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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

سخن سردبیر

 26مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به خاک میهن
بیســـت و ششـــمین روز از مـــرداد مـــاه یـــادآور بازگشـــت
ســرافرازانه آزادگان بــه میهــن در ســال  1369و فرصتــی
برای مرور رشادتهای این غیور مردان است.
ســـال  1369ســـالی پـــر تالطمـــی بـــرای مـــردم ایـــران بـــود ،در
گرماگ ــرم تابس ــتان ،روز  26م ــرداد س ــال  1369باالخ ــره جمه ــوری
اســـامی ایـــران بـــا ســـربلندی توانســـت رزمندگانـــی را کـــه
مجاهدانــه از دیــن و شــرف و خــاک کشــور دفــاع کــرده بودنــد و در
دســـت دشـــمن اســـیر شـــده بودنـــد  ،بـــه وطـــن بازگردانـــد.
روز  ۲۶م ــرداد س ــال  ،۱۳۶۹میه ــن اس ــامی ش ــاهد حض ــور اولی ــن
گ ــروه آزادگان س ــرافرازی ب ــود ک ــه پ ــس از س ــال ه ــا اس ــارت در
زن ــدان ه ــا و اس ــارتگاه ه ــای رژی ــم بع ــث ع ــراق ،ق ــدم ب ــه خ ــاک
پ ــاک میه ــن اس ــامی خ ــود گذاش ــتند .س ــتاد رس ــیدگی ب ــه ام ــور
آزادگان ک ــه در  ۲۲م ــرداد  ۶۹تش ــکیل ش ــده ب ــود ،تب ــادل ح ــدود
 50ه ــزار آزاده را ب ــا همی ــن تع ــداد اس ــیر عراق ــی و ب ــا هماهنگ ــی
دس ــتگاههای دیگ ــر برعه ــده گرف ــت .ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه اس ــرا آنه ــا
نظام ــی بودن ــد و اس ــرای م ــا بیش ــتر بس ــیجی و غیرنظام ــی.
 26مـــرداد روز آزادی زندانیـــان ایرانـــی 26 ,مـــرداد بازگشـــت
آزادگان
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بیســت و ششــمین روز از مــرداد مــاه یــادآور بازگشــت ســرافرازانه
آزادگان بــه میهن در ســال 1369
آزادگان ،صبورتـــر از ســـنگ صبـــور و راضـــی تریـــن کســـان بـــه
قض ــای اله ــی بودن ــد .این ــان س ــینه های ــی ف ــراخ ت ــر از اقیان ــوس
داش ــتند ک ــه از هم ــه ج ــا و هم ــه ک ــس بری ــده و ب ــه خ ــدا پیوس ــته
بودنـــد .آزاده نامیـــده شـــدند چـــون از قیـــد نفـــس و نفســـانیات
رهای ــی یافت ــه بودن ــد.
ام ــروز روز ش ــادی مل ــت اس ــت ،روزی ک ــه ن ــه تنه ــا خان ــواده ه ــای
آزادگان خوش ــحال ش ــدند بلک ــه تم ــام آزادگان جه ــان ش ــاد بودن ــد
آزادگان ،ب ــا ایم ــان راس ــخ خ ــود در براب ــر هم ــه فش ــارهای جس ــمی
و روحـــی دشـــمنان ایســـتادند و روابـــط اجتماعـــی جامعـــه کوچـــک
اردوگاهــی خــود را بــر پایــه اخــاق حســنه بنــا نهادنــد و از شــکنجه
هـــای مـــزدوران بعـــث هراســـی بـــه خـــود راه ندادنـــد .آزادگان،
صبورت ــر از س ــنگ صب ــور و راض ــی تری ــن کس ــان ب ــه قض ــای اله ــی
بودن ــد .این ــان س ــینه های ــی ف ــراخ ت ــر از اقیان ــوس داش ــتند ک ــه
از هم ــه ج ــا و هم ــه ک ــس بری ــده و ب ــه خ ــدا پیوس ــته بودن ــد ،آزاده
نامیـــده شـــدند چـــون از قیـــد نفـــس و نفســـیات رهایـــی یافتـــه
بودن ــد.
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17مرداد ماه روزخبرنگار بر صاحبان قلم و اندیشه مبارک
17م ــرداد م ــاه ک ــه ب ــه یادم ــان ش ــهادت محم ــود صارم ــی  ،روزخبرن ــگار نامگ ــذاری
شــده ،نمــاد تــاش ،حقیقــت خواهــی ،صداقــت ،اســتقالل ،ایثــار ،امانــت ،مســئولیت،
تعهد ،دلسوزی ،وظیفه و ...است .
خبرن ــگاران در واق ــع پ ــل ارتباط ــی می ــان حاکمی ــت و جامع ــه بش ــمار م ــی آین ــد ک ــه ب ــا انتق ــال
چال ــش ه ــا  ،مطالب ــات  ،پیش ــنهادها و انتقاده ــا ب ــه مدی ــران و مس ــئوالن  ،خدم ــت گ ــزاران را
در مســیراتخاذ تصمیمــات و تدویــن برنامــه هــای موثربــرای حــل مشــکالت جامعــه قــرار مــی
دهن ــد .ارتب ــاط دو س ــویه مدی ــران و خبرن ــگاران م ــی توان ــد ب ــه مدیری ــت اف ــکار عموم ــی ب ــه
عن ــوان ی ــک اص ــل پای ــدار تبدی ــل و اس ــتمرار ای ــن حرک ــت را تضمی ــن کن ــد.
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــا درک ایـــن واقعیـــت زمینـــه تقویـــت حضـــور
خبرنـــگاران در صنعـــت آب و فاضـــاب را فراهـــم آورده اســـت و امـــروز خبرنـــگاران یـــار
دوازده ــم آبف ــا در می ــدان نف ــس گی ــرو پراهمی ــت آب و آبرس ــانی محس ــوب م ــی ش ــوند و
آمــار بــاالی انتشــار اخبــار و گــزارش هــای بخــش آب اســتان در رســانه هــا  ،خبرگــزاری هــا و
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پای ــگاه ه ــای اط ــاع رس ــانی اس ــتانی و مل ــی حکای ــت ازدغدغ ــه اصح ــاب رس ــانه ب ــه مقول ــه آب
در شـــهرها و روســـتاها دارد .
مدیریـــت عامـــل  ،معاونـــان  ،مدیـــران و کارشناســـان آبفـــا خراســـان رضـــوی درســـتاد و
شهرس ــتان ه ــا ب ــه واس ــطه همی ــن توفی ــق خب ــری ،در ه ــر زم ــان و در ح ــد ت ــوان پاس ــخگوی
ســـئواالت خبرنـــگاران مـــی باشـــند  ،پرســـش هایـــی کـــه بـــر گرفتـــه از مطالبـــات بـــه حـــق
ش ــهروندان و روس ــتائیان زحمتک ــش ب ــرای برخ ــورداری از آب س ــالم و بهداش ــتی اس ــت و
آبفــا نیــز بــا درک ایــن مطالبــه بــر تقویــت هرچــه بیشــترو ادامــه همــکاری پــر ثمرخبرنــگاران
و گزارشـــگران تاکیـــد و اصـــرار دارد.
اینجان ــب ضم ــن تبری ــک ای ــن روز ب ــه صاحب ــان قل ــم ب ــرای تمام ــی فرهیخت ــگان عرص ــه اط ــاع
رس ــانی آرزوی س ــعادت و به ــروزی را از خداون ــد من ــان مس ــئلت دارم.
سید ابراهیم علوی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
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افزایش شهرهای دارای شبکه فاضالب
خراسان رضوی در دولت تدبیر و امید
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی گفــت :شــهرهای
برخ ــوردار از پوش ــش خدم ــات فاض ــاب در اس ــتان ط ــی هف ــت س ــال
فعالیت دولت تدبیر و امید رشد چشمگیری داشتهاست.
ســید ابراهیــم علــوی جمعیــت تحــت پوشــش تاسیســات فاضــاب شــهری در
خراســان رضــوی بــه شــهر مشــهد را 566هــزارو 265نفــر معــادل  31درصــد
كل جمعیــت اســتان اعــام کــرد و اظهــار داشــت :تعــداد مشــتركین فاضــاب
خانگــی 189هــزارو 748فقــره وغیــر خانگــی 16هــزارو 111فقــره اســت.
وی افــزود :ســال  ۹۲تعــداد مشــترکان فاضــاب در ایــن اســتان  ۱۴۷هــزار
و  ۴۸۷مشــترک بــود کــه ایــن تعــداد بــا  ۴۲درصــد افزایــش بــه  ۲۰۷هــزار
و  ۹۵۹مشــترک افزایــش یافتــهاســت.
وی ادامــه داد :طــی ایــن مــدت تعــداد شــهرهای تحــت پوشــش فاضــاب در
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اس ــتان از چه ــار ش ــهر ب ــه هف ــت ش ــهر افزای ــش یافت ــه ک ــه جه ــش بزرگ ــی در
ایــن بخــش محســوب مــی شــود.
عل ــوی گف ــت :در ح ــال حاض ــر ش ــهرهای س ــبزوار ،نیش ــابور ،تربتحیدری ــه،
گلبه ــار ،طرقب ــه ،ش ــاندیز و گناب ــاد تح ــت پوش ــش ش ــبکه فاض ــاب هس ــتند.
علــوی افــزود :طــول شــبکه جم ـعآوری فاضــاب نیــز طــی ایــن مــدت از هــزار
و  ۱۹۰کیلومتــر بــه هــزار و  ۴۶۲کیلومتــر افزایــش یافتــه اســت.
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــا بیـــان اینکـــه
100درص ــد فاض ــاب تولی ــد ش ــده درس ــال گذش ــته تصفی ــه ش ــده اس ــت
ایـــن میـــزان را 21میلیـــون و 340هزارمترمکعـــب فاضـــاب اعـــام کـــرد
ک ــه در هف ــت تصفی ــه خان ــه ب ــه ظرفی ــت ح ــدود 58ه ــزار مترمکع ــب تصفی ــه
ش ــد.
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برگزاری 11دوره آموزش مجازی

در آبفا خراسان رضوی

مدیـــر دفتـــر تشـــکیالت آمـــوزش و منابـــع انســـانی
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی اهـــم
فعالی ــت ه ــای س ــه ماه ــه اول  99گ ــروه آم ــوزش را
اعـــام کـــرد.
محمـــود رضامـــوذن در همیـــن رابطـــه از برگـــزاری
 11دوره آموزشـــی بـــرای دو هـــزارو 695نفـــر از
همـــکاران ایـــن شـــرکت خبـــرداد و تاکیـــد کـــرد :بـــا
هــدف رعایــت توصیــه هــا و پروتــکل هــای بهداشــتی
دوره ه ــای آموزش ــی ب ــه ص ــورت غی ــر حض ــوری (e-
 lerningو )webinarبرگزارمـــی شـــود.
وی اظهـــار داشـــت :در ایـــن مـــدت نســـبت بـــه
برگـــزاری دو دوره آموزشـــی شـــناخت وروش هـــای
پیشـــگیری بیمـــاری كرونـــا در محیـــط كار اداری و
خان ــه ب ــه م ــدت  8س ــاعت ب ــرای ه ــزارو  620نف ــر از
همـــكاران اقـــدام شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری دوره آموزشـــی روش
هـــای مراقبـــت هـــای ذهنـــی ومعنـــوی در مدیریـــت
اســـترس بیمـــاری هـــای واگیـــردار بـــه مـــدت 4
س ــاعت ب ــرای  810نف ــر از هم ــكاران اظه ــار داش ــت:
دوره آموزشـــی پیشـــگیری از بیمـــاری هـــای قلبـــی
وعروق ــی ه ــم ب ــه م ــدت  16س ــاعت ب ــرای  197نف ــر
از همـــكاران برگـــزار شـــد.
مـــوذن برگـــزاری چهـــار دوره جداگانـــه آموزشـــی
بــرای  9نفــر از نیروهــای جدیــد االســتخدام را خاطــر
نشـــان کـــرد و ایـــن دوره هـــا را آمـــوزش فرهنـــگ
ســـازمانی وارتباطـــات موثـــر در ســـازمان  ،آشـــنایی
ب ــا قوانی ــن كار وتامی ــن اجتماع ــی  ،كار تیم ــی وح ــل
مس ــئله  ،آش ــنایی ب ــا ماموری ــت ه ــا وس ــاختار اداری
دس ــتگاه مح ــل خدم ــت  ،آش ــنایی ب ــا س ــاختار نظ ــام
ودولـــت جمهـــوری اســـامی و آداب واســـرار نمـــاز
برشـــمرد.
ب ــه گفت ــه وی برگ ــزاری دوره آموزش ــی رویكرده ــای
نوی ــن در رواب ــط عموم ــی نی ــز ب ــه م ــدت  24س ــاعت
بـــرای  32نفـــر از كارشناســـان ســـتاد ورابطیـــن
رواب ــط عموم ــی اموره ــا از دیگ ــر فعالی ــت ه ــای دفت ــر
آم ــوزش بش ــمار م ــی آی ــد.

4

خسارت سیل به تاسیسات آب روستایی

در خراسان رضوی 13.7میلیاردریال اعالم شد

مدی ــر دفت ــر مدیری ــت بح ــران و پدافن ــد
غیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
خراســان رضــوی میــزان خســارت ناشــی
از ســـیل بـــه تاسیســـات آب روســـتایی در ایـــن
اســـتان را حـــدود  13میلیـــارد و 700میلیـــون
ریال اعالم کرد.
رضــا یاقوتــی نیــا اظهارداشــت :در جریــان بــارش
هــای تابســتانی در اســتان خطــوط انتقــال ،شــبکه
هــای توزیــع  ،حوضچــه اتصــاالت و انشــعابات آب
دو مجتمـــع و 10روســـتای در شهرســـتان هـــای

درگ ــز و کالت دچ ــار آس ــیب ش ــد .
وی افــزود 640 :خانــوار ســاکن روســتاهای گپــی
 ،خادمانل ــو ،دش ــت و دبن ــدی علی ــا از شهرس ــتان
درگــز دچــار قطــع آب شــدند کــه از طریــق تانکــر
آبرســانی مــی شــوند .بــه گفتــه وی در شهرســتان
کالت ه ــم ش ــبکه توزی ــع آب روس ــتاهای س ــینی
ن ــو و منطق ــه دره خش ــت دچ ــار خس ــارت و ص ــد
متــر از خــط انتقــال چــاه قــره ســو شــهر کالت کامــا
تخری ــب ش ــد ول ــی آب ش ــرب ش ــهر از س ــایر چ ــاه
ه ــا تامی ــن گردی ــد.
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مصوبات سومین جلسه شورای فرهنگی آبفا خراسان رضوی
فراخوان ارسال مقاله به كنگره ملی علوم و مهندسی

آب و فاضالب

ســـومین كنگـــره ملـــی علـــوم و مهندســـی آب و
فاض ــاب از  4ال ــی  6آذر م ــاه  ١٣٩٩ب ــا هم ــكاری
دانش ــكده مهندس ــی دانش ــگاه ش ــیراز ،انجم ــن
آب و فاضـــاب ایـــران ،شـــركت آب و فاضـــاب اســـتان
فـــارس ،شـــركت آب و فاضـــاب شهرســـتان شـــیراز و
ســـازمان آب منطقـــه ای اســـتان فـــارس برگـــزار َمـــی
شود.
بـــه گـــزارش دبیـــر ســـومین كنگـــره علـــوم و مهندســـی
آب و فاض ــاب ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ای ــن کنگ ــره فرص ــت
منســـبی بـــرای تبـــادل نظـــر اســـاتید ،کارشناســـان و
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محققـــان کشـــور در مســـائل مربـــوط بـــه صنعـــت آب
و فاضـــاب مـــی باشـــد عالقـــه مندتـــن مـــی تواننـــد
مق ــاالت و تجربی ــات خ ــود را ت ــا تاری ــخ 5مهرم ــاه  99ب ــه
آدرس دبیرخانـــه در دانشـــگاه مهندســـی شـــماره یـــک
شیرازارســـال کننـــد.
تامی ــن و انتق ــال آب  ،جم ــع آوری  ،انتق ــال و بازچرخان ــی
فاضــاب  ،فنــاوری هــای نویــن در صنعــت آب و فاضــاب
و ارتقـــاء مقـــاوم ســـازی و بازسازیســـامانه هـــای آب و
فاض ــاب از جمل ــه محوره ــای ای ــن کنگ ــره اع ــام ش ــده
اس ــت.

ســـومین جلســـه شـــورای فرهنگـــی شـــرکت آب و
فاضـــاب خراســـان رضـــوی در ســـال جـــاری بـــه
ریاست مدیر عامل آبفای استان برگزار شد.
ب ــه گفت ــه دبی ــر ش ــورای فرهنگ ــی ش ــرکت آب و فاض ــاب
خراســـان رضـــوی در ایـــن جلســـه برنامـــه هـــای ابالغـــی
س ــتاد اقام ــه نم ــاز وزارت نی ــرو و خراس ــان رض ــوی و نح ــوه
برگـــزاری مراســـم و برنامـــه هـــای مذهبـــی و ملـــی مـــورد
بررســـی و تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت.
حســـن دشـــت بیاضـــی افزود:اعضـــای شـــورای فرهنگـــی
در ای ــن نشس ــت ب ــا توج ــه ب ــه ض ــرورت پرهی ــز از تجم ــع
در دوران پیش ــگیری از کرون ــا وی ــروس  ،ب ــر ایج ــاد فض ــای
الزم بــرای برگــزاری محافــل و تشــکیل دوره هــای آموزشــی
کارکن ــان در بس ــتر مج ــازی تاکی ــد کردن ــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه ه ــر س ــال از طری ــق کم ــک ه ــای مال ــی
هم ــکاران اق ــدام ب ــه برگ ــزاری جش ــن و اه ــداء هدای ــا ب ــه
کارمن ــدان س ــادات در ش ــرکت م ــی ش ــد خاط ــر نش ــان ک ــرد:
در ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد در ســـالجاری ایـــن مبالـــغ در

