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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

سخن سردبیر
تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست
ز قیام تو پیام تو عیان است هنوز
همه ماه است محرم  ،همه جا کرب و بالست
در جهان موج جهاد تو روان است هنوز . . .
جنبـــش حســـین یکـــی از بینظیرتریـــن جنبشهـــا 
ی
ی دین ــی
تاریخ ــی اسـ ــت کـ ــه ت ــا کن ــون در زمین ــه دعوته ــا 
یـــا نهضتهـــای سیاســـی قلیـــان یافتـــه اســـت وهیـــچ
نقط ـهای در هوی ــت هس ــتی نیس ــت کـ ــه از حرک ــت وش ــور و ش ــعور
عاشــورایی خالــی باشــد دولــت امــوی پــس از ایــن جنبــش بـــه قــدر
عمـــر یـــک انســـان طبیعـــی هـــم دوام نیـــاورد ومنقـــرض شـــد .
مهمتری ــن اص ــل جاودانگ ــی قی ــام ام ــام حس ــین علی ــه الس ــام ان
اسـ ــت کـ ــه ای ــن اب ــر م ــرد تم ــام عشـ ـقهای کوچکت ــر را بـ ــه پ ــای
ب ــزرگ تری ــن عش ــقی کـ ــه م ــی ت ــوان تصورک ــرد ریخ ــت و ان عش ــق
خـــدا بـــودو درس امـــام حســـین وفرزنـــدان رشـــید ویـــاران
صدیق ــش و ه ــر قهرم ــان ش ــهید دیگ ــری ای ــن اسـ ــت کـ ــه در دنی ــا،
اصــول بــی بدیــل و ابــدی یکتــا پرســتی ،آزادگــی وعدالــت همــواره
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وجـــوددارد وتغییرناپذیراســـت و همچنیـــن مـــی رســـاند کـــه راز
جاودانگ ــی ای ــن اص ــول در ای ــن اس ــت ک ــه هم ــواره در کش ــاکش
وقایـــع تاریخـــی انســـانهای آزاده ای بـــوده وهســـتند کـــه بـــدون
دلبس ــتگی ه ــای م ــادی ازعزیزتری ــن س ــرمایه ه ــای خ ــود همچ ــون
خــون خــود وعزیــزان خــود گذشــته انــد وبــا خلــق حماســه هــای بــی
بدی ــل مهمتری ــن مفاهی ــم انس ــان س ــاز وبش ــری را متجل ــی نم ــوده
ان ــد ثم ــره ای ــن از خ ــود گذش ــتن وآبی ــاری نه ــال پ ــاک انس ــانیت ب ــا
خ ــون پ ــاک ه ــر ش ــهید می ــوه شیرینیس ــت ک ــه کام هم ــگان را ت ــازه
ومعط ــر میس ــازد.نام حس ــین وراه او هیچ ــگاه وب ــا هی ــچ ترفن ــدی
در طـــی اعصـــار کـــم رنـــگ نشـــده وتـــا زمیـــن وزمـــان باقیســـت
عاشـــقان آن حضـــرت گـــرد شـــمع منـــور اندیشـــه هـــای او بســـان
پروانه ای عاشق پروبال میسوزند.
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 ۱۹پروژه آب شهری و روستایی در هفته دولت
در خراسان رضوی افتتاح و کلنگ زنی شد
همزمـــان بـــا گرامـــی داشـــت هفتـــه دولـــت(دوم لغایـــت
هشـــتم شـــهریورماه) 19پـــروژه در حـــوزه آب شـــرب
شـــهرها و روســـتاهای 12شهرســـتان اســـتان خراســـان
رضوی بهره برداری و کلنگ زنی شد.
مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا اع ــام ای ــن
خبــر اظهــار داشــت :ایــن پــروژه هــا کــه شــامل آبرســانی ،برقرســانی
و اج ــرای خط ــوط انتق ــال ،حف ــر چ ــاه  ،حصارکش ــی و محوط ــه س ــازی
چ ــاه ،اص ــاح ش ــبکه  ،س ــاخت مخ ــزن ذخی ــره  ،آب ش ــیرین ک ــن و
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توســعه جایــگاه هــای برداشــت آب مــی باشــند در شهرســتان هــای
بجســتان ،فریمــان  ،کاشــمر ،تربــت حیدریــه ،چنــاران  ،صالــح آبــاد،
گنابــاد ،تربــت جــام  ،زاوه  ،داورزن  ،نیشــابور و خــواف افتتــاح و یــا
عملیات ــی ش ــدند .س ــید ابراهی ــم عل ــوی اعتب ــار ای ــن تع ــداد پ ــروژه
را 568میلی ــارد و 700میلی ــون ری ــال اع ــام ک ــرد و گف ــت :ازای ــن
تعـــداد  11پـــروژه بـــا اعتبـــار 92میلیـــارد و 700میلیـــون ریـــال
افتت ــاح و 476میلی ــارد ری ــال ه ــم ب ــرای اج ــرای  8پ ــروژه جدی ــد
لح ــاظ ش ــده اس ــت ک ــه در ای ــن هفت ــه کلن ــگ زن ــی ش ــد.
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دو انتصاب در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

و تبریک مدیرعامل آبفا خراسان ضوی
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
خراســـان رضـــوی در دو نامـــه جداگانـــه
انتصـــاب مدیـــر كل جدیـــد دفتـــر برنامـــه
ری ــزی ط ــرح ه ــا و مدی ــر كل دفت ــر رواب ــط عموم ــی
وارتباطــات مردمــی شــركت مهندســی آب وفاضــاب
کشور راتبریک گفت.
در نام ــه س ــید ابراهی ــم عل ــوی ب ــه آق ــای طاهری ــان
پـــور مدیـــر كل دفتـــر برنامـــه ریـــزی طـــرح هـــا در
شـــرکت مهندســـی آبفـــا کشـــور اظهـــار امیـــدواری
ش ــده اس ــت :در س ــایه الط ــاف اله ــی ب ــا به ــره گی ــری
از ســـوابق درخشـــان وشایســـتگی هـــای خـــود

4

ودیگـــر همـــكاران محترمتـــان كمـــا فـــی الســـابق
منشــاء خیــر بــوده ودر راه اعتــای آرمــان هــای نظــام
مقـــدس جمهـــوری اســـامی ایـــران موفـــق ومویـــد
باشید .
در نامـــه مدیرعامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــه
مهنــدس ســید زاده مدیــر كل دفتــر روابــط عمومــی
وارتباطــات مردمــی شــركت مهندســی آب وفاضــاب
كش ــور ه ــم ب ــا اش ــاره ب ــه تعه ــد ,كارآم ــدی و لیاق ــت
ایشــان دارد تاکیــد شــده اســت:مدیریت اثربخــش
و توانمنـــد تـــوام بـــا تجـــارب برجســـته حضرتعالـــی
موج ــب ارتق ــای آن مجموع ــه خواه ــد ب ــود .
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احداث  4واحد تصفیه خانه فاضالب

در دولت تدبیر و امید در خراسان رضوی

مدی ــر دفت ــر به ــره ب ــرداری و توس ــعه ش ــبکه
هـــای جمـــع آوری و خطـــوط انتقـــال فاضـــاب
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی از
احـــداث و راه انـــدازی چهـــار واحـــد تصفیـــه خانـــه
فاضـــاب در دولـــت تدبیـــر و امیـــد در ایـــن اســـتان
خبرداد.
ابوالفض ــل س ــالمی ای ــن ش ــهرها را طرقب ــه  ،ش ــاندیز،
گنابــاد و گلبهــار معرفــی کــرد و اظهــار داشــت :تصفیــه
خانـــه گلبهـــار 30هـــزار متـــر مکعـــب در شـــبانه روز

ظرفیــت دارد و در ســه شــهر دیگــر هــم پکیــج تصفیــه
خان ــه جمع ــا ب ــا ظرفی ــت چهاره ــزار مترمکع ــب اح ــداث
شــده اســت .وی بــا بیــان اینکــه 100درصــد فاضــاب
تولی ــد ش ــده دراس ــتان تصفی ــه م ــی ش ــود.
افـــزود :در ســـال جـــاری هفـــت میلیـــون مترمکعـــب
فاضـــاب در هفـــت شـــهر دارای شـــبکه فاضـــاب ،
تولیـــد  ،جمـــع آوری و در هفـــت تصفیـــه خانـــه بـــه
ظرفیـــت حـــدود 58هـــزار مترمکعـــب تصفیـــه شـــده
اســـت.
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تالش های بی وقفه آبفا خراسان رضوی

برای تامین و بهبود وضعیت آب شهرها و روستاها
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی کـــه مســـئولیت آبرســـانی بـــه ســـه
میلیـــون و 300هزارنفـــر در  76شـــهر و حـــدوددو هـــزارو 400روســـتای
خراســـان رضـــوی بـــه جـــز مشـــهد را برعهـــده دارد تمـــام تـــاش وامکانـــات
تجهیزات ــی و نی ــروی انس ــانی خ ــود را ب ــرای تامی ــن آب ش ــرب م ــورد نی ــاز ای ــن جمعی ــت
ب ــکار گرفت ــه و ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه افزای ــش جمعی ــت ناش ــی از مهاج ــرت روس ــتا
نشــینان بــه مناطــق شــهری و توســعه شــهرها  ،نیــاز بــه آب شــرب از یــک ســو و کاهــش
مناب ــع مال ــی ب ــرای اج ــرای پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی از س ــوی دیگ ــر رون ــد خدم ــت رس ــانی
ب ــه ه ــم اس ــتان ه ــا را ب ــا مش ــکل مواج ــه ک ــرده اس ــت ب ــه همی ــن واس ــطه و ب ــا ه ــدف
تامی ــن بخش ــی از نیازه ــای اعتب ــاری م ــورد نی ــاز اج ــرا و تکمی ــل پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی
آبفــا خراســان رضــوی چنــد راهــکار را در دســتورکار خــود قــرار داده اســت کــه ازجملــه
مــی تــوان بــه اســتفاده از ظرفیــت خیریــن و برگــزاری جلســات و نشســت هــای تخصصــی
مدی ــر عام ــل ب ــا فرمان ــداران شهرس ــتان ه ــا و نماین ــدگان م ــردم در مجل ــس ش ــورای
اســـامی اشـــاره کـــرد .در چنـــد ســـال اخیـــر افـــراد خیـــر نقـــش ارزنـــده ای در رفـــع
نیازه ــای آموزش ــی ،درمان ــی  ،دین ــی مذهب ــی و مواصالت ــی ش ــهرها و ورس ــتاهای ایف ــا
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ک ــرده ان ــد و کم ــک ش ــایانی ب ــه دول ــت ه ــا در ادوار گذش ــته تاکن ــون ب ــرای رف ــع برخ ــی
گرفتاری های ناشی از کمبود منابع اعتباری داشته اند .
ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی نی ــز باتوج ــه ب ــه ض ــرورت تامی ــن آب ش ــرب
پای ــدار مش ــترکان ب ــه عن ــوان ی ــک نی ــاز حیات ــی زمین ــه مش ــارکت نهاده ــای خیری ــه و
خیری ــن را در اج ــرای ط ــرح ه ــا و پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی را فراه ــم آورده ب ــه گون ــه ای
کــه در نتیجــه ایــن تــاش هــای فــراوان مجموعــه آبفــا در ســطح اســتان پهنــاور خراســان
رضــوی مبالــغ قابــل توجهــی از ســوی افــراد خیــر بــه ایــن امــر خداپســندانه اختصــاص
یافت ــه اس ــت .در همی ــن راس ــتا تاکن ــون چندی ــن نشس ــت مش ــترک ب ــا حض ــور خیری ــن
و یـــا نماینـــدگان آنـــان و مدیرعامـــل  ،معاونـــان  ،مدیـــران و کارشناســـان اســـتان در
شهرس ــتان ه ــای مختل ــف اس ــتان و مش ــهد و حت ــی در ته ــران برگ ــزار ش ــده ک ــه ش ــاخص
تری ــن آن اع ــام آمادگ ــی بنی ــاد خیری ــه ابراهیم ــی ب ــرای مش ــارکت در اج ــرای پ ــروژه
ه ــای آبرس ــانی در چن ــد شهرس ــتان م ــی باش ــد.
مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی همچنیـــن بـــا حضـــور در جلســـات مشـــترک بـــا
نماینـــدگان شهرســـتان هـــا و نماینـــدگان اســـتان در مجلـــس شـــورای اســـامی ضمـــن

