــه وی ایــن علمــک در محــور دهانــه شــوریجه ظــرف
ی ــک هفت ــه توس ــط آب منطق ــه ای نص ــب ودام ــداران ب ــا هزین ــه
کمت ــر آب م ــورد نی ــاز دام خ ــود را ب ــا اس ــتفاده از تانک ــر تامی ــن
م ــی کنن ــد.وی ب ــا اش ــاره ب ــه ب ــروز مش ــکل در مجتم ــع تصفی ــه
خانــه بــزرگ امــام رضــا (ع) و تنــش هــای آبــی چنــد روز گذشــته
در بعض ــی از روس ــتاهای گف ــت :مش ــکل عم ــده ای ــن روس ــتاها ،
نب ــود زی ــر س ــاخت ه ــای مناس ــب  ،انش ــعابات غی ــر مج ــاز و وج ــود
دام ب ــه منظ ــور پ ــروار بن ــدی اس ــت ک ــه موج ــب اف ــت فش ــار آب
م ــی ش ــود.وی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه در  9م ــاه غی ــر تابس ــتان مش ــکل

مدیـــر امـــور آب وفاضـــاب شهرســـتان ســـرخس از شناســـایی
هش ــت فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز آب در ای ــن شهرس ــتان خب ــر
داد.امیـــر پـــور وحدتـــی بـــا اشـــاره بـــه تشـــکیل شـــعبه ویـــژه
برخ ــورد ب ــا تخلف ــات ح ــوزه آب در دادس ــتانی س ــرخس اف ــزود:
ایـــن تعـــداد انشـــعاب غیـــر مجـــاز بـــا مســـاعدت دادســـتانی
شهرس ــتان وب ــا ه ــدف جلوگی ــری از تضیی ــع حق ــوق ش ــهروندان
وتامیـــن آب پایـــدار مشـــترکان شناســـایی و جمـــع آوری و
متخلف ــان ب ــه مرج ــع قضای ــی معرف ــی ش ــدند.وی از انش ــعابات
غیـــر مجـــاز آب بـــه عنـــوان یـــک چالـــش در بخـــش آب شـــرب
شهرســـتان نـــام بـــرد کـــه باعـــث هدررفـــت زیـــاد آب شـــرب
مـــی شـــود.وی اســـتفاده غیـــر مجـــاز از شـــبکه توزیـــع آب را
ج ــرم دانس ــت و تاکی ــد ک ــرد :متخلف ــان جریم ــه و طب ــق قان ــون
مجـــازات خواهنـــد شـــد.

معرف ــی متخلف ــان ح ــوزه انش ــعاب غی ــر مج ــاز آب در
س ــرخس ب ــه مراج ــع قضای ــی
مدیـــر امـــورآب وفاضـــاب شهرســـتان ســـرخس از پیگیـــری
دقیـــق ومســـتمر شناســـایی انشـــعابات غیـــر مجـــاز آب در ایـــن
شهرســـتان خبـــر داد.
امیـــر پوروحدتـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه انشـــعابات غیرمجـــاز
ج ــرم محس ــوب م ــی ش ــود وپیگ ــرد قانون ــی دارد اف ــزود  :اف ــراد
متخلـــف در پـــی شناســـایی انشـــعابات غیـــر مجـــاز بـــه مراجـــع
قضایـــی معرفـــی مـــی شـــوند .وی آمادگـــی ایـــن امـــور را بـــرای
تبدی ــل انش ــعابات غی ــر مج ــاز ب ــه مح ــاز ب ــر اس ــاس قوانی ــن و
مق ــررات اع ــام ک ــرد و از همش ــهریان خواس ــت م ــوارد تخل ــف

مدیردفترحراســت وامورمحرمانــه آبفاخراســان رضــوی برحفــظ
ونگهـــداری امـــوال شـــرکت وتاسیســـات ومخـــازن آبرســـانی
تاکیدکرد.محمدترکمانـــی درمراســـم معارفـــه مســـئول جدیـــد
حراســـت امورآبفاشهرســـتان طرقبـــه شـــاندیزگفت :تامیـــن
آب ش ــرب س ــالم وبهداش ــتی ش ــهروندان ازاولوی ــت اساس ــی
شــرکت اســت کــه وظیفــه ومســئولیت حراســت هــارا دوچنــدان
م ــی کن ــد.
مدیرامورنی ــز ازدس ــتاوردهای اموردرم ــدت یکس ــال گذش ــته
ســـخن گفـــت وازهمدلـــی و وحـــدت همـــکاران تشـــکر کـــرد.
درپای ــان ازخدم ــات افض ــل زاده مس ــئول س ــابق حراس ــت ام ــور
قدردانـــی وحمیدرضاپرویزپوربـــه عنـــوان سرپرســـت جدیـــد
حراس ــت ام ــور طرقب ــه ش ــاندیز معرف ــی ش ــد.

اص ــاح 4ه ــزار مت ــر ش ــبکه توزی ــع آب در روس ــتای
ازغ ــد طرقب ــه
مدیرام ــورآب وفاض ــاب شهرس ــتان طرقب ــه شاندیزدرجلس ــه
دهگردش ــی روس ــتا ازغ ــد طرقب ــه حضوریاف ــت وب ــه پرس ــش
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هـــای حضارومســـئولین شهرســـتان پاســـخ داد.
عل ــی اصغ ــر پاک ــروان در ای ــن نشس ــت ازاص ــاح ش ــبکه توزی ــع
آب بـــه طـــول 4هزارمتـــردر یـــک ســـال گذشـــته خبـــرداد
واظهارامیـــدواری کردباهمـــت اهالـــی ودهیـــاری حـــدود
500مترش ــبکه دیگ ــر در س ــال ج ــاری اص ــاح ش ــود.وی نس ــبت
بـــه تهیـــه ونصـــب یکدســـتگاه کلریناتوربـــرای گندزدایـــی آب
چش ــمه روس ــتا ق ــول مس ــاعدداد و خواس ــتارتامین اعتب ــارالزم
پـــروژه هاازســـوی فرمانـــداری شد.فرماندارشهرســـتان نیـــز
گفت:امیدمــی رودمشــکالت مــردم درحداقــل زمــان ممکــن حــل
شود.سیدحســـن حســـینی مســـئولین راخـــادم ملـــت دانســـت
وبررفـــع مشـــکالت تاحصـــول نتیجـــه تاکیدکرد.نماینـــده عالـــی
دول ــت درشهرس ــتان درپای ــان ازس ــعه صدرم ــردم ومس ــئولین
تشـــکرکرد.

کردواف ــزود :آب ش ــرب م ــورد نی ــاز ش ــهرهای طرقب ــه وش ــاندیز
و نی ــز 45روس ــتای شهرس ــتان ازطری ــق 40حلق ــه چ ــاه وش ــش
رش ــته قن ــات تامی ــن م ــی ش ــود.
مدیراموربااشـــاره بـــه اجـــرای 200کیلومترخـــط انتقـــال،
500کیلومترشــبکه توزیــع و28هزارمترمکعــب مخــزن ذخیــره
آب درشهرســـتان ،ازاشـــتراک هفـــت هزارخانـــوار فاضـــاب
درشـــهرهای طرقبـــه وشـــاندیزخبرداد واظهارامیـــدواری
کردباتوجـــه بـــه جمعیـــت ســـاکن درمنطقـــه وعـــدم مخـــازن
موردنیـــاز ،مخـــزن هـــای جدیدبااعتبارویـــژه مدنظرقرارگیـــرد.
وی درحال ــی دب ــی اس ــتحصالی ازچ ــاه ه ــا وتاسیس ــات آبرس ــانی
را440لیتربرثانیـــه اعـــام کردکـــه 60لیتربرثانیـــه کمبـــودآب
درســـطح شهرســـتان احســـاس مـــی شـــود.
پاک ــروان اقدام ــات مه ــم انج ــام ش ــده درمجتم ــع ه ــای آبرس ــانی
چاهشـــک ،ویرانـــی ،گراخـــک ،تجـــر ،بارانـــی و...را درراســـتای
تامیـــن آب پایـــدار ذکرکردوافزود:درصـــورت صرفـــه جویـــی
15درصـــدی شـــهروندان باقطعـــی ویاکاهـــش آب مواجـــه
نخواهیـــم شد.شناســـایی 300انشـــعاب غیرمجـــازآب ،راه
ان ــدازی آزمایش ــگاه باکتریول ــوژی ،بازدی ــد مستمرازتاسیس ــات
ومخـــازن ،پیگیـــری احـــداث مخـــازن وحفـــاری چـــاه هـــای
جدیدازدیگرم ــواردی ب ــود ک ــه پاک ــروان ب ــه آن ه ــا اش ــاره ک ــرد.