قالــب بســته هــا معیشــتی بــرای کمــک بــه ســادات نیازمنــد
اختص ــاص داده ش ــود.
بـــه گفتـــه دشـــت بیاضـــی بـــا توجـــه بـــه منویـــات مقـــام
معظـــم رهبـــری درراســـتای مواســـات و کمکهـــای مومنانـــه
در جامعه،بـــا آرزوی قبولـــی عزاداریهـــا در محـــرم وصفـــر
س ــالجاری،کمک ه ــای هیئ ــت س ــقایان حس ــینی ه ــم ک ــه در
ســـنوات قبـــل صـــرف توزیـــع غـــذای نـــذری دردهـــه اول
مح ــرم و روز تاس ــوعا بی ــن هم ــکاران م ــی ش ــد در اختی ــار
افـــراد نیازمنـــد قـــرار مـــی گیـــرد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه برگــزاری مســابقات الکترونیکــی
کت ــاب خوان ــی ه ــر دوم ــاه یکب ــار درفض ــای مج ــازی در بی ــن
خانـــواده هـــای همـــکاران محترم،بـــه مســـابقه "غدیـــر در
س ــیره ابوالفض ــل(ع)" ک ــه در ب ــازه زمان ــی غدی ــر ت ــا مح ــرم
برگـــزار خواهـــد شـــد اشـــاره کـــرد واظهـــار داشـــت:فایل
الکترونیک ــی ای ــن کت ــاب ب ــرای مطالع ــه عالق ــه من ــدان ب ــه
حضـــور در ایـــن مســـابقه بـــر روی ســـایت امـــور فرهنگـــی
ش ــرکت بارگ ــذاری ش ــده اس ــت.
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موفقیت خبرنگاران خراسان رضوی در جشنواره نیرو و رسانه
دارنــدگان آثــار برتــر دومیــن جشــنواره نیــرو و رســانه
(نـــور)در مراســـمی بـــا حضـــور وزیـــر نیـــرو تقدیـــر
شدند.
در ای ــن مراس ــم ک ــه از طری ــق ویدئ ــو کنفران ــس برگ ــزار ش ــد
اصحــاب رســانه از اســتان هــای خراســان رضــوی  ،کردســتان،
قـــم  ،تهـــران ،کرمـــان و اصفهـــان و شـــرکت مهندســـی آب و
فاض ــاب کش ــور تندی ــس و ل ــوح تقدی ــر دریاف ــت کردن ــد.
مراس ــم تجلی ــل از خبرن ــگاران اس ــتان خراس ــان رض ــوی ب ــه
میزبان ــی رئی ــس ش ــورای انس ــجام بخش ــی اس ــتان در ش ــرکت
ب ــرق منطق ــه ای ب ــا حض ــور مدیرعام ــل ای ــن ش ــرکت  ،مدی ــر
عام ــل آب منطق ــه ای و مع ــاون برنام ــه ری ــزی و تحقیق ــات آبف ــا
خراس ــان رض ــوی و ب ــا س ــخنرانی مدی ــر کل رواب ــط عموم ــی و
اط ــاع رس ــانی وزارت نی ــرو آغ ــاز ش ــد.
نحوه داوری آثار
صدیقــه ببــران در اظهــارات خــود بــا اشــاره بــه تعویــق مراســم
اه ــدای جوای ــز ب ــه برگزی ــدگان جش ــنواره نی ــرو و رس ــانه ب ــه
دلیــل شــیوع کرونــا ویــروس  ،تقــارن ایــن مراســم بــا ســالروز
ش ــهادت ش ــهید صارم ــی خبرن ــگار ایرن ــا در افغانس ــتان و روز
خبرنـــگار را بـــه فـــال نیـــک گرفـــت و در ادامـــه گزارشـــی از
نح ــوه داوری آث ــار رس ــیده ب ــه دبیرخان ــه جش ــنواره را تش ــریح
کـــرد .بـــه گفتـــه وی در مجمـــوع  557اثـــر از  197شـــرکت
کنن ــده ب ــه دبیرخان ــه جش ــنواره ارس ــال ش ــد ک ــه از  462اث ــر
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تایی ــد ش ــده 239 ،اث ــر ب ــه مرحل ــه داوری راه یاف ــت.
وی افـــزود :در نهایـــت پـــس از دو مرحلـــه داوری توســـط
اس ــتادان ح ــوزه خب ــر و روزنام ــه ن ــگاری  40اث ــر حائ ــز رتب ــه
اول تـــا ســـوم شـــدند.
تاکید بر افزایش تاب آوری جامعه
وزیـــر نیـــرو هـــم درســـخنانی وظیفـــه اصحـــاب رســـانه را
افزای ــش ت ــاب آوری جامع ــه از طری ــق اط ــاع رس ــانی دقی ــق و
ش ــفاف ب ــه وی ــژه در دوران تحری ــم ه ــای ظالمان ــه دانس ــت .
رض ــا اردکانی ــان گف ــت :ش ــرایطی ک ــه ام ــروز مل ــت ای ــران در
ح ــال س ــپری ک ــردن اس ــت ،در تاری ــخ سیاس ــی کش ــور ثب ــت
خواه ــد ش ــد.
وی موفقی ــت ه ــای وزارت نی ــرو در دو ح ــوزه دولت ــی و بخ ــش
خصوصــی را نتیجــه زحماتــی دانســت کــه اصحــاب رســانه هــم
بــه عنــوان پــل ارتباطــی ،بــا تــاش هــای خــود واطــاع رســانی ،
فعالیته ــای صنع ــت آب و ب ــرق درآن س ــهیم بودن ــد.
وی نقـــش مشـــترک خبرنـــگاران و وزارت نیـــرو در اصـــاح
روش مصـــرف در جامعـــه را خاطـــر نشـــان کـــردو افـــزود:
انگیـــزه وزارت نیـــرو از ایـــن تعامـــل افزایـــش مـــی یابـــد و
انـــرژی میگیـــرد .
وزی ــر نی ــرو خط ــاب ب ــه خبرن ــگاران تاکی ــد ک ــرد :مس ــیر پی ــش
رو را در س ــال پایان ــی فعالی ــت دول ــت تدبی ــر و امی ــد ب ــا کم ــک
همدیگ ــر ودر جه ــت خدم ــت رس ــانی موث ــر ب ــه هموطن ــان ب ــا

موفقی ــت ط ــی خواهی ــم ک ــرد.
دو اثر در حوزه آب روستایی خراسان رضوی
در ادامــه پــس از قرائــت بیانیــه جشــنواره و اظهــارات معــاون
وزارت ارشــاد و یکــی ازاســتادان حــوزه رســانه ،نفــرات برتــر
هــر رشــته مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش در رش ــته گ ــزارش مکت ــوب س ــعیده
آل ابراهی ــم از روزنام ــه ش ــهرآرا ب ــا گ ــزارش روس ــتایی "آب
ب ــه ش ــرط شناس ــنامه" رتب ــه نخس ــت را کس ــب ک ــرد و س ــمانه
راس ــخی از نیش ــابور در رش ــته خب ــر نویس ــی ب ــا عن ــوان "150
خانــوار اســحاق آبــاد گرفتــار تحریــم آب  ،بــرق و گاز"دوم شــد.
کم توجهی جامعه به مدیریت انرژی
در پای ــان اه ــداء جوای ــز مدی ــر عام ــل ش ــرکت ب ــرق منطق ــه ای
خراس ــان و رئی ــس ش ــورای انس ــجام بخش ــی اس ــتان ب ــا تقدی ــر
از جایــگاه خبرنــگاران در اطــاع رســانی  ،بــه وضعیــت صنعــت
ب ــرق کش ــور اش ــاره ک ــرد و از پایی ــن ب ــودن ن ــرخ ان ــرژی ب ــه
عن ــوان ی ــک چال ــش در کش ــور ن ــام ب ــرد.
رضـــا ریاحـــی توجـــه و حساســـیت جامعـــه بـــه صـــرف جویـــی
در مص ــرف ان ــرژی را قاب ــل قب ــل ندانس ــت و اف ــزود :بخ ــش
زی ــادی از ب ــرق تولی ــدی  ،ص ــرف رف ــاه و آس ــایش مش ــترکان
م ــی ش ــود در حالیک ــه س ــایر کش ــورها ب ــرای تولی ــد و تقوی ــت
س ــاختار اقتص ــادی بکارم ــی گیرن ــد.
وی از خبرنـــگاران خواســـت بـــا تـــاش جـــدی در ایـــن حـــوزه

جامعــه را بــه ســمت مصــرف درســت هدایــت کننــد تــا صنعــت
بــرق بتوانــد وظیفــه خــود را در خدمــت رســانی بــه بخــش هــای
مختل ــف ب ــه خوب ــی ایف ــا کن ــد.
افت سفره های زیر زمینی و نشست زمین
مدی ــر عام ــل آب منطق ــه ای اس ــتان خراس ــان رض ــوی نی ــز از
افــت ســطح ســفره هــای آب زیــر زمینــی بــه میــزان 60ســانتی
مت ــر و نشس ــت زمی ــن درح ــد  25س ــانتی مت ــر اظه ــار نگران ــی
کــرد و افــزود:در حالیکــه بخشــی از آب شــرب مــورد نیــاز شــهر
مش ــهداز س ــد دوس ــتی و فاصل ــه  180کیلومت ــری تامی ــن م ــی
ش ــود ول ــی ب ــه راحت ــی وب ــه دلی ــل مص ــرف غل ــط ه ــدر م ــی رود.
محمدعالئ ــی ب ــا بی ــان اینک ــه هی ــچ فعالیت ــی ب ــدون مدیری ــت
اف ــکار عموم ــی ب ــه نتیج ــه نم ــی رس ــد ب ــر مدیری ــت مش ــارکتی
تاکیـــد کـــرد و اظهـــار داشت:مشـــارکت مـــردم در امـــور
تهدیدهـــا را دفـــع مـــی کنـــد.
وی ارتب ــاط مدیری ــت ب ــا م ــردم و خبرن ــگاران را مه ــم خوان ــد
و متذک ــر ش ــد :در ص ــورت تضعی ــف ای ــن تعام ــل  ،خبرن ــگاران
ق ــادر ب ــه انج ــام رس ــالت خ ــود نخواهن ــد ب ــود.
وی همچنیـــن پیشـــنهاد داد بـــا ایجـــاد کمیتـــه ای متشـــکل از
روابــط عمومــی هــای آب  ،بــرق و آبفــا و همیــاری مدیــران ایــن
صنع ــت و هم ــکاری خبرن ــگاران  ،صنع ــت آب و ب ــرق اس ــتان
در س ــال ه ــای آت ــی بتوان ــد در جش ــنواره ه ــای رس ــانه و نی ــرو
رتب ــه اول را در تم ــام رش ــته ه ــا کس ــب کن ــد.

شمــــاره ،158مردادماه 1399

ب ــا حض ــور مدی ــر کل دفت ــر نظ ــارت ب ــر ط ــرح ه ــای به ــره ب ــرداری آب ش ــرکت مهندس ــی آبف ــا
کش ــور بررس ــی ش ــد:

وضعیت طرح های تامین آب  5شهر خراسان رضوی
رونـــد اجـــرای طـــرح هـــای تامیـــن آب  5شـــهر
خراســـان رضـــوی بـــا حضـــور مدیـــر کل دفتـــر
نظ ــارت ب ــر ط ــرح ه ــای به ــره ب ــرداری آب ش ــرکت
مهندسی آبفا کشور بررسی شد.
در ای ــن نشس ــت ک ــه از طری ــق ویدئوکنفران ــس برگ ــزار
ش ــد ع ــاوه ب ــر مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب آبف ــا
خراس ــان رض ــوی  ،مع ــاون به ــره ب ــرداری آب منطق ــه ای
اس ــتان ه ــم ب ــه پرس ــش ه ــای مط ــرح ش ــده پاس ــخ دادن ــد
و مدی ــر کل دفت ــر نظ ــارت ب ــر ط ــرح ه ــای به ــره ب ــرداری
آب ش ــرکت مهندس ــی را در جری ــان وضعی ــت ط ــرح ه ــای
آبرســـانی بـــه شـــهرهای قوچـــان  ،نیشـــابور  ،فیـــروزه ،
تربــت حیدریــه و ســرخس قــرار دادنــد .تاکیــد بــر تامیــن
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مناب ــع مال ــی ط ــرح ه ــای تامی ــن آب ب ــا توج ــه ب ــه افزای ــش
قیمــت هــا و انتقــال پســاب تصفیــه خانــه فاضــاب تربــت
حیدریـــه بـــه مجتمـــع فـــوالد ســـنگان خـــواف مهمتریـــن
خواســـته معاونـــان شـــرکت هـــای آبفـــا و آب منطقـــه ای
اســتان بــود  .مدیــر کل دفتــر نظــارت بــر طــرح هــای بهــره
ب ــرداری آب ش ــرکت مهندس ــی آبف ــا کش ــور ه ــم دغدغ ــه
ایـــن شـــرکت را تامیـــن آب شـــرب شـــهرها و روســـتاها
دانســت و علــی رضــا طباطبائــی از تــاش همــه جانبــه بــرای
تامیــن و افزایــش اعتبــارات تکمیــل طــرح هــای آبرســانی
خبــرداد و گفــت :شــرکت مهندســی منتظــر تامیــن اعتبــار
نخواهــد مانــد و بــه هــر شــکل ممکــن طــرح هــای آبرســانی
را ب ــه اتم ــام خواه ــد رس ــاند.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

راه اندازی انجمن "یاوران وقف آب" درخراسان رضوی
فعالیــت انجمــن "یــاوران وقــف آب" بــا انتخــاب رئیــس ،دبیــر
و اعضای این انجمن رسما در خراسان رضوی آغاز شد.
ایــن انجمــن بــا هــدف جــذب وقفیــات و تشــویق واقفیــن بــه
فعالی ــت در ح ــوزه آب ب ــه دبی ــری ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رض ــوی تش ــکیل ش ــد.
در اولی ــن نشس ــت انجم ــن ی ــاروان وق ــف آب ک ــه در آبف ــای اس ــتان
برگـــزار شـــد احمـــد یـــزدان پنـــاه معـــاون اســـتانداری بـــه عنـــوان
رئیــس و ســید ابراهیــم علــوی مدیــر عامــل آبفــای خراســان رضــوی
نی ــز ب ــه عن ــوان دبی ــر انجم ــن انتخ ــاب ش ــدند.
حس ــین اس ــماعیلیان مدیرعام ــل آبف ــا مش ــهد و محم ــد عالئ ــی مدی ــر
عام ــل آب منطق ــه ای و محم ــد ضمی ــری مش ــاور مدی ــر عام ــل آبف ــای
اس ــتان ه ــم اعض ــای ای ــن انجم ــن معرف ــی ش ــدند.
همچنی ــن مق ــرر ش ــد ه ــر ی ــک ازاعض ــا نس ــبت ب ــه معرف ــی نماین ــده
تـــام االختیـــار بـــرای حضـــور در جلســـات کارگـــروه اجرایـــی انجمـــن
ب ــه منظوربرگ ــزاری مباح ــث تخصص ــی و پیگی ــری ام ــور کارشناس ــی
اق ــدام کنن ــد.

در ای ــن نشس ــت س ــید ابراهی ــم عل ــوی مدیرعام ــل آبف ــای خراس ــان
رض ــوی ه ــدف از راه ان ــدازی انجم ــن را جب ــران کمب ــود بخش ــی از
منابــع مالــی اجــرای پــروژه هــای تامیــن آب اعــام کــرد و از مشــارکت
خیری ــن در س ــاخت  4ب ــاب ایس ــتگاه برداش ــت آب ش ــرب در ش ــهر
گناب ــاد خب ــر داد.
س ــپس محم ــد ضمی ــری مش ــاور مدی ــر عام ــل آبف ــای اس ــتان در ب ــاره
تاریخچـــه  ،انـــواع  ،عرصـــه هـــا و نشـــانه هـــای وقـــف مطالبـــی بیـــان
ک ــرد و ب ــا اش ــاره ب ــه بیانی ــه چش ــم ان ــداز و ماموری ــت انجم ــن اظه ــار
داش ــت:وظایف انجم ــن برگرفت ــه از دس ــتور العم ــل ه ــای س ــازمان
اوقـــاف و امـــور خیریـــه اســـت .در ادامـــه حجـــت االســـام ایـــزدی
مع ــاون فرهنگ ــی اداره کل اوق ــاف وام ــور خیری ــه اس ــتان ب ــا مه ــم
خوانــدن جایــگاه انجمــن ،آمادگــی ایــن اداره را بــرای ارائــه اطالعــات
و موقوف ــات مرتب ــط ب ــا موض ــوع آب اع ــام ک ــرد.
احم ــد ی ــزدان پن ــاه مع ــاون عمران ــی اس ــتانداری خراس ــان رض ــوی
ه ــم پیش ــنهاد ک ــرد انجم ــن ی ــاوران وق ــف آب از حال ــت دولت ــی خ ــارج
و اعضــا در قالــب افــراد حقیقــی فعالیــت هــای خــود را دنبــال کننــد.
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از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد:

بررسی مشکالت بخش آب شهری و روستایی شهرستان گناباد

در جلســـه مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــا
فرمانــدار و رئیــس شــورای اســامی و مدیــر امــور آبفــا
گنابـــاد راه هـــای رفـــع مشـــکالت خـــط انتقـــال آب
120کیلومتـــری بـــه گنابـــاد  ،جداســـازی آب شـــرب از فضـــای
ســـبز و رفـــع چالـــش هـــای آب روســـتایی از طریـــق ویدئـــو
کنفرانس بررسی شد.
در ایـــن نشســـت فرمانـــدار گنابـــاد بـــا تشـــریح ســـیمای آب
شـــرب شـــهرها و روســـتاهای شهرســـتان از بـــروز  11مـــورد
اتف ــاق از ابت ــدای س ــال تاکن ــون در خ ــط 120کیلومت ــری انتق ــال
آب شـــهرگناباد خبـــر داد وبـــا اشـــاره بـــه پبشـــرفت فیزیکـــی
95درص ــدی مخ ــزن ذخی ــره آب گناب ــاد اظه ــار امی ــدواری ک ــرد :
بــا بهــره بــرداری از ایــن مخــزن  ،دغدغــه شــهروندان گنابــاد در
زم ــان قط ــع آب از خ ــط انتق ــال ب ــه حداق ــل برس ــد.
تامیـــن اعتبـــار اجـــرای پـــروژه فاضـــاب گنابـــاد و نوســـازی و
بازســـازی شـــبکه آب ایـــن شـــهر بـــا 60ســـال قدمـــت از دیگـــر
خواســـته هـــای حامـــد قربانـــی فرمانـــدار شهرســـتان بـــود.
وی همچنیـــن بـــا بیـــان کســـری آب شـــهر گنابـــاد بـــه میـــزان
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50لیتـــر برثانیـــه متذکـــر شـــد15 :درصـــد آب شـــرب شـــهر
گنابـــاد صـــرف فضـــای ســـبز مـــی شـــود.
در ادامـــه دکترپورهاشـــمی رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر
گناب ــاد ه ــم ب ــا اش ــاره ب ــه ض ــرورت اص ــاح ش ــبکه داخل ــی ش ــهر
و مش ــکالت تصفی ــه خان ــه ش ــهرک ش ــهرجو خواس ــتار مس ــاعدت
آب وفاضـــاب خراســـان رضـــوی شـــد وآمادگـــی شـــهرداری را
ب ــرای جداس ــازی آب ش ــرب از فض ــای س ــبز اع ــام ک ــرد.
مدی ــر عام ــل آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ه ــم در توضی ــح
مطالـــب فرمانـــدار گنابـــاد اعـــام کـــرد  :مخـــزن 10هـــزار
مترمکعب ــی گناب ــاد و 500مترمکعب ــی روس ــتای بیلون ــد هفت ــه
دولـــت آبگیـــری و وارد مـــدار مـــی شـــوند و آذرمـــاه در ســـفر
وزی ــر نی ــرو ب ــه اس ــتان در قال ــب پوی ــش ه ــر هفت ــه ال ــف  -ب
رســـما افتتـــاح خواهنـــد شـــد.
بــه گفتــه وی بــا بهــره بــرداری از مخــزن در دســت ســاخت گنابــاد،
ظرفیــت ذخیــره ســازی آب درایــن شــهر از 14هــزار مترمکعــب
فعل ــی ب ــا  70درص ــد افزای ــش ب ــه 24ه ــزار مترمکع ــب خواه ــد
رســید.