تبیی ــن وضعی ــت و چال ــش ه ــای تامی ــن آب کم ــی و کیف ــی ش ــهرها و روس ــتاهای اس ــتان
 ،بـــر همـــکاری بـــا ایـــن شـــرکت بـــرای رفـــع مشـــکالت و اســـتمرار امـــر مهـــم ســـقایی
شـــهروندان و روســـتائیان تاکیـــد کـــرده اســـت.
در مجمـــوع و در شـــش مـــاه گذشـــته نشســـت هـــای مختلفـــی بـــا اغلـــب نماینـــدگان
دول ــت و م ــردم و امام ــان جمع ــه و اعض ــای ش ــورای ه ــای اس ــامی برگ ــزار ش ــده اس ــت
کـــه انعـــکاس گســـترده ای در رســـانه هـــا و شـــبکه هـــای اجتماعـــی محلـــی و مجـــازی
داشـــته اســـت  .چکیـــده ایـــن نشســـت و رایزنـــی هـــای فشـــرده مدیـــر عامـــل آبفـــا
خراس ــان رض ــوی ب ــا فرمان ــداران و نماین ــدگان و روس ــای ش ــورا ه ــای اس ــامی ش ــهرها
وروســتاهای بردســکن  ،خوشــاب ،صالــح آبــاد  ،تربــت جــام ،فیــروزه ،ســبزوار ،گنابــاد،
خواف،رشتخوار،نیشابور،کاشمر،ســـرخس وهمچنیـــن افـــراد خیـــر ،باعـــث بهبـــود
وضعی ــت تامی ــن آب بی ــش از 700روس ــتا ،کاه ــش روس ــتاهای تامی ــن آب تانک ــری ب ــه
ی ــک س ــوم و آغ ــاز پ ــروژه آبرس ــانی ب ــه مجتم ــع چش ــمه گل دهس ــتان جام ــرود بخ ــش
مرک ــزی ترب ــت ج ــام ب ــا کم ــک 65میلی ــارد ری ــال بنی ــاد فرهنگ ــی و نیک ــوکاری ح ــاج اکب ــر
ابراهیم ــی ش ــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
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آغاز پیاده سازی و استقرار سیستم جدید مدیریت یکپارچه ( ) IMS
در شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

مدی ــر دفت ــر توس ــعه مدیری ــت و تحقیق ــات ش ــرکت آب
و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب گف ــت
در جلس ــه ش ــورای معاونی ــن محت ــرم ش ــرکت الزام ــات و
ل ــزوم پی ــاده س ــازی و اس ــتقرار سیس ــتم مدیری ــت یکپارچ ــه ب ــر
اســاس اســتانداردهای ویرایــش جدیــد  9001:2015 ISOو
مدیریـــت زیســـت محیطـــی  14001:2015 ISOو همچنیـــن
مدیری ــت ایمن ــی و بهداش ــت ش ــغلی  45001:2018 ISOدر
جلس ــه ارائ ــه و پ ــس از بی ــان نقط ــه نظ ــرات معاونی ــن محت ــرم و
جمعبنـــدی مطالـــب توســـط مدیریـــت محتـــرم عامـــل ضمـــن
هماهنگـــی بـــا شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور ،بـــر
شـــروع و آغـــاز پیـــاده ســـازی و کســـب گواهینامـــه هـــای ایـــن
اســـتاندارد حداکثـــر ظـــرف مـــدت  6مـــاه آتـــی تاکیـــد
گردید.
جلی ــل کارگ ــذار همچنی ــن اف ــزود ب ــا اج ــرای ای ــن سیس ــتم کلی ــه
روشـــهای اجرایـــی و دســـتورالعمل هـــا و فرآیندهـــای شـــرکت
مـــورد بازنگـــری قـــرار گرفتـــه و ضمـــن پویایـــی در سیســـتم،
زمـــان ارائـــه خدمـــات بـــه مشـــترکین عزیـــز اســـتان کاهـــش
خواهـــد یافـــت و گام موثـــری در ارتقـــاء سیســـتم هـــای نویـــن
مدیریتـــی و رضایتمنـــدی مـــردم خواهـــد بـــود.
ای ــن اق ــدام ب ــا مس ــاعدت و همراه ــی جن ــاب آق ــای دکت ــر عب ــاس
زاده مع ــاون محت ــرم مناب ــع انس ــانی و تحقیق ــات ای ــن ش ــرکت
اجرای ــی خواه ــد ش ــد.
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معرفی همکاران برتر هر ماه شرکت
اج ــرای سیس ــتم معرف ــی هم ــکاران برت ــر
هــر مــاه شــرکت از ابتــدای ســال  98آغــاز
گردیــده و طــی ایــن مــدت رضایــت نســبی
مدیـــران و معاونیـــن و ارتقـــاء انگیـــزه و
کارایــی کارکنــان را بدنبــال داشــته اســت.
ایــن مطلــب را جلیــل کارگــذار مدیــر دفتــر
توس ــعه مدیری ــت و تحقیق ــات ش ــرکت آب
و فاضـــاب خراســـان رضـــوی گفـــت و در
ادام ــه اف ــزود ب ــر اس ــاس ش ــاخص ه ــای جش ــنواره ش ــهید رجای ــی
و س ــازمان ام ــور اداری و اس ــتخدامی و ترکی ــب آن ب ــا ش ــاخص
ه ــای اختصاص ــی ش ــرکت هم ــه ماه ــه از ش ــرکت ه ــا و اموره ــای
تابع ــه درخواس ــت م ــی گ ــردد نس ــبت ب ــه معرف ــی هم ــکاران برت ــر
ه ــر م ــاه ب ــر اس ــاس ای ــن ش ــاخص ه ــا اق ــدام نماین ــد و پ ــس از
ط ــرح در کمیت ــه تش ــویقات ب ــا حض ــور معاونی ــن ش ــرکت هم ــکاری
ک ــه باالتری ــن امتی ــاز را در بی ــن ای ــن ش ــاخص ه ــا داش ــته باش ــد
ضم ــن معرف ــی و اط ــاع رس ــانی در سیس ــتم اتوماس ــیون اداری
بـــه عنـــوان همـــکار برتـــر ،عکـــس ایشـــان در ویتریـــن انگیـــزه
ه ــا درج و تقدیرنام ــه ای ب ــا امض ــای مدیری ــت محت ــرم عام ــل و
جایــزه خریــد کاالی ایرانــی بــه نامبــرده اهــدا مــی گــردد .تاکنــون
همـــکاران نمونـــه ســـال  98و پنـــج ماهـــه ابتـــدای ســـال جـــاری
معرف ــی گردی ــده ان ــد.

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

اعمال 1337مورد معافیت و بخشودگی حق انشعاب
آب و فاضالب در خراسان رضوی

هـــزارو  337فقـــره انشـــعاب مشـــمول معافیـــت و
بخشـــودگی قانونـــی حـــق انشـــعاب آب و فاضـــاب
در  17م ــاه گذش ــته توس ــط ش ــرکت آبف ــا خراس ــان
رضـــوی واگـــذار شـــده اســـت.
رئیـــس اداره خدمـــات مشـــترکین شـــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا بی ــان اینک ــه از ای ــن
تعـــداد  955فقـــره انشـــعاب مربـــوط بـــه ســـال
گذش ــته اس ــت و 382فق ــره ه ــم در پن ــج م ــاه اول
س ــال ج ــاری واگ ــذار ش ــده اس ــت  ،مجم ــوع درآم ــد
حاصـــل ازفـــروش ایـــن انشـــعابات را 12میلیـــارد
و 70میلیـــون ریـــال اعـــام کـــرد کـــه ایـــن شـــرکت
در راســـتای اجـــرای ضوابـــط مربـــوط بـــه معافیـــت
هـــا و بخشـــودگی هـــای قانونـــی انشـــعابات آب
و فاضـــاب ابالغـــی از طـــرف وزارت نیروبـــرای
مش ــمولین  ،تخفیف ــات ح ــق انش ــعاب آب و فاض ــاب
رااعمـــال و وجـــوه مربوطـــه را دریافـــت نکـــرده
است.
حمــزه منظــم وطــن دوســت گفــت :موضــوع تخفیفــات
و بخش ــودگی ه ــای قانون ــی ک ــه هرس ــال ب ــه ش ــرکت
ه ــای آب و فاض ــاب اب ــاغ م ــی ش ــود عمدت ــا ب ــه دو
بخـــش تخفیفـــات حـــق انشـــعاب آب و فاضـــاب و