کلیــپ مســتندآب درامورطرقبــه شــاندیز ســاخته مــی
شــود

شناســـایی 300انشـــعاب غیرمجـــازآب در طرقبـــه
شـــاندیز

بررســـی وضعیـــت مصـــرف آب شـــرب در ویالهـــا و
اماکـــن تفریحـــی طرقبـــه

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

بنــدی و بــه مــدت ســه ســاعت در شــبانه روز تامیــن شــود .ایــن
در حال ــی اس ــت ک ــه آبرس ــانی ب ــا تانک ــر س ــیار ب ــه  20روس ــتای
تح ــت پوش ــش ادام ــه دارد.

رفــع کمبــود فشــار آب تعــدادی از روســتاهای فرهــاد
گــرد فریمــان

مدیرام ــورآب وفاض ــاب طرقب ــه شاندیزباشهردارش ــهرطرقبه
دیداروگفتگوکرد.علـــی اصغرپاکـــروان درایـــن دیدارضمـــن
گرامیداش ــت هفت ــه ش ــهرداری هاوع ــرض خداق ــوت  ،ب ــه بح ــث
وتبـــادل نظردرخصـــوص مصـــرف آب شـــرب ویالهـــا واماکـــن
تفریحـــی پرداخـــت وخواستارمســـاعدت شـــهرداری درایـــن
زمین ــه ش ــد .خ ــادم پیر-ش ــهردارطرقبه نیزازتش ــریک مس ــاعی
امورطرقبـــه شـــاندیز درموضـــوع آب قدردانـــی کـــرد.

●فریمان

تامیــن آب انشــعابات غیــر متعــارف در فریمــان زمــان
بنــدی شــد

رییـــس اداره آب و فاضـــاب فرهادگـــرد از مجتمـــع هـــای
روس ــتایی فی ــض آب ــاد ،آبقلع ــه و گردآل ــود ت ــا روس ــتاهای ب ــاغ
س ــاالر و س ــنگ بس ــت فریم ــان بازدی ــد کرد.مه ــدی زاده ه ــدف
از ایـــن بازدیـــد میدانـــی را بررســـی راه هـــای رفـــع کمبـــود
آب اع ــام کردوگف ــت  :ب ــا توج ــه ب ــه ک ــم فش ــاری وب ــه منظ ــور
جلوگی ــری از احتم ــال کمب ــود آب در مناط ــق مذک ــور از مخ ــازن
روســـتاها بازدیـــد شـــد و ضمـــن هواگیـــری شـــیرهای هـــوا ،
میــزان قابــل توجهــی کمبــود فشــار آب در روســتاهای یــاد شــده
مرتف ــع و اهال ــی از آب س ــالم و بهداش ــتی به ــره من ــد ش ــدند.

کمبود آب 7روستا مجتمع امام علی(ع) فریمان

مدیرامــورآب وفاضــاب شهرســتان طرقبه شــاندیزباخبرنگاران
واصحــاب رســانه نشســت خبــری داشــت.دراین نشســت خبــری
علــی اصغــر پاکــروان گفت:درپــی یکپارچــه ســازی شــرکت هــای
آب وفاض ــاب 45 ،روس ــتابه مجموع ــه خدم ــات آبفااضاف ــه ش ــد
ک ــه ازای ــن تع ــداد 32روس ــتا تحوی ــل قطع ــی ومابق ــی درش ــرف
تحویــل گیــری اســت.
وی تعدادمشـــترکین امورراحدود40هزارمشـــترک اعـــام
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مدیرامورآبفاطرقب ــه ش ــاندیز از آغازتدوی ــن ون ــگارش کلی ــپ
ه ــای مس ــتند آب ــی درامورآبف ــا طرقب ــه ش ــاندیزخبر داد.
علـــی اصغـــر پاکروانبـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت وضـــرورت تامیـــن
آب شـــرب ســـالم وبهداشـــتی شـــهروندان وازســـویی لـــزوم
ترویـــج فرهنـــگ صحیـــح مصـــرف بهینـــه آب افـــزود :ایـــن
مســـتند باهماهنگـــی روابـــط عمومـــی اموروفرمانـــداری
شهرســـتان و همـــکاری هنرمنـــدان در قالـــب پنـــج کلیـــپ یـــک
دقیق ــه ای درخص ــوص اس ــتحصال وفرآین ــد تامی ــن آب هم ــراه
باعملکردامورتهیـــه وتدویـــن وســـپس مستندســـازی وبـــه
نمایـــش گذاشـــته شـــود.

طـــی جلســـه ای بـــا حضـــور بخشـــدار و روســـای ادارات آب و
فاضــاب شــهر قلندرآبــاد و ســفید ســنگ  ،وضعیــت انشــعابات
غیــر متعــارف مجتمــع کتــه شمشــیر مــورد بررســی قــرار گرفــت .
بــا توجــه بــه اولویــت تامیــن آب شــرب بــرای اهالــی و مشــترکین
مس ــکونی  ،مق ــرر ش ــد آب م ــورد نی ــاز برخ ــی صنای ــع ک ــم آب
طل ــب (غیرمتع ــارف) چ ــون مرغ ــداری و گلخان ــه بص ــورت زم ــان

کمبـــودآب هفـــت روســـتا از مجتمـــع امـــام علـــی(ع) فریمـــان
رف ــع ش ــد .مدی ــر ام ــور آبف ــا فریم ــان ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر گف ــت:
در ای ــن زمین ــه نس ــبت ب ــه تعوی ــض پم ــپ ایس ــتگاه ش ــماره 3
مجتم ــع روس ــتایی ام ــام عل ــی(ع) اق ــدام و مش ــکل کمب ــود آب
روس ــتاهای ب ــره خ ــور ،کالت ــه ح ــاج عظی ــم  ،کالت ــه خون ــی ،لوخ ــی
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 ،سردس ــت  ،آق کم ــر علی ــا و چش ــمه گل ــک ب ــا  306خان ــوار رف ــع
شد.موســی رضایــی همچنیــن علــت بــروز مشــکل کمبــود آب در
روس ــتاهای کت ــه شمش ــیر س ــفلی و علی ــا را اس ــتفاده بی ــش از
ح ــد آب ش ــرب در صنای ــع دام ــی و کش ــاورزی دانس ــت و اع ــام
کــرد :افــزون بــر ایــن مــورد قســمتی از خــط انتقــال آب و شــبکه
توزی ــع روس ــتاهای ف ــوق دارای فرس ــودگی ب ــوده و تامی ــن آب
انش ــعابات نامتع ــارف نی ــز مزی ــد ب ــر عل ــت ش ــده اس ــت.

توج ــه ب ــه ب ــروز اتف ــاق در خ ــط انتق ــال مذک ــور و بررس ــی ه ــای
میدان ــی انج ــام ش ــده  ،اص ــاح ای ــن خ ــط انتق ــال در دس ــتور کار
قـــرار گرفت.ســـلطانیان افـــزود :اجـــرای ایـــن عملیـــات کمـــک
شـــایانی بـــه کاهـــش اتفـــاق در ایـــن خـــط خواهـــد کـــرد.

آغــاز عملیــات اجرایــی پــروژه بــزرگ آبرســانی مجتمــع
لوشــاب فریمــان

در خواســت ازائمــه جماعــات مســاجد بــرای همــکاری بــا
آبف ــا فریمان
پ ــروژه  ۵۵۸نف ــر جمعی ــت در قال ــب ۱۶۱خان ــوار روس ــتایی از
آب ش ــرب سالم،بهداش ــتی و پای ــدار برخ ــوردار خواهن ــد ش ــد.

رف ــع مش ــکل قط ــع مک ــرر آب روس ــتای ی ــزدان آب ــاد
قوچ ــان

نشس ــت ام ــام جماع ــت ام ــور فریم ــان ب ــا ائم ــه جماع ــات مس ــاجد
ســـطح شـــهر و روســـتاهای شهرســـتان برگـــزار شـــد .موهبتـــی
در ایـــن جلســـه از ائمـــه جماعـــات خواســـت در ســـخنان خـــود
ب ــرای نمازگ ــزاران از اس ــراف و تبذی ــر درمص ــرف آب و تبع ــات
برداشـــت غیـــر مجـــاز ســـخن بگوینـــد و در خصـــوص ترویـــج
فرهن ــگ ن ــذر و وق ــف آب اط ــاع رس ــانی کنن ــد.