ســـید ابراهیـــم علـــوی هزینـــه اصـــاح خـــط انتقـــال آب شـــهر
گنابــاد را بســیار بــاال دانســت و خاطــر نشــان کــرد :تعویــض ســه
کیلومت ــر از ای ــن خ ــط ب ــا اس ــتفاده از لول ــه چ ــدن ب ــه مبل ــغ اولی ــه
42میلی ــارد ری ــال اعتب ــار ب ــه مناقص ــه گذاش ــته م ــی ش ــود .
وی بــا تاکیــد براینکــه آبفــا بــا وجــود کمبــود منابــع مالــی  ،منفعــل
عم ــل نم ــی کن ــد  ،ب ــه پ ــروژه ه ــای فع ــال بخ ــش آب ش ــهر گناب ــاد
ب ــه ارزش 100میلی ــارد ری ــال و 70میلی ــارد ری ــال دی ــون آبف ــا
اش ــاره ک ــرد و اف ــزود :تامی ــن 270میلی ــارد ری ــال اعتب ــار ب ــرای
پ ــروژه ه ــای بخ ــش آب گناب ــاد خ ــارج از ت ــوان آبف ــا اس ــت.
وی در همیــن رابطــه خواســتار همــکاری جمعــی آبفــا  ،فرمانــدار
و نماین ــده شهرس ــتان ب ــرای تامی ــن اعتب ــار خ ــارج از دس ــتگاه و
اس ــتفاده از ظرفی ــت ه ــای وزارت نی ــرو ش ــد.
عل ــوی پیش ــنهاد ک ــرد همزم ــان ب ــا عملی ــات اص ــاح خ ــط انتق ــال
آب بـــه گنابـــاد  ،ازمنابـــع محلـــی و قنـــات هـــا در مواقـــع بـــروز
اتفـــاق اســـتفاده شـــود.
مدی ــر عام ــل آبف ــا اس ــتان بااش ــاره ب ــه س ــاخت واح ــداث جای ــگاه
ه ــای برداش ــت آب ب ــا کم ــک خیری ــن درقال ــب ن ــذرآب در گناب ــاد

 ،ایـــن شهرســـتان راپیشـــرو در وقـــف ونـــذرآب معرفـــی کـــرد
وگفـــت :باتوجـــه بـــه راه انـــدازی انجمـــن یـــاوران وقـــف آب
درس ــطح اس ــتان خراس ــان رض ــوی اس ــتفاده ازآب ه ــای وقف ــی
وبه ــره من ــدی از واقفی ــن درام ــر س ــقایی دردس ــتور کارق ــرار
گرفت ــه اس ــت.
وی همچنیــن خواســتاربرنامه ریــزی شهرســتان بــرای اســتفاده
ازآب م ــازاد قن ــوات جه ــت ش ــرب ش ــهروندان ش ــد و اح ــداث
جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــرب درشـــهربیدخت باکمـــک
ش ــهرداری وش ــورای اس ــامی ای ــن ش ــهر را ازدیگ ــر اقدام ــات
برش ــمرد.
وی بااشـــاره بـــه اجـــرای شـــبکه جداســـازی آب شـــرب
درشـــهرکاخک ازمناقصـــه اجـــرای ســـاخت ایســـتگاه هـــای
برداش ــت درای ــن ش ــهر خب ــرداد ک ــه ب ــزودی آغ ــاز م ــی ش ــود.
وی مشـــکل کمبـــود آب درروســـتای نـــوده پشـــنگ را یـــاد آور
ش ــد و ادام ــه داد :باانتخ ــاب پیمان ــکار حفروتجهی ــز ی ــک حلق ــه
چـــاه بـــرای رفـــع مشـــکل مـــردم ایـــن روســـتا آغـــاز خواهـــد
شد.
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بررسی راهکارهای بهبود شرایط تامین آب شرب شهرها و روستاهای شهرستان خوشاب
براهکاره ــای بهب ــود ش ــرایط تامی ــن آب ش ــرب
ش ــهرها و روس ــتاهای شهرس ــتان خوش ــاب در
نشســـت فرمانـــدار و امـــام جمعـــه ایـــن
شهرســـتان بـــا مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
خراسان رضوی بررسی شد.
در ایـــن نشســـت امـــام جمعـــه و فرمانـــدار خوشـــاب
ضم ــن تش ــریح وضعی ــت آب ش ــرب ش ــهرهای س ــلطان
آبــاد و مشــکان و روســتاهای شهرســتان بــر تامیــن آب
کمــی و کیفــی و بهســازی ونوســازی شــبکه هــای توزیــع
آب تاکی ــد کردن ــد .س ــپس مدی ــر عام ــل آبف ــا خراس ــان
رض ــوی چن ــد راه ــکار ب ــرای رف ــع چال ــش ه ــای ح ــوزه
آب شـــرب شـــهرها و روســـتاهای اســـتان و از جملـــه
شهرس ــتان خوش ــاب پیش ــنهاد داد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی ب ــا اش ــاره ب ــه چال ــش ه ــای مال ــی
و آبــی در خراســان رضــوی اظهــار داشــت:بارش هــای
مناس ــب در س ــال آب ــی ج ــاری صرف ــا باع ــث تقوی ــت آب

ه ــای س ــطحی ش ــد ول ــی س ــفره ه ــای زی ــر زمین ــی ب ــه
عن ــوان اصل ــی تری ــن منب ــع تامی ــن آب ش ــرب ش ــهرها
و روس ــتاها همچن ــان ب ــا اف ــت مواج ــه ان ــد.وی ب ــا بی ــان
اینکــه شــیوع کرونــا ویــروس و همزمــان افزایــش دمــا
 ،س ــرانه مص ــرف آب در اس ــتان را در بعض ــی مناط ــق
تـــا 30درصـــد افزایـــش داده اســـت ،افـــزود :ایـــن
افزایــش مصــرف فشــار مضاعفــی بــه منابــع تامیــن آب
اســـتان وارد کـــرده اســـت .وی ســـیرصعودی هزینـــه
ه ــای مرب ــوط ب ــه اج ــرای پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی را ی ــاد
آورشــد و بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح یــک پارچــه ســازی
شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی و
مشــکالت حــوزه آب روســتاها متذکــر شــد:پروژه هــا و
طــرح هــای آبرســانی بــا وجــود کمبــود اعتبــارات  ،قابــل
تعطی ــل نیس ــت و ب ــا ت ــاش ش ــبانه روزی هم ــکاران از
ابت ــدای س ــال ج ــاری تاکن ــون روزان ــه ش ــرایط تامی ــن
آب  10ت ــا 12روس ــتا ارتق ــاء یافت ــه اس ــت.

قطع انشعابات غیر مجاز باعث افزایش توان توزیع آب در  13روستای شهرستان سرخس شد
بــه گفتــه مدیــر امــور آبفــا ســرخس بــا شناســایی و
قطــع انشــعابات غیــر مجــاز روزانــه 200مترمکعــب
آب ب ــه ت ــوان توزی ــع در  13روس ــتای شهرس ــتان
مرزی سرخس افزوده شد.
امیـــر پـــور وحدتـــی افـــزود :ایـــن تعـــداد انشـــعاب در
دهســـتان خانگیـــران شـــامل روســـتاهای حاجـــی مـــدد،
خ ــداداد ،ش ــکراله ،چال ــه زرد  ،گل ــزار  ،دق بهل ــول  ،آبم ــال
 ،مزی ــان  ،گنبدل ــی  ،نوبنی ــاد ،اهلل نظ ــر  ،قط ــار چ ــاه و اس ــام
قلعـــه شناســـایی شـــد .وی همچنیـــن از رفـــع مشـــکل آب
ســه و  300خانــوار در ایــن شهرســتان در پــی اجــرای طــرح
ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهری و
روســـتایی خبـــردادو اظهـــار داشـــت :در نتیجـــه اســـتفاده
از امکانـــات و تـــوان فنـــی اجرایـــی امـــور آبفـــا  ،کـــم آبـــی
دهس ــتان س ــرخس ب ــا  8روس ــتای تح ــت پوش ــش ش ــامل و
ســه هــزارو 97خانــوار و بــا طراحــی مجــدد و ایجــاد کلکتــور
در خ ــط انتق ــال روس ــتای ق ــوش عظی ــم کمب ــود فش ــارآب
بخ ــش ب ــاال دس ــت روس ــتا ب ــا جمعی ــت  200خان ــوار رف ــع
شـــد .وی بـــر ادامـــه شناســـایی و جمـــع آوری انشـــعاب
غیرمجــاز بــا کاربــری هــای مختلــف در شهرســتان وهشــدار
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ب ــه متخلف ــان از هم ــکاری دادس ــتانی و نی ــروی انتظام ــی در
برخــورد بــا تخلفــات حــوزه آب شــرب در شهرســتان تقدیــر
ک ــرد.
وی نتایــج نشســت هــای مختلــف بــا دســتگاه هــای دولتــی را
تصوی ــب ارس ــال روزان ــه س ــه س ــرویس تانک ــرآب رس ــان
س ــیار ب ــه مناط ــق روس ــتایی  ،نص ــب علم ــک برداش ــت آب
خـــام توســـط جهـــاد کشـــاورزی و منابـــع آب شهرســـتان
ب ــرای تامی ــن آب دام ــداران  ،افزای ــش اعتب ــار در کمیت ــه
برنام ــه ری ــزی شهرس ــتان ب ــه می ــزان ی ــک میلی ــارد ری ــال
ب ــرای اج ــرای پ ــروژه ایس ــتگاه پمپ ــاژ روس ــتای حس ــن آب ــاد
و افزای ــش اعتب ــار رف ــع مش ــکالت آب ش ــرب  5روس ــتای
فاقــد دهیــاری بــه میــزان  1/8میلیــارد ریــال اعــام کــرد.
مدیـــر امـــور ســـرخس بـــا اشـــاره بـــه وارد مـــدار کـــردن
ایس ــتگاه پمپ ــاژ صم ــد آب ــاد ب ــرای تامی ــن فش ــار ش ــبکه و
اس ــتاندارد س ــازی  100فق ــره انش ــعاب در ای ــن روس ــتای
 102خان ــواری اظه ــار داش ــت :وضعی ــت ایس ــتگاه پمپ ــاژ
روس ــتای ش ــیرتپه ب ــا جمعی ــت  713خان ــوار اص ــاح ش ــد ،
روس ــتای کالت ــه م ــره ای ه ــم تح ــت پوش ــش ق ــرار گرف ــت
و ت ــوان تولی ــد مجتم ــع پ ــل خات ــون ب ــا ه ــزارو  47و می ــزان

آبدهـــی در روســـتاهای شـــلغمی و شـــوراب نیـــز بـــا 292
خانـــوار افزایـــش یافـــت .پوروحدتـــی همچنیـــن گفـــت :
درایــن مــدت نســبت بــه پایــش  ،اصــاح و رفــع اتفــاق خــط
انتق ــال گالوانی ــزه روس ــتای چش ــمه ش ــور ب ــا جمعی ــت 150
خانــوار و افزایــش انتقــال آبرســانی ایــن روســتا بــه میــزان
نی ــم لیت ــر ب ــر ثانی ــه اق ــدام ش ــد .وی اف ــزود :اج ــرای200
متــر خــط انتقــال  ،نصــب پمــپ شــناور و وارد مــدار نمــودن
چ ــاه رزرو و تعوی ــض پم ــپ و راه ان ــدازی ایس ــتگاه پمپ ــاژ
روســـتای معـــدن آق دربنـــد بـــا جمعیـــت  254خانـــوار،
اصــاح شــبکه توزیــع واجــرای خــط تقویتــی روســتای آصــف
آب ــاد ب ــرای تامی ــن فش ــار و جلوگی ــری از ه ــدر رف ــت آب،
تعویــض الکتــرو پمــپ شــناور ایســتگاه پمپاژروســتای اهلل
نظ ــر و تامی ــن فش ــار آب روس ــتا ،بررس ــی ش ــبکه توزی ــع و
اجـــرای
رفع مشکل کمبود فشار آب شهر مزداوند،
توس ــعه ش ــبکه توزی ــع مجتم ــع خیری ــن مس ــکن سازش ــهر ،
س ــاخت درب منه ــول بتن ــی و برگ ــزاری جلس ــه ب ــا اصح ــاب
رســانه در راســتای فرهنــگ ســازی و ترویــج اصــاح الگــوی
مص ــرف از دیگ ــر اقدام ــات ای ــن ام ــور در س ــال ج ــاری م ــی
باش ــد.

ب ــه گفت ــه عل ــوی ب ــا ه ــدف تامی ــن هزین ــه پ ــروژه ه ــای
آبرســانی جــذب مشــارکت بــه اشــکال مختلــف از جملــه
رایزنــی بــا شــوراهای اســامی روســتایی ،مشــارکت بــا
دهیــاری هــا و اســتفاده از ظرفیــت خیریــن و وجوهــات
ش ــرعی در دس ــتور کار ق ــرار گرفت ــه اس ــت ک ــه نتای ــج
خوب ــی در پ ــی داش ــته اس ــت.
وی خاطــر نشــان کرد:رفــع مشــکالت تامیــن آب شــرب
شهرس ــتان خوش ــاب ه ــم ب ــا همی ــن روش ه ــا ام ــکان
پذیراســـت و بـــرای مرمـــت شـــبکه هـــای توزیـــع آب
اســتفاده از ظرفیــت تبصــره ســه در اختیــار شــوراهای
اس ــامی راهگش ــا م ــی باش ــد.در پای ــان نشس ــت مق ــرر
شـــد اجـــرای پـــروژه ارتقـــاء کیفـــی آب شـــهر ســـلطان
آب ــاد ده ــه اول مردادم ــاه آغ ــاز ش ــود و در خص ــوص
روســـتاهای مـــورد نظـــر نیـــز  ،طـــرح هـــای پیشـــنهادی
کارشناســـان دفتـــر فنـــی شـــرکت آبفـــا مـــاک عمـــل
ق ــرار بگی ــرد.
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

فقط تیتر

ارتقاء زیرساخت های مرکز داده آبفا خراسان رضوی
زیرســـاخت هـــای مرکـــز داده شـــرکت آب و
فاضـــاب اســـتان خراســـان رضـــوی ارتقـــاء
یافـــت .معـــاون منابـــع انســـانی و تحقیقـــات
آبفــای خراســان رضــوی ضمــن بیــان ایــن مطلــب گفــت:
نظـــر بـــه پیشـــرفت روزمـــره فنـــاوری اطالعـــات در
سراســـر دنیـــا ،همـــه ســـازمان هـــا و شـــرکت هـــا مـــی
بایس ــت نس ــبت ب ــه بهب ــود وضعی ــت زیرس ــاختی و ب ــه
روزســـازی تجهیـــزات و سیســـتم هـــا اقـــدام کننـــد.
محمدعب ــاس زاده اف ــزود :ش ــرکت آبف ــا ه ــم ب ــا توج ــه
بـــه افزایـــش حجـــم داده هـــای ســـازمانی و همچنیـــن
نی ــاز ب ــه افزای ــش ق ــدرت پ ــردازش اطالع ــات اق ــدام
بـــه خریـــد یـــک دســـتگاه ( SAN Storageتجهیـــزات
ذخی ــره س ــازی تح ــت ش ــبکه)و س ــه دس ــتگاه Server
کرد.
عبـــاس زاده افـــزود :ایـــن موضـــوع از ابتـــدای ســـال
 1396در دس ــت پیگی ــری ب ــود ک ــه ب ــه دلی ــل کمب ــود
نقدینگـــی محقـــق نشـــده بـــود و بـــا حمایـــت هـــای
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مدیرعامـــل بـــا مبلغـــی در حـــدود ده میلیـــارد ریـــال
امـــکان پذیـــر شـــد.
بـــه گفتـــه وی بـــا افـــزودن ایـــن تجهیـــزات  ،حجـــم
ذخی ــره س ــازی و همچنی ــن ق ــدرت پ ــردازش اطالع ــات
تجهی ــزات زیرس ــاختی ش ــرکت ب ــه دوبراب ــر افزای ــش
یاف ــت .
وی ارتقــاء ســطح خدمــات فنــاوری اطالعــات در شــرکت
و بهبـــود ارائـــه خدمـــات غیرحضـــوری بـــه مشـــترکین
را از نتای ــج ای ــن اق ــدام دانس ــت ک ــه گام موث ــری در
راســـتای تحقـــق دولـــت الکترونیـــک محســـوب مـــی
ش ــود.
وی از نصـــب ایـــن تجهیـــزات در اتـــاق ســـرور ســـتاد
مرک ــزی خب ــر داد و اب ــراز امی ــدواری ک ــرد  :ب ــا عنای ــت
بـــه یکپارچهســـازی شـــرکت آب و فاضـــاب شـــهری و
روس ــتایی خری ــد ای ــن تجهی ــزات بتوان ــد نی ــاز س ــاختار
جدی ــد و ازدی ــاد تع ــداد پرس ــنل س ــازمانی ش ــرکت و
افزایـــش حـــوزه خدماترســـانی را برطـــرف کنـــد.

الکتروپمـــپ چـــاه مجتمـــع درخـــت ســـنجد بخـــش رخ
تربـــت حیدریـــه تعمیـــر شـــد
تـــوان چـــاه آب مشـــترک روســـتایی زاوه و تربـــت
حیدریـــه افزایـــش مـــی یابـــد
تعوی ــض پم ــپ س ــوخته ایس ــتگاه پمپ ــاژ ثام ــن آبف ــای
ترب ــت حیدری ــه
وضعیــت برونســپاری در آبفــا تربــت حیدریــه ممیــزی
شــد
الکتروپم ــپ مجتم ــع خ ــرم بخ ــش رخ ترب ــت حیدری ــه
تعوی ــض ش ــد
آغ ــاز به ــره ب ــرداری از چ ــاه دوم مجتم ــع ن ــوری بخ ــش
رخ ترب ــت حیدری ــه
اتفاق شبکه اصلی آب شهر بار رفع شد
بررســـی راه هـــای ارائـــه آبرســـانی بـــه روســـتاهای
حصـــار و بـــوژان بخـــش مرکـــزی
مدیـــر عامـــل آبفـــا نیشـــابور بـــا فرمانـــدار زبـــر خـــان
دیـــدار و گفتگـــو کـــرد
نصـــب شـــیر فلکـــه  250بـــروی خـــط انتقـــال خیابـــان
اســـتقالل نیشـــابور
برگــزاری جلســه رســیدگی بــه نحــوه پرداخــت قبــوض
شــهربار
معـــاون بهـــره بـــرداری وتوســـعه آب آبفـــا خراســـان
رضـــوی ازپـــروژه هـــای آبفـــا ســـبزوار بازدیـــد کـــرد
ایمنـــی مجتمـــع هـــای آبرســـانی روســـتایی ســـبزوار
ارزیابـــی شـــدند
بررسی وپیگیری مشکالت آب شرب شهر روداب
مشـــکل قدیمـــی فاضـــاب اهالـــی قلعـــه نـــو شـــهر
ســـبزوار برطـــرف شـــد
آبفـــای ســـبزوار15میلیاردریال از مشـــترکان
روســـتایی طلـــب دارد
توزیــع آب روســتاهای مجتمــع ظفرششــتمد مدیریــت
مــی شــود
نماینده کارگران امور قوچان انتخاب شد
نشســـت سرپرســـت امـــور تایبـــاد بـــا امـــام جمعـــه
شهرســـتان برگـــزار شـــد
بازدیـــد بخشـــدار مرکـــزی و سرپرســـت امـــور آبفـــا
تایبـــاد از روســـتای اســـد آبـــاد دربنـــد
مشـــکالت آب شـــرب روســـتای بهلـــول آبـــاد تایبـــاد
بررســـی شـــد
دادگســـتری شهرســـتان از مســـئول حقوقـــی آبفـــای

تایب ــاد تقدی ــر ک ــرد
بررسی روند اجرای طرح تکریم درامور کاشمر
دیدار مدیر امور کاشمر با شهردار
راه هـــای مشـــارکت شـــورای اســـامی وشـــهرداری
ش ــهربیدخت درتوس ــعه جایگاهه ــای آب ش ــرب بررس ــی
ش ــد
کارگروه حفاظت ازمنابع آب درگناباد برگزار شد
اتفاق خط انتقال گناباددراسرع وقت رفع شد
برگـــزاری جلســـه هماهنگـــی جمعیـــت ناجیـــان آب
شـــاخه گنابـــاد
انتخاب نماینده کارگران امورگناباد
بررس ــی مش ــکالت تامی ــن آب بخ ــش کاخ ــک باحض ــور
مدیرعام ــل آب منطق ــه ای
برگ ــزاری دومی ــن جلس ــه ه ــم اندیش ــی درخص ــوص
جداس ــازی فض ــای س ــبز ازش ــبکه آب ش ــرب درگناب ــاد
رعای ــت دس ــتورالعمل ه ــای بهداش ــتی درامورطرقب ــه
ش ــاندیز
برگـــزاری ســـومین جلســـه قاریـــان کنتورخـــوان
امورآبفاطرقبـــه شـــاندیز
ام ــور ب ــرق طرقب ــه ش ــاندیز در بهین ــه س ــازی مص ــرف
ان ــرژی تاسیس ــات آب هم ــکاری م ــی کن ــد
راه ــکار رف ــع مش ــکل آب ش ــرب روس ــتای چ ــاه خاص ــه
ویران ــی ش ــاندیز
بهبودوضعیـــت کلرزنـــی شـــبکه آب شـــرب
شـــهر مز د ا و ند
تعویـــض الکتروپمـــپ هـــای شـــناور ایســـتگاه هـــای
پمپاژروســـتای و پمپاژمجتمـــع جـــواد االئمـــه(ع) دق
بهلـــول ســـرخس
برگزاری دومین کمیته برنامه ریزی امور سرخس
تالش آبفا سرخس برای وصول مطالبات
اصالح خط انتقال آب کالته های سنگان خواف
مسئول حراست امور فریمان معرفی شد
نصب و راه اندازی پمپ چاه شماره یک قلندرآباد
راه انـــدازی مجـــدد سیســـتم پیامکـــی چـــاه مجتمـــع
فیـــض آبـــاد فریمـــان
تعویض لوله آبده چاه شماره یک شهر جنگل
تعویض شبانه الکتروپمپ چاه مرادآباد باخرز
برنامه ریزی امور باخرز برای وصول مطالبات
حض ــور مدی ــر ام ــور باخ ــرز در برنام ــه رادیوی ــی زالل
زندگ ــی
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● تربت حیدریه
با صرف  5/5میلیارد ریال اعتبار انجام شد:

تامی ــن آب ش ــرب پای ــدار 1750خان ــوار روس ــتایی در
شهرســتان تربــت حیدریــه

 170متــر کابــل و  175متــر لولــه پلــی اتیلــن جهــت انتقــال آب
و همچنی ــن  200مت ــر لول ــه  110پل ــی اتیل ــن ب ــه منظورانتق ــال
لجــن انجــام کــه بخــش زیــادی از آن هــا بــه تصفیــه خانــه منتقــل
ش ــده اس ــت.
بررسی وضعیت مشکالت آب شرب روستای بخش رخ:
مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب تبص ــره دو ترب ــت حیدری ــه
از تامی ــن آب ش ــرب پای ــدار ه ــزارو 750خان ــوار روس ــتایی دو
بخ ــش کدک ــن و رخ در ای ــن شهرس ــتان خبرداد.ص ــادق یوس ــفی
ب ــا اش ــاره ب ــه دهگردش ــی نماین ــده م ــردم ترب ــت حیدری ــه در
مجل ــس ش ــورای اس ــامی و مع ــاون اس ــتاندار و فرمان ــدار وی ــژه
شهرســـتان و بررســـی شـــرایط حـــوزه آب شـــرب روســـتاهای
بخ ــش کدک ــن و بخ ــش رخ اظه ــار داش ــت :در پ ــی حض ــور ای ــن
افـــراد در روســـتاها کـــه منجـــر بـــه ابـــاغ چنـــد مصوبـــه شـــد
پ ــروژه ه ــای تامی ــن آب مناط ــق مواج ــه ب ــا تن ــش آب ــی در دس ــتور
کار ق ــرار گرف ــت .وی ای ــن پ ــروژه ه ــا را تهی ــه لول ــه توس ــعه
شــبکه آبرســانی کدکــن ،اجــرای پــروژه اصــاح شــبکه آبرســانی
روســـتای جوادیـــه بـــه طـــول  ۲۵۰متـــر ،آبرســـانی بـــه خانـــه
ه ــای بنی ــاد مس ــکن  ،تجهی ــز چ ــاه ش ــماره دو مجتم ــع آبرس ــانی
روس ــتاهای ن ــوری ،قج ــاق ،پاگ ــدار ،ش ــور حص ــار و غنچ ــی و چ ــاه
شـــماره دو روســـتای ســـرباال اعـــام کـــرد کـــه بـــا اعتبـــار پنـــج
میلی ــارد و  500میلی ــون ری ــال از مح ــل مناب ــع داخل ــی ش ــرکت
ابف ــا ترب ــت حیدری ــه عملیات ــی ش ــد.به گفت ــه وی همچنی ــن ب ــا
پیگیریه ــای بعم ــل آم ــده پ ــروژه اص ــاح ش ــبکه نس ــر نی ــزاز
مح ــل اعتب ــارات عمران ــی س ــال ۹۸ب ــا ج ــذب پیمان ــکار ش ــروع
ش ــد ک ــه در ح ــال اج ــرا اس ــت.