بخش ــودگی مرب ــوط ب ــه آب به ــاء تقس ــیم م ــی ش ــود.
بـــه گفتـــه وی تخفیفـــات حـــق انشـــعاب مســـاجد و
مصلــی هــا ،حــوزه هــای علمیــه  ،اماکــن دینــی اقلیــت
هـــای مذهبـــی  ،مددجویـــان بهزیســـتی و کمیتـــه
امـــداد  ،جانبـــازان  25درصـــد بـــه بـــاال  ،خانـــواده
شــهدا  ،آزادگان و مــدارس خیــر ســاز را شــامل مــی
ش ــود.
وی گفــت :بخشــودگی آب بهــاء نیــز مشــمول مــدارس
 ،مس ــاجد  ،حس ــینیه ه ــا  ،موسس ــات قرآن ــی  ،ح ــوزه
هـــای علمیـــه ،اماکـــن مذهبـــی اقلیتهـــای دینـــی و
گل ــزار ش ــهداء م ــی ش ــود.
وطــن دوســت بــا بیــان اینکــه هزینــه لــوازم انشــعاب
آب و فاض ــاب از ای ــن گ ــروه از مش ــترکان دریاف ــت
م ــی ش ــود خاط ــر نش ــان کرد:ش ــرکت آب و فاض ــاب
خراســان رضــوی بــر اســاس معرفــی نامــه صــادره از
ط ــرف نهاده ــا وارگان ه ــای متول ــی ب ــرای مش ــمولین،
پ ــس از اخ ــذ مس ــتندات و بررس ــی و کنت ــرل ه ــای
الزم در حـــوزه امـــوری و بـــه خصـــوص ســـتادی ،
نســـبت بـــه اعمـــال معافیـــت و بخشـــودگی تعرفـــه
هــای آب و فاضــاب در مــورد متقاضیــان اقــدام مــی
کن ــد.
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بودجه پیشنهادی سال 99

شرکت آبفای خراسان رضوی تصویب شد

عملکـــرد ســـال  98هیئـــت مدیـــره و بودجـــه پیشـــنهادی ســـال 99
شـــرکت آب وفاضـــاب خراســـان رضـــوی درمجمـــع عمومـــی عـــادی
صاحبــان ســهام بــه تصویــب رســید .درایــن جلســه کــه از طریــق ویدئــو
کنفرانـــس وبـــه ریاســـت معـــاون برنامـــه ریـــزی واموراقتصـــادی شـــرکت
مهندس ــی آب وفاض ــاب کشوربرگزارش ــد مدیرعام ــل ش ــرکت آب وفاض ــاب
خراس ــان رض ــوی گ ــزارش فعالی ــت ه ــای هیئ ــت مدی ــره را ش ــامل راهبرده ــای
بخـــش آب و فاضـــاب  ،منابـــع و مصـــرف  ،درآمدهـــا و هزینـــه هـــا  ،مدیریـــت
مص ــرف  ،خدم ــات مش ــترکین و آب ب ــدون درآم ــد ،مدیری ــت بح ــران و پدافن ــد
غیرعام ــل ،مهندس ــی و توس ــعه  ،مناب ــع انس ــانی  ،وضعی ــت انش ــعابات ،انج ــام
تکالی ــف مجم ــع ،اه ــم چال ــش ه ــای موج ــود ،راهکاره ــا رف ــع موان ــع را ارائ ــه داد
و ضم ــن تحلی ــل عملک ــرد  ،وضعی ــت ترازنام ــه س ــال  98را ب ــه اط ــاع اعض ــای
مجمع رساند.
ســید ابراهیــم علــوی بــا اشــاره بــه یــک پارچــه ســازی شــرکت هــای آب و فاضــاب
شــهری و روســتایی گفــت بیــش از دو هــزار و  300روســتا بــه مجموعــه خدمــت
رس ــانی ابف ــای اس ــتان اف ــزوده ش ــده و مص ــرف آب ش ــرب ب ــرای دام در مناط ــق
روســتایی بــه عنــوان یکــی از عوامــل چالــش کمبــود آب در روســتاها ســت.
درادامـــه مدیـــران كل دفاترنظـــارت مالی،بودجـــه ومجامـــع عمومـــی ،تعرفـــه
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واقتصاد،روس ــای گ ــروه مجام ــع عموم ــی وکارشناس ــان معاون ــت ه ــای نظ ــارت
بربهـــره بـــرداری ونیـــروی انســـانی و پشـــتیبانی و مدیـــر دفتـــر رســـیدگی بـــه
شـــکایات شـــرکت مهندســـی آبفـــای کشـــوربه نقدوبررســـی عملکـــرد شـــرکت
آب وفاضـــاب خراســـان رضـــوی پرداختندکـــه مدیرعامـــل و نماینـــده ســـهام
ش ــهرداری ه ــای اس ــتان توضیح ــات الزم را بی ــان کردن ــد وب ــه پرس ــش ه ــای
مط ــرح ش ــده پاس ــخ دادن ــد.
س ــپس مع ــاون برنام ــه ری ــزی واموراقتص ــادی ش ــرکت مهندس ــی آب وفاض ــاب
کشــورعملکرد ایــن شــرکت رابــا وجــود مشــکالت عدیــده  ،مثبــت و موثرارزیابــی
کردوازتـــاش مدیرعامـــل وهمـــکاران آبفـــای اســـتان در ارائـــه خدمـــات بـــه
ش ــهرها و روس ــتاها قدردان ــی ک ــرد.
مسعودخش ــائی ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــا اج ــرای ط ــرح یکپارچ ــه س ــازی دیگ ــر عن ــوان
ش ــهر و روس ــتا معن ــا ن ــدارد ،ب ــر انس ــجام بخش ــی فعالی ــت ه ــا تاکی ــد ک ــرد.وی
از خراس ــان رض ــوی ب ــه عن ــوان ش ــرکت پیش ــرو در اج ــرای ط ــرح خوداظه ــاری
ن ــام ب ــرد و خواس ــتار بازنگ ــری و ممی ــزی مش ــترکین از س ــوی معاون ــت خدم ــات
مش ــترکین آبف ــا خراس ــان رض ــوی ب ــرای کس ــب درآم ــد احتمال ــی ش ــد.
وی همچنی ــن ب ــا تاکی ــد ب ــر مدیری ــت درآم ــد و هزین ــه ه ــا  ،بودج ــه آبف ــا اس ــتان
را مناس ــب ارزیاب ــی ک ــرد.

تقدیر مدیرعامل شرکت مهندسی

از آبفا خراسان رضوی

مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور در نامــه ای بــه مدیــر عامــل
آبفـــای اســـتان خراســـان رضـــوی کســـب رتبـــه برتـــر ایـــن شـــرکت در زمینـــه
عملک ــرد آم ــوزش در س ــال  97در بی ــن ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب را تبری ــک
گفت.درنام ــه حمیدرضاجانب ــاز ب ــه س ــیدابراهیم عل ــوی ضم ــن س ــپاس و قدردان ــی از
تـــاش خالصانـــه و صادقانـــه مدیـــر و کارکنـــان واحـــد آمـــوزش آبفـــا اســـتان اظهـــار
امی ــدواری ش ــده اس ــت ب ــا به ــره من ــدی از ت ــوان کارکن ــان ،بی ــش از پی ــش در توس ــعه
کم ــی و کیف ــی آم ــوزش  ،موجب ــات توس ــعه و ارتق ــاء خدم ــت رس ــانی مطمئ ــن و مطل ــوب ت ــر
به مردم را به ارمغان آورید.
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شناسایی و جمع آوری 1224فقره انشعاب غیرمجاز

دفترحراست و امور محرمانه آبفا خراسان رضوی

حائز رتبه برتر در کشور شد
دفترحراس ــت و ام ــور محرمان ــه ش ــرکت
آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در
ارزیابـــی ســـال 98شـــرکت مهندســـی
آب و فاضــاب کشــور در بیــن شــرکت هــای آبفــا
کشور حائز رتبه برتر شد.
در همیـــن رابطـــه مدیرعامـــل شـــرکت آب
و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــا اهـــداء لـــوح
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ایـــن موفقیـــت را بـــه مدیـــر دفتـــر حراســـت و
امورمحرمانـــه شـــرکت تبریـــک گفـــت.
در مت ــن ل ــوح س ــید ابراهی ــم عل ــوی خط ــاب ب ــه
محمــد ترکمــان آمــده اســت:امید اســت همــواره
در س ــایه توجه ــات حض ــرت ول ــی عص ــر (ع ــج) و
عنایــات امــام هشــتم (ع) در تمــام مراحــل کاری
و زندگ ــی پی ــروز و س ــربلند باش ــید.

آب درشهرها و روستاهای خراسان رضوی
مدیـــر دفتـــر خدمـــات مشـــترکین شـــرکت آب و
فاضـــاب خراســـان رضـــوی از شناســـایی و جمـــع
آوری هــزار و224فقــره انشــعاب غیــر مجــاز آب در
چه ــار م ــاه نخس ــت س ــالجاری درش ــهرها و روس ــتاهای ای ــن
استان خبرداد.
س ــیدجواد قریش ــی اف ــزود :از ای ــن تع ــداد 800فق ــره ب ــه
ارزش حدود20میلیـــارد ریـــال تبدیـــل بـــه مجـــاز شـــده
اس ــت .
وی بـــا اشـــاره بـــه فـــروش 14هزارو510فقـــره انشـــعاب
آب و فاضـــاب در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان  ،درآمـــد
حاص ــل از ای ــن ف ــروش را 160میلی ــارد ری ــال اع ــام ک ــرد و

اظه ــار داش ــت :در ای ــن م ــدت 15انش ــعاب غیرمتع ــارف ب ــه
مبل ــغ بی ــش از 15میلیاری ــال نی ــز ب ــه متقاضی ــان واگ ــذار
ش ــده اس ــت.
وی بابی ــان اینک ــه می ــزان وصول ــی آبف ــا باب ــت درآمده ــای
ســرمایه ای در دو بخــش آب و فاضــاب حــدود 164میلیــارد
ری ــال ب ــوده اس ــت  ،درآم ــد ای ــن ش ــرکت از مح ــل تصحی ــح
ق ــراردادی از جمل ــه افزای ــش ظرفی ــت و واح ــد را ح ــدود
29میلی ــارد ری ــال ب ــرآورد ک ــرد.
قریشـــی تاکیـــد کـــرد :ایـــن در حالـــی اســـت کـــه مطالبـــات
شـــرکت از مشـــترکین و متقاضیـــان حـــوزه هـــای آب و
فاضـــاب 88میلیـــارد و600میلیـــون ریـــال مـــی باشـــد.
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طرح های کاهش مصرف برق در تاسیسات آب امورهای
فریمان و تایباد عملیاتی شد

امورهـــای آب و فاضـــاب فریمـــان و تایبـــاد
اقــدام بــه اجــرای طــرح هــای کاهــش مصــرف
بـــرق در تاسیســـات آبرســـانی شـــهرها و
روستاهای این شهرستان ها را عملیاتی کردند.
مدی ــر آبف ــا فریم ــان ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه درمرحل ــه
اول ایســـتگاه هـــای پمپاژ10حلقـــه چـــاه درســـاعات
پیـــک مصـــرف بـــرق در بعدازظهـــر و شـــب از مـــدار
خ ــارج م ــی ش ــوند.
وی افـــزود :ایـــن طـــرح کـــه بـــا قـــراردادن ســـاعت
فرمـــان در مســـیر اتوماســـیون بیســـیم اجـــرا مـــی
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شــود صرفــه جویــی 20درصــدی در مصــرف بــرق را
در پـــی خواهـــد داشـــت.
سرپرســـت امـــور آب و فاضـــاب تایبـــاد هـــم اعـــام
ک ــرد :ای ــن امورب ــا ه ــدف کاه ــش هزین ــه ه ــای ب ــرق
مصرفـــی وحـــذف جریمـــه راکتیـــو در قبـــوض بـــرق
تاسیس ــات چ ــاه ک ــرات ای ــن شهرس ــتان را ب ــه خ ــازن
مجه ــز ک ــرد.
محمـــد امیـــن بابـــا غیبـــی خاطـــر نشـــان کـــرد :ســـایر
منابــع آب شــرب شهرســتان هــم تحــت پوشــش ایــن
ط ــرح ق ــرار خواه ــد گرف ــت.