اص ــاح  300مت ــر خ ــط انتق ــال مجتم ــع روس ــتایی کت ــه
شمش ــیرعلیا شهرس ــتان فریم ــان

فـــاز دو پـــروژه آبرســـانی مجتمـــع روســـتایی لوشـــاب فریمـــان
آغـــاز شـــد.مدیرامورآبفا فریمـــان تعهـــدات ایـــن پیمـــان را
س ــاخت ی ــک ب ــاب مخ ــزن ب ــه حج ــم  300مت ــر مکع ــب و دو ب ــاب
مخ ــزن ب ــا حج ــم  50مترمکع ــب  ،اج ــرای دو م ــورد حص ــار کش ــی
و اح ــداث  26ب ــاب حوضچ ــه ش ــیرآالت ،اج ــرای خ ــط انتق ــال ب ــه
ط ــول تقریب ــی  7کیل ــو مت ــر و ش ــبکه توزی ــع  3روس ــتای چش ــمه
ای ــوب  ،س ــیاه س ــنگ و س ــمت توس ــعه روس ــتای تق ــی آب ــاد ب ــه
طـــول  3.6کیلومتـــر بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر  17میلیـــارد و500
میلیــون ریــال اعــام کــرد کــه از محــل اعتبــارات تملــک دارایــی
س ــال  98تامی ــن ش ــده است.موس ــی رضای ــی همچنی ــن گف ــت :
ب ــا ااج ــرای ای ــن پ ــروژه  ،ح ــدود  150خان ــوار در ط ــرح توس ــعه
روس ــتای تق ــی آب ــاد و  45خان ــوار در روس ــتاهای س ــیاه س ــنگ
و چشـــمه ایـــوب از نعمـــت آب شـــرب بهداشـــتی برخـــوردار
خواهن ــد ش ــد.

●قوچان

پیشــرفت 90درصــدی پــروژه آبرســانی بــه روســتای
قــره شــاهوردی قوچــان

 300متـــر خـــط انتقـــال لولـــه پمپـــاژ مجتمـــع روســـتایی کتـــه
شمشـــیرعلیا شهرســـتان فریمـــان اصـــاح و بازســـازی
ش ــد.رییس اداره قلندرآب ــاد ضم ــن اع ــام ای ــن خب ــر گف ــت :ب ــا
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مدیـــر آب و فاضـــاب شهرســـتان قوچـــان در خصـــوص پـــروژه
آبرس ــانی ب ــه روس ــتای ق ــره ش ــاهوردی گف ــت :ای ــن پ ــروژه ب ــا
اعتب ــاری بال ــغ ب ــر  ۱۰میلی ــارد ری ــال از مح ــل صن ــدوق توس ــعه
ملـــی در ســـال  97آغـــاز شـــد و اکنـــون  ۹۰درصـــد پیشـــرفت
فیزیک ــی دارد .ج ــواد س ــعادتی ای ــن پ ــروژه را ش ــامل اح ــداث
ســـه کیلومتـــر خـــط انتقـــال ،احـــداث دو بـــاب مخـــزن ذخیـــره
وایســتگاه پمپــاژ  -اجــرای پنــج کیلومتــر شــبکه توزیــع و تامیــن
ب ــرق و تجهی ــزات اع ــام ک ــرد و اف ــزود :ب ــا بهرهب ــرداری از ای ــن

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب قوچـــان از آغـــاز عملیـــات اجرایـــی
پـــروژه تامیـــن آب شـــرب مجتمـــع روســـتایی فرخـــان هـــا ایـــن
شهرســـتان خبرداد.جـــواد ســـعادتی افـــزود :ایـــن پـــروژه ســـه
روس ــتا فرخ ــان علی ــا ،قاس ــم آب ــاد و فرخ ــان کهن ــه ب ــا ه ــزار و
80خانـــوار و جمعیـــت ســـه هزارو923نفـــر را آبرســـانی مـــی
کن ــد.وی گف ــت :ب ــا اختص ــاص چ ــاه ش ــماره  6قوچ ــان ب ــا دب ــی 7
لیت ــر برثانی ــه و اتص ــال ش ــبکه مجتم ــع روس ــتایی فرخ ــان ه ــا ب ــه
شــبکه توزیــع ایــن شــهر  ،بخــش زیــادی از مشــکالت تامیــن آب
ای ــن روس ــتا ه ــا مرتف ــع م ــی ش ــود.
وی اعـــام کـــرد :بـــه همیـــن منظـــور اتصـــال خـــط لولـــه از ایـــن
مجتم ــع ب ــه ش ــبکه آب قوچ ــان ب ــا قط ــر  110پل ــی اتیل ــن و ب ــه
طــول تقریبــی  2کیلومتــر بــا اســتفاده از مشــارکت هــای مردمــی
و دهی ــاری در دس ــتور کار ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
بــه گفتــه ســعادتی ایــن پــروژه ظــرف ده روزه آینــده آمــاده بهــره
ب ــرداری خواه ــد ش ــد .ه ــادی رجائ ــی نی ــا فرمان ــدار قوچ ــان ه ــم
ب ــه اتف ــاق مدی ــر ام ــور شهرس ــتان از رون ــد اج ــرای ای ــن پ ــروژه
بازدی ــد ک ــرد.

گفتگـــوی مدیـــر امـــور قوچـــان بـــا صـــدای خراســـان
رضـــوی

مشـــکل قطـــع مکـــرر آب اهالـــی روســـتای یـــزدان آبـــاد ســـفلی
شهرســـتان قوچـــان رفـــع شـــد.آب شـــرب ایـــن روســـتا هـــر از
گاه بـــه علـــت مشـــکل فنـــی در الکتروپمـــپ شـــناور چـــاه قطـــع
م ــی ش ــد ک ــه پ ــس از تعمی ــر پم ــپ و اتص ــاالت مربوط ــه امش ــکل
قطع ــی مک ــرر آب اهال ــی ح ــل ش ــد.

آغــاز عملیــات تامیــن آب  4هــزار روســتایی از شــبکه
شــهری قوچــان

مدیــر امــور آب وفاضــاب قوچــان در گفتگــو بــا صــدای خراســان
رضـــوی ضمـــن تشـــریح وضعیـــت کمـــی و کیفـــی آب شـــرب
شهرس ــتان  ،ب ــه پرس ــش ه ــای ش ــهروندان و روس ــتائیان پاس ــخ
داد.
جـــواد ســـعادتی در ایـــن گفتگـــوی زنـــده در در مـــورد کیفیـــت
آب قوچ ــان خاط ــر نش ــان ک ــرد :آب ش ــرب شهرس ــتان قوچ ــان از
کیفی ــت خ ــوب واس ــتاندارد برخ ــوردار اس ــت و بط ــور مس ــتمر
توس ــط کارشناس ــان ش ــرکت آب وفاض ــاب و ش ــبکه بهداش ــت
و درمـــان و علـــوم پزشـــکی بـــه عنـــوان مرجـــع کنتـــرل مـــورد
آزمای ــش و نمون ــه ب ــرداری ق ــرار م ــی گی ــرد.
بـــه گفتـــه وی تـــا کنـــون مـــوردی دال بـــر آلودگـــی آب شـــرب
شهرس ــتان توس ــط ش ــبکه بهداش ــت و درم ــان و عل ــوم پزش ــکی
مشـــاهده و گـــزارش نشـــده اســـت.
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●کاشمر
اتصـــال شـــبکه آب شـــهر کاشـــمر بـــه خـــط انتقـــال
روســـتایی

گــزارش عملکــرد امــور بــه پــروژه هــای در دســت اقــدام اشــاره
کرد.علیرض ــا عباس ــی همچنی ــن ب ــا تاکی ــد ب ــر ض ــرورت مص ــرف
بهین ــه آب  ،خواه ــان رعای ــت صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب در
ادارت ش ــد .س ــاقی فرمان ــدار کاش ــمر ضم ــن اب ــراز خرس ــندی
از فعالیـــت هـــای انجـــام شـــده در امـــور ،بـــر صرفـــه جویـــی در
مص ــرف آب تاکی ــد ک ــرد.

با 65میلیارد ریال اعتبار آغاز شد:
تجهیز شش حلقه چاه آب شرب در کاشمر

فــاز دوم شــبکه آب شــهر کاشــمر بــه خــط انتقــال پاییــن والیــت
متص ــل ش ــد .پورس ــلطان کارش ــناس ش ــبکه و تاسیس ــات آبف ــا
کاشــمرگفت :بــا ایــن اقــدام مشــکل افــت فشــار آب روســتاهای
مغــان ،ممرآبــاد ،عشــرت آبــاد ،تــل آبــاد و اســحاق آبــاد رفــع مــی
شــود.

تاکیــد فرمانــدار کاشــمر بــر صرفــه جویــی در مصــرف آب

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب کاش ــمر از آغازعملی ــات اج ــرای خ ــط
انتق ــال  ،حصارکش ــی و تجهی ــز ش ــش حلق ــه چ ــاه ای ــن ش ــهر ب ــا
اعتب ــاری بال ــغ ب ــر  65میلی ــارد ری ــال خب ــرداد عل ــی رض ــا عباس ــی
افـــزود :ایـــن تعـــداد چـــاه در ســـال  88حفـــر شـــده اســـت.وی
خاط ــر نش ــان ک ــرد :ب ــا ه ــدف به ــره ب ــرداری پای ــدار از چ ــاه ه ــای
آب و اســتفاده بهینــه از ســرمایه گــذاری انجــام شــده  ،عملیــات
ویدی ــو مت ــری ش ــش حلق ــه چ ــاه ک ــه در س ــال  1384حف ــر ش ــده
نی ــز همزم ــان ش ــروع ش ــد.وی از ای ــن ط ــرح ک ــه 180لیت ــر ب ــر
ثانی ــه ب ــه ت ــوان تولی ــد آب ش ــهر اضاف ــه م ــی کن ــد  ،ب ــه عن ــوان
نقط ــه ق ــوت در کاش ــمر ن ــام ب ــرد.