آغـــاز نصـــب تجهیـــزات برقـــی ســـوله تغلیـــظ لجـــن
تصفیـــه خانـــه فاضـــاب تربـــت حیدریـــه
عملی ــات نص ــب تجهی ــزات برق ــی س ــوله تغلی ــظ لج ــن تصفی ــه
خان ــه فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه آغ ــاز ش ــد .ب ــه گفت ــه رئی ــس
اداره به ــره ب ــرداری فاض ــاب ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه
اکیـــپ نصـــاب در دو شـــیفت کاری در حـــال نصـــب تجهیـــزات
هســتند .موســی علــوی افزود:اقدامــات الزم بــرای تهیــه حــدود
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100درص ــد جمعی ــت ش ــهری و  94درص ــد جمعی ــت
روس ــتایی شهرس ــتان ترب ــت حیدری ــه تح ــت پوش ــش
خدم ــات آبف ــا ق ــرار دارن ــد

در روســـتاها دانســـت وبـــا توجـــه بـــه محدودیـــت منابـــع آبـــی
،خواس ــتار مش ــارکت اهال ــی ،دهی ــاری ه ــا و ش ــوراها در تروی ــج
فرهن ــگ بهین ــه مص ــرف واص ــاح الگ ــوی مص ــرف ش ــد.
یوس ــفی همچنی ــن متقاضی ــان س ــرمایه گ ــذاری در ح ــوزه آب
وفاضـــاب را بـــرای اســـتفاده ازتســـهیالت تعییـــن شـــده بـــه
همـــکاری دعـــوت کـــرد.
همچنی ــن ب ــه منظ ــور جب ــران کمب ــود آب روس ــتای س ــرباال بخ ــش
رخ ترب ــت حیدری ــه چ ــاه ش ــماره  2ای ــن روس ــتا پ ــس از تجهی ــز
مـــورد بهـــره داری قـــرار گرفـــت  .بـــه گفتـــه مســـئول انـــرژی
ش ــرکت آبف ــا ترب ــت حیدری ــه الکتروپم ــپ ش ــناور ای ــن چ ــاه ک ــه
در عمــق  170متــری نصــب شــده اســت  4لیتــر برثانیــه تــوان
تولی ــد دارد.غی ــور صف ــار اف ــزود :چ ــاه ش ــماره ی ــک ای ــن روس ــتا
 5لیتــر برثانیــه دبــی دارد کــه بــا تجهیــز چــاه جدیــد مشــکل کــم
آب ــی روس ــتا ت ــا ح ــدودی برط ــرف ش ــده اس ــت.
وی اع ــام کرد:بااج ــرای پ ــروژه اص ــاح ش ــبکه آب روس ــتاهای
جوادی ــه وس ــرهنگ ،تجهی ــز چ ــاه ش ــماره دو مجتم ــع آب رس ــانی
روس ــتاهای ن ــوری ،قجاق،پاگ ــدار ،ش ــور حص ــار و غنچ ــی و چ ــاه
ش ــماره دو روس ــتای س ــرباال در بخ ــش رخ مش ــکالت تامی ــن آب
روس ــتا نش ــینان ح ــل ش ــد.
درابتــدای جلســه بخشــدار ،دهیــاران ورئیــس اداره ابفــای رخ
در ب ــاره مش ــکالت بخ ــش آب و همچنی ــن اقدام ــات انج ــام ش ــده
مطالب ــی بی ــان کردن ــد.
بخـــش رخ بـــا 430روســـتا و جمعیتـــی بالـــغ بـــر 23هـــزار نفـــر،
8هـــزارو 736مشـــترک تحـــت پوشـــش آبفـــا دارد.

حفــر چــاه در ســازند هــای ســخت بــرای تامیــن آب شــهر
تربــت حیدریه

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب تربــت حیدریــه اعــام کــرد:
100درص ــد جمعی ــت ش ــهری و  94درص ــد جمعی ــت روس ــتایی
شهرس ــتان تح ــت پوش ــش خدم ــات آبف ــا ق ــرار دارن ــد.
ص ــادق یوس ــفی در جلس ــه بررس ــی راه ه ــای رف ــع مش ــکالت آب
شـــرب روســـتاهای منطقـــه جلگـــه رخ اظهـــار داشـــت :مشـــکل
بـــی آبـــی وقطـــع آب در روســـتاها وشـــهرهای تحـــت پوشـــش
وجــود نــدارد ولــی برخــی نقــاط مرتفــع روســتاها بدلیــل اجــرای
نامناس ــب ش ــبکه توزی ــع ب ــا کمب ــود فش ــار مواج ــه ان ــد.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم اصــاح شــبکه داخلــی آب شــرب روســتاها
افــزود :در ایــن ارتبــاط مقــرر شــد شــرکت آبفــای شهرســتان بــا
همــکاری دهیــاران اقدامــات الزم را انجــام دهــد.
وی فرس ــودگی لول ــه ه ــای آب ش ــبکه داخل ــی وب ــروز اتفاق ــات
متعــدد  ،وجــود تعــداد زیــاد دام ســبک وســنگین در روســتاهاو
عــدم رعایــت الگــوی مصــرف را از عمــده علــل کمبــود آب شــرب

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

نش ــان ک ــرد :ب ــا وارد م ــدار ش ــدن ای ــن چ ــاه  ،ت ــوان تولی ــد آب
شهرســتان  25لیتردرثانیــه افزایــش مــی یابــد و کمبــود فشــار
ه ــم در مناط ــق باالدس ــت ش ــهرتربت حیدری ــه رف ــع م ــی ش ــود.

حمــل 30هــزار مترمکعــب لجــن انباشــت ســنوات قبــل
از تصفیــه خانــه فاضــاب تربــت حیدریــه

معــاون نظــارت و پایــش محیــط زیســت اســتان خراســان رضوی از
تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه بازدی ــد کرد.مدیرعام ــل
ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه در ای ــن بازدی ــد گف ــت
 :در ی ــک س ــال گذش ــته اقدام ــات خوب ــی ب ــرای ارتق ــاء فرآین ــد
تصفی ــه فاض ــاب در تصفی ــه خان ــه انج ــام ش ــده اس ــت  .ص ــادق
یوس ــفی ای ــن اقدام ــات را خری ــد و نص ــب بلوئره ــای هواده ــی
علیرغ ــم تحری ــم ه ــای موج ــود  ،خری ــد تجهی ــزات تغلی ــظ لج ــن از
خــارج کشــور بــا هزینــه ای بالــغ بــر  30میلیــارد ریــال  ،احــداث
ســـوله نصـــب تجهیـــزات و حمـــل 30هـــزار مترمکعـــب لجـــن
انباش ــته ش ــده س ــنوات قب ــل ب ــه خ ــارج از تصفی ــه خان ــه اع ــام
کـــرد.وی از ارتقـــاء کلیـــه تابلـــو بـــرق هـــای موجـــود بـــا هزینـــه
 5میلیـــارد ریـــال خبـــرداد و اظهـــار داشـــت :ارتقـــاء سیســـتم
آش ــغال گی ــر و دان ــه گی ــر در ورودی فاض ــاب ب ــه تصفی ــه خان ــه
در دس ــتور کار اس ــت.

ســـه کیلومتـــر از شـــبکه توزیـــع آب شـــهر تربـــت
حیدریـــه اصـــاح مـــی شـــود

مع ــاون به ــره ب ــرداری ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه ب ــا اش ــاره
بــه جابجایــی چــاه شــماره دو  2اســفیوخ اظهــار داشــت :ایــن چــاه
ب ــه دلی ــل کاه ــش دب ــی جابج ــا ش ــد .محم ــود اس ــماعیلی اف ــزود:
چـــاه جدیـــد طـــی دو مرحلـــه تـــا عمـــق 250متـــردر ســـازندهای
ســـخت حفـــر و پـــس از طـــی مراحـــل مختلـــف و ضـــرورت رفـــع
نیـــاز مبـــرم شهرســـتان بـــه منابـــع آبـــی جدیـــد بـــرای گـــذر از
بح ــران تابس ــتان  ،بص ــورت موق ــت وارد م ــدار ش ــد.وی خاط ــر
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جلســـه بررســـی عملکـــرد پـــروژه اصـــاح شـــبکه توزیـــع آب
تربــت حیدریــه بــا حضورمحمــد ســلطانی اصــل مدیردفتــر بهــره
بــرداری وآب بــدون درآمــد آبفــا خراســان رضــوی برگــزار شــد.
در ابت ــدای جلس ــه مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه
گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده در حــوزه مهندســی را ارائــه
داد و گفــت :ایــن پــروژه بطــول  3کیلومتــر و بــا اعتبــاری بالــغ بــر
 26میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات عمرانــی ســال  98-99در
حــال اجــرا مــی باشــد.صادق یوســفی افــزود :در ابتــدای شــروع
پ ــروژه پیمان ــکار پیش ــرفت خوب ــی داش ــت و توانس ــت در م ــدت
زم ــان تعیی ــن ش ــده بخ ــش قاب ــل توجه ــی از مس ــیر م ــورد نظ ــر
را حف ــاری و لول ــه گ ــذاری کن ــد ول ــی ب ــه تدری ــج رون ــد کار کن ــد
ش ــد .وی گف ــت  :ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در روزه ــای پایان ــی س ــال
مالـــی هســـتیم و جـــذب اعتبـــارات عمرانـــی از اهمیـــت باالیـــی
برخــوردار اســت و از طرفــی زمــان اجــرای پــروژه محــدود اســت
ل ــذا از پیمان ــکار و دس ــتگاه نظ ــارت انتظ ــار داری ــم ب ــا انج ــام ب ــه
موقـــع و تســـریع در اجـــرای پـــروژه شـــاهد برگشـــت اعتبـــار
نباشــیم .در خاتمــه پیمانــکار پــروژه گفــت :رونــد صــدور مجــوز
از ســوی شــهرداری تســریع شــود تــا بتوانیــم در کمتریــن زمــان
عملی ــات اجرای ــی را ب ــه اتم ــام برس ــانیم.

بس ــیج ای ــن ش ــهر خب ــر داد و اف ــزود  :مخ ــزن بس ــیج در م ــواردی
بــه علــت بــروز مشــکل در برخــی چــاه هــا بــا کاهــش دبــی ورودی
و حج ــم ک ــم آب مواج ــه م ــی ش ــد ک ــه ب ــا ای ــن عملی ــات نس ــبت
ب ــه تامی ــن پای ــدار و ذخی ــره س ــازی آب در ای ــن مخ ــزن 5000
مت ــر مکعب ــی اق ــدام ش ــد .وی ادام ــه داد  :ای ــن خ ــط ب ــا اعتب ــار
دو میلیـــارد و 500میلیـــون ریـــال در حـــال اجـــرا مـــی باشـــد و
همزمــان عملیــات اتصــال خــط انتقــال چــاه شــماره  13بــه مخــزن
ه ــم انج ــام م ــی ش ــود.وی گف ــت :ب ــا اتم ــام ای ــن پ ــروژه ش ــاهد
تقویــت فشــار در مناطــق باغچــه بــان ،بســیج و احســان خواهیــم
ب ــود ک ــه باع ــث رضای ــت من ــدی مش ــترکان خواه ــد ش ــد.

رئی ــس اداره بخ ــش می ــان جلگ ــه شهرس ــتان نیش ــابور گف ــت :
ب ــا تعوی ــض پم ــپ چ ــاه ایس ــتگاه پمپ ــاژ رئیس ــی در کمت ــر از 9
س ــاعت جری ــان آب در ش ــش روس ــتای رئیس ــی  ،قاس ــم آب ــاد ،
دهن ــه  ،کالت ــه حس ــن آب ــاد  ،درخ ــت س ــنجد  ،ب ــاغ جه ــان و فت ــح
اهلل مجــددا برقــرار شــد.محبی زاده افــزود  :در زمــان تعویــض
پمـــپ  ،روســـتاهای مواجـــه بـــا قطعـــی آب بـــا تانکـــر آبرســـانی
ش ــدند.

اص ــاح وبهس ــازی کام ــل خ ــط انتق ــال و ش ــبکه توزی ــع
روس ــتای خی ــر آب ــاد شهرس ــتان نیش ــابور

کمبـــود آب در روســـتای درخـــت ســـنجد نیشـــابور
برطـــرف شـــد
مدیـــر امـــور مهندســـی شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور از
اص ــاح کام ــل خ ــط انتق ــال و ش ــبکه توزی ــع روس ــتای خی ــر آب ــاد
بخـــش مرکـــزی شهرســـتان نیشـــابور خبـــر داد.
رســـتمی ایـــن عملیـــات را شـــامل لولـــه گـــذاری خـــط انتقـــال و
ش ــبکه توزی ــع آب ب ــه ط ــول ه ــزارو 700مت ــر  ،س ــاخت دو ب ــاب
حوضچـــه و نوســـازی  15فقـــره انشـــعاب بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر
یـــک میلیـــارد و 500میلیـــون ریـــال اعـــام کـــرد کـــه از منابـــع
روس ــتاهای فاق ــد دهی ــاری معی ــن فرمان ــداری و بخش ــی ه ــم از
مناب ــع داخل ــی ش ــرکت تامی ــن ش ــد.

تامین فشار آب 5هزار مشترک در شهر نیشابور
مشـــکل کمبـــود آب روســـتای درخـــت ســـنجد بخـــش میـــان
جلگ ــه شهرس ــتان نیش ــابور در کمتری ــن زم ــان ممک ــن برط ــرف
شـــد.محبی رئیـــس بخـــش میـــان جلگـــه گفـــت  :بـــا توجـــه بـــه
خراب ــی پم ــپ آب ایس ــتگاه پمپ ــاژ کالت ــه حس ــن آب ــاد  ،ب ــا اع ــزام
اکی ــپ به ــره ب ــرداری شهرس ــتان ب ــه مح ــل نس ــبت ب ــه تعوی ــض
پمــپ اقــدام و مشــکل کمبــود دبــی آب روســتای درخــت ســنجد
مرتف ــع ش ــد.
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برنامـــه رادیویـــی زالل زندگـــی بـــه موضـــوع آب در
نیشـــابور پرداخـــت

●نیشابور

مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب تبص ــره دو نبش ــابور اظه ــار
داش ــت :مش ــکل فش ــار آب پن ــج ه ــزار مش ــترک درای ــن ش ــهر ب ــا
اقدام ــات مهندس ــی رف ــع ش ــد.
عل ــی رض ــا اخوی ــان ای ــن اقدام ــات را تفکی ــک زون ه ــای  3و 4
شـــبکه توزیـــع آب در محـــدوده کمربنـــدی نیشـــابور و اجـــرای
عملی ــات اتص ــال ش ــبکه  800ب ــه ش ــبکه توزی ــع ای ــن مناط ــق ب ــا
لول ــه  300ف ــوالدی اع ــام ک ــرد .
وی هزین ــه اج ــرای ای ــن عملی ــات را دو میلی ــارد و 500میلی ــون
ری ــال ش ــامل خری ــد اتص ــاالت و لول ــه اع ــام ک ــرد ک ــه منج ــر ب ــه
رضای ــت من ــدی بیش ــتر ش ــهروندان ش ــد.
وی همچنی ــن از اج ــرای خ ــط ش ــبکه ارتباط ــی مخ ــازن بینال ــود و
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آب ش ــرب  6روس ــتای بخ ــش می ــان جلگ ــه نیش ــابور
برق ــرار ش ــد

برنام ــه زن ــده رادیوی ــی ص ــدای خراس ــان ب ــا دع ــوت از مع ــاون
اس ــتاندار و فرمان ــدار  ،مدی ــر عام ــل و معاونی ــن ش ــرکت آبف ــا
نیشــابور بــا محوریــت صرفــه جویــی درمصــرف آب بــه روی آنتــن
رفــت.در ایــن برنامــه زنــده رادیویــی مدیرعامــل آبفــا نیشــابور
ب ــه پرس ــش ه ــای خبرن ــگار رادی ــو خراس ــان رض ــوی پاس ــخ و
توضیح ــات مبس ــوطی از خدم ــات انج ــام ش ــده در ح ــوزه ش ــهری
و روســتایی را ارائــه داد .قامتــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار
شهرســتان نیشــابور هــم گفــت  :بــا توجــه بــه کمبــود آب مشــکل
قط ــع در ش ــهر احس ــاس و گ ــزارش نش ــد و ای ــن ام ــر مدیری ــت
جهـــاد گونـــه و قـــوی مـــی طلبـــد کـــه تاکنـــون بـــدون مشـــکل
توانســـته ایـــم آن را پشـــت ســـر بگذاریـــم.در ادامـــه جعفـــر
تمی ــز مع ــاون به ــره ب ــرداری ش ــرکت گف ــت  :ب ــا حف ــاری  5حلق ــه
چــاه در بخــش هــای مختلــف روســتایی  ،مشــکل روســتاهایی کــه
دچ ــار کمب ــود و قط ــع آب بودن ــد برط ــرف و ب ــا به ــره ب ــرداری از
 5حلق ــه چ ــاه منطق ــه فوش ــنجان در اف ــق  1400مش ــکل کمب ــود
آب ش ــهر نیش ــابور ب ــه حداق ــل خواه ــد رسید.س ــیفی مس ــئول
رواب ــط عموم ــی ش ــرکت نی ــز گف ــت :رواب ــط عموم ــی ش ــرکت ب ــا
برنامــه ریــزی مــدون در ابتــدای ســال بــه آمــوزش راهکارهــای
صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب م ــی پ ــردازد ک ــه از مهمتری ــن آنه ــا
آم ــوزش 15هزاردان ــش آم ــوز ب ــا هم ــکاری آم ــوزش و پ ــرورش
و برگ ــزاری پوی ــش ه ــای مردم ــی در بوس ــتان ه ــا  ،مس ــاجد و
م ــکان ه ــای پ ــر ت ــردد م ــی باش ــد.