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

آبفا خراسان رضوی یکی از همکاران پرتالش
خود را از دست داد

ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی یک ــی از
همکاران باصفا و مهربان خود را ازدست داد.
صحبـــت از حســـین حلمـــی اســـت کـــه بـــی شـــک
ســـایر همـــکاران ســـتادی بـــا خلـــق و خـــوی مهربـــان او
آشـــنایند ،بـــی حاشـــیه بـــود و در انجـــام وظایـــف اداری
مقیـــد و ســـخت کـــوش.
همـــکاران آبفـــا چنـــد وقتـــی بـــود کـــه ســـراغش را مـــی
گرفتنـــد چـــرا کـــه در بســـتر بیمـــاری بـــود و جایـــش در
ســـتاد خالـــی.
حس ــین حلم ــی م ــاه ه ــا ت ــاش ک ــرد ت ــا بمان ــد و خدم ــت

کنـــد و بـــه ســـختی بـــا ایـــن بیمـــاری مبـــارزه کـــرد ولـــی
مشـــیت الهـــی اینچنیـــن رقـــم خـــورد کـــه شـــامگاه
17شـــهریورمصادف بـــا آســـمانی شـــدن اوشـــود.
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی فقـــدان ایـــن
عزیــز ســفر کــرده رابــه خانــواده محتــرم ایشــان و تمامــی
هم ــکاران و دو س ــتان آن مرح ــوم تس ــلیت ع ــرض نم ــوده
واز خداون ــد متع ــال ب ــرای بازمان ــدگان ایش ــان ب ــه وی ــژه
همســـر مهربـــان و فرزنـــد دلبنـــدش آرزوی صبـــر و
شـــکیبایی دارد.
روحش شادویادش در خاطره ها جاودان
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

پاسخگویی معاون آبفا خراسان رضوی به پرسش های

شهروندان و روستائیان در سامانه سامد

متولیــان حــوزه آب اســتان خراســان رضــوی بــا حضــور درمحــل اســتانداری از طریــق ســامانه ســامد و
خط تلفن  ۱۱۱به پرسش ها و درخواست های مردم پاسخ دادند.
در دو برنام ــه قبل ــی ک ــه س ــال گذش ــته برگ ــزار ش ــد س ــید ابراهی ــم عل ــوی مدیرعام ــل آبف ــا خراس ــان
رض ــوی پاس ــخگوی م ــردم ش ــریف ش ــهرها و روس ــتاهای اس ــتان ب ــود و در برنام ــه اخی ــر مع ــاون به ــره ب ــرداری
و توس ــعه آب ای ــن ش ــرکت ب ــه س ــئواالت ش ــهروندان و روس ــتائیان پاس ــخ داد.
تس ــریع در اج ــرای پروژهه ــای آبرس ــانی ب ــه روس ــتاها  ،رس ــیدگی و نظ ــارت بیش ــتر ب ــر انش ــعابات غیرمج ــاز
آب ،اص ــاح ش ــبکههای فرس ــوده توزی ــع ش ــهری و روس ــتایی ،پیگی ــری مش ــکالت انش ــعاب آب ،پاس ــخگویی
ب ــه مش ــکالت پیمان ــکاران از م ــواردی ب ــود ک ــه در تم ــاس ب ــا مع ــاون آبف ــا ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رض ــوی م ــورد تاکی ــد ق ــرار گرف ــت.
مه ــدی جه ــان طل ــب ه ــم در ای ــن برنام ــه دو س ــاعته ضم ــن اس ــتماع س ــخنان ش ــهروندان و روس ــتائیان مناط ــق
مختلــف اســتان  ،بــه مشــترکان اطمینــان داد خواســته هــای آنــان پیگیــری شــده و از طریــق دفتــر رســیدگی
بــه شــکایات شــرکت بــه اطــاع خواهــد رســید.
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :آبف ــای اس ــتان تم ــام ت ــاش خ ــود را ب ــرای رف ــع مطالب ــات ش ــهروندان و روستانش ــینان
در چارچ ــوب قان ــون و مق ــررات ب ــکار م ــی گی ــرد.
بـــه گـــزارش دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی ســـامانه
الکترونیک ــی ارتب ــاط م ــردم ب ــا دول ــت ب ــه منظ ــور ارتب ــاط بیش ــتر مدی ــران ب ــا م ــردم در اس ــتانداری خراس ــان
رض ــوی از س ــال 88تا89ب ــه ط ــور آزمایش ــی در ش ــهرهای مش ــهد و تبری ــز راه ان ــدازی ش ــد و از دی م ــاه 89
ه ــم رس ــما کار خ ــود را در کش ــور آغ ــاز ک ــرد.
ب ــر اس ــاس اع ــام دفت ــر بازرس ــی و مدیری ــت عملک ــرد و ام ــور حقوق ــی اس ــتانداری خراس ــان رض ــوی پ ــس
از دریاف ــت تلفن ــی درخواس ــت ه ــای ش ــهروندان و تفکی ــک آن ه ــا  ،از مدی ــران دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی و
خدمات ــی دع ــوت م ــی ش ــود ب ــا حض ــور در دفت ــر بازرس ــی پاس ــخگوی پرس ــش ه ــای م ــردم باش ــند.
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اخبار فرهنگی

ادای احترام به شهدا با حضور مدیر امور باخرز

گلـــزار شـــهدای گمنـــام
شهرســـتان باخـــرز بـــا
حضـــور فرمانـــدار و
اعضـــای شـــورای اداری و از
جملـــه مدیـــر امـــور آبفـــا
شهرســـتان عطرافشـــانی شـــد.
در ای ــن مراس ــم احس ــان س ــیاح
بـــه همـــراه ســـایر مســـئولین
شهرس ــتان  ،ب ــه ش ــهدای گمن ــام
ادای احترام کرد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

تقدیر از برندگان مسابقات فرهنگی آبفا نیشابور
مدیرعامـــل و کارکنـــان شـــرکت آب و فاضـــاب
شهرس ــتان نیش ــابور در حاش ــیه مراس ــم س ــوگواری و
عــزاداری ســالروز شــهادت امــام حســین (ع) و قرائــت
دعـــای پـــر فیـــض زیـــارت عاشـــورا در محـــل ایـــن شـــرکت از
برنــدگان مســابقات فرهنگــی تقدیــر بعمــل آورد.بــه گــزارش
رواب ــط عموم ــی ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان نیش ــابور ،
در ایــن مراســم از آقای ــان خرقانــی  ،انجیدنــی و حســن ابــادی
با اهداء هدیه تجلیل شد.

حضور حداکثری کارکنان آبفا سبزوار در مسابقات قرآنی وزارت نیرو
کارکن ــان ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار
در مســابقات قرآنــی وزارت نیــرو بــا حضــور حداکثــری
ش ــرکت کردند.ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ش ــرکت
آب و فاضــاب شهرســتان ســبزوار  ،کارکنــان ایــن شــرکت در
مرحل ــه اس ــتانی س ــیزدهمین دوره مس ــابقات وازرت نی ــرو در
 6رشـــته شـــامل قرائـــت تحقیـــق  ،قرائـــت ترتیـــل  ،حفـــظ ،
مفاهی ــم  ،زب ــان آم ــوزی و تحقی ــق موضوع ــی ثب ــت ن ــام کردن ــد
.این دوره از مسابقات به صورت وبینار آغاز برگزارشد.

تفاوت های مراسم سوگواری ایام محرم همکاران آبفا

تجلیل از برگزیدگان مسابقاتفرهنگی ونقاشی عید غدیر امور تایباد
جلســه شــورای فرهنگــی آب فاضــاب تایبــاد برگــزار
ش ــد.دراین جلس ــه سرپرس ــت ام ــور آب و فاض ــاب
شهرســتان عملکــرد حــوزه فرهنگــی و مذهبــی امــور
را تش ــریح کرد.باب ــا غیب ــی برگ ــزاری نم ــاز جماع ــت  ،مراس ــم
ه ــای مل ــی مذهب ــی و ش ــرکت در راهپیمای ــی ه ــا را از جمل ــه
ای ــن اقدام ــات برشمرد.حس ــن دش ــت بی ــاض مس ــئول ام ــور
فرهنگ ــی ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی نی ــز ب ــه
برنام ــه ه ــا و عناوی ــن فرهنگ ــی و دین ــی اب ــاغ ش ــده توس ــط
شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور اشــاره و بــر اهمیــت
برگ ــزاری نم ــاز اول وق ــت وحض ــور و برگ ــزاری برنام ــه ه ــای
دینـــی بـــه ویـــژه بـــرای خانوادهـــای همـــکاران تأکیـــد کـــرد.
درپای ــان از برگزی ــدگان مس ــابقات فرهنگ ــی و نقاش ــی عی ــد
غدیر تجلیل شد .
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خراسان رضوی با سال های قبل

مراســم ســوگواری و عــزاداری هیــات ســقایان حســینی
دهـــه اول محـــرم و روز تاســـوعا برخـــاف ســـنوات
گذش ــته در محوط ــه ب ــاز حی ــاط و ب ــام س ــاختمان س ــتاد
ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی برگ ــزار ش ــد .در ای ــن
مراس ــم ک ــه ضم ــن رعای ــت پروت ــكل ه ــای بهداش ــتی و فاصل ــه
گ ــذاری اجتماع ــی ع ــزاداران پ ــس از قرائ ــت زی ــارت پرفی ــض
عاش ــورا و اس ــتماع س ــخنرانی ب ــه مدیح ــه س ــرایی پرداختن ــد.
همچنی ــن مراس ــم پ ــر فی ــض زی ــارت عاش ــورا و س ــوگواری ده ــه