مدیریتانرژیدرآبفاکاشمرنتیجهداد:
 18حلقــه چــاه آب شــهر کاشــمر در اوج مصــرف بــرق از
مــدار خــارج مــی شــود

فرمانـــدار کاشـــمر در جســـه شـــورای اداری ایـــن شهرســـتان
بـــر صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب تاکیـــد کرد.ســـاقی ضمـــن
ابـــراز خرســـندی از فعالیـــت هـــای انجـــام شـــده در امـــور آبفـــا
 ،مدیـــران را بـــه صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب توصیـــه کـــرد.
مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان کاشــمر هــم ضمــن ارایــه
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آب و فاض ــاب کاش ــمر تنه ــا ام ــور ب ــزرگ کش ــور محس ــوب م ــی
ش ــود ک ــه در س ــاعات اوج مص ــرف ب ــرق  ۱۸حلق ــه چ ــاه ش ــهر را
خام ــوش و ازم ــدار خ ــارج م ــی کند.مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب
کاش ــمر ب ــا اع ــام ای ــن مطل ــب اف ــزود :ای ــن ط ــرح ب ــا مدیری ــت
صحیـــح تامیـــن و توزیـــع آب در شـــهر کاشـــمر اجرایـــی شـــده
اســـت .علـــی رضـــا عباســـی در گفتگـــو بـــا خبرنـــگاران ظرفیـــت
مخ ــازن ذخی ــره آب ش ــرب شهرس ــتان را  ۳۸ه ــزار مترمکع ــب
اعــام کــرد و افــزود :مصــرف ســرانه آب مشــترکین در کاشــمر
ح ــدود  ۱۸مترمکع ــب در م ــاه اس ــت و  ۹۳درص ــد مش ــترکان
الگ ــوی مص ــرف را رعای ــت میکنن ــد.وی ب ــا بی ــان اینک ــه کاش ــمر
ج ــزو ش ــهرهای ب ــزرگ اس ــتان اس ــت و تأمی ــن آب ای ــن ش ــهرها
حساس ــیتهای خ ــاص خ ــود را دارد خاط ــر نش ــان ک ــرد :آبف ــای
شهرســـتان بالغبـــر  ۷۳هـــزار مشـــترک را زیرپوشـــش دارد
ک ــه  ۴۲ه ــزار مش ــترک در ش ــهر کاش ــمر خدم ــت دریاف ــت م ــی
کنن ــد.وی ب ــا اش ــاره ب ــه اج ــرای ف ــاز اول ارزیاب ــی برنام ــه ایمن ــی
آب ب ــا ی ــک میلی ــارد ری ــال اعتب ــار ی ــاد آور ش ــد :ای ــن ط ــرح ب ــرای
بســـیاری از برنامههـــای اقتصـــادی شهرســـتان میتوانـــد خـــط
مش ــی و مس ــیر تعیی ــن کند.عباس ــی درب ــاره وضعی ــت آب ش ــرب
روس ــتاهای بخ ــش مرک ــزی کاش ــمر گف ــت :از  ۵۸روس ــتای ای ــن
بخ ــش  ۵۲روس ــتا زیرپوش ــش آبف ــای شهرس ــتان هس ــتند.وی
گف ــت ب ــا اینک ــه س ــه روس ــتای خ ــرو ،کالت ــه تیم ــور و تنورچ ــه از
آب ش ــرب برخوردارن ــد ام ــا غی ــر پوش ــش هس ــتند و اف ــزود:
ســـه روســـتای گنـــدم بـــر ،محمدآبـــاد و کالتـــه نـــای لولهکشـــی
آب شـــرب ندارنـــد .هـــم اکنـــون آب شـــرب ایـــن ســـه روســـتا
بـــه صـــورت روزانـــه بـــا تانکـــر تامیـــن میشـــود و بـــا وجـــود
بارشهـــای خـــوب در ســـال آبـــی جـــاری  ،هنـــوز از بحـــران آب
گـــذر نکردهایـــم و مشـــکالت برطـــرف نشـــده اســـت.در پایـــان
ایـــن نشســـت خبرنـــگاران از تاسیســـات آب کاشـــمر بازدیـــد
کردن ــد.

بازدیـــد نماینـــده کاشـــمر از پـــروژه آبرســـانی ســـد
خوشـــرود ریـــوش

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

مدی ــر ام ــور آب وفاض ــاب کاش ــمر در ای ــن بازدی ــد گزارش ــی از
فعالی ــت ه ــای انج ــام ش ــده را ارائ ــه داد و چال ــش ه ــای پی ــش
رو را بیـــان کرد.علـــی رضـــا عباســـی اظهـــار داشـــت :از تمـــام
امکان ــات اس ــتفاده م ــی کنی ــم ت ــا هرچ ــه زودت ــر ای ــن پ ــروژه ب ــه
به ــره ب ــرداری برس ــد .

موافقــت دادســتان کاشــمر بــا اختصــاص شــعبه ویــژه
جرایــم آب در ایــن شهرســتان

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب کاشـــمر بـــا دادســـتان و معـــاون
دادســتان ایــن شهرســتان دیــدار و گفتگــو کــرد.در ایــن دیــدار
عل ــی رض ــا عباس ــی مدی ــر ام ــور آب وفاض ــاب کاش ــمر گزارش ــی
از نتای ــج یکپارچ ــه س ــازی آبف ــای روس ــتایی و ش ــهری را ارائ ــه
داد و از انشـــعابات غیـــر مجـــاز و آبیـــاری باغـــات در فصـــل
گ ــرم تابس ــتان ب ــا آب ش ــرب ب ــه عن ــوان چال ــش تامی ــن اب در
شهرس ــتان ن ــام ب ــرد و خواس ــتار اختص ــاص ش ــعبه وی ــژه جرای ــم
آب کاش ــمر ش ــد.غالمرضا طالع ــی دادس ــتان کاش ــمر ب ــر حمای ــت
دســـتگاه قضائـــی از اقدامـــات امـــور و برخـــورد بـــا متخلفـــان
ح ــوزه آب تاکی ــد و موافق ــت خ ــود را ب ــا اختص ــاص ش ــعبه وی ــژه
جرای ــم آب اع ــام ک ــرد .

ده گردش ــی و پاس ــخ ب ــه پرس ــش ه ــای آب ــی اهال ــی
روس ــتای ع ــارف آب ــاد کاش ــمر
مدیـــر امورکاشـــمر بـــه همـــراه نماینـــده و دیگـــر مســـئولین

حجـــت االســـام نیـــک بیـــن نماینـــده مـــردم کاشـــمر از پـــروژه
آبرســـانی ســـد خوشـــرود ریـــوش بازدیـــد کـــرد .
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شهرســتان در روســتای عــارف آبــاد حاضــر شــد .در ایــن بازدیــد
نماین ــده م ــردم در مجل ــس ش ــورای اس ــامی و دیگ ــر مس ــئولین
شهرس ــتان ب ــا حض ــور در روس ــتای ع ــارف آب ــاد ب ــا روس ــتائیان
ب ــه گفتگ ــو پرداختن ــد و ب ــه پرس ــش ه ــای آن ــان پاس ــخ دادن ــد.
در ادام ــه عل ــی رض ــا عباس ــی مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب کاش ــمر
فعالی ــت ه ــای انج ــام ش ــده در خص ــوص تامی ــن آب روس ــتاهای
بـــاال والیـــت را بـــه اطـــاع رســـاند و بـــه اهالـــی روســـتا قـــول
مس ــاعد داد مش ــکالت آب ــی روس ــتا را رف ــع کن ــد .

●گلبهار

در دفتـــر مدیـــر امـــور حضـــور یافـــت .در ایـــن نشســـت مدیـــر
آبف ــا گزارش ــی از فعالیته ــای ام ــور در خص ــوص برنام ــه ه ــای در
دس ــت اق ــدام را ارائ ــه داد .در ادام ــه رئی ــس ش ــورای ش ــهر
ضمــن تقدیــر از اقدامــات انجــام شــده توســط امــور در خصــوص
تصوی ــب م ــاده  7ق ــول هم ــکاری و مس ــاعدت داد.