قطع 16انشعاب غیر مجاز آب در شهر بار نیشابور

رئیــس اداره آب و فاضــاب شــهر بــار نیشــابور از قطــع  16فقــره
انشــعاب غیــر مجــاز آب در ایــن شــهر خبــر داد .فاطمــه حســینی
گف ــت  :ب ــا توج ــه ب ــه جلس ــات و دیداره ــای متع ــدد مدی ــر عام ــل
ش ــرکت ب ــا دادس ــتان نیش ــابور و ام ــام جمغ ــه ش ــهر و م ــردم ب ــار
و تاکی ــد ب ــر جم ــع آوری انش ــعابات غی ــر مج ــاز  ،ب ــا دس ــتور وی ــژه
دادس ــتان نیش ــابور ب ــه نی ــروی انتظام ــی و هم ــکاری ام ــام جمع ــه
نس ــبت ب ــه قط ــع  16فق ــره انش ــعاب آب اق ــدام ش ــدوی گف ــت :
پــس از قطــع انشــعابات غیــر مجــاز  ،متخلفــان بــرای ســیر مراحــل
قانون ــی ب ــه مراج ــع قضای ــی معرف ــی ش ــدند.وی از ش ــهروندان
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خواس ــت قب ــل از کش ــف ،نس ــبت ب ــه مج ــاز ک ــردن انش ــعابات
غی ــر مج ــاز اق ــدام کنن ــد.

●سبزوار

رف ــع مش ــکل کمب ــود آب ش ــرب روس ــتای کهن ــه آب
س ــبزوار

ارتقاءشاخصبهرهمندیآبروستاییدرسبزوار

مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب س ــبزوار گف ــت  :ب ــا افزای ــش
شـــاخص بهـــره منـــدی آب  11،روســـتای ایـــن شهرســـتان از
چرخ ــه آبرس ــانی تانک ــری خ ــارج شدند.حس ــین ریاض ــی اف ــزود
 :ســـال گذشـــته  39روســـتای شهرســـتان ســـبزوار بـــا تانکـــر
آبرســـانی مـــی شـــدند کـــه ایـــن رقـــم در حـــال حاضـــر بـــه 28
م ــورد رس ــیده اس ــت .وی ب ــا بی ــان اینک ــه عم ــده ای ــن روس ــتاها
ب ــه عل ــت کمب ــود مناب ــع تامی ــن آب پای ــدار و ی ــا دوری از مجتم ــع
ه ــای آبرس ــانی  ،ب ــا تانک ــر س ــیار آبرس ــانی م ــی ش ــوند اضاف ــه
ک ــرد  :ب ــا اج ــرای ط ــرح ه ــای آبرس ــانی ط ــی س ــال ه ــای گذش ــته
ش ــاخص به ــره من ــدی آب روس ــتایی س ــبزوار از  76درص ــد ب ــه
 94درص ــد افزای ــش یافت ــه اس ــت .

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

مش ــکالت هش ــت روس ــتای روداب در دهگردش ــی نماین ــدگان
م ــردم در مجل ــس ش ــورای اس ــامی م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت
.ای ــن برنام ــه ب ــرای بررس ــی و ح ــل مش ــکالت م ــردم روس ــتاهای
تس ــبند  ،حمی ــره  ،بنج ــخ  ،اجن ــورد ،همای ــی  ،ذوالف ــرخ  ،گ ــراب
وچـــاه تلـــخ بـــا حضـــور نماینـــدگان مـــردم در مجلـــس شـــورای
اســـامی  ،مســـئوالن آبفـــا ســـبزوار و روداب و جمعـــی از
مس ــئولین دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی در اجتم ــاع م ــردم روس ــتاهای
مذک ــور برگ ــزار ش ــد.

20درصدمشــترکان آب روســتایی ســبزوار پرمصرف
هستند

رفعاتفاقخطانتقال700فایبرگالس سبزوار

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار گفـــت :شـــاخص
بهرهمنـــدی روســـتاهای شهرســـتان از آب بهداشـــتی ظـــرف
هفـــت ســـال اخیـــر نســـبت بـــه گذشـــته ۱۸درصـــد افزایـــش
داشـــته اســـت.
حس ــین ریاض ــی اف ــزود :ای ــن موفقی ــت در نتیج ــه توج ــه وی ــژه
دولــت تدبیــر و امیــد بــه موضــوع آب بــه خصــوص در چارچــوب
ط ــرح ه ــای توس ــعه روس ــتایی حاص ــل ش ــده اس ــت.
وی افـــزود :پیـــش از آغـــاز فعالیـــت دولـــت یازدهـــم شـــاخص
بهرهمنـــدی از آب روســـتایی در ســـبزوار  ۷۶درصـــد بـــود کـــه
پ ــس از هف ــت س ــال ب ــه  ۹۴درص ــد رس ــید.
وی یکـــی از اقدامـــات مهـــم دولـــت در تامیـــن آب روســـتایی
ســـبزوار را اجـــرای طـــرح "مجتمـــع آبرســـانی ظفـــر" بـــه طـــول
 ۲۲۰کیلومت ــر اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :اج ــرای ای ــن ط ــرح
 ۵۲روس ــتا در بخ ــش ه ــای روداب و شش ــتمد و برخ ــی مناط ــق
عشـــایری شهرســـتان را زیـــر پوشـــش خدمـــات شـــرکت آب و
فاضـــاب قـــرار داد.
وی افـــزود :ســـاکنان  ۱۳۰روســـتا از مجمـــوع  ۱۵۸روســـتای
شهرســـتان ســـبزوار هماینـــک از خدمـــات شـــبکه آبرســـانی
بهـــره میبرنـــد.
ریاض ــی گفت:ش ــرکت آب و فاض ــاب س ــبزوار ب ــرای تصفی ــه و
انتق ــال آب م ــورد مص ــرف روس ــتاهای شهرس ــتان  ۱۵۵مخ ــزن
بـــا مجمـــوع حجـــم  ۱۷هـــزار و  ۵۷۰مترمکعـــب ۴۱ ،ایســـتگاه
پمپـــاژ و  ۳۸تاسیســـات کلرزنـــی را مدیریـــت میکنـــد.
مرک ــز شهرس ــتان  ۳۰۶ه ــزار نف ــری س ــبزوار در فاصل ــه ۲۳۰
کیلومتــری غــرب مشــهد واقــع اســت ۷۸ .هــزار نفــر از جمعیــت
س ــبزوار در  ۱۶۰روس ــتای ای ــن شهرس ــتان س ــکونت دارن ــد.
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بخش ــدار مرک ــزی شهرس ــتان س ــبزوار گف ــت  :مش ــکل ک ــم آب ــی
و افـــت فشـــار آب روســـتای کهنـــه آب بـــا اقدامـــات مناســـب و
مدیریـــت خـــوب آبفـــای شهرســـتان تـــا انـــدازه زیـــادی مرتفـــع
ش ــد.علی رض ــا یحی ــی آب ــادی اف ــزود :ب ــا اج ــرای ای ــن پ ــروژه ن ــه
تنه ــا مش ــکل آب ش ــرب روس ــتای کهن ــه آب بلک ــه روس ــتاهای
همج ــوار ش ــامل س ــنگ س ــفید  ،رازقن ــد  ،عش ــرت آب ــاد ک ــه از
مجتمـــع رســـالت مشـــروب مـــی شـــوند رفـــع خواهـــد شـــد.وی
اظه ــار داش ــت  :بخ ــش مرک ــزی دارای  54روس ــتا ب ــا جمعی ــت
 26ه ــزار نف ــر م ــی باش ــد ک ــه ب ــا اقدام ــات خوب ــی ک ــه امس ــال
انج ــام ش ــد مش ــکالت آب ــی روس ــتاهای بخ ــش مرک ــزی مرتف ــع
شـــد.همچنین بـــه گفتـــه مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
تبص ــره دو س ــبزوار ،مش ــکل آب ش ــرب مناط ــق روس ــتایی ای ــن
شهرســتان بــا اقدامــات انجــام شــده بــه حداقــل رســیده اســت.
حســین ریاضــی افزود:ایــن شهرســتان در ســال جــاری بــا اصــاح
شــبکه  ،اجــاره آب قنــات  ،حفــر و جابجایــی چــاه از کمتریــن تنــش
و بح ــران آب در س ــطح ش ــهرها و روس ــتاهای اس ــتان برخ ــوردار
ب ــوده اس ــت .

خـــروج  11روســـتای شهرســـتان ســـبزوار از چرخـــه
آبرســـانی تانکـــری

کارش ــناس مس ــئول ش ــبکه و انش ــعابات ش ــرکت آب و فاض ــاب
شهرســـتان ســـبزوار از رفـــع اتفـــاق خـــط انتقـــال لولـــه 700
فایب ــرگالس در س ــبزوار خب ــر داد .عب ــاس روزب ــه گف ــت  :ای ــن
خ ــط انتق ــال ک ــه تامی ــن کنن ــده آب زون  cاز طری ــق مخ ــزن 20
ه ــزار مترمکعب ــی ج ــاده اس ــفراین م ــی باش ــد در پ ــی عملی ــات
حف ــاری پیمان ــکار دچ ــار اتف ــاق ش ــد.به گفت ــه وی ای ــن اتف ــاق در
کوت ــاه تری ــن زم ــان ممک ــن و ب ــا مدیری ــت فش ــار ش ــبکه توزی ــع
ب ــدون قطع ــی آب رف ــع ش ــد.

دهگردشـــی نماینـــدگان مـــردم و مســـئوالن آبفـــا
ســـبزوار

مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار گف ــت
20 :درصـــد مشـــترکان آب روســـتایی ایـــن شهرســـتان پـــر
مص ــرف هس ــتند و الگ ــوی مص ــرف آب را رعای ــت نم ــی کنن ــد.
حس ــین ریاض ــی اف ــزود  :بیش ــترین آب روس ــتایی در صنای ــع ،
مراکــز دامپــروری وپــرورش طیــور مناطــق پیرامونــی روســتایی
مص ــرف م ــی ش ــود .
ب ــه گفت ــه وی ب ــا توج ــه ب ــه اش ــتغال بخ ــش صنای ــع  ،دامپ ــروری
و طی ــور مناط ــق روس ــتایی بای ــد ب ــرای تامی ــن آب ای ــن مص ــارف
ج ــدای از آب ش ــرب چ ــاره اندیش ــی ش ــود.مدیرعامل ش ــرکت
آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار گف ــت  :در س ــه م ــاه نخس ــت
امس ــال ی ــک میلی ــون و  800ه ــزار مترمکع ــب آب ب ــرای تامی ــن
آب مناط ــق روس ــتایی شهرس ــتان س ــبزوار تولی ــد ش ــد.
وی میانگیــن مصــرف آب هــر فــرد را  150لیتــر در شــبانه روز
اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ب ــا اج ــرای ط ــرح ه ــای آبرس ــانی در
ســال هــای گذشــته شــاخص بهــره منــدی آب روســتایی ســبزوار
از  76درص ــد ب ــه  94درص ــد افزای ــش یافت ــه اس ــت.

پوش ــش ش ــبکه فاض ــاب در س ــبزوار ب ــه  92درص ــد
رس ــید
مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار گف ــت:
پوش ــش ش ــبکه فاض ــاب در ای ــن ش ــهر ب ــه  92درص ــد رس ــید.
حســین ریاضــی گفــت :ایــن عــدد بــا احــداث  30کیلومتــر شــبکه

شمــــاره ،158مردادماه 1399

شناســـایی 4300مـــورد انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب در
ســـبزوار

ب ــا تعمی ــر ب ــه موق ــع و مهندس ــی مج ــدد ایس ــتگاه پمپ ــاژ کالت ــه
خویـــی مجتمـــع دشـــتاب باخـــرز  ،مشـــترکین تحـــت پوشـــش
ایـــن مجتمـــع از فشـــار مناســـب آب برخـــوردار شـــدند .بـــروز
مشـــکل در تابلـــو کنتـــرل پمپـــاژ کالتـــه خویـــی  ،روســـتاهای
تح ــت پوش ــش ای ــن مجتم ــع را ب ــا کاه ــش فش ــار ش ــبکه مواج ــه
ک ــرده بود.ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی آبف ــا باخ ــرز ای ــن تابل ــو ب ــا
برنام ــه نویس ــی مج ــدد PLCو تعوی ــض سنس ــور فش ــار مس ــیر
خ ــط انتق ــال ب ــه منظ ــور برخ ــورداری ازعملک ــرد بهت ــر و پای ــداری
فش ــار اس ــتاندارد تعمی ــر ش ــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

عام ــل آبف ــا خراس ــان رض ــوی و مس ــاعدت مدی ــر عام ــل ش ــرکت
شــهرک هــای صنعتــی اســتان بــه ســر انجــام رســید.به گفتــه وی
ب ــا واگ ــذاری ای ــن چ ــاه ک ــه نق ــش بس ــیار مهم ــی در بهب ــود و رف ــع
ک ــم آب ــی روس ــتای م ــرزی و گم ــرک دوغ ــارون دارد  10لیت ــر ب ــر
ثانی ــه ب ــه ت ــوان آب ــی آبف ــا تایب ــاد اف ــزوده ش ــد .

مســـابقه نقاشـــی ویـــژه فرزنـــدان همـــکاران امـــور
تایبـــاد برگـــزار شـــد

●بردسکن

جمـــع آوری فاضـــاب محقـــق شـــد.وی افـــزود  :طـــی دو ســـال
گذش ــته  15ه ــزار انش ــعاب جدی ــد در س ــطح ش ــهر س ــبزوار ب ــه
وی ــژه مناط ــق حاش ــیه ای ای ــن ش ــهر ب ــه ش ــبکه فاض ــاب متص ــل
ش ــده اس ــت.
وی اضافـــه کـــرد  :محلـــه قلعـــه نـــو در غـــرب ســـبزوار هـــم از
جملـــه ســـکونتگاه هـــای غیررســـمی ایـــن شـــهر اســـت کـــه بـــا
اتص ــال بی ــش از  70درص ــد ای ــن منطق ــه ب ــه ش ــبکه فاض ــاب ،
مش ــکالت بهداش ــتی و اجتماع ــی س ــاکنان آن رف ــع ش ــده اس ــت.

کسری150لیتر درثانیه آب شرب در سبزوار

تاکیـــد فرمانـــدار بـــر رفـــع مشـــکل آب روســـتای
"محمدزورآب"بردســـکن
نشس ــت ش ــورای پیش ــگیری از ج ــرم وحف ــظ حق ــوق بی ــت الم ــال
ب ــا رعای ــت پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی در س ــالن جلس ــات ش ــرکت
آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار برگـــزار شـــد.مدیرعامل
شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار در ایـــن جلســـه
گزارشــی از اقدامــات و عملکــرد شــرکت ارائــه کــرد وگفــت  :از
س ــال  96ت ــا س ــال  98ح ــدود چه ــار ه ــزارو 300فق ــره انش ــعاب
غی ــر مج ــاز شناس ــایی ک ــه از ای ــن تع ــداد س ــه ه ــزارو 60فق ــره
تبدیـــل بـــه مجـــاز و  487فقـــره بـــه مراجـــع قضایـــی گـــزارش
ش ــده اس ــت .حس ــین ریاض ــی آرای ص ــادره در م ــورد انش ــعابات
غیرمج ــاز را  350فق ــره اع ــام ک ــردو اف ــزود  :در اج ــرای م ــاده
 9الیح ــه قانون ــی رف ــع تج ــاوز از تاسیس ــات آب و ب ــرق کش ــور
نســبت بــه رفــع تجــاوز از حریــم خطــوط انتقــال آب و فاضــاب و
ســاخت و ســاز غیرمجــاز بــه طــول ســه هــزارو  300متــر در ســال
گذشـــته اقـــدام شـــده اســـت .در ادامـــه کارشـــناس مســـئول
ام ــور حقوق ــی و قرارداده ــا توضیحات ــی درب ــاره قان ــون مج ــازات
اس ــامی در ارتب ــاط ب ــا صنع ــت آب و فاض ــاب ارائ ــه داد.

●باخرز

برخـــورداری روســـتاهای مجتمـــع دشـــتاب باخـــرز از
فشـــار اســـتاندارد در شـــبکه
مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار گف ــت
 :تولیـــد آب شـــرب ایـــن شـــهر هزارلیتـــر در ثانیـــه اســـت کـــه
حـــدود  150لیتـــر در ثانیـــه کمبـــود آب شـــرب دارد .حســـین
ریاض ــی اف ــزود  :ش ــهر  250ه ــزار نف ــری س ــبزوار  110ه ــزار
مش ــترک آب دارد ک ــه ب ــرای جب ــران کس ــری موج ــود  ،نس ــبت
ب ــه هوشمندس ــازی ش ــبکه توزی ــع آب مش ــترکان اق ــدام ش ــده
اســت.وی اظهــار داشــت :ایــن شــرکت عــاوه بــر هوشمندســازی
و مدیری ــت کاه ــش فش ــار ش ــبکه در س ــاعات بام ــدادی  ،اج ــرای
پـــروژه هـــای تامیـــن آب پایـــدار را در دســـتور کار قـــرار داده
اس ــت .
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فرمانـــدار بردســـکن باتفـــاق معـــاون برنامـــه ریـــزی و عمرانـــی
فرمان ــداری  ،بخش ــدار اناب ــد  ،مس ــئول ح ــوزه نمایندگ ــی ول ــی
فقی ــه در جه ــاد کش ــاورزی و تع ــدادی از روس ــای دس ــتگاه ه ــای
اجرایـــی شهرســـتان بـــه صـــورت دهگردشـــی از روســـتاهای
عشـــایری چشـــمه ســـفید  ،ســـیناب  ،محمـــد زورآب و ریـــزآب
بخ ــش اناب ــد بازدی ــد و ب ــا روس ــتائیان گفتگ ــو کردن ــد .
در ایـــن دیدارهـــا مجتبـــی شـــاکری فرمانـــدار بردســـکن بـــا
توج ــه ب ــه اینک ــه در فص ــل تابس ــتان ق ــرار داری ــم توج ــه ج ــدی
ب ــه تأمی ــن آب ش ــرب در س ــطح روس ــتاها ب ــه وی ــژه روس ــتاهای
مناط ــق عش ــایری را ض ــروری دانس ــت ک ــه مق ــرر ش ــد ب ــا اق ــدام
امـــور آبفـــا شهرســـتان مشـــکل آب روســـتای محمـــدزورآب تـــا
ی ــک م ــاه آین ــده مرتف ــع ش ــود .

بـــه مناســـبت عیـــد ســـعید غدیـــر  ،مســـابقه نقاشـــی ویـــژه
فرزنـــدان همـــکاران در امـــور آبفـــای تایبـــاد برگزارشـــد.پیرو
مصوب ــه ش ــورای فرهنگ ــی ام ــور همزم ــان باعی ــد س ــعید غدی ــر
خ ــم  ،عی ــد والی ــت  ،مس ــابقه نقاش ــی وی ــژه فرزن ــدان هم ــکار
ب ــا موض ــوع غدی ــر در ام ــور آبف ــای تایب ــاد برگ ــزار ش ــد  .در ای ــن
مســـابقه کـــه بـــه منظـــور آشـــنایی کـــودکان و نســـل جدیـــد بـــا
واقعــه مهــم غدیــر ،بــر پــا شــد  30 ،نفــر از فرزنــدان همــکاران
در رده ه ــای س ــنی مختل ــف ش ــرکت کردن ــد.در پای ــان ب ــا حض ــور
سرپرســـت و اعضـــای شـــورای فرهنگـــی امـــور  ،بـــه شـــرکت
کنن ــده جوای ــزی اه ــدا ش ــد .

رفــع مشــکل کمبــود آب شــرب روســتای بهلــول آبــاد
تایبــاد

●تایباد

اس ــتفاده از چ ــاه صنعت ــی ب ــرای تقوی ــت ت ــوان آب ــی
ش ــهر تایب ــاد
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب تایب ــاد اع ــام کرد:ی ــک حلق ــه چ ــاه
صنعت ــی ب ــرای تقوی ــت ت ــوان آب ــی ش ــهر تایب ــاد ب ــه ای ــن ام ــور
واگ ــذار ش ــد.بابا غیب ــی اف ــزود :ای ــن اق ــدام ب ــا پیگی ــری مدی ــر

سرپرســـت امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان تایبـــاد گفـــت :
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مش ــکل ک ــم آب ــی و اف ــت فش ــار آب روس ــتای بهل ــول آب ــاد رف ــع
ش ــد .باب ــا غیب ــی اف ــزود  :ب ــا بازدی ــد میدان ــی و برگ ــزاری جلس ــه
ب ــا دهی ــار و ش ــورای اس ــامی ای ــن روس ــتا و هماهنگ ــی ب ــا اداره
راهــداری و حمــل نقــل جــاده ای شهرســتان ،اقــدام بــه عملیــات
عبــور عرضــی خــط و رفــع مشــکل کــم آبــی روســتای بهلــول آبــاد
ش ــد.