اول محــرم در اول وقــت اداری بــه مــدت  30دقیقــه بــا رعایــت
كامــل پروتــكل هــای بهداشــتی ودر نظرگرفتــن فاصلــه گــذاری
جلـــوس در فضـــای نمازخانـــه و محیـــط بیرونـــی درمحـــل ســـتاد
برگزار شد.
در مراس ــم امس ــال مق ــرر ش ــد ن ــذورات هم ــكاران ب ــه ج ــای
پذیرای ــی و ص ــرف صبحان ــه در قال ــب بس ــته ه ــای معیش ــتی
بـــرای مســـتمندان در ایـــام دو مـــاه محـــرم و صفـــر تهیـــه و
توزی ــع ش ــود.
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شهرستان ها

● تربت حیدریه

شـــهرها و روســـتاهای تحـــت پوشـــش آبفـــای
تربـــت حیدریـــه مشـــکل قطعـــی و بـــی آبـــی ندارنـــد

مدیرعامــل آب و فاضــاب تربــت حیدریــه بــا اشــاره بــه افزایــش
تــوان تولیــد آب در روســتاها بــه میــزان 52لیتــر برثانیــه پــس
از ادغـــام شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی
تاکیـــد کـــرد :درهیـــچ یـــک از روســـتاهای شهرســـتان مشـــکل
قطع ــی و ب ــی آب ــی وج ــود ندارد.ص ــادق یوس ــفی ب ــا بی ــان اینک ــه
94درص ــد جمعی ــت روس ــتایی شهرس ــتان در قال ــب 29ه ــزارو
500مش ــترک تح ــت پوش ــش در 71روس ــتا آبف ــا ق ــرار دارن ــد ،
کمب ــود احتمال ــی فش ــار آب در برخ ــی نق ــاط روس ــتایی را ناش ــی
از نامناس ــب ب ــودن اقط ــار ش ــبکه ه ــای انتق ــال و توزی ــع آب و
همچنیـــن مصـــرف بـــاالی آب دانســـت.صادق یوســـفی تعرفـــه
هـــای ناچیـــز آب بهـــاء و آمـــار بـــاالی دام ســـبک و ســـنگین کـــه
از آب شـــرب اســـتفاده مـــی کننـــد را عامـــل افزایـــش ســـرانه
مصـــرف آب خانگـــی در روســـتاها دانســـت کـــه بایـــد بـــرای آن
چ ــاره اندیش ــی ش ــود.وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :فرس ــودگی بیش ــتر
ش ــبکه ه ــای آبرس ــانی و اس ــتفاده از لول ــه ه ــای غیراس ــتاندارد
باع ــث افزای ــش آم ــار اتفاق ــات ودر نتیج ــه هدررف ــت آب ش ــده
اس ــت ک ــه بای ــد ب ــا برنام ــه ری ــزی منس ــجم نس ــبت ب ــه اص ــاح
ســاالنه شــبکه هــا اقــدام شــود.وی بــا توجــه بــه اختــاف قیمــت
تمــام شــده و قیمــت فــروش آب و زیــان ایــن شــرکت  ،تنهــا راه
تامیــن منابــع مالــی را اســتفاده از ابزارهــا تبصــره هــای قانونــی
بودج ــه اع ــام ک ــرد و از ش ــوراهای اس ــامی ش ــهرها خواس ــت ب ــا
تصوی ــب تبص ــره ه ــای قانون ــی  ،آبف ــا را در تامی ــن مناب ــع مال ــی
م ــورد نی ــاز ارائ ــه خدم ــات پای ــدار ب ــه مش ــترکان کم ــک کنن ــد .

واگـــذاری  1097فقـــره انشـــعاب آب شـــهری و
روســـتایی درشهرســـتان تربـــت حیدریـــه

بـــه گفتـــه معـــاون مشـــترکین شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت
حیدریـــه از ابتـــدای ســـال جـــاری تاکنـــون تعـــداد هـــزارو97
فقـــره انشـــعاب آب در تربـــت حیدریـــه و شـــهرهای تابعـــه و
روس ــتاهای تح ــت پوش ــش ای ــن ش ــرکت واگ ــذار ش ــده اس ــت.
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غالمـــی منـــد افـــزود :از ایـــن تعـــداد  950فقـــره در شـــهرهای
تربـــت حیدریـــه  ،بایـــگ  ،کدکـــن و ربـــاط ســـنگ و  147فقـــره
ه ــم در روس ــتاها ف ــروش رفت ــه ک ــه 841فق ــره نص ــب ش ــده و
مابق ــی در دس ــت اق ــدام اس ــت.وی ب ــا بی ــان اینک ــه تهی ــه ل ــوازم
نص ــب ب ــر عه ــده مش ــتری م ــی باش ــد ،عل ــت اصل ــی کاه ــش آم ــار
نص ــب انش ــعابات در مقایس ــه ب ــا ف ــروش را  ،نوس ــان قیم ــت ه ــا
در ب ــازار اع ــام ک ــرد مع ــاون مش ــترکین ش ــرکت آب و فاض ــاب
تربـــت حیدریـــه گفـــت  :بـــا توجـــه بـــه شـــروع عملیـــات اجـــرای
خط ــوط باقیمان ــده فاض ــاب  907فق ــره انش ــعاب ب ــه مش ــترکین
واگ ــذار ش ــد ک ــه نص ــب آن ه ــا توس ــط س ــرمایه گ ــذار بخ ــش
خصوص ــی ادام ــه دارد .غالم ــی من ــد ب ــا تاکی ــد ب ــر بازنگ ــری در
وضعی ــت مش ــترکین روس ــتاها از ش ــروع پیمای ــش انش ــعابات
آب درتعـــدادی از روســـتاهای ایـــن شهرســـتان خبـــرداد کـــه
منجربــه شناســایی و جمــع آوری تعــدادی انشــعاب غیرمجــاز آب
ش ــده اس ــت.

گ ــزارش مدیرعام ــل آبف ــا ترب ــت حیدری ــه در برنام ــه
زن ــده رادیوی ــی ش ــب ه ــای مح ــرم

مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه در برنام ــه
زنــده رادیویــی شــب هــای محــرم گفــت :در شــهر تربــت حیدریــه
و  120روســتای تحــت پوشــش از زمــان ادغــام تاکنــون اقدامات
خوب ــی انج ــام ش ــده و منج ــر ب ــه تامی ــن آب س ــالم و بهداش ــتی و
نهایتــا افزایــش ســطح رضایــت منــدی شــهروندان و روســتائیان

عزی ــز ش ــده اس ــت.صادق یوس ــفی گف ــت 100 :درص ــد جمعی ــت
شـــهری در قالـــب 62هـــزار مشـــترک و  94درصـــد جمعیـــت
روســتایی ( 30هــزار مشــترک)تحت پوشــش آبفــا قــرار دارنــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه 52درص ــد جمعی ــت ش ــهر ترب ــت حیدری ــه از
خدمـــات جمـــع اوری و دفـــع بهداشـــتی فاضـــاب برخوردارنـــد
اعـــام کـــرد :ایـــن شـــرکت 19پـــروژه حـــوزه آب شـــهری و
روس ــتایی ب ــا اعتب ــاری  230میلی ــارد زی ــال از مح ــل اعتب ــارات
مل ــی و اس ــتانی و مناب ــع داخل ــی ش ــرکت در دس ــت اج ــرا دارد
ک ــه در هفت ــه دول ــت  3پ ــروژه در ش ــهر ه ــا و روس ــتاهای تح ــت
پوش ــش ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید و 15ه ــزار نف ــر از آب س ــالم
به ــره من ــد ش ــدند .مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت
حیدری ــه اف ــزود  :عملی ــات اص ــاح 2.6کیلومت ــر از خ ــط انتق ــال
آبرســـانی بـــه تربـــت حیدریـــه بـــا  90میلیـــارد ریـــال اعتبـــار ،
اص ــاح ش ــبکه توزی ــع آب ای ــن ش ــهر ب ــا 26میلیاردری ــال اعتب ــار
و حف ــر چه ــار حلق ــه چ ــاه تامی ــن آب مش ــترکان ترب ــت حیدری ــه
ش ــروع ش ــده اس ــت و پ ــروژه اص ــاح ش ــبکه نس ــر و روس ــتای
صنوبـــر هـــم بـــا اعتبـــار 52میلیـــاردو  900میلیـــون ریـــال از
مح ــل اعتب ــارات صن ــدوق توس ــعه مل ــی در دس ــت اق ــدام اس ــت
ک ــه پیش ــرفت خوب ــی دارد .یوس ــفی گف ــت  :در ح ــوزه فاض ــاب
باتوج ــه ب ــه مش ــکالت گذش ــته و در نتیج ــه پیگی ــری ه ــای انج ــام
ش ــده ومش ــارکت بخ ــش خصوص ــی  15کیلومت ــر ش ــبکه جم ــع
آوری فاض ــاب در نق ــاط مخل ــف ش ــهر ترب ــت حیدری ــه ب ــه به ــره
ب ــرداری رس ــید ک ــه ه ــزارو 500مش ــترک ب ــا جمعی ــت 10ه ــزار
نف ــر از خدم ــات فاض ــاب بهرمن ــد ش ــدند .
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اج ــرای 15کیلومت ــر ش ــبکه فاض ــاب در ش ــهر ترب ــت حیدری ــه
دو ه ــزار و 500انش ــعاب ه ــم نص ــب کند.ب ــه گفت ــه وی تاکن ــون
10کیلومتـــر خـــط انتقـــال و 245کیلومتـــر شـــبکه فاضـــاب در
ایـــن شـــهر اجـــرا شـــده و 30هـــزار مشـــترک تحـــت پوشـــش
خدم ــات جم ــع آوری و دف ــع بهداش ــتی فاض ــاب ق ــرار گرفت ــه
ان ــد.وی همچنی ــن اع ــام ک ــرد :پ ــروژه نص ــب دس ــتگاه تغلی ــظ
لج ــن در راس ــتای رف ــع ب ــو از تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ای ــن ش ــهر
آم ــاده به ــره ب ــرداری اس ــت.مدیر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب
تربــت حیدریــه بــا بیــان اینکــه بــرای اجــرای ایــن پــروژه شــامل
ســاخت ایســتگاه آبگیــری و تغلیــظ لجــن 20میلیاردریــال هزینــه
ش ــده اس ــت  ،ب ــه اج ــرای ط ــرح تقوی ــت سیس ــتم ه ــای هواده ــی
و انتق ــال لج ــن و اص ــاح سیس ــتم ه ــای مکانیک ــی ای ــن واح ــد ب ــا
هم ــکاری س ــرمایه گ ــذار بخ ــش خصوص ــی اش ــاره ک ــرد و اظه ــار
داش ــت :در نتیج ــه ای ــن اق ــدام ب ــوی تصفی ــه خان ــه ب ــه حداق ــل
ممک ــن رس ــید و ب ــا به ــره ب ــرداری از ایس ــتگاه تغلی ــظ لج ــن نی ــز
ای ــن مش ــکل ب ــه ط ــور کام ــل رف ــع خواه ــد ش ــد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی :

پســـاب تصفیـــه خانـــه تربـــت حیدریـــه از شـــرایط
اســـتفاده در بخـــش صنعـــت برخـــوردار اســـت

بخــش خصوصــی متعهــد بــه اجــرای 20کیلومتر شــبکه
فاضــاب در شــهر تربــت حیدریــه شــد

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب تربــت حیدریــه گفت:ســرمایه
گ ــذار بخ ــش خصوص ــی متعه ــد ب ــه اج ــرای 20کیلومت ــر ش ــبکه
و نص ــب س ــه ه ــزار انش ــعاب فاض ــاب ت ــا پای ــان س ــال در ای ــن
شـــهر شـــد.صادق یوســـفی افـــزود :از ابتـــدای ســـال جـــاری
تاکن ــون بخش ــی از ای ــن تعه ــد ش ــامل اج ــرای  5کیلومت ــر ش ــبکه
و نص ــب  500فق ــره انش ــعاب عمل ــی ش ــده اس ــت.وی اف ــزود:
بخ ــش خصوص ــی همچنی ــن ت ــا پای ــان امس ــال بایس ــتی ضم ــن

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی در بازدیــد از
تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه گف ــت :پس ــاب خروج ــی
ایـــن واحـــد از شـــرایط و اســـتاندارد الزم بـــرای اســـتفاده در
بخـــش صنعـــت برخـــوردار اســـت.تورج همتـــی بـــا تشـــکر از
اقدام ــات آبف ــا ترب ــت حیدری ــه در جه ــت بهب ــود فرآین ــد و رف ــع
بــو از تصفیــه خانــه  ،بــر اســتمرار شــرایط فعلــی تاکیــد کــرد .در
ایــن بازدیــد کــه معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان
ه ــم حض ــور داش ــت مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت
حیدریـــه ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از فرآینـــد تصفیـــه خانـــه
فاضـــاب بـــه بیـــان اقدامـــات انجـــام شـــده در در راســـتای
افزایـــش کیفـــی پســـاب مطابـــق اســـتانداردهای مربوطـــه
پرداخ ــت و گف ــت  :ب ــا کم ــک بخ ــش خصوص ــی تمام ــی تاسیس ــات
مکانیکـــی شـــامل آشـــغالگیرهای ورودی  ،ایســـتگاه انتقـــال
لج ــن برگش ــتی  ،بلوئره ــا  ،دیفیوزه ــای هواده ــی و تع ــدادی از
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تابلوهــای برقــی بازســازی و تاکنــون  3دســتگاه بلوئــر هوادهــی
خریـــداری و نصـــب شـــده اســـت .صـــادق یوســـفی افـــزود :
بـــه اســـتناد آزمایشـــات دوره ای انجـــام شـــده توســـط مراجـــع
ذیص ــاح از جمل ــه آزمایش ــگاه محی ــط زیس ــت  ،پس ــاب خروج ــی
در رن ــج اس ــتاندارد م ــی باش ــد.
وی در همی ــن رابط ــه از صرف150میلیاردری ــال ب ــرای راس ــتای
اصــاح فرآینــد و بهســازی تاسیســات ایــن واحــد در ســال قبــل
توس ــط بخ ــش خصوص ــی خب ــرداد و ب ــا اش ــاره ب ــه ایج ــاد س ــایت
لج ــن در خ ــارج از تصفی ــه خان ــه ب ــا نظ ــارت اداره محی ــط زیس ــت
و بهداشـــت محیـــط شهرســـتان گفـــت  :لجـــن تولیـــدی تصفیـــه
خان ــه روزان ــه توس ــط تانک ــر ب ــه خ ــارج از تصفی ــه خان ــه منتق ــل
م ــی ش ــود ک ــه ای ــن عم ــل باع ــث رف ــع ب ــو در تصفی ــه خان ــه ش ــده
اس ــت.

برگ ــزاری جلس ــه مدیرعام ــل آبف ــا خراس ــان رض ــوی
ب ــا مدی ــران ،معاونی ــن و روس ــای ادارات تابع ــه آبف ــا
نیش ــابور

●نیشابور

نماین ــده نیش ــابور مش ــکالت ح ــوزه آب شهرس ــتان را
پیگی ــری م ــی کن ــد

نماین ــده م ــردم شهرس ــتان ه ــای نیش ــابور ،فی ــروزه و زبرخ ــان
در مجل ــس از ش ــرکت آبف ــای نیش ــابور بازدی ــد ک ــرد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور
در ایـــن بازدیـــد کـــه معاونیـــن و روســـای بخـــش هـــای شـــهری
و روســـتایی حضـــور داشـــتند علیرضـــا اخویـــان مدیـــر عامـــل
شـــرکت گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده بـــرای رفـــع
مشـــکل کـــم ابـــی برخـــی مناطـــق روســـتایی را ارائـــه داد.در
ادام ــه روس ــای چهارگان ــه مناط ــق بخ ــش ه ــا ب ــه بی ــان مش ــکالت
موج ــود در ح ــوزه کاری خ ــود پرداختن ــد وخواس ــتار رف ــع آن ه ــا
شدند.
در پای ــان هاج ــر چناران ــی ضم ــن قدردان ــی از خدم ــات ف ــوری
انجـــام شـــده و رفـــع مشـــکل تامیـــن آب شـــهر و روســـتا در
تابســتان امســال گفــت :تمــام تــاش خــود را بــرای احقــاق حقــوق
م ــردم ح ــوزه انتخابی ــه خ ــود خواه ــم ک ــرد و در دی ــداری ک ــه ب ــه
زودی بـــا وزیـــر نیـــرو خواهـــم داشـــت قطعـــا پیگیـــر مشـــکالت
خواه ــم ب ــود.
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جلســـه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی
بـــا مدیـــران ،معاونیـــن و روســـای ادارات تابعـــه شـــرکت آبفـــا
نیشـــابور برگـــزار شـــد.علیرضا اخویـــان مدیـــر عامـــل شـــرکت
در ابت ــدا گزارش ــی از وضعی ــت تامی ــن و توزی ــع آب شهرس ــتان
نیش ــابور و همچنی ــن رون ــد اج ــرای ش ــبکه جم ــع آوری فاض ــاب
ش ــهر و وضعی ــت تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ارائ ــه ک ــرد.در ادام ــه
مدی ــران ،معاونی ــن و روس ــای ادارات تابع ــه ش ــرکت ب ــه ارائ ــه
گزارش ــی از نق ــاط ضع ــف و ق ــوت ح ــوزه خ ــود پرداختند.س ــپس
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب فاضـــاب خراســـان رضـــوی ضمـــن
تش ــکر از کلی ــه هم ــکاران گف ــت :س ــقایی م ــردم افتخ ــار بزرگ ــی
اس ــت ک ــه ب ــه م ــا مح ــول ش ــده و م ــا بای ــد تم ــام ت ــاش خ ــود را
ب ــرای ارائ ــه هرچ ــه بهت ــر خدم ــات ب ــکار بگیری ــم ت ــا این ــده گان
ه ــم از ای ــن خدم ــات به ــره من ــد شوند.س ــید ابراهی ــم عل ــوی
اف ــزود :در مجموع ــه ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی
پیگیــر مشــکالت مطــرح شــده خواهیــم بــود تــا هرچــه زودتــر بــه
نتیج ــه مطل ــوب برس ــیم.

نشســـت فرمانـــدار شهرســـتان نیشـــابور بـــا مدیـــر عامـــل
شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی و مدیــر عامــل شــرکت
فـــوالد خراســـان در محـــل معاونـــت اســـتانداری و فرمانـــداری
شهرس ــتان نیش ــابور برگ ــزار ش ــد.علیرضا اخوی ــان مدی ــر عام ــل
شــرکت در ابتــدای جلســه گزارشــی از وضعیــت تامیــن و توزیــع
آب و رونـــد اجرایـــی شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب و وضعیـــت
تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ش ــهر نیش ــابور را ارائ ــه ک ــرد.در ادام ــه
علیرض ــا قامت ــی فرمان ــدار شهرس ــتان نیش ــابور ضم ــن تش ــکر
از خدم ــات بس ــیار خ ــوب آبف ــا اب ــراز امی ــدواری ک ــرد در آین ــده
نزدیــک شــاهد بازخــورد خــوب ایــن جلســه باشیم.ســپس ســید
ابراهیـــم علـــوی مدیـــر عامـــل شـــرکت آب فاضـــاب خراســـان
رض ــوی ب ــه بی ــان گزارش ــی از نح ــوه اج ــرای کلکت ــور ش ــرقی ،
خ ــط انتق ــال  ،ش ــبکه ه ــای فرع ــی و ش ــرایط ام ــکان برخ ــورداری
صنای ــع شهرس ــتان از پس ــاب خروج ــی تصفی ــه خان ــه فاض ــاب
ش ــهر نیش ــابور پرداخ ــت.در ادام ــه دکت ــر غف ــوری مدی ــر عام ــل
شـــرکت فـــوالد خراســـان رضـــوی در خصـــوص آمادگـــی ایـــن
واح ــد تولی ــدی را ب ــرای مش ــارکت و س ــرمایه گ ــذاری در اج ــرای
ش ــبکه باقیمان ــده فاض ــاب و نی ــز ط ــرح توس ــعه تصفی ــه خان ــه
فاضـــاب جهـــت برخـــورداری مشـــترکین از شـــبکه فاضـــاب و
نی ــز اس ــتفاده خروج ــی پس ــاب در صنای ــع آب ب ــر ف ــوالد اع ــام
ک ــرد .

راه هــای رفــع مشــکل کمبــود آب روســتاهای مشــترک
شهرســتان خوشــاب بــا مجتمــع برزنون نیشــابور

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
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س ــیمانی دی ــواره بیرون ــی مخ ــزن  300مت ــر مکعب ــی ش ــهر چکن ــه
 ،بـــر پیگیـــری تامیـــن گاز اتـــاق نگهبانـــی مخـــازن شـــهر چکنـــه
تاکی ــد ک ــرد.