●گناباد

بازدیدخبرنگارانازتاسیساتآبگناباد

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

درقســـمت هایـــی ازروســـتای رهـــن گنابـــاد  ،مدیرامـــورآب
وفاضـــاب بـــه صـــورت میدانـــی ازایـــن روســـتا بازدیـــد کـــرد.
درایـــن بازدیـــد کـــه بخشـــدارمرکزی گنابـــاد ،مدیرامـــورآب
وفاضـــاب راهمراهـــی مـــی کـــرد ،هـــادی حیـــدری نیـــا بـــا
حضوردرجمـــع روســـتائیان وبازدیـــد ازقســـمت هـــای مواجـــه
ب ــا کمب ــود فش ــار ،نس ــبت ب ــه بررس ــی موض ــوع و رف ــع مش ــکل
ق ــول مس ــاعد داد ومقررش ــد مخ ــزن روس ــتا ت ــا اط ــاع ثان ــوی ب ــه
وســـیله تانکرآبگیـــری شـــود.

توان تولید آب در شهر گناباد افزایش یافت

بازدیدنمایندهچنارانازامورگلبهار

جایـــگاه هـــای برداشـــت آب تشـــکر کـــرد.

نماینـــده چنـــاران در مجلـــس شـــورای اســـامی از امـــورآب
وفاضـــاب گلبهـــار بازدیـــد کـــرد .در ایـــن بازدیـــد مدیـــر آبفـــا
ب ــه تش ــریح عملک ــرد وبرنام ــه ه ــای کوت ــاه م ــدت وبلندم ــدت
پرداخـــت.در ادامـــه امامـــی ضمـــن قدردانـــی از تـــاش هـــای
همـــکاران امـــور ،در خصـــوص تســـهیل برنامـــه هـــا وتامیـــن
اعتب ــارات م ــورد نی ــاز ق ــول مس ــاعد داد.در پای ــان از تصفی ــه
خانـــه فاضـــاب بازدیـــد بـــه عمـــل آمـــد.

خبرنـــگاران واصحـــاب رســـانه شهرســـتان گنابـــاد باحضـــور در
ایســتگاه پمپــاژ خیبــری بــا نحــوه تامیــن وتوزیع آب آشــنا شــدند.
دردومی ــن روز ازهفت ــه صرف ــه جوی ــی درمص ــرف آب وب ــرق ک ــه
باعنــوان مدیریــت مصــرف آب وبرق،افکارعمومــی ورســانه نــام
گ ــذاری ش ــده اس ــت  ،خبرن ــگاران واصح ــاب رس ــانه شهرس ــتان
گنابـــاد باحضوردرایســـتگاه پمپاژخیبـــری باچگونگـــی تامیـــن
وآبرســـانی بـــه گنابـــاد آشناشـــدند.دراین بازدیدچالـــش هـــا
ومش ــکالت آبرس ــانی وتامی ــن آب بهداش ــتی ب ــرای ش ــهروندان
توس ــط کارشناس ــان ام ــور بی ــان وب ــه پرس ــش ه ــای خبرن ــگاران
پاس ــخ داده ش ــد.

قــول رئیــس شــورای اســامی گلبهــار بــرای تصویــب
م ــاده 7

راهــکار رفــع مشــکل کمبــود فشــار آب روســتای رهــن
گناباد

رئی ــس ش ــورای ش ــهر گلبه ــار ب ــه مناس ــبت هفت ــه صرف ــه جوی ــی

ب ــا ه ــدف بررس ــی راهکاره ــای ح ــل مش ــکل کمب ــود فش ــارآب
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تاکیــد امــام جمعــه گنابــاد بــر اســتفاده از آب وقفــی و
م ــازاد قن ــوات
بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب گنابـــاد باجابجایـــی چـــاه
ش ــماره  2ش ــمس آب ــاد ،ت ــوان تولی ــد ای ــن ش ــهر  5لیتربرثانی ــه
افزایـــش یافـــت هـــادی حیـــدری نیـــا افـــزود :باتوجـــه بـــه
کاه ــش آبده ــی چ ــاه ش ــماره  2ش ــمس آب ــاد و برخ ــورداری از
آب بـــا کیفیـــت ،جابجایـــی ایـــن چـــاه دردســـتورکارقرارگرفت
ودرکوتــاه تریــن زمــان ممکــن باحفرولولــه گــذاری ونصــب پمــپ
وش ــیرآالت وهمچنی ــن تعوی ــض تران ــس  ،درمداربه ــره ب ــرداری
قرارگرفـــت.
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد  :افزای ــش برداش ــت از ای ــن چ ــاه نق ــش
موث ــری درگذرازبح ــران در پی ــک مص ــرف دارد.

یــک خیــر هزینــه ســاخت یــک جایــگاه برداشــت آب در
گنابــاد را تقبــل کــرد
ب ــا مش ــارکت خی ــر گناب ــادی ی ــک جای ــگاه برداش ــت آب ب ــا هزین ــه
400میلیـــون ریـــال در ایـــن شـــهراحداث میشـــود.مدیرامور
آب و فاض ــاب شهرس ــتان گناب ــاد گف ــت :براس ــاس مذاک ــرات
وگفتگــو باخیرعلــی زحمتکــش مقررشــد ایــن جایــگاه در خیابــان
س ــلمان فارس ــی ودرقال ــب ط ــرح ن ــذر آب  ،ط ــی دو م ــاه اح ــداث
ش ــود.
هـــادی حیـــدری نیـــا افـــزود :بـــا شـــروع عملیـــات اجرایـــی ایـــن
پـــروژه تعـــداد جایـــگاه هـــای اجـــرا شـــده و در حـــال اجـــرا و
بازســـازی درشـــهر گنابـــاد بـــه ۱۰بـــاب خواهـــد رســـید.وی از
اس ــتقبال خ ــوب خیری ــن گناب ــادی ب ــرای مش ــارکت در اج ــرای

ب ــه مناس ــبت آغازهفت ــه صرف ــه جوی ــی مدی ــرو هم ــکاران ام ــور
گنابـــاد باامـــام جمعـــه شهرســـتان دیداروگفتگوکردند.درایـــن
دیدارمدیرامـــورآب وفاضـــاب گنابـــاد بـــا ارائـــه گزارشـــی
ازاقدامـــات انجـــام شـــده ودردســـت اجـــرای امـــور درجهـــت
پای ــداری تامی ــن آب ش ــهرها وروس ــتاهای شهرس ــتان ازجمل ــه
احـــداث مخـــزن  ،اصـــاح خـــط انتقـــال وجداســـازی شـــبکه آب
ش ــرب وس ــاخت جای ــگاه ه ــای برداش ــت ازام ــام جمع ــه گناب ــاد
خواســـت درخطبـــه هـــای نمازجمعـــه وســـایر جلســـات  ،باتوجـــه
بـــه افزایـــش مصـــرف آب بـــه دلیـــل شـــیوع کرونـــا وافزایـــش
دم ــا  ،م ــردم وهمش ــهریان راب ــه صرف ــه جوی ــی هرچ ــه بیش ــتر
در مدی ــرت مص ــرف آب توصی ــه کن ــد .ام ــام جمع ــه گناب ــاد ه ــم
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م ــورد نی ــاز ح ــوزه آب شهرس ــتان تاکی ــد ش ــد.

گفـــت :باتوجـــه بـــه تامیـــن آب شـــهر گنابـــاد ازفاصلـــه 120
کیلومتـــری ســـعی شـــده بـــه هرمناســـبتی شـــهروندان را بـــه
صرفــه جویــی ســفارش کــرده ام .حجــت االســام صادقــی نســب
بااشــاره بــه اینکــه صرفــه جویــی ســفارش خــدا وبــزرگان دینــی
اس ــت  ،ب ــر اص ــاح الگ ــوی مص ــرف تاکی ــد ک ــرد و گف ــت :باتوج ــه
ب ــه کمب ــود آب ش ــرب درمنطق ــه  ،برنام ــه ری ــزی ب ــرای اس ــتفاده
از آب م ــازاد قن ــوات بخص ــوص آب ه ــای وقف ــی م ــی توان ــد در
رف ــع مش ــکل کم ــک کن ــد.

بازدی ــد س ــر زده معاونی ــن فرمان ــداری از ام ــور م ــه
والت

●مه والت

مسئول حراست امور مه والت معرفی شد

گزارشـــی از عملکـــرد و اقدامـــات انجـــام شـــده طـــی مـــاه هـــای
گذش ــته از ش ــهروندان خواس ــت ،ب ــا مص ــرف صحی ــح آب مان ــع
از اف ــت فشارش ــوند .اس ــامی ام ــام جمع ــه شهرس ــتان ه ــم ب ــا
قدردان ــی از مدی ــر و کارکن ــان ام ــور آبف ــا شهرس ــتان م ــه والت،
صرفــه جویــی در مصــرف آب را از وظایــف شــهروندان دانســت
و آمادگ ــی خ ــود ب ــرای فرهن ــگ س ــازی ومدیری ــت مص ــرف آب
اع ــام ک ــرد.