طغانـــی رئیـــس شـــورای شـــهر تایبـــاد ضمـــن طـــرح معضـــات و
مشــکالت تامیــن آب شــرب شــهر تایبــاد  ،از تــاش شــبانه روزی
امـــور شهرســـتان در کاهـــش مشـــکالت تقدیـــر کـــرد .اصـــاح
ش ــبکه فرس ــوده آبرس ــانی  ،جلوگی ــری از قطع ــی و اف ــت فش ــار
و پاس ــخگویی ب ــه هن ــگام ب ــه متقاضی ــان از دیگ ــر م ــوارد مط ــرح
ش ــده در ای ــن نشس ــت ب ــود.

آغازپروژهتوسعهشبکهشهرمشهدریزه

نصب دستگاه کلر زن در گمرک مرزی دوغارون

سرپرســـت امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان تایبـــاد گفـــت:
پ ــروژه توس ــعه ش ــبکه آب ش ــرب ش ــهر مش ــهدریزه شهرس ــتان
تایبــاد آغــاز شــد .باباغیبــی افــزود :ایــن پــروژه در پــی افزایــش
تعـــداد منـــازل مســـکونی و نبـــود شـــبکه توزیـــع مناســـب در
دس ــتور کار ق ــرار گرفت.ب ــه گفت ــه وی در همی ــن رابط ــه نس ــبت
ب ــه توس ــعه  400مت ــر ش ــبکه توزی ــع در ش ــهر مش ــهدریزه ب ــا
مش ــارکت ش ــورای ش ــهر و م ــردم ش ــهر مش ــهدریزه اق ــدام م ــی
ش ــود.

سرپرس ــت ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان تایب ــاد گف ــت  :ی ــک
دس ــتگاه کل ــر زن در راس ــتای افزای ــش ضری ــب کنت ــرل کیفی ــت
آشـــامیدنی گمـــرک مـــرزی دوغـــارون و پاســـگاه هـــای مـــرزی
نص ــب و راه ان ــدازی ش ــد.بابا غیب ــی تنظی ــم ،تزری ــق و ان ــدازه
گی ــری می ــزان کل ــر باقیمان ــده (کلرزن ــی ش ــده) در ای ــن ش ــبکه
را از مزای ــای ای ــن اق ــدام برش ــمرد و اظه ــار داش ــت  :ب ــا نص ــب
و راه ان ــدازی ای ــن دس ــتگاه ه ــا ام ــکان بررس ــی همزم ــان کل ــر
باقیمان ــده در ش ــبکه توزی ــع آب فراه ــم ش ــد.

همفکــری اعضــای شــورای اســامی و سرپرســت امــور
تایبــاد بــرای رفــع مشــکالت حــوزه آب

●خلیل آباد

تجلیلازهمکاربازنشستهآبفایخلیلآباد

علیرضـــا محمـــدزاده  ،موفقیـــت هـــای روزافـــزون شـــرکت را
مدیــون تــاش صادقانــه چنیــن همکارانــی دانســت و بــا اهــدای
ل ــوح و هدی ــه از زحم ــات همکاربازنشس ــته قدردان ــی ک ــرد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

●خواف
شناسایی و قطع20انشعاب غیر مجاز آب در خواف

کش ــف  5فق ــره انش ــعاب غیرمج ــاز آب در شهرس ــتان
خلی ــل آب ــاد

ب ــه هم ــت اداره مش ــترکین و هم ــکاری مدی ــر ام ــور پن ــج فق ــره
انش ــعاب غیرمج ــاز در ش ــهر خلی ــل آب ــاد کش ــف ومتخلفی ــن ب ــه
مراجـــع قانونـــی معرفـــی شـــدند .مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب
خلی ــل آب ــاد ضم ــن اع ــام ای ــن خب ــر گفت:اس ــتفاده غی ــر مج ــاز از
ش ــبکه آب براس ــاس م ــاده  660قان ــون مج ــازات اس ــامی ج ــرم
ب ــوده ومش ــمول جریم ــه اس ــت .کاظم ــی تصری ــح ک ــرد :کس ــانی
ک ــه از طری ــق انش ــعابات غیرمج ــاز ب ــه ش ــبکه وص ــل م ــی ش ــوند،
عــاوه بــر نپرداختــن هزینــه خدمــات  ،بــا تجــاوز بــه حقــوق دیگــر
مشــترکان ،شــبکه را در معــرض خطــر آلودگــی قــرار مــی دهنــد.

منابــع آب شــرب شهرســتان خلیــل آبــاد دبــی ســنجی
شــد

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب خ ــواف در جلس ــه کمیت ــه بررس ــی
انش ــعابات غی ــر مج ــاز گف ــت :اف ــرادی ک ــه ب ــه ص ــورت غیرمج ــاز
از شـــبکه آب گیـــری مـــی کننـــد ،حجـــم زیـــادی از آب شـــرب
شهرســـتان را هـــدر داده و بـــه مصـــرف مـــوارد غیـــر از شـــرب
میرس ــانند.جواد س ــاالری اظه ــا ر داش ــت :از اواس ــط تی ــر م ــاه
تاکن ــون ،ب ــا گش ــت زن ــی بیوقف ــه اکی ــپ شناس ــایی انش ــعابات
غیــر مجــاز 20،فقــره انشــعاب غیرمجــاز آب کشــف و قطــع شــده
اس ــت.

شـــبکه داخلـــی روســـتاهای بـــاغ بخشـــی و مهابـــاد
شهرســـتان خـــواف تعویـــض مـــی شـــود
پـــروژه تعویـــض  21کیلومتـــر شـــبکه داخلـــی روســـتای بـــاغ
بخش ــی شهرس ــتان خ ــواف آغ ــاز ش ــد .کلن ــگ عملی ــات تعوی ــض
شــبکه توزیــع آب روســتاهای بــاغ بخشــی و مهابــاد بخــش جلگــه
زوزن شهرس ــتان خ ــواف ط ــی مراس ــمی ب ــه زمی ــن زده ش ــد.به
گفتــه جــواد ســاالری مدیرامــور خــواف ایــن پــروژه بــا مشــارکت
ق ــرارگاه ثام ــن االئم ــه س ــپاه پاس ــداران اجرای ــی ش ــد.

●خوشاب

جلسه شورای اداری شهرستان خوشاب عنوان شد:

تاکیــد مدیرعامــل آبفا خراســان رضوی بر اســتفاده از
وجوهــات شــرعی بــرای رفــع مشــکالت آب روســتاهای
خوشاب

جلســه همفکــری و هــم اندیشــی شــورای اســامی شــهر تایبــاد
و سرپرس ــت ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان در مح ــل س ــالن
جلس ــات ش ــورای اس ــامی ش ــهر برگ ــزار ش ــد.در ای ــن جلس ــه
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همکاربازنشس ــته آبف ــای خلی ــل آب ــاد تجلی ــل ش ــد.به گ ــزارش
روابــط عمومــی امــور آبفــای خلیــل آبــاد  ،در ایــن مراســم محمــد
کاظم ــی مدی ــر ام ــور ضم ــن تقدی ــر از ت ــاش ه ــای چندی ــن س ــاله

منابــع آب شــرب شهرســتان خلیــل آبــاد پیمایــش ودبــی ســنجی
شــد.
ایــن اقــدام بــا هــدف دقیــق ســازی اطالعــات ثبتــی ،بــا مقادیــرآب
موجــود در شهرســتان بــه صــورت دوره ای انجــام مــی شــود.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی در شــورای
اداری خوشـــاب بـــر اســـتفاده از وجوهـــات شـــرعی بـــرای رفـــع
مشــکالت بخــش آب ایــن شهرســتان تاکیــد کرد.ســید ابراهیــم
علــوی در ایــن نشســت کــه بــا محوریــت ارتقــاء خدمــات آبرســانی
و رف ــع مش ــکالت آب ش ــرب روس ــتایی و ش ــهری برگ ــزار ش ــد ب ــا
بی ــان اهمی ــت توج ــه عموم ــی ب ــه مص ــرف صحی ــح آب ش ــرب و

شمــــاره ،158مردادماه 1399

●درگز
بازدیــد مدیــر وتیــم بحــران امــور از منطقــه ســیل زده
میانکــوه درگــز

مهمتری ــن برنام ــه ه ــای ای ــن ام ــور اس ــت.

مص ــرف آب ش ــرب در رش ــتخوار 25درص ــد افزای ــش
یافــت

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

انشـــعاب غیرمجـــاز در زمیـــن کشـــاورزی روســـتای اندنجـــرد
رش ــتخوار شناس ــایی و قط ــع شد.سرپرس ــت آبف ــای رش ــتخوار
گفت:بـــا اجـــرای طـــرح پیمایـــش انشـــعابات آب در روســـتاهای
رش ــتخوار ی ــک رش ــته انش ــعاب غیرمج ــاز آب در یک ــی از زمی ــن
ه ــای کش ــاورزی روس ــتای اندنج ــرد رش ــتخوار شناس ــایی و قط ــع
ش ــد.وی افزود:ای ــن ط ــرح در روس ــتاهایی ک ــه ب ــا اف ــت فش ــار
مواج ــه هس ــتند ب ــه ص ــورت مس ــتمر اج ــرا م ــی ش ــود و اف ــراد
خاط ــی تح ــت پیگ ــرد ق ــرار م ــی گیرن ــد.

●سرخس

اظهــار نگرانــی از فقــر آبــی اســتان خراســان رضــوی بــه واســطه
خشکســـالی هـــای اخیـــر اظهـــار داشـــت :گرمـــای زود هنـــگام و
ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا باع ــث افزای ــش مص ــرف آب در اس ــتان
ش ــده اس ــت.وی همچنی ــن چال ــش ه ــای ح ــوزه آب روس ــتاهای
شهرس ــتان خوش ــاب از جمل ــه س ــه روس ــتای (س ــوزنده ،بلق ــان
آبــاد  ،ســیدآباد) و روســتاهای واقــع در دره یــام را خاطــر نشــان
ک ــرد و خواس ــتار اس ــتفاده از وجوه ــات ش ــرعی ب ــا حمای ــت ام ــام
جمع ــه و فرمان ــدار شهرس ــتان و نماین ــدگان م ــردم در مجل ــس
شـــورای اســـامی و همراهـــی شـــوراها و دهیـــاران شـــد .در
پایــان مدیــر عامــل آبفــا اســتان بــه همــراه فرمانــدار و مســئوالن
محلــی از پــروژه هــای در حــال اجــرای شهرســتان بازدیــد بعمــل
آورد و راهکاره ــای مناس ــب جه ــت گ ــذر از بح ــران ک ــم آب ــی در
تابس ــتان ارائ ــه داد.

تجهیزچاهکمکیمجتمعالغدیرشهرستانخوشاب

نصب فلوتر در مخازن آب مزداوند سرخس

مدیـــر واعضـــای تیـــم بحـــران امـــور آب و فاضـــاب درگـــز از
منطقـــه ســـیل زده میانکـــوه ایـــن شهرســـتان بازدیـــد کردنـــد.
در س ــیل اخیرتاسیس ــات آبرس ــانی روس ــتاهای بخ ــش میانک ــو
،خادمانل ــو ،گپ ــی ودربن ــدی علی ــا ب ــا  413خان ــوار دچ ــار وقف ــه
ش ــد.

●رشتخوار

انش ــعابات آب روس ــتای باس ــفر رش ــتخوار پیمای ــش
م ــی ش ــود

سرپرســـت آبفـــای رشـــتخوار بـــا مســـئول دفتـــر ارتباطـــات
مردمـــی نماینـــده رشـــتخوار و خـــواف دیـــدار و گفـــت و گـــو
کرد.محمدج ــواد نجف ــی در ای ــن جلس ــه ضم ــن ارائ ــه گزارش ــی
از وضعیـــت منابـــع و تاسیســـات موجـــود گفـــت:آب شـــرب در
شهرس ــتان رش ــتخوار از طری ــق  22حلق ــه چ ــاه در روس ــتاها و 5
حلقــه چــاه در شــهرهای رشــتخوار و جنــگل تامیــن مــی شــود.وی
افــزود :در تابســتان ســال جــاری بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا
مص ــرف آب ت ــا ح ــدود 25درص ــد افزای ــش داش ــت ک ــه همی ــن
امــر موجــب بــروز مشــکالت کــم آبــی و کــم فشــاری در روســتاها
ش ــد.نجفی ه ــم چنی ــن یک ــی از مه ــم تری ــن دالی ــل ک ــم آب ــی در
روســـتاها را وجـــود  60هـــزار راس دام عنـــوان کـــرد و گفـــت
جداس ــازی آب ش ــرب از دام  ،کم ــک زی ــادی ب ــه کاه ــش اف ــت
فش ــار خواه ــد ک ــرد.وی تخصی ــص و حف ــر ش ــش حلق ــه چ ــاه در
شهرســتان را از مهمتریــن برنامــه هــای ســال آینــده برشــمرد و
افــزود :در غیــر ایــن صــورت در ســال آینــده بــا بحــران کــم آبــی
در منطق ــه و شهرس ــتان مواج ــه خواهی ــم ش ــد.

شناســایی و قطــع انشــعاب غیرمجــاز روســتای اندنجرد
رشتخوار

چـــاه کمکـــی مجتمـــع الغدیـــر شهرســـتان خوشـــاب تجهیـــز و
وارد مـــدار شـــد.این چـــاه بـــا هـــدف رفـــع مشـــکل آب شـــرب
روســـتاهای ســـوزنده ،بلقـــان آبـــاد و ســـیدآباد تجهیـــز شـــد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی مدی ــر عام ــل ش ــرکت آبف ــای خراس ــان در
پ ــی بازدی ــد از منطق ــه دس ــتور تجهی ــز ای ــن منب ــع آب ــی را ص ــادر
کردکـــه بـــا مشـــارکت دهیـــاران و شـــورای اســـامی بخشـــی از
هزینـــه هـــای مالـــی عملیـــات تجهیـــز و راه انـــدازی چـــاه کمکـــی
تامیـــن و پرداخـــت و مشـــکل کمبـــود آب شـــرب مجتمـــع رفـــع
ش ــد.
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مدیـــر آبفـــای شهرســـتان رشـــتخوار گفـــت :انشـــعابات آب
روســتای باســفر بــرای شناســایی انشــعابات غیــر مجــاز پیمایــش
م ــی ش ــود.محمدجواد نجف ــی اظه ــار ک ــرد :انش ــعابات غیرمج ــاز
یکــی از مهمتریــن دالیــل افــت فشــار آب در شــبکه هــای توزیــع
و س ــبب ه ــدر روی حج ــم زی ــاد آب ش ــرب محس ــوب م ــی ش ــود.
وی اف ــزود :نص ــب انش ــعاب غی ــر مج ــاز ب ــا وج ــود خس ــارت ه ــای
مال ــی هزین ــه ه ــای ج ــاری را افزای ــش داده و خدم ــات رس ــانی
مطلــوب بــه مشــترکین را تــا حــدودی بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد
بــه همیــن ســبب شناســایی و جمــع آوری انشــعابات غیرمجــاز از

بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آبفـــا ســـرخس لینـــک بیســـیم گیرنـــده
وفرس ــتنده ب ــرای جلوگی ــری ازس ــرریز مخ ــازن وهدررف ــت آب
شـــهرمزداوند نصـــب و راه انـــدازی شـــد.
امیــر پــور وحدتــی افــزود :بانصــب وراه انــدازی ایــن تجهیــزات
ع ــاوه ب ــر ارتب ــاط مخ ــزن جم ــع آوری ومخ ــزن ذخی ــره آب ش ــهر
مزداونــد  ،تنظیــم اتوماتیــک ارتفــاع مخــزن شــهر بطــور همزمــان
ب ــا اتص ــال لین ــک بیس ــیم ب ــه س ــامانه کل ــر زن ــی ومی ــزان تزری ــق
کل ــر نی ــز مدیری ــت م ــی ش ــود.

آغاز طرح مطالعات آب یابی در سرخس

ب ــا توج ــه ب ــه نب ــود مناب ــع تامي ــن آب ش ــرب پاي ــدار در روس ــتاي
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بزن ــگان وروس ــتاهاي مجتم ــع سيدالش ــهدا واج ــاره آب قن ــات
بـــاغ بيشـــه وچشـــمه ســـر آســـياب روســـتاي بزنـــگان ســـرخس
طـــرح مطالعـــات زميـــن شناســـي بـــا هـــدف شناســـايي منبـــع
پايدارانجـــام شـــد .مديـــر امـــورآب وفاضـــاب شهرســـتان
ســرخس هــدف طــرح را جمعيــت بــاالي روســتاي بزنــگان  ،ايجــاد
منب ــع آب ــي قاب ــل اطمين ــان و پاي ــدار و همچني ــن زيان ــده ب ــودن
شـــركت در اجـــاره آب از كشـــاورزان اعـــام كـــرد.
امی ــر پوروحدت ــي ع ــدم ه ــم خوان ــي درآم ــد حاص ــل از ف ــروش
آب واج ــاره س ــنگين آن وهمچني ــن مقطع ــي ب ــودن آب چش ــمه
وقنــات و در نتيجــه نيــاز مبــرم بــه منبــع آبــي پايــداررا از دالیــل
انجــام مطالعــات زميــن شناســي و آبيابــي در منطقــه اعــام کــرد.

پایشمنابعتامینآبشربشهرسرخس

هـــای جدیدچـــاه آب  ،درآینـــده نزدیـــک شـــاهدارائه خدمـــات
پایدارآبرســـانی بـــه روستانشـــینان خواهیـــم بـــود.

حفـــر چـــاه بـــرای افزایـــش تـــوان آب شـــاندیز و
روســـتاهای مجـــاور

وتحویــل امورمــی شــود.وی درادامــه باتوجــه بــه بــروز مشــکالت
اجرایـــی طـــرح تصفیـــه فاضـــاب شـــهرطرقبه قـــول همـــکاری
الزم بـــرای پیگیـــری موضـــوع را داد.علـــی اصغـــر پاکـــروان
مدیرآبفــا طرقبــه شــاندیز هــم گزارشــی ازعملکــرد یــک ســالگذش ــته ام ــور را ارائ ــه ک ــرد وخواس ــتارتخصیص اعتب ــارالزم
بـــرای اجـــرای عملیـــات پـــروژه هـــای فاضـــاب شـــد .امورآبفـــا
طرقب ــه ش ــاندیزدرحال حاضرحدودپن ــج هزارمش ــترک فاض ــاب
داردک ــه 15درصدمش ــترکین آب راش ــامل م ــی ش ــود.

تصمی ــم ج ــدی امورآبفاطرقب ــه ش ــاندیز ب ــرای رف ــع
مش ــکل ک ــم آب ــی روس ــتاها
مديـــر امـــورآب و فاضـــاب ســـرخس گفـــت  :ســـامت آب
آشــاميدني از اهميــت ويــژه اي برخــوردار بــوده و خــط قرمزامــور
آب و فاض ــاب شهرس ــتان م ــي باش ــد .امی ــر پوروحدت ــی ب ــا مه ــم
خوان ــدن نق ــش نظارت ــي مرك ــز بهداش ــت ب ــر فعالي ــت دس ــتگاه
هــاي متولــي تاميــن آب شــرب از پايش آب اشــاميدني  ،بررســي
كيفي ــت ميكروب ــي و فيزيك ــي وش ــيميايي آب ش ــرب مطاب ــق ب ــا
اس ــتانداردهاي مل ــي ب ــا هم ــکاری مرك ــز بهداش ــت شهرس ــتان
و واح ــد كنت ــرل كيفي ــت امورخب ــرداد.وی مطلوبي ــت آب ش ــرب
شـــهر ســـرخس را بـــه لحـــاظ فقـــدان عوامـــل ميكروبـــي100
درصداع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ام ــور س ــرخس گندزداي ــي
و انجـــام آزمايشـــات ميكروبـــي  ،فيزيكـــي و شـــيميايي آب را
بص ــورت مس ــتمر مطاب ــق ب ــا اس ــتانداردها انج ــام م ــی ده ــد.