دیــدار مدیــر عامــل آبفــا خراســان رضــوی بــا فرمانــدار
جدیــد زبــر خــان

مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــا فرمانـــدار جدیـــد
شهرســتان زبرخــان دیــدار و گفتگــو کــرد.در ایــن دیــدار ســید
ابراهی ــم عل ــوی ضم ــن تبری ــک انتص ــاب فرمان ــدار شهرس ــتان
جدی ــد زب ــر خ ــان ب ــه بی ــان مطالب ــی در رابط ــه ب ــا تامی ــن و توزی ــع
آب در شهرســتان پرداخــت و خواســتار همــکاری همــه دســتگاه
ه ــای اجرای ــی ب ــرای کم ــک ب ــه تامی ــن آب پای ــدار و ح ــل برخ ــی
مشــکالت حــوزه آب شــد .یحیــی ســلیمانی فرمانــدار شهرســتان
زب ــر خ ــان ه ــم ب ــا تش ــکر از حض ــور مدی ــر عام ــل و هیئ ــت هم ــراه
و زحم ــات ت ــاش ه ــای انج ــام ش ــده در ح ــوزه آب  ،آمادگ ــی خ ــود
و ســایر دســتگاه هــای اجرایــی را بــرای همــکاری هــر چــه بیشــتر
ب ــا ش ــرکت آب و فاض ــاب اع ــام و ب ــر ل ــزوم اس ــتقرار هرچ ــه
س ــریع ت ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان زبرخ ــان تاکی ــد ک ــرد
ک ــه مدی ــر عام ــل ه ــم در ای ــن رابط ــه ق ــول مس ــاعد داد.

اصـــاح خـــط انتقـــال و شـــبکه توزیـــع دو روســـتای
نیشـــابور

اعـــام آمادگـــی شـــرکت فـــوالد بـــرای مشـــارکت در
اجـــرای شـــبکه فاضـــاب نیشـــابور

راه ه ــای رف ــع مش ــکل کمب ــود آب برخ ــی روس ــتاهای مش ــترک
بـــا شهرســـتان خوشـــاب و مجتمـــع برزنـــون نیشـــابور بررســـی
ش ــد .نماین ــده مدی ــر عام ــل در ح ــوزه روس ــتایی آبف ــا نیش ــابور
گفــت  :طــی بازدیــد بعمــل آمــده بــه همــراه مدیــر عامــل شــرکت
آبفـــای نیشـــابور از ایســـتگاه پمپـــاژ ســـه راهـــی برزنـــون ایـــن
واح ــد دب ــی س ــنجی و حداکث ــر دب ــی ک ــه ام ــکان انتق ــال توس ــط
ایســـتگاه پمپـــاژ شهرســـتان خوشـــاب فراهـــم بـــود تحویـــل
ش ــد .ذوالجناح ــی همچنی ــن ب ــه بازدی ــد تاسیس ــات آب ش ــرب
ش ــهر چکن ــه و مخ ــزن آن اش ــاره ک ــرد و گف ــت مدی ــر عام ــل آبف ــا
نیشـــابور در ایـــن بازدیـــد ضمـــن دســـتور بـــر انـــدود کـــردن

مدیــر امــور مهندســی شــرکت آب و فاضــاب نیشــابور از اصــاح
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گفت ــه ریاض ــی تم ــام جمعی ــت  250ه ــزار نف ــری ش ــهر س ــبزوار
زی ــر پوش ــش ش ــبکه آب هس ــتند و ح ــدود  90درص ــد ش ــبکه
فاض ــاب ای ــن ش ــهر ه ــم اج ــرا ش ــده اس ــت.

خـــط انتقـــال و شـــبکه توزیـــع روســـتاهای فیـــروزی و شـــیخالن
بخـــش مرکـــزی شهرســـتان نیشـــابور خبـــر داد.رســـتمی ایـــن
عملی ــات را ش ــامل لول ــه گ ــذاری خ ــط انتق ــال و ش ــبکه توزی ــع
آب ب ــه ط ــول ه ــزارو 920مت ــر و نوس ــازی  41فق ــره انش ــعاب
اع ــام ک ــرد ک ــه ب ــا اعتب ــار ح ــدود دو میلی ــارد ری ــال از مناب ــع
مالــی روســتاهای فاقــد دهیــاری معیــن فرمانــداری و اعتبــارات
داخل ــی ش ــرکت تامی ــن و اج ــرا ش ــد.

آغــاز پــروژه فازدوشــبکه جمــع آوری فاضــاب منطقــه
کالتــه سیفرســبزوار

●سبزوار

دهگردش ــی نماین ــده م ــردم س ــبزوار در شهرس ــتان
شش ــتمد

اســتحصال بیــش از 10میلیــون مترمکعــب آب شــرب
در ســبزوار

کارش ــناس مس ــئول تولی ــد وآبرس ــانی ش ــرکت آب و فاض ــاب
شهرســـتان ســـبزوار گفـــت  :در پنـــج ماهـــه ســـال جـــاری 10
میلی ــون  37ه ــزارو  232مت ــر مکع ــب آب ش ــرب در س ــبزوار
تولی ــد ش ــده اس ــت .عل ــی اصغ ــر ملون ــدی اف ــزود  :ای ــن می ــزان
آب ش ــرب از  36حلق ــه چ ــاه از مناط ــق بف ــره  ،کل ــوت و کس ــکن
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و گودآســـیا از آب شـــرب پایـــدار برخـــوردار شـــدند.مرتضی
ش ــریفان اف ــزود :روس ــتاهای اس ــتیر و گودآس ــیا از چ ــاه مجتم ــع
گودآســیا تامیــن آب مــی شــد کــه در پیــک مصــرف بــا کــم فشــاری
و ی ــا قط ــع آب مواج ــه م ــی ش ــدند.وی اضاف ــه ک ــرد  :ب ــا اج ــرای
ایــن پــروژه بــا اعتبــار بالــغ بریــک میلیــارد و  200میلیــون ریــال
اعتبـــار روســـتاهای اســـتیر و گودآســـیا از آب شـــرب پایـــدار
برخ ــوردار ش ــدند.

●باخرز

در نشس ــت مدی ــر عام ــل آبف ــا خراس ــان رض ــوی ب ــا فرمان ــدار
باخرزانج ــام ش ــد:

بررســی وضعیــت حــوزه آب شــرب شــهری و روســتایی
شهرس ــتان باخرز

برداشــت شــده اســت .بــه گفتــه وی آب اســتحصالی بــه مخــازن
منتق ــل و پ ــس از کنت ــرل بهداش ــتی ب ــه ش ــبکه آب تزری ــق م ــی
شـــود.وی تعـــداد مخـــازن ذخیـــره آب شـــرب را شـــش بـــاب بـــا
ظرفی ــت  51ه ــزار مت ــر مکع ــب اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :
شستش ــوی خط ــوط انتق ــال و جم ــع آوری و مخ ــزن آب از دیگ ــر
اقدام ــات ای ــن ح ــوزه م ــی باش ــد.

30کیلومتـــر شـــبکه فاضـــاب درمناطـــق حاشـــیه
شهرســـبزوار اجراشـــد

مشــکالت روســتا هــای منطقــه ربــع شــامات شهرســتان ششــتمد
در دهگردشــی دکتــر محبــی نماینــده مــردم در مجلــس شــورای
اســـامی مـــورد بررســـی قـــرار گرفت.بـــه منظـــور بررســـی
مشـــکالت روســـتاها جمعـــی از مســـئولین ادارات ششـــتمد و
ســبزوار بــه اتفــاق نماینــده مجلــس از روســتاهای چشــمه آوش
 ،الب ــاغ  ،س ــبه  ،حس ــن آب ــاد  ،دهن ــو  ،چن ــار  ،کالت ــه تیرکم ــان
 ،خرســـف  ،بیـــروت و قلعـــه میـــدان بازدیـــد کردنـــد .در ایـــن
بازدی ــد کاظ ــم س ــلیمانی ریی ــس اداره آب و فاض ــاب شش ــتمد
در گزارش ــی مش ــکالت ح ــوزه آب روس ــتاهای منطق ــه را تش ــریح
کرد.دکت ــر محب ــی نماین ــده م ــردم در مجل ــس ش ــورای اس ــامی
نیــز از پیگیــری تخصیــص اعتبــار بــرای مجتمــع آبرســانی وحــدت
از مح ــل صن ــدوق توس ــعه مل ــی خب ــر داد و ب ــر ل ــزوم پیگی ــری ت ــا
محقــق شــدن ایــن امــر تاکیــد کرد.مجتمــع آبرســانی وحــدت 28
روســتا از ســه شهرســتان ســبزوار  ،نیشــابور و کاشــمر را تحــت
پوش ــش دارد.
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مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار گف ــت
 :طـــرح جمـــع آوری شـــبکه فاضـــاب بـــه طـــول  30کیلومتـــر در
مناط ــق حاش ــیه ای ــن ش ــهر ب ــا اعتب ــار  150میلی ــارد ری ــال اج ــرا
شد.حس ــین ریاض ــی اف ــزود  :ب ــا اج ــرای ای ــن ش ــبکه  ،پوش ــش
شـــبکه فاضـــاب در ســـبزوار بـــه بیـــش از  90درصـــد رســـید
.وی ادامـــه داد  15 :هـــزار انشـــعاب جدیـــد طـــی دو ســـال
گذش ــته در س ــبزوار ب ــه وی ــژه مناط ــق حاش ــیه ای ــن ش ــهر ب ــه
شــبکه فاضــاب متصــل شــده اســت .مدیــر عامــل شــرکت آب و
فاضــاب شهرســتان ســبزوار بــا اشــاره بــه نبــود شــبکه فاضــاب
در برخ ــی مح ــات حاش ــیه ش ــهر س ــبزوار از جمل ــه کالت ــه س ــیفر
و بهـــاران  ،از آغـــاز عملیـــات احـــداث شـــبکه فاضـــاب در ایـــن
مناطــق خبــرداد.وی از محلــه قلعــه نــو دهــراز در غــرب ســبزوار
بــه عنــوان یکــی از ســکونت گاه هــای غیــر رســمی ایــن شــهر نــام
ب ــرد ک ــه ب ــا اتص ــال بیش ــتر نق ــاط ای ــن محل ــه ب ــه ش ــبکه فاض ــاب
 ،مشــکالت بهداشــتی و اجتماعــی ســاکنان رفــع شــده اســت.به

عملیـــات اجرایـــی فـــاز دو شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب منطقـــه
کالتــه ســیفر ســبزوار بــا مشــارکت  10میلیــارد ریالــی خیریــن و
ســاکنین محلــه آغــاز شــد.در ایــن مراســم مدیرعامــل ومعاونیــن
ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار  ،ریی ــس ش ــورای
اس ــامی شهرس ــتان و عض ــو ش ــورای ش ــهر س ــبزوار  ،ش ــهردار
و اهال ــی س ــاکنین حض ــور داش ــتند.فاز دو منطق ــه کالت ــه س ــیفر
بـــا  5/8کیلومتـــر شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب و اعتبـــار 100
میلیـــارد ریـــال اجـــرا مـــی شـــود کـــه خیریـــن و ســـاکنین محلـــه
10میلی ــارد ری ــال مش ــارکت دارن ــد و مابق ــی از مح ــل اعتب ــارات
عمرانــی تامیــن خواهــد شــد.با اتمــام ایــن پــروژه  100درصــد
مشـــترکین منطقـــه کالتـــه ســـیفر تحـــت پوشـــش شـــبکه جمـــع
آوری فاض ــاب ق ــرار م ــی گیرن ــد.