تاکی ــد ب ــر ح ــذف مص ــارف غی ــر ض ــرور آب ش ــرب در
مـــه والت
مراســـم معارفـــه مســـئول حراســـت امـــور آب و فاضـــاب مـــه
والت ب ــا حض ــور مدی ــر دفت ــر حراس ــت و ام ــور محرمان ــه ش ــرکت
آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی برگ ــزار ش ــد.در ای ــن مراس ــم
مدی ــر دفت ــر حراس ــت  ،ط ــی حکم ــی ج ــواد حی ــدر بیگ ــی را ب ــه
عن ــوان مس ــئول حراس ــت ام ــور معرف ــی و از زحم ــات مهن ــدس
س ــخاوتمنش مس ــئول قبل ــی تقدی ــر و تش ــکرکرند.

اتص ــال ش ــبکه آب ش ــهر فی ــض آب ــاد ب ــه خ ــط انتق ــال
روس ــتاهای پایی ــن م ــه والت
مس ــئول به ــره ب ــرداری ام ــور آبف ــای م ــه والت از اتص ــال ش ــبکه
آب شـــهر فیـــض آبـــاد بـــه خـــط انتقـــال آب روســـتاهای پاییـــن
م ــه والت خب ــر داد.جهانش ــیری اف ــزود :پ ــس از تحلی ــل ش ــبکه
موج ــود ،ب ــا اتص ــال در انته ــای ش ــبکه ب ــه خ ــط انتق ــال روس ــتا
ه ــای میانده ــی ،فت ــح آب ــاد و جن ــت آب ــاد  ،ع ــاوه ب ــر تامی ــن آب
روس ــتاهای پایی ــن دس ــت ،از افزای ــش فش ــار ش ــبانه ک ــه باع ــث
ب ــروز اتف ــاق و ه ــدر رف ــت آب م ــی ش ــد جلوگی ــری بعم ــل آم ــد.

اعــام امادگــی امــام جمعــه مــه والت بــرای همــکاری در
ترویــج فرهنــگ صــرف جویــی
مدیـــر امـــور و کارکنـــان امـــور آبفـــای فیـــض آبـــاد در هفتـــه
صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب و ب ــرق ب ــا ام ــام جمع ــه م ــه والت
دیــدارو گفتگــو کردنــد .در ایــن دیــدار مدیــر امــور ضمــن ارائــه
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نشســـت اصحـــاب رســـانه بـــا مســـئولین امـــور آب و بـــرق
شهرســتان در محــل امــور آبفــای مــه والت برگــزار شــد .در ایــن
نشس ــت راهکاره ــای اط ــاع رس ــانی ب ــه ش ــهروندان در م ــورد
مســئله مهــم صرفــه جویــی در مصــرف آب مطــرح شــد.مدیر امــور
مــه والت از شــهروندان خواســت بــا حــذف مصــارف غیــر ضــرور
در فص ــل تابس ــتان و پی ــک مص ــرف ،ام ــور آب و فاض ــاب را در
اس ــتمرار خدم ــات رس ــانی و تامی ــن آب ش ــرب مش ــترکان ی ــاری
دهند.رضائی ــان خاط ــر نش ــان ک ــرد :ب ــا یکپارچ ــه س ــازی ش ــرکت
هــای آب و فاضــاب شــهری و روســتایی در آینــده شــاهد ارائــه
خدمــات مطلــوب تــر کیفــی و کمــی بــه شــهروندان خواهیــم بــود.
فرس ــودگی ش ــبکه آبرس ــانی و کمب ــود مناب ــع تولی ــد و مخ ــازن
ذخیـــره آب در روســـتاها و شـــهرازجمله مشـــکالتی بودکـــه
درایــن نشســت مــورد اشــاره قرارگرفــت وبرتامیــن اعتبــارات

معاونیـــن سیاســـی اجتماعـــی و عمرانـــی فرمانـــدار در بازدیـــد
س ــر زده از آبف ــا م ــه والت ب ــه مدی ــر و پرس ــنل ام ــور خ ــدا قوت ــی
گفتنـــد .رضائیـــان مدیـــر امـــور در ایـــن بازدیـــد ضمـــن ارائـــه
گزارش ــی مختص ــر از عملک ــرد ام ــور در س ــال ج ــاری ب ــا اس ــتفاده
از دوربی ــن ه ــای م ــدار بس ــته  ،وضعی ــت چاه ــا ،مخ ــازن و خط ــوط
انتقــال آب را بــه اطــاع رســاند .در پایــان معاونیــن فرمانــدار از
زحم ــات مدی ــر و پرس ــنل امورتش ــکر کردن ــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

در هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق انجام شد:

اقدامات فرهنگی آبفا در راستای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب
ب ــا آغ ــاز فص ــل تابس ــتان و افزای ــش دم ــای ه ــوا ومص ــرف
آب شـــرب مشـــترکین شـــهری و روســـتایی و از طرفـــی
کاهـــش نـــزوالت آســـمانی و محـــدود بـــودن منابـــع آبـــی
و لـــزوم ترویـــج فرهنـــگ مدیریـــت مصـــرف آب ،هفتـــه
اول از اولی ــن م ــاه تابس ــتان (تیرم ــاه) ب ــه عن ــوان هفت ــه
صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب و ب ــرق ن ــام گ ــذاری ش ــده
اس ــت.
بـــا توجـــه بـــه رســـالت دفترروابـــط عمومـــی و آمـــوزش
رئیــس گــروه آمــوزش همگانــی شــرکت آب و فاضــاب
خراســـان رضـــوی در همیـــن رابطـــه اقدامـــات انجـــام
ش ــده در جه ــت توس ــعه فرهن ــگ مص ــرف درس ــت آب
در استان را تشریح کرد.
احمدرض ــا ش ــجاعی ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری جش ــنواره ه ــای
مجـــازی بـــا عناویـــن :جشـــنواره اســـتند آپ کمـــدی تربـــت
حیدری ــه ،فیل ــم 60ثانی ــه ای کاش ــمر ،فیل ــم و موس ــیقی ترب ــت
جــام و شــعر ،قصــه ،داســتانک و موســیقی در نیشــابور ،از راه
ان ــدازی و تجهی ــز اکی ــپ گش ــت آب در چن ــد ش ــهر مواج ــه ب ــا
تن ــش آب ــی در اس ــتان خب ــرداد و گف ــت :اس ــتفاده از ظرفی ــت
تبلیغ ــات محیط ــی نظی ــر تلویزی ــون ش ــهری ،بیلب ــورد ،اس ــتند
و بن ــر در ش ــهرها و روس ــتاها نی ــز در دس ــتور کار ق ــرار دارد
وضم ــن پخ ــش مج ــدد س ــریال مس ــتند هش ــت قس ــمتی خ ــط
وص ــل و زی ــر نوی ــس تلویزیون ــی پی ــام ه ــای مدیریت ــی مص ــرف
از شـــبکه خراســـان رضـــوی  ،مکاتبـــه بـــا ادارات تاثیرگـــذار
در تروی ــج فرهن ــگ مدیری ــت مص ــرف آب نظی ــر فرمان ــداری،
بخش ــداری ،س ــازمان تبلیغ ــات ،فرهن ــگ و ارش ــاد ،ش ــهرداری،
بس ــیج و  ، ...نس ــبت ب ــه انتش ــار پی ــام ه ــای مدیری ــت مص ــرف
در قال ــب موش ــن گ ــراف ،اینفوگ ــراف و کلی ــپ اق ــدام ش ــده
اس ــت.
وی حضــور همــکاران و مدیــران در نمــاز جمعــه ششــم تیرمــاه
ک ــه ب ــه ن ــام آب و آم ــوزه ه ــای دین ــی نامگ ــذاری ش ــده اس ــت
را خاط ــر نش ــان ک ــرد و برگ ــزاری نشس ــت خب ــری مدیرعام ــل
شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان خراســـان رضـــوی و مدیـــران
شـــرکت هـــای تبصـــره دو و امورهـــا بـــا اصحـــاب رســـانه و
تش ــکیل توره ــای خب ــری و بازدی ــد خبرن ــگاران از تاسیس ــات
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همگانـــی شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در
خصـــوص فرهنـــگ ســـازی مصـــرف بهینـــه آب در بیـــن
آحــاد جامعــه  ،در راســتای دســتور العمــل ابالغــی شــرکت
مهندســی کشــور اقدامــات فرهنگــی از ســوی ایــن دفتــر
و واحده ــای رواب ــط عموم ــی ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو و
امورهـــای تابعـــه در سراســـر اســـتان خراســـان رضـــوی
ب ــه مرحل ــه اج ــرا گذاش ــته ش ــده در حال ــی ک ــه فرهن ــگ
مصــرف صحیــح آب مربــوط بــه همــه فصــول ســال اســت.
آبرســـانی و تصفیـــه فاضـــاب را موثـــر در نیـــل بـــه اهـــداف
مدیریـــت آب در اســـتان دانســـت.
ب ــه گفت ــه ش ــجاعی چ ــاپ و توزی ــع بروش ــور مدیری ــت مص ــرف
آب  ،دیــدار مدیــران عامــل شــرکت هــای تبصــره دو و مدیــران
اموره ــای تابع ــه ب ــا فرمان ــداران ،امام ــان جمع ــه ،بخش ــداران
و ســـایر مدیـــران ادارات شهرســـتان و تشـــکیل شـــورای
هماهنگــی صنعــت آب و بــرق در ســطح شهرســتان هــای اســتان
بــه منظــور حــذف مــوازی کاری در اقدامــات فرهنگــی از جملــه
دیگ ــر م ــواردی ب ــود ک ــه در هفت ــه صرف ــه جوی ــی م ــورد توج ــه
ق ــرار گرف ــت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن هفتـــه مدیـــران از روســـتاها
بازدی ــد و همزم ــان جلس ــات توجیه ــی مدیری ــت مص ــرف آب ب ــا
مــردم برگــزار شــد  ،بــه انعقــاد قــرارداد همــکاری در راســتای
ترویـــج فرهنـــگ مدیریـــت مصـــرف بـــا ادارات آمـــوزش و
پـــرورش ،فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی و برگـــزاری همایـــش
بانـــوان تحـــت عنـــوان بانـــوی آب در شـــهرها و روســـتاهای
اســـتان اشـــاره کـــردو اظهـــار داشـــت :راه انـــدازی پویـــش
مردمـــی آب نبـــض زندگـــی  ،برگـــزاری جشـــن آب در پـــارک
ه ــای شهرس ــتان نیش ــابور هم ــراه ب ــا ب ــازی آب پل ــه و اه ــداء
جایــزه بــه شــرکت کننــدگان و توزیــع بیــش از دو هــزار بســته
فرهنگـــی بیـــن نمازگـــزاران شهرســـتان نیشـــابور از دیگـــر
فعالیــت هــای فرهنگــی همــکاران آبفــا در روابــط عمومــی هــای
اس ــتان محس ــوب م ــی ش ــود.
وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد :همــکاران روابــط عمومــی
بـــا جدیـــت و تـــاش مضاعـــف بـــرای تحقـــق اهـــداف تعریـــف
ش ــده در ای ــن ح ــوزه فعالی ــت کنن ــد.
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خواندنی