●طرقبه شاندیز

"بلوئـــررزرو" بـــرای پکیـــچ هـــای تصفیـــه فاضـــاب
شـــهرهای طرقبـــه وشـــاندیزخریداری مـــی شـــود
مع ــاون به ــره ب ــرداری وتوس ــعه فاض ــاب آبفاخراس ــان رض ــوی
ازام ــورآب وفاض ــاب شهرس ــتان طرقب ــه ش ــاندیزبازدیدکرد.
درای ــن بازدی ــد محم ــد س ــهرابی ازپرداخ ــت قس ــمتی ازتس ــویه
بخشــی از مطالبــات پیمانــکاران حــوزه فاضــاب درآینــده نزدیــک
خب ــرداد وافزود:دودس ــتگاه هواده ــی بلوئ ــررزرو ب ــرای پکی ــچ
هـــای تصفیـــه فاضـــاب شـــهرهای طرقبـــه وشـــاندیزخریداری
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مدیرامورآبفاطرقبـــه شـــاندیزازروند حفـــاری چـــاه مجتمـــع
کوثرشـــاندیزبازدیدکرد .درایـــن بازدیـــد کـــه قربانـــی-
رئیـــس اداره شاندیزنیزحضورداشـــت،علی اصغرپاکـــروان از
روندپیشــرفت فیزیکــی کارمطلــع شــد.وی حفرایــن چــاه مجتمــع
رادرراســـتای افزایـــش تـــوان آبـــی شهرشاندیزوروســـتاهای
مجاورعنـــوان کـــرد.

تجلیلازنقشخبرنگارانطرقبهشاندیز

مدیرامــورآب وفاضــاب طرقبــه شــاندیز ازتصمیــم جــدی امــور
ب ــرای رف ــع مش ــکل ک ــم آب ــی روس ــتاهای شهرس ــتان خب ــرداد.
علـــی اصغرپاکـــروان باتوجـــه بـــه مشـــکل کـــم آبـــی دربعضـــی
ازروس ــتاهای شهرس ــتان گفت:ازابت ــدای س ــالجاری ب ــا اج ــرای
طــرح یکپارچــه ســازی 33،روســتابا جمعیت14هــزار نفروبیــش
از12هزاراش ــتراک تحوی ــل امورش ــده و تع ــداد  12روس ــتای
دیگرنیزدرح ــال تحوی ــل گی ــری اس ــت.
وی اعتب ــار م ــورد نی ــاز ب ــرای رف ــع مش ــکل ک ــم آب ــی واح ــداث
مخـــازن جدیدوتوســـعه خطـــوط انتقـــال آب را بالـــغ بریکصـــد
میلیاردری ــال اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ب ــا تعوی ــض وتعمی ــر
الکتروپمـــپ ها،احـــداث مخـــازن جدید،اجـــرای عملیـــات
اصـــاح وتوســـعه شـــبکه،احداث ایســـتگاه پمپـــاژآب وحفـــاری

ازخبرنـــگاران وخبرگـــزاری هـــای مطبوعـــات شهرســـتان
شـــاندیزتجلیل
شـــاندیزدرامورآبفاطرقبه
طرقبـــه
شـــد.مدیرامورآبفاطرقبه ازنقـــش وجایـــگاه واالی خبرنـــگاران
ســـخن گفـــت وافزود:بایدبپذیریـــم کـــه شـــغل وحرفـــه
خبرن ــگاران ب ــه مثاب ــه رواب ــط عموم ــی ها،پراس ــترس وس ــخت
اس ــت .عل ــی اصغ ــر پاک ــروان ازخبرن ــگاران واصح ــاب مطبوع ــات
بدلیـــل انعـــکاس مشـــکالت جامعـــه ونیزپـــل ارتباطـــی مـــردم
ومســـئولین تشـــکرکردوازآنان خواســـت باقلـــم شـــیوا ودرک
مســـائل روز،مشـــکالت وکاســـتی هـــا ونیزانتقادهاوقدردانـــی
هـــای مـــردم رامنعکـــس کننـــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

●فریمان
درخواس ــت فرمان ــدار فریم ــان و پاس ــخ مدی ــر عام ــل
آبف ــا خراس ــان رض ــوی

فرمانـــدار شهرســـتان فریمـــان بـــا مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی دی ــدار و گف ــت و گ ــو ک ــرد.در ای ــن
نشســت مشــکالت و وضعیــت تامیــن آب شــرب شــهرها و طــرح
ب ــزرگ آبرس ــانی ب ــه منطق ــه گردش ــگری س ــد تاریخ ــی فریم ــان
مـــورد بررســـی قـــرار گرفت.عباســـعلی صفایـــی فرمانـــدار
شهرســـتان در ایـــن جلســـه پیشـــنهاد طـــرح آبرســـانی بـــه
منطق ــه س ــد فریم ــان را مط ــرح و از آن ب ــه عن ــوان یک ــی از ط ــرح
ه ــای ب ــزرگ و ارزش ــمند آب و فاض ــاب ی ــاد ک ــرد و خواس ــتار
همراه ــی و مس ــاعدت ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی
شـــد.در ادامـــه مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی گفـــت :
ط ــرح پیش ــنهادی نی ــاز ب ــه بررس ــی کارشناس ــی دارد ک ــه نتای ــج
متعاقبـــا اعـــام خواهـــد شد.ســـید ابراهیـــم علـــوی در ایـــن
جلس ــه خواس ــتار تعیی ــن تکلی ــف منطق ــه نعم ــان و ش ــریف آب ــاد
شــهر فرهــاد گــرد شــد و در ادامــه جــذب اعتبــارات شهرســتان
فریمـــان در حـــوزه آب و فاضـــاب مـــورد بحـــث و تبـــادل نظـــر
قرارگرفـــت.

اصـــاح و توســـعه شـــبکه روســـتای قلعـــه ســـنگی
فریمـــان
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ش ــبکه توزی ــع روس ــتای قلع ــه س ــنگی از مجتم ــع روس ــتایی ف ــاز
ی ــک ام ــام عل ــی(ع) شهرس ــتان فریم ــان  350مت ــر توس ــعه داده
ش ــد .مدی ــر امورآبف ــا فریم ــان گف ــت  :ب ــا اج ــرای ای ــن عملی ــات
 133خانـــوار بـــا جمعیـــت  479نفـــر از آب شـــرب بهـــره منـــد
شـــدند .موســـی رضایـــی گفـــت :همزمـــان نســـبت بـــه اصـــاح
 100مت ــر ش ــبکه فرس ــوده در ای ــن روس ــتا اق ــدام ش ــد.

آغــاز عملیــات اصــاح خــط انتقــال آب شــهر قلندرآبــاد
فریمان

مدیرامـــور آب و فاضـــاب فریمـــان گفـــت :پـــروژه آبرســـانی
بـــه  1545خانـــوار روســـتایی در ایـــن شهرســـتان در دو فـــاز
در دس ــت اجراس ــت.به گفت ــه موس ــی رضای ــی در اج ــرای ف ــاز
نخســـت پـــروژه  900 ،خانـــوار و در فـــاز دوم  645خانـــوار از
نعمــت آب شــرب بهداشــتی برخــوردار مــی شــوند.وی افــزود:در
ف ــاز اول س ــه روس ــتای عش ــق آباد،لوش ــاب و ه ــوس در مجتم ــع
تقــی آبــاد آبرســانی مــی شــوند و در فــاز بعــدی هــم دو روســتای
چش ــمه ای ــوب و س ــیاه س ــنگ تح ــت پوش ــش ای ــن مجتم ــع ق ــرار
مـــی گیرنـــد.وی اعتبـــار پـــروژه را 36میلیـــاردو 750میلیـــون
ری ــال از مح ــل صن ــدوق توس ــعه مل ــی اع ــام ک ــرد و اف ــزود :ف ــاز
اول 95درصــد و فــازدوم 20درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد.
وی پ ــروژه آبرس ــانی ب ــه مجتم ــع روس ــتایی لوش ــاب فریم ــان را
ش ــامل س ــاخت چه ــار ب ــاب مخ ــزن جمع ــا ب ــه ظرفی ــت  800مت ــر
مکع ــب  ،اج ــرا و اص ــاح  10کیلومت ــر خ ــط انتق ــال  ،اص ــاح 7.2
کیلومترش ــبکه توزی ــع  ،نوس ــازی
 230م ــورد انش ــعاب و چه ــار ب ــاب حص ــار کش ــی و اح ــداث 36
ب ــاب حوضچ ــه ش ــیرآالت اع ــام ک ــرد.

اجـــرای پـــروژه اصـــاح لولـــه خـــط انتقـــال مجتمـــع
روســـتایی کتـــه شمشـــیرفریمان

●قوچان
توســعه شــبکه توزیع آب روســتای بادخور شهرستان
قوچان

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب قوچـــان گفـــت :شـــبکه روســـتای
بادخورشهرســـتان قوچـــان توســـعه یافت.جـــواد ســـعادتی
افـــزود :اجـــرای ایـــن پـــروژه در پـــی افزایـــش تعـــداد منـــازل
مس ــکونی و نب ــود ش ــبکه توزی ــع مناس ــب در دس ــتور کار ق ــرار
گرفـــت و نســـبت بـــه توســـعه 300متـــر شـــبکه توزیـــع در
روســـتای بادخوربـــا مشـــارکت اهالـــی اقـــدام شـــد.

پاســخ رادیویــی مدیــر امــور قوچــان بــه پرســش هــای
آبــی
مدیـــر امـــور آبفـــا فریمـــان از تاسیســـات ایســـتگاه پمپـــاژ
قلندرآبادبازدی ــد کرد.ط ــی ای ــن بازدی ــد عملی ــات رین ــگ ک ــردن
مخ ــازن 60و 200مت ــر مکعب ــی و اص ــاح  100مت ــر خ ــط انتق ــال
آغ ــاز ش ــد.با اج ــرای ای ــن عملی ــات حج ــم ذخی ــره آب در مح ــل
ایســتگاه پمپــاژ افزایــش یافتــه و فشــار شــبکه تعدیــل خواهــد
ش ــد.

اج ــرای ف ــاز اول پ ــروژه آبرس ــانی ب ــه  1545خان ــوار
روس ــتایی در شهرس ــتان فریم ــان
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نس ــبت ب ــه آم ــوزش راهکاره ــای صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب
در فض ــای مج ــازی اق ــدام ک ــرده اس ــت.

●کاشمر

اجرای عملیات تفکیک زون شبکه آب در کاشمر

مس ــئول ش ــبکه و اتفاق ــات کاش ــمر از اج ــرای عملی ــات تفکی ــک
زون شـــبکه آب ایـــن شهرخبرداد.ســـید مهـــدی عراقـــی زاده
گفـــت :در اجـــرای ایـــن پـــروژه نســـبت بـــه نصـــب شـــیر فلکـــه
ب ــر روی لول ــه آزبس ــت  150اق ــدام ش ــد  ،ک ــه ب ــا بس ــتن آن در
منطق ــه ش ــهرک صنعت ــی ارتباط ــی بی ــن دو زون قط ــع م ــی ش ــود
.وی از دیگ ــر مزای ــای ای ــن اق ــدام را تعدی ــل فش ــار صنعت ــی و
ام ــکان آبده ــی آس ــان ب ــه ش ــبکه روس ــتایی ذک ــر ک ــرد و اف ــزود
:عملیــات نصــب شــیرفلکه ســاعت  6صبــح شــروع شــد و 7:30
ب ــه پای ــان رس ــید.

دیــدار مدیــر امــور کاشــمر بــا فرمانــدار و امــام جمعــه
کوهســرخ

 600متـــر از خـــط انتقـــال مجتمـــع روســـتایی کتـــه شمشـــیر
شهرســـتان فریمـــان اصـــاح و وارد مـــدار بهـــره بـــرداری
ش ــد.رییس ام ــور آبف ــا فریم ــان ضم ــن اع ــام ای ــن خب ــر گف ــت
:پیـــرو اجـــرای راهکارهـــای رفـــع کمبـــود آب در مجتمـــع کتـــه
شمشــیر و انجــام اقداماتــی چــون کشــف و برخــورد بــا انشــعابات
غی ــر مج ــاز و ارتق ــاء ت ــوان آبده ــی چ ــاه و  ...ای ــن ام ــور اق ــدام
بـــه اصـــاح خـــط انتقـــال مجتمـــع بـــه طـــول  600متـــر لولـــه بـــا
قطره ــای 160و  110ک ــرد و همزم ــان نس ــبت ب ــه تغیی ــر پم ــپ
ب ــه ش ــناور و کالیب ــره ک ــردن تاسیس ــات برق ــی و مکانیک ــی نی ــز
اقــدام شد.موســی رضایــی افــزود :پایــش مشــترکین و برخــورد
ب ــا مش ــترکان دارای مص ــارف ن ــا متع ــارف از اه ــم فعالی ــت ه ــای
امــور اســت کــه بــه بهبــود نســبی و کاهــش مشــکالت تامیــن آب
و توزی ــع در مجتم ــع کت ــه شمش ــیر منج ــر خواه ــد ش ــد.

برنامــه زنــده رادیویــی صــدای خراســان بــا دعــوت از فرمانــدار
شهرســـتان قوچـــان  ،بـــا محوریـــت صرفـــه جویـــی درمصـــرف
آب برگ ــزار ش ــد .در ای ــن برنام ــه مدی ــر ام ــور ج ــواد س ــعادتی
ب ــه پرس ــش ه ــای خبرن ــگار رادی ــو خراس ــان رض ــوی پاس ــخ و
توضیح ــات کامل ــی از خدم ــات انج ــام ش ــده در ح ــوزه ش ــهری و
روس ــتایی را ارائ ــه داد.در ادام ــه فرمان ــدار و دهی ــار روس ــتای
کهنــه فــورود شهرســتان قوچــان مطالبــی بیــان داشــتند و ســید
عبـــاس عـــراده چـــی مســـئول روابـــط عمومـــی امورنیـــز گفـــت:
روابــط عمومــی شــرکت بــا برنامــه ریــزی مــدون از ابتــدای ســال

مدیــر امــور کاشــمر بــا فرمانــدار و امــام جمعــه کوهســرخ دیــدار
کرد.عل ــی رض ــا عباس ــی در ای ــن دیداره ــای جداگان ــه گزارش ــی
از کمبـــود هـــا و چالـــش هـــای بخـــش آب شـــهری و روســـتای
شهرســتان کوهســرخ را ارائــه داد و فعالیــت هــای انجــام شــده
از زمــان ادغــام شــرکت هــای آب و فاضــاب روســتایی و شــهری

شمــــاره ،158مردادماه 1399

را بیـــان کـــرد  .رمضانـــی فرمانـــدار کوهســـرخ هـــم خواســـتار
رفــع مشــکالت آبــی در منطقــه شــد و آمادگــی فرمانــداری جهــت
همـــکاری در ایـــن خصـــوص را اعـــام کـــرد .مدیـــر امـــور آب و
فاض ــاب کاش ــمر نی ــز برهم ــکاری روحانی ــت در ایج ــاد فرهن ــگ
مص ــرف بهین ــه آب ب ــرای رف ــع چال ــش ه ــای آب ــی منطق ــه تاکی ــد
کرد.حج ــت االس ــام رضای ــی همچنی ــن خواس ــتار ت ــاش بیش ــتر
ام ــور ب ــرای خدم ــات رس ــانی بیش ــتر ب ــه م ــردم کوهس ــرخ ش ــد .

●گناباد

بازدیــد دانشــجویان ازتاسیســات آب وفاضــاب امــور
گناباد

ب ــا اج ــاره قن ــات مش ــکل کاه ــش فش ــاروکمبودآب درروس ــتای
بهابادگناب ــاد مرتف ــع ش ــد.
هـــادی حیـــدری نیـــا مدیـــر امـــورآب وفاضـــاب گنابـــاد گفـــت:
باتوجـــه بـــه کاهـــش فشـــار وکمبـــودآب درروســـتای بهابـــاد بـــا
اتصــال موقــت انشــعاب بــرق مشــکل کمبــودآب درایــن روســتا
مرتف ــع ش ــد.

نص ــب کل ــرزن آنالی ــن جدی ــد درتاسیس ــات آب ش ــهر
گنابــاد
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فیل ــم کوت ــاه تش ــنه ب ــه کارگردان ــی ه ــادی حی ــدری نی ــا مدی ــر
امــورآب وفاضــاب گنابــاد درجشــنواره کویــر وزندگــی موفــق بــه
کس ــب ل ــوح تقدی ــر بهتری ــن فیل ــم داس ــتانی جش ــنواره وجای ــزه
 10میلیـــون ریالـــی شد.جشـــنواره کویـــر وزندگـــی باهـــدف
شناس ــاندن ابع ــاد مختل ــف زندگ ــی درمناط ــق کویری(مواه ــب
خـــدادادی  ،فرهنـــگ وآداب ورســـوم وبیـــان زیبایـــی هـــای
زندگـــی انســـان) بـــه صـــورت منطقـــه ای وباحضـــور  9اســـتان
کشـــور درشهرســـتان طبـــس برگـــزار شد.شـــایان ذکراســـت
فیل ــم کوت ــاه تش ــنه پی ــش ازای ــن نی ــز درس ــال  93درجش ــنواره
مل ــی جل ــوه ه ــای آب اصفه ــان موف ــق ب ــه کس ــب عن ــوان بهتری ــن
فیلمنامـــه ودرســـال  96بـــه عنـــوان فیلـــم برگزیـــده بخـــش
محی ــط زیس ــت وبح ــران آب درنهمی ــن جش ــنواره فیل ــم وعک ــس
خراســان رضــوی موفــق بــه کســب دیپلــم افتخــار وجایــزه نقــدی
ش ــده ب ــود.

تقدیرمدیرامورگناباد ازخبرنگاران

دانشـــجویان دانشـــگاه آزاداســـامی گنابـــاد ازتاسیســـات
ام ــورآب وفاض ــاب ای ــن شهرس ــتان باروندآبرس ــانی وتصفی ــه
فاضـــاب بازدیـــد کردند.درایـــن بازدیـــد  ،دانشـــجویان
باحضوردرمرکـــز سیســـتم کنتـــرل ازراه دور تاسیســـات ،
آزمایشـــگاه  ،ایســـتگاه پمپاژوتصفیـــه خانـــه فاضـــاب شـــهرک
ام ــام رض ــای ای ــن ش ــهر باچگونگ ــی تامی ــن وتوزی ــع آب  ،انج ــام
آزمایشـــات میکروبـــی وشـــیمیایی ومراحـــل تصفیـــه فاضـــاب
آشـــنا شـــدند و توســـط کارشناســـان امـــور بـــه پرســـش هـــای
دانشـــجویان پاســـخ داده شـــد.

رفعکاهشفشاروکمبودآبروستایبهابادگناباد

بـــا نصـــب کلـــرزن آنالیـــن جدیـــد درمحـــل مخـــازن ذخیـــره آب
گناب ــاد ،می ــزان کلردرس ــطح ش ــهر درح ــد مطل ــوب قرارگرف ــت.
مدی ــر ام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد بااع ــام ای ــن خب ــر گف ــت :ب ــا
توجــه بــه اینکــه سیســتم کلرزنــی آنالیــن درشــهرگناباد چندیــن
ســـال درمداربهـــره بـــرداری بـــود اقـــدام بـــه خریـــد دســـتگاه
جدیـــد بـــا اعتبار500میلیـــون ریـــال شـــد.هادی حیـــدری نیـــا
افــزود :بــا بهــره بــرداری ازایــن سیســتم میــزان کلــر باقیمانــده
در ش ــبکه ش ــهر درح ــد مطل ــوب قرارگرف ــت.

یــک موفقیــت دیگــر بــرای فیلــم تشــنه بــه کارگردانــی
مدیــر امــور گنابــاد

مدیــر امــورآب وفاضــاب گنابــاد درمراســم گرامیداشــت هفتــه
خبرنـــگار ازخبرنـــگاران وروزنامـــه نـــگاران ایـــن شهرســـتان
تقدیــر کرد.درایــن مراســم کــه باحضــور ائمــه جمعــه شهرســتان
ومســئولین ادارات انجــام شــد ،هــادی حیــدری نیــا بــا اهــدا لــوح
از اط ــاع رس ــانی ب ــه موق ــع وهم ــکاری خبرن ــگاران ب ــا ام ــورآب
وفاض ــاب گناب ــاد قدردان ــی ک ــرد.