جشن تیرگان چطور جشنی است؟
در چه تاریخی و در کدام شهرها برگزار میشود؟
 ۱۱تیر ۱۳۹۶
جش ــن تی ــرگان چط ــور جش ــنی اس ــت؟ در چ ــه تاریخ ــی
و در کـــدام شـــهرها برگـــزار میشود؟جشـــن تیـــرگان
چطـــور جشـــنی اســـت؟ در چـــه تاریخـــی و در کـــدام
شـــهرها برگـــزار میشـــود؟
جشـــنهای ســـنتی زیـــادی در گوشـــهوکنار ایـــران
در زمانهـــای خـــاص برگـــزار میشـــود ،امـــا یکـــی از
پرطرفدارتری ــن آنه ــا چ ــه در ای ــران و چ ــه در خ ــارج از
مرزهــا جشــن تیــرگان اســت .تیــرگان جشــنی باســتانی
اســـت کـــه هـــر ســـال در تاریـــخ  ۱۳تیرمـــاه برگـــزار
میشـــود .امـــا چـــه طـــور جشـــنی؟
تیـــرگان جشـــنی اســـت کـــه هـــر ســـال بـــرای گرامـــی
داش ــت ” تیش ــتر” ک ــه س ــتاره ب ــاران آور در فرهن ــگ
ایـــران باســـتان اســـت برگـــزار میشـــود .هرچنـــد از
ای ــن روای ــت معروفت ــر ای ــن روای ــت اس ــت :در ای ــن
روز آرش کمانگیـــر بـــاالی کـــوه دماونـــد رفتـــه و تیـــر
معروف ــش را پرت ــاب ک ــرده .تی ــر از ک ــوه و در و دش ــت
را ط ــی ک ــرده ت ــا در کن ــار رودخان ــه «جیح ــون» ب ــر تن ــه
درخـــت گردویـــی نشســـته .از آن پـــس آنجـــا را مـــرز
ایـــران و تـــوران تعییـــن کردهانـــد و هـــر ســـال بـــه
یـــادش جشـــن میگیرنـــد.
البتـــه کـــه روایتهـــا در حـــول و حـــوش تیـــرگان
بـــه همینجـــا ختـــم نمیشـــود .چنـــان کـــه ابوریحـــان
بیرون ــی در کت ــاب «آث ــار الباقی ــه» نوش ــته تی ــرگان روز
بزرگداش ــت نویس ــندگان در دوره باس ــتان ب ــوده و بن ــا
بـــه روایـــت ابوریحـــان بیرونـــی ،تیـــرگان روزی اســـت
ک ــه کیخس ــرو ،ش ــاه ای ــران بع ــد از شستش ــوی خ ــود در
چش ــمه ناپدی ــد ش ــده.
در جشن تیرگان چه کار میکنند؟
پاشیدن آب
آب در جشــن تیــرگان اهمیــت زیــادی دارد و بــه همیــن
خاطـــر هـــم هســـت کـــه ایـــن جشـــن معمـــوال در کنـــار
رودخانـــه و چشـــمه برپـــا میشـــود .یکـــی از رســـم و
رس ــومات ای ــن جش ــن ه ــم رس ــم جال ــب و هیجانانگی ــز
آب پاشـــیدن روی همدیگـــر اســـت تـــا گرمـــای هـــوای
تیــر بــه در شــود .در مراســم آب پاشــان ،مــردم بــه یــاد
فرش ــته تیش ــتر ی ــا فرش ــته ب ــاران و ب ــه خاط ــر گرم ــای
هـــوا همدیگـــر را بـــه واســـطه آب پاشـــیدن خنـــک
میکننـــد .صـــدای خندههـــا در هـــوا بلنـــد میشـــود و
ب ــرای لحظات ــی تابس ــتان از ی ــاد مـ ـیرود.
فال کوزه
تی ــرگان ب ــا ف ــال ک ــوزه ه ــم هم ــراه اس ــت .روز پی ــش از
جش ــن تی ــرگان دخت ــری ک ــوزه س ــبز رنگ ــی را پ ــر از آب
میکن ــد و بی ــن هم ــه آنهای ــی ک ــه آرزوی ــی دارن ــد دور
میچرخان ــد .آرزومن ــدان ه ــر ک ــدام س ــکه ،انگش ــتر،
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س ــنجاق س ــر ی ــا چی ــز کوچک ــی را در ک ــوزه میاندازن ــد.
دخت ــر ،ک ــوزه را در زی ــر درخ ــت همیش ــه س ــبزی مث ــل
ســرو یــا کاج میگــذارد .در روز جشــن و بعــد از مراســم
آب پاشــان ،همــان دختــر کــوزه را بیــن آنهایــی کــه آرزو
کردهان ــد ،میب ــرد .پی ــران جم ــع ش ــعری را ب ــا ص ــدای
بلنــد میخواننــد و دختــر بعــد از تمــام شــدن هــر شــعر
دســـتش را درون کـــوزه میبـــرد و شـــی هـــر کســـی را
ب ــه خ ــودش میده ــد .ش ــعر خوان ــده ش ــده ه ــم ج ــواب
آرزوی ــی اس ــت ک ــه ک ــرده.
تیـــرگان روزی اســـت مخصـــوص آرزومنـــدان .یکـــی
دیگـــر از رســـم هـــای تیـــرگان هـــم ایـــن اســـت :در
ابتــدای مراســم و بعــد از خــوردن شــیرینی ،بنــدی کــه
از هف ــت رن ــگ پارچ ــه ی ــا ریس ــمان رنگ ــی بافت ــه ش ــده
را ب ــه دس ــت میبندن ــد ،بن ــدی ک ــه ب ــه آن تی ــر و ب ــاد
میگوینـــد ۹ .روز بعـــد و در روز بـــاد در پشـــتبام
یـــا جـــای بلنـــدی دســـتبند را بـــه بـــاد میســـپارند تـــا
آرزوهایش ــان را ب ــا خ ــود بب ــرد و در حین ــش ای ــن ش ــعر
را میخواننـــد:
غم برو شادی بیا
تیر برو باد بیا
خوشه ی مرواری بیا
محنت برو روزی بیا
تیـــرگان در کـــدام شـــهرها و در چـــه تاریخـــی برگـــزار
میشـــود؟
تیـــرگان در همـــه شـــهرها در یـــک تاریـــخ برگـــزار
نمیشـــود« .گاهشـــماری یکپارچـــه دینهایایـــران»،
تاریـــخ برگـــزاری جشـــن تیـــرگان را دهـــم تیرمـــاه
میدانـــد.
«انجمــن کوهنــوردان ایــران» در روز ســیزدهم تیرمــاه
تی ــرگان در دامنهه ــای دماون ــد در ش ــهررینه ،الریج ــان
آم ــل برپ ــا میکنن ــد .در فراه ــان م ــردم ای ــن جش ــن را
در روز آغ ــاز تابس ــتان و بیش ــتر در س ــتایش از گن ــدم
و بـــه عنـــوان جشـــنی بـــرای برداشـــت گنـــدم برگـــزار
میکننـــد.
در جاهـــای دیگـــری مثـــل مازنـــدران ،تیـــرگان بـــه
«تیرمـــاه ســـیزده شـــو» معـــروف اســـت و در شـــب
ســـیزدهم آبـــان ،جشـــن آن برگـــزار میشـــود.
در اردهـــال ،مـــردم تیـــرگان را در ســـیزدهم مهرمـــاه
جشـــن میگیرنـــد .مـــردم مهـــدی شـــهر سنگســـر ایـــن
جشـــن را بـــا نـــام «تیـــر مـــو ای ســـیزده» و در روز ۲۲
آب ــان م ــاه برپ ــا میکنن ــد و در آن ،خوراک ــی ای ب ــه ن ــام
«ســـیزده تامـــو» میپزنـــد .ارمنیـــان اصفهـــان جشـــن
تی ــرگان را در روز س ــیزدهم ژانوی ــه برگ ــزار میکنن ــد.
زرتشـــتیان شـــهرهای تهـــران ،کـــرج ،یـــزد ،میبـــد،
اردکان ،کرمــان ،بــم ،شــیراز ،اصفهــان ،اهــواز ،منطقــه
زل ــف آب ــاد اراک و کش ــورهایی مث ــل س ــوئد ،تورنت ــو و
آمریـــکا نیـــز تیـــرگان را جشـــن میگیرنـــد.
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جدولکلمات متقاطع
افقی:

 .1چوب پنبه مصنوعی -سم .2از ماه های سریانی-
مقابل اسید-قلم فرنگی– بخار دهان  .3کاپ-زکام .4
غروب –حرف صلیب -خاص نیست  .5سیال تنفسی-
فرق سر-از کویرهای ایران .6نمایه –کنگره .7دعای
چشم زخم–کوهی در استان همدان .8آبنوس-
ارتعاش -درشت وخشن  .9بی مانند–پهلوان– پرندهای
شبیه کبک .10نام خداوند متعال در دین یهود -شکاف
 .11صدمه  -زهر هالهل–ستاره قطبی -پیشرو گله
.12غالف -مرکز ایالت ورمونت آمریکا

عمودی:

 .1نوعی مدل موتور-سفره طعام .2کاغذ نامرغوب-
آواشناسی -لقب سالطین پیشدادی .3بازیگر اثر
دردسرهای عظیم  .4بدبختی– کجاست-دیلم .5ورقه
نازک آزمایشگاه -محل عبور سیل-جوش خمیر  .6گیاه
پرخار–گرما -دودمان .7قالب– نگاه خیره–اتمسفر
زمین  .8مظهر سبکی-پارچه -آلیاژی از آهن  .9قبیح-
زائوترسان -ماشین نویسی .10دوره نخست زمین
شناسی  .11عدد منفی  -پایتخت کشور تاجیکستان–
حرف نداری  .12سنگ معدنى آلومینات روى -قاپو
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ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮ ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﯿﺮ ٩٩

15

10

5

ﺑﺎﺧﺮز

ﺑﺠﺴﺘﺎن

ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد

ﺑﺮدﺳﮑﻦ

ﺗﺎﯾﺒﺎد

ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم

ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﮫ

ﺟﻐﺘﺎی

ﺟﻮﯾﻦ

ﭼﻨﺎران

ﺧﻠﯿﻞ آﺑﺎد

ﺧﻮاف

ﺧﻮﺷﺎب

داورزن

درﮔﺰ

رﺷﺘﺨﻮار

زاوه

ﺳﺒﺰوار

ﺳﺘﺎد

ﺳﺮﺧﺲ

ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد

ﻃﺮﻗﺒﮫ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﻓﯿﺮوزه

ﻓﯿﺾ آﺑﺎد

ﻗﻮﭼﺎن

ﮐﺎﺷﻤﺮ

ﮐﻼت

ﮔﻠﺒﮭﺎر

0

ﮔﻨﺎﺑﺎد
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ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮ ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﯿﺮ 99

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

شرکت  /امور
باخرز
بجستان
بینالود
بردسکن
تایباد
تربت جام
تربت حیدریه
جغتای
جوین
چناران
خلیل آباد
خواف
خوشاب
داورزن
درگز
رشتخوار
زاوه
سبزوار
ستاد
سرخس
صالح آباد
طرقبه شاندیز
فریمان
فیروزه
فیض آباد
قوچان
کاشمر
کالت
گلبهار
گناباد
نیشابور

تعداد خبر ارسالی تیر 99
14
1
0
2
6
10
10
2
0
4
3
3
1
0
3
6
5
25
32
9
0
17
31
0
9
10
18
0
2
14
25

انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
● ●انتصابات

دبیرستاد عتبات عالیات
		
علی باقر آبادی
رئیس گروه نظارت برتوسعه شبکه های جمع آوری فاضالب
		
رضا قربان پور
مدیردفترتوسعه مدیریت وتحقیقات
جلیل کارگذار		
مدیردفترامورکارکنان ورفاه
لی ال مباشرکاشانی
مدیردفترفناوری اطالعات و توسعه دولت الکترونیک
کامبیز کیخایی		
رئیس گروه قراردادهای خدماتی
علی رضا کریمی
سرپرست امور آب و فاضالب جغتای
		
علی یعقوبی
نماینده مدیرعامل در کمیته طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
محمد عباس زاده
مشاورمدیرعامل درامورمالی و ارزشیابی
		
حمید ضمیری
مشاورمدیرعامل درامورمنابع انسانی
سید مسعود پاپلی
مدیردفترمطالعات و بررسی های فنی فاضالب
		
رضا حیدرزاده
مشاورمدیرعامل دراموربرون سپاری
هادی اشرف زاده
رئیس گروه ایمنی  ،بهداشت ومحیط زیست
عباس الیاسی راد
مشاورمدیرعامل دراموربرنامه ریزی
		
جلیل سینی چی
رئیس گروه قراردادهای فنی و بهره برداری
محمدقلی موسوی
رئیس گروه توسعه پایداردردفتربهبود بهره وری و توسعه پایدار
		
محمد دهقان
مریم موسوی کاخکی رئیس گروه توسعه مشارکت در دفتر سرمایه گذاری ،تجهیزمنابع مالی و توسعه مشارکت
رئیس گروه بهره برداری ازتصفیه خانه های فاضالب
حسین پژوهان مهر
سرپرست امورآب و فاضالب خوشاب
جعفراسماعیلی نیا
محمد امین باباغیبی سرپرست امورآب و فاضالب تایباد
مدیردفترسرمایه گذاری  ،تجهیزمنابع مالی و توسعه مشارکت
		
هادی افتخارنیا
رئیس گروه آزمایشگاه های آب و فاضالب
		
هوشیاراکبری
سیدمحمدجوادقریشی مدیردفترخدمات مشترکین
مدیردفتربازرسی وپاسخگویی به شکایات
عمار اسماعیلیان
مدیر دفترپیاده سازی واجرای تعرفه
امیرزنگنه بایگی
مدیردفترتشکیالت ،آموزش ومنابع انسانی
محمود رضا موذن
مدیردفتربرنامه ریزی و بودجه
حسن شیرمحمدی
محمدرضا ابراهیمی مدیردفترنظارت بردرآمد و وصول مطالبات
مدیردفترتوسعه پایدار
فرشید رهنمافر
مجری هماهنگی وپیگیری امورشهرستان ها
بهروزبرنامهر		
رئیس گروه طراحی وارتقاء تصفیه خانه های فاضالب
		
ناصربقائی
سیدرضا بهشتی نصر رئیس اداره آب وفاضالب رودآب
رئیس گروه آموزش همگانی
احمد رضا شجاعی
رئیس گروه ارتباط با رسانه
		
پروانه عابدین
کارشناس مسئول هماهنگی حوزه معاونت خدمات مشترکین
بیتا باقری فام
سرپرست گروه ایمنی بهداشت و محیط زیست
محسن افراسیابی
نشریه پیام آبفا برای همکاران گرانقدر آرزوی موفقیت دارد.

● ●تسلیت

همکاربازنشسته امورکاشمر
درگذشت حسین خلوصی
در گذشت مادر گرامی حسین شریعت گنابادی همکار ستاد
نشریه پیام آبفا از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبر و اجر تقاضا دارد.

● ● تقدیر

تقدیرمحمدعلی نبی پورمدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری ودبیرستاد انتخابات خراسان رضوی ازسید جوادعافیت

● ●بازنشسته

علیرضا محمدزاده
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همکار خلیل آباد