معرفی همکار برترآبفا
خراسان رضوی در تیرماه 99
بــا بررســی هــای انجــام شــده و تاییــد مدیــر عامــل آبفــا
خراســان رضــوی میثــم شــریعت از امــور آب و فاضــاب
تایب ــاد ب ــه عن ــوان همکاربرت ــر تیرم ــاه  99ای ــن ش ــرکت
مطاب ــق ش ــاخص ه ــای جدی ــد جش ــنواره ش ــهید رجای ــی معرف ــی
شد.
در همیـــن رابطـــه لـــوح تقدیـــر بـــا امضـــای مدیریـــت عامـــل و
هدیـــه ایشـــان ( كاالی ایرانـــی) بـــا هماهنگـــی دفتـــر توســـعه
مدیریـــت و تحقیقـــات بـــه نامبـــرده اهـــداء شـــد.
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ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

پاس ــخگویی مناس ــب ب ــه م ــردم از اولوی ــت ه ــای ش ــرکت آب و فاض ــاب اس ــتان خراس ــان رض ــوی اس ــت .از
ای ــن رو ب ــا پیگی ــری مدیرعام ــل ش ــرکت و معاون ــت مناب ــع انس ــانی و تحقیق ــات و همچنی ــن حمای ــت ش ــرکت
مهندس ــی آب و فاض ــاب کش ــور در راس ــتای اص ــاح س ــاختار پ ــس از ط ــرح یکپارچ ــه س ــازی ،تش ــکیل دفت ــر
بازرس ــی و پاس ــخگویی ب ــه ش ــکایات تصوی ــب و از خ ــرداد م ــاه س ــال ج ــاری اب ــاغ ش ــد.
در ایـــن راســـتا مدیرعامـــل شـــرکت در تاریـــخ  1399/03/07طـــی ارتبـــاط برخـــط بـــا مـــردم ،شـــنونده
درخواســـت هـــا و شـــکایات مردمـــی از طریـــق ســـامانه ارتبـــاط مـــردم و دولت(ســـامد) بودنـــد.
گفتن ــی اس ــت در  4ماه ــه نخس ــت س ــال تع ــداد  150درخواس ــت ی ــا ش ــکایت در بس ــتر  3س ــامانه س ــامد،
شــرکت مهندســی آبفــای کشــور و بازرســی ثبــت شــده کــه 52درصــد در ارتبــاط بــا شــهرها و 48درصــد در
ارتبــاط بــه روســتاها بــوده اســت.از ایــن تعــداد بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه در قالــب یــک برنامــه مــدون
و منظ ــم ،تع ــداد  143م ــورد منج ــر ب ــه پاس ــخ مثب ــت ش ــده و  7م ــورد نی ــز قابلی ــت اق ــدام نداش ــته اس ــت.

سخن همکار:
یـــک ســـوال همیشـــه از ذهـــن مـــن مـــی گـــذرد
واطمین ــان دارم ک ــه ای ــن س ــوال بص ــورت ی ــک ابه ــام
درذه ــن بیش ــتر هم ــکاران بخص ــوص بازنشس ــتگان
نیزوجـــود داردکـــه چـــرا؟
هیـــچ نظـــارت وبازرســـی از صنـــدوق هـــای مرتبـــط
ب ــا ش ــرکت ی ــا ش ــخصیت ه ــای حقوق ــی وابس ــته ب ــه
شـــرکت انجـــام نمـــی شـــود.
ای ــن گون ــه نیس ــت ک ــه همیش ــه تخلف ــی اتف ــاق بیفت ــد
تـــا پـــای بازرســـی ورســـیدگی بـــه میـــان آیـــد شـــاید
ایـــن جملـــه آشـــنا باشـــد کـــه هیـــچ فعالیتـــی قابـــل
مدیریـــت نیســـت مگـــر اینکـــه انـــدازه گیـــری شـــود
وهیـــچ فعالیتـــی ارزیابـــی نمـــی شـــود مگـــر اینکـــه
ان ــدازه گی ــری ش ــود در واق ــع هرفعالیت ــی ک ــه قاب ــل
ان ــدازه گی ــری اس ــت بایس ــتی ارزیاب ــی ش ــود ت ــا قاب ــل
مدیریـــت باشـــد.
حــال ایــن ســوال شــکل مــی گیــرد  :ارزیابــی وبررســی
وضعیـــت عملکـــرد صنـــدوق هـــا وشـــخصیت هـــای
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حقوق ــی وابس ــته ب ــه ش ــرکت چ ــه م ــی ش ــود؟
درم ــورد کان ــون بازنشس ــتگان ک ــه از مهمتری ــن ای ــن
ش ــخصیت ه ــای حقوق ــی اس ــت آی ــا ت ــا کن ــون گ ــزارش
تفصیلـــی از فعالیتهـــای انجـــام شـــده از محـــل منابـــع
کس ــب نم ــوده ارائ ــه نم ــوده اس ــت؟
آی ــا ش ــخصی از هم ــکاران ش ــرکت م ــی توان ــد اع ــداد
وارقام ــی ک ــه در ای ــن کان ــون ب ــه عن ــوان گ ــردش مال ــی
در حســاب هــا مــورد بهــره بــرداری در انجــام فعالیتهــا
ق ــرار م ــی گی ــرد را ب ــه ری ــز م ــورد بررس ــی ق ــرارداده
ی ــا هم ــه ام ــور ب ــر مبن ــای اطمین ــان انج ــام م ــی ش ــود؟
آیــا گــردش مالــی صنــدوق مهــر آبفــا وترتیــب اولویــت
هـــای موجـــود تـــا کنـــون مـــورد بازرســـی ورســـیدگی
قـــرار گرفتـــه اســـت وخیلـــی از ایـــن مـــوارد کـــه در
شـــرکت وجـــود داردوهیـــچ یـــک از ذینفعـــان از ریـــز
فعالیــت هــای آن اطــاع دقیــق نــدارد وشــاید اینگونــه
س ــواالت نی ــز ف ــراوان باش ــد ک ــه ب ــه دالیل ــی هی ــچ گاه
پرس ــیده وی ــا پیگی ــری نم ــی ش ــود....

خواندنی

مباهله در قرآن
ـن الْ ِع ْل ـمِ َف ُق ـ ْـل تَعا َل ـ ْوا نَــدْ ُع َأبْناءَن ــا َو
ـن َبعْ ـ ِد م ــا ج ــاءَک ِم ـ َ
ـن حَا ّ َج ــک ِفی ـ ِه ِم ـ ْ
َف َم ـ ْ
س ــک ْم ُث ـ ّ َم نَ ْبتَ ِه ـ ْـل َف َن ْج َع ـ ْـل َلعْ َن ــتَ
س ــنا َو َأن ْ ُف َ
َأبْناءَک ـ ْم َو نِس ــاءَنا َو نِس ــاءَک ْم َو َأن ْ ُف َ
ـن
اللَِّ َع َل ــی الْکا ِذبِی ـ َ
پ ــس ه ــر ک ــه ب ــا ت ــو ،پ ــس از عل ــم و دانش ــی ک ــه ب ــه ت ــو رس ــیده اس ــت ،در
مــورد او( عیســی) بــه ســتیز و محا ّجــه برخیــزد (و از قبــول حـ ّـق شــانه خالــی
کن ــد) بگ ــو :بیائی ــد پس ــرانمان وپس ــرانتان وزنانم ــان وزنانت ــان وخودم ــان
را (کس ــی ک ــه ب ــه منزل ــه خودم ــان اس ــت) و خودت ــان را بخوانی ــم ،بع ــد( ب ــه

درگاه خ ــدا) مباهل ــه و زاری کنی ــم و لعن ــت خ ــدا را ب ــر دروغگوی ــان ق ــرار
دهی ــم .واژۀ« نَبتَه ــل» از ریش ــۀ« ابته ــال» ب ــه معن ــای بازک ــردن دس ــت ه ــا
و ارن ــج ه ــا ب ــراي دع ــا ،بس ــوی اس ــمان اس ــت .ای ــن آی ــه ،ب ــه آی ــۀ مباهل ــه
مع ــروف گش ــته اس ــت .مباهل ــه ،یعن ــی تو ّج ــه و تض ـ ّـرع دو گ ــروه مخال ــف
یکدیگــر ،بــه درگاه خــدا و تقاضــای لعنــت و هالکــت بــراي طــرف مقابــل کــه
از نظ ــر وی اه ــل باط ــل اس ــت.

 10نکته درباره آرامش
 . 1لبخنــد همــه عضــات صــورت را آرام مــی کنــد و زنجیــره ای از واکنــش
هــای عصبــی را کنــار مــی زنــد و موجــب مــی شــود کــه احســاس لــذت بخشــی
پیــدا کنــی (احســاس آرامــش) .
 . 2چ ــرا ن ــگاه ک ــردن ب ــه ماه ــی ه ــا آرام ــش بخ ــش اس ــت؟ ب ــرای آن ک ــه
ماه ــی ه ــا ،آرام حرک ــت م ــی کنن ــد و مه ــم ت ــر از آن ،آرام تنف ــس م ــی کنن ــد
و ن ــگاه ب ــه آن ه ــا ،مث ــل ن ــگاه ک ــردن ب ــه منظ ــره دریاس ــت .
 . 3ب ــرای آرام ــش بدوی ــد! دوی ــدن و پی ــاده روی ،ه ــر دو از پادزهره ــای
واقع ــی مقابل ــه ب ــا فش ــارهای عصب ــی ان ــد  .کار س ــاده ای اس ــت و آموزش ــی
خـــاص نیـــز الزم نـــدارد و شـــما در دویســـت متـــر اول ،متوجـــه تاثیـــرات
مطل ــوب آن خواهی ــد ش ــد .
 . 4ب ــه ص ــدای تنف ــس خ ــود توج ــه کنی ــد; وقت ــی در ح ــال ورود ب ــه جهن ــم
عصبانیــت هســتید ،چنــد لحظــه بــه صــدای دم و بــازدم خــود خــوب و دقیــق

گـــوش فـــرا دهیـــد و بدانیـــد وقتـــی واقعـــا صـــدای تنفـــس خـــود را مـــی
ش ــنوید ،آرام ــش از ش ــما چن ــدان دور نیس ــت .
 . 5اگـــر تمریـــن دســـت یابـــی بـــه آرامـــش را در یـــک جـــای خاصـــی مثـــل
نیمک ــت ی ــک پ ــارک ی ــا ی ــک صندل ــی راحت ــی انج ــام م ــی دهی ــد ،خیل ــی زود
ضمی ــر ناخ ــودآگاه ش ــما ع ــادت م ــی کن ــد و احساس ــاتی آرام بخ ــش ،ش ــما را
بــا آن جــای خــاص مرتبــط کنــد  .فقــط و فقــط بــه آن مــکان خــاص روی آوریــد
و آرام ــش را ب ــه دس ــت آوری ــد .
 . 6پی ــش از ای ــن ،وقت ــی تح ــت فش ــار روح ــی ق ــرار م ــی گرفتی ــد ،ب ــه ط ــور
ناخ ــودآگاه اب ــروان خ ــود را مال ــش م ــی دادی ــد; ام ــا از ای ــن ب ــه بع ــد ،کام ــا
آگاهان ــه ای ــن کار را انج ــام دهی ــد; زی ــرا طب ــق اص ــول ط ــب فش ــاری ،نق ــاط
آرام ــش بخ ــش م ــا روی اب ــروان ق ــرار دارد و ب ــا مال ــش دادن آن ه ــا ب ــه
ط ــرف داخ ــل ،آرام ــش ب ــه م ــا ب ــر م ــی گ ــردد .

 . 7نگرانــی هــای خــود را بنویســید; جــای شــگفتی اســت کــه چطــور بســیاری
از نگرانــی هــای شــما رفــع مــی شــود; وقتــی آن هــا را روی قطعــه ای کاغــذ
مــی نویســید  .آن گاه امــکان وقــوع آن هــا را بررســی کنیــد; خواهیــد دیــد
کــه از هــر ده مــورد نــه مــورد آن نامحتمــل اســت .
 . 8مه ــم نیس ــت چ ــه اعتق ــادی داری ــد; م ــکان ه ــای مذهب ــی مانن ــد معاب ــد
و مس ــاجد ،جاهای ــی ف ــوق الع ــاده آرام ــش بخ ــش هس ــتند  .ی ــک گوش ــه را
انتخــاب کنیــد و بنشــینید و مجــذوب فضــای پرآرامــش و پرســکونی شــوید
ک ــه از ای ــن م ــکان م ــی ت ــراود .
 . 9اگــر مــی خواهیــد احســاس آرامــش داشــته باشــید ،میــوه و ســبزیجات
تــازه بیشــتر مصــرف کنیــد و رژیــم غذایــی خــود را تعدیــل نماییــد .
 . 10آرام ــش جوی ــی را از بچ ــه ه ــا بیاموزی ــد; آن ــان ه ــر لحظ ــه ب ــا ش ــادی
کوچک ــی ،ش ــاد م ــی ش ــوند; س ــعی کنی ــد چنی ــن باش ــید و حتم ــا م ــی توانی ــد .

 8نکته برای زندگی بهتر
 . 1فک ــر کنی ــد چن ــد هفت ــه دیگ ــر بیش ــتر زن ــده نیس ــتید; آن وق ــت چ ــه کار
م ــی کنی ــد؟ دلت ــان ب ــرای چ ــه کس ــی تن ــگ م ــی ش ــود; چ ــه کارهای ــی از هم ــه
مه ــم ترن ــد; ح ــاال ب ــه آن ه ــا بپردازی ــد .
 . 2همیشــه جــوان باشــید; تحقیقــات دانشــمندان نشــان مــی دهــد کــه در
س ــن  60س ــالگی ،فق ــط س ــاالنه ی ــک درص ــد از گنجای ــش ذهن ــی انس ــان ک ــم
مــی شــود; پــس بــا نیــروی ذهنــی ،خــود را جــوان نگــه داریــد .
 . 3از تم ــام کارهای ــی ک ــه داری ــد ،فهرس ــتی تهی ــه کنی ــد و ب ــا برنام ــه ری ــزی
در فرص ــت ه ــای مناس ــب ،کارهایت ــان را انج ــام دهی ــد; ب ــه ای ــن ص ــورت از
لحظ ــه هایت ــان بهت ــر اس ــتفاده م ــی کنی ــد .
 . 4فقــط خودتــان باشــید; وقتــی کــه غلــو مــی کنیــد و ســعی مــی کنیــد کســی
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باشـــید کـــه نیســـتید ،مطمئـــن باشـــید کـــه مـــردم مـــی فهمنـــد و بهتریـــن
تاثی ــری ک ــه م ــی توانی ــد بگذاری ــد ،زمان ــی اس ــت ک ــه خودت ــان هس ــتید .
 . 5موفقیـــت هـــای خـــود را جشـــن بگیریـــد; تشـــخیص هـــر موفقیـــت در
ج ــای خ ــود ،احس ــاس رضای ــت را در م ــا تقوی ــت م ــی کن ــد و م ــا را ب ــه س ــوی
پی ــروزی راهنمای ــی م ــی نمای ــد  .اگ ــر فق ــط س ــعی کنی ــم ب ــا ه ــر موفقی ــت،
هــدف بعــدی را نزدیــک تــر کنیــم ،فرامــوش مــی کنیــم کــه انســان موفقــی
هس ــتیم و ممک ــن اس ــت خس ــته ش ــویم .
 . 6ایـــن عبـــارت تاکیـــدی را بگوییـــد :مـــن الیـــق خوشـــبختی ام; ایـــن را
بگوییــد ،بخوانیــد و فریــاد بزنیــد  .خوشــبخت بــودن ،جزئــی از وجودانســان
اســـت; کافـــی اســـت آن را بـــاور و احســـاس کنیـــم  .بـــرای چیزهایـــی کـــه

داری ــد ،ش ــکرگزار باش ــید .
 . 7مـــا هنـــر تحســـین زندگـــی خـــود را فرامـــوش کـــرده ایـــم; بیشـــتر بـــه
چیزه ــای فک ــر کنی ــد ک ــه داری ــد; ن ــه آنهای ــی ک ــه نداری ــد  .اگ ــر ب ــه زیبای ــی
ه ــای زندگ ــی ن ــگاه کنی ــد ،زندگ ــی ب ــه تجرب ــه زیبای ــی تبدی ــل خواه ــد ش ــد .
 . 8مـــا موجـــودات شـــگفت انگیـــزی هســـتیم; موجوداتـــی بـــا توانایـــی
های ــی ک ــه اغل ــب از آن ه ــا ب ــی خبری ــم  .ه ــر وق ــت دچ ــار تع ــارض ش ــدید و
ندانس ــتید از چ ــه کس ــی کم ــک بگیری ــد ،آرام نف ــس بکش ــید و چش ــمانتان
را ببندیــد; مشــکل رادر ذهــن خــود طــرح کنیــد و بــرای حــل آن ،از آگاهــی
درون ــی کم ــک بگیری ــد  .چش ــمانتان را ب ــاز کنی ــد; کم ــک در هم ــان نزدیک ــی
ه ــا اس ــت .
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جدولکلمات متقاطع
افقی:
.1چاپگر  -عصاره گیاهی .2همدم-ملیح  .3تشک
موس-آبشش–مرتجع الستیکی .4مار عینکی-ارباب
.5به هم خوردن دوستی میان دو کس–عزیز عرب
.6دریاچه حمام– از حرکات اصلی رشته ژیمناستیک
 .7پسر ابراهیم (ع) -یک دوره خورشیدی .8مساوی-
نوعی پارچه ضخیم  .9تخم شپش–تمامیت .10دفاع
فوتبال-کوره-شالوده .11کالغ -نقاب .12نوعی
دوخت درز جامه -ییالق

عمودی:
 .1مخمصه–اتوبوس هوایى .2زیرک -طبل بزرگ-
تردید .3حرف دهان کجی–کاشی -شخص .4
خویشاوندی–سوغات ساوه -نوعی یقه  .5حیله-
پارچه گیاهی .6ابر سفید–یکی از گونه های بید .7
نابهنجار– نشانی  .8سخن پردازی-آفت .9زهرآگین–
تاج -موکت وطنی .10صدمه-دهان دره–برگ برنده
.11ویتامین جدول -باشگاه فوتبال آلمانی– بسیار
 .12معروف -باری مخزنی
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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 مرداد 99
6
0
0
1
12
0
22
0
0
0
3
11
4
0
2
4
0
19
32
9
0
17
27
0
0
3
4
0
0
15
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انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
● ●انتصابات

رئیس اداره درآمد و وصول مطالبات
			
علی شادمهری
رئیس اداره انشعابات خاص
احمداسماعیل زاده عسلی
رئیس گروه منابع انسانی
		
حسن فتحی شهری
رئیس اداره حفاظت پرسنلی
		
حمید نامداراحمدآباد
رئیس گروه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل
محسن تشکری ابوالقاسمی
عضو اصلی هیئت مدیره آبفا نیشابور
			
محدسلطانی
عضو علی البدل هیئت مدیره آبفا تربت حیدریه
		
محمود اسماعیلی منظری
رئیس گروه طراحی و نوسازی ساختمان و ابنیه(فاضالب)
			
احمدپژوهان
رئیس گروه نصب و ساماندهی انشعابات آب
علی ذوقی کاخکی		
رئیس اداره خدمات مشترکین
		
حمزه منظم وطن دوست
رئیس گروه بودجه
			
ملیحه رضایی
رئیس گروه کنترل پروژه
			
سعید بنائی فر
رئیس اداره بازرسی و کنترل کیفیت کاال
			
محمدناصری
مدیر دفترحقوقی و قراردادها
سیدجوادعافیت 		
سرپرست گروه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
		
محسن افراسیابی
سرپرست اداره حفاظت فیزیکی
		
محسن شعبانی عطار
کارشناس مسئول هماهنگی حوزه معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب
سیدمهدی راشدی		
مدیر امور آبفای جغتای
			
علی یعقوبی
رئیس گروه برنامه ریزی طرح
امیرصادق زاده شیرازی
سرپرست آبفا رباط سنگ
			
سهیل حسنی
سرپرست آبفا کدکن
				
عبدیان
نشریه پیام آبفا برای همکاران گرانقدر آرزوی موفقیت دارد.

● ●تسلیت

علی رضا اخویان مدیر عامل آبفای نیشابور به واسطه در گذشت پدر محترمشان
آقای محسن ناصری همکار ستاد به واسطه درگذشت مادر وپدر محترمشان
آقای حجت ا ...الهی همکار ستاد به واسطه درگذشت پدر محترمشان
نشریه پیا آبفا برای همکار محترم صبر وشکیبایی وبرای آن مرحوم رحمت الهی آرزو دارد.

● ●درگذشت

همکاران بازنشسته امور آبفای تربت جام
نورالدین جامی وغالم احمد شیخ احمدی `
نشریه پیام آبفا برای آن مرحوم رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد

● ● تقدیر

تقدیر رئیس دادگستری تایباد از علی محمدنجفی مسئول امور حقوقی آبفای تایباد

● ●بازنشسته

همکار امور خلیل آباد
		
علی رضا محمدزاده
نشریه پیام آبفا برای این همکار محترم سالمت وطول عمر آرزو دارد

● ●تولد

همکارامور سرخس
تولدیاسمن زهرا قربانی فرزند آقای قربانی
نشریه پیام آبفا تولد نوگل تازه شکفته را تبریک عرض می نماید
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