روســـتاهای اســـتیر و گودآســـیا ازآب شـــرب
پایداربرخوردارشـــدند

کارش ــناس مس ــئول به ــره ب ــرداری بخ ــش مرک ــزی ش ــرکت آب
و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار گفـــت  :روســـتاهای اســـتیر

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان خراســـان رضـــوی
وضعیــت حــوزه آب شــرب شــهری و روســتایی شهرســتان باخــرز
را در نشســت بــا فرمانــدار و بازدیــد میدانــی از منطقــه بررســی
کرد.ســید ابراهیــم علــوی در گفتگــو فرمانــدار باخــرز اقدامــات
انج ــام ش ــده در تامی ــن کم ــی و کیف ــی آب ش ــرب مناط ــق ش ــهری
و روســـتایی را بـــه اطـــاع رســـاند  .احمـــد شـــافعی فرمانـــدار
ه ــم از عملک ــرد ام ــور شهرس ــتان اظه ــار رضای ــت ک ــرد و از آبف ــا
ب ــه عن ــوان یک ــی از فع ــال تری ــن ادارات شهرس ــتان ن ــام ب ــرد.
وی همچنیـــن خواســـتار اجـــرای چنـــد پـــروژه آب رســـانی شـــد
ک ــه مدیرعام ــل آبف ــا خراس ــان رض ــوی در ای ــن خص ــوص ق ــول
مس ــاعد داد.برنام ــه بع ــدی مدیرعام ــل آبف ــای خراس ــان رض ــوی
مالق ــات و گف ــت و ش ــنود ب ــا هم ــکاران ام ــور باخ ــرز ب ــود.در ای ــن
جلس ــه احس ــان س ــیاح مدی ــر آبف ــا گزارش ــی از اقدام ــات ام ــور
پـــس از یـــک پارچـــه ســـازی را ارائـــه داد  ،ســـپس همـــکاران
ضم ــن معرف ــی و اع ــام پس ــت س ــازمانی خ ــود اقدام ــات ص ــورت
گرفت ــه در ح ــوزه کاری خ ــود را تش ــریح کردن ــد.

گفـــت و شـــنود مدیرعامـــل آبفاخراســـان رضـــوی بـــا
اهالـــی روســـتای نقارخانـــه باخـــرز

مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب اس ــتان خراس ــان رض ــوی
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

ب ــه گفت ــه وی در چه ــار روس ــتای شهرس ــتان دس ــتگاه ه ــای آب
شـــیرکن و در ســـه روســـتا هـــم جایـــگاه برداشـــت آب نصـــب
ش ــده اس ــت.

بهـــره بـــرداری از دو طـــرح آبرســـانی روســـتایی در
بجســـتان

از روســـتای "نقارخانـــه" شهرســـتان باخـــرز بازدیـــد کرد.ســـید
ابراهی ــم عل ــوی ضم ــن بررس ــی ش ــرایط تامی ــن ای ــن روس ــتای
خـــارج از خدمـــات آب و فاضـــاب امـــور بـــا اهالـــی روســـتا هـــم
ب ــه گفتگ ــو پرداخت.درپ ــی ای ــن گف ــت و ش ــنود ،امی ــد ب ــه آب
رس ــانی وبرخ ــورداری از آب آش ــامیدنی در دل م ــردم روس ــتا
زن ــده ش ــد.

پکیـــج تقویـــت فشـــار هـــم احـــداث شـــد .

 20میلیـــارد ریـــال پـــروژه حـــوزه آب در شهرســـتان
باخ ــرز به ــره ب ــرداری ش ــد

● بجستان

برداش ــت از جای ــگاه ه ــای آب ش ــیرین ش ــهر بجس ــتان
ب ــه ی ــک چه ــارم کاه ــش یاف ــت
مســـئول مشـــترکین آبفـــا باخـــرز از پیمایـــش اشـــتراک هـــای
روســـتایی ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان
باخـــرز جـــواد اســـداللهی اولویـــت بازدیـــد هـــا را روســـتاهای
دارای بع ــد مس ــافت ب ــا ش ــهر دانس ــت و اب ــراز امی ــدواری ک ــرد
ب ــا پای ــش و نظ ــارت مس ــتمر  ،حق ــوق ش ــرکت و مش ــترکین ب ــه
بهتری ــن نح ــو محق ــق تامی ــن ش ــد.

در دومیـــن روز از هفتـــه دولـــت بـــا حضـــور معـــاون فرمانـــدار
و س ــایر مس ــئولین شهرس ــتان پ ــروژه ه ــای آبف ــا باخرزافتت ــاح
ش ــد.
در ایـــن مراســـم معـــاون فرمانـــدار از اقدامـــات امـــور آب و
فاض ــاب شهرس ــتان باخ ــرز تقدی ــر ک ــرد .احس ــان س ــیاح مدی ــر
ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان باخ ــرز ه ــم ای ــن پ ــروژه ه ــا را
ش ــامل نص ــب اتاق ــک پی ــش س ــاخته  ،دس ــتگاه کل ــرزن ونص ــب
کنتـــور هوشـــمند ،احیـــا چـــاه ،تجهیـــز و راه انـــدازی سیســـتم
دوربیـــن مـــدار بســـته و نصـــب دکل  ،تعویـــض و اصـــاح خـــط
انتقــال بــه متــراژ هــزارو ۱۰۰متــر ،اجــرای خــط انتقــال بــه طــول
چه ــار ه ــزار مت ــر ،س ــاخت مخ ــزن  ۱۰۰مت ــر مکعب ــی  ،تعوی ــض
و اص ــاح ش ــبکه توزی ــع ب ــه ط ــول ش ــش ه ــزار مت ــر و نوس ــازی
دو ه ــزار فق ــره انش ــعاب ب ــا اعتب ــار 20میلی ــارد و 600میلی ــون
ری ــال اع ــام ک ــرد.

15

●بردسکن

فشار آب مسکن مهر شهر بردسکن تامین شد
پـــروژه تامیـــن فشـــار مســـکن مهـــر شـــهر بردســـکن بـــا
اعتبـــاری بالـــغ بـــر  17میلیـــارد ریـــال بـــه بهـــره بـــرداری
رسید.
مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب بردســـکن در مراســـم بهـــره
ب ــرداری از ای ــن ط ــرح ک ــه ب ــا حض ــور نماین ــده م ــردم شهرس ــتان
در مجلـــس شـــورای اســـامی ،فرمانـــدار و ســـایر مســـئولین
شهرس ــتان برگ ــزار ش ــد اظه ــار ک ــرد  :ای ــن پ ــروژه آبرس ــانی ب ــا
هــدف تقویــت فشــار آب مســکن مهــر  ،خیابــان صــدف و شــهرک
اندیش ــه بردس ــکن ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید.
حســـین مهـــدوی اولیایـــی افـــزود  :همزمـــان بـــا اجـــرای ایـــن
پـــروژه  ۱۲بـــاب حوضچـــه بتنـــی شـــیرآالت احـــداث  ،پکیـــج
تقوی ــت فش ــار نص ــب و ی ــک ب ــاب ابنی ــه تأسیس ــات مکانیک ــی

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب بجس ــتان گف ــت :درنتیج ــه افزای ــش
کیفیـــت آب شـــهر بجســـتان  ،برداشـــت از جایـــگاه هـــای آب
ش ــیرین درای ــن ش ــهر ب ــه ی ــک چه ــارم کاه ــش یافت ــه اس ــت.
محمدرضـــا اکبرنیـــا بـــا اســـتناد بـــه رونـــد نزولـــی شـــارژکارت
برداش ــت آب در بجس ــتان اظه ــار داشت:ش ــش ه ــزار مش ــترک
در بجســـتان بـــه دلیـــل کاهـــش کیفیـــت آب از جایـــگاه هـــای
برداشـــت آب شـــیرین بـــرای شـــرب اســـتفاده مـــی کننـــد
کـــه بـــا اقدامـــات انجـــام شـــده از جملـــه خریـــد آب دو قنـــات
"درزآب" و "بس ــتان" و احی ــای دو حلق ــه چ ــاه  ،کیفی ــت آب ش ــبکه
شـــهرافزایش و برداشـــت آب از 18جایـــگاه موجـــود در ســـطح
شـــهر کاهـــش یافـــت.
وی افـــزود :کیفیـــت پاییـــن و رســـوب آب باعـــث خســـارت بـــه
تاسیس ــات ام ــور و ش ــیرآالت مش ــترکان م ــی ش ــود ک ــه ب ــا کیف ــی
س ــازی آب ای ــن رون ــد نی ــز متوق ــف ش ــد.
وی از فرس ــودگی ش ــبکه توزی ــع آب ب ــه عن ــوان چال ــش اصل ــی
ش ــهر یونس ــی ب ــا هزارو700مش ــترک ن ــام ب ــرد و خاط ــر نش ــان
ک ــرد :درای ــن ش ــهر ه ــم ی ــک حلق ــه چ ــاه ک ــه در س ــال 97حف ــر
شـــده بـــود پـــس از برقرســـانی و تجهیـــز بـــا تـــوان 15لیتـــر
برثانیـــه وارد مداربهـــره بـــرداری شـــد.
اکب ــر نی ــا ارائ ــه خدم ــات ب ــه 59روس ــتای شهرس ــتان را ی ــاد آور
ش ــد و گف ــت :از ای ــن تع ــداد 31روس ــتا ب ــاالی 20خان ــوار تح ــت
پوش ــش ق ــرار دارن ــد و مابق ــی ک ــه ک ــم جمعی ــت ب ــوده و در ح ــد
آب ــادی محس ــوب م ــی ش ــوند ب ــا تانک ــر آبرس ــانی م ــی ش ــوند.

درچهارمیــن روز از هفتــه دولــت طــرح آبرســانی بــه روســتاهای
قاس ــم آب ــاد و مط ــر آب ــاد شهرس ــتان بجس ــتان ب ــا اعتب ــار افتت ــاح
شـــد.مدیر امـــور آب و فاضـــاب بجســـتان در مراســـم بهـــره
بــرداری از ایــن طــرح هــا کــه بــا حضــور نماینــده مــردم بجســتان
و گنابـــاد و فرمانـــدار و برخـــی روســـای ادارات شهرســـتان
برگ ــزار ش ــد گف ــت :ب ــرای ای ــن دو ط ــرح ی ــک حلق ــه چ ــاه حف ــر و
تجهی ــز13 ،کیلومت ــر خ ــط انتق ــال اج ــرا و 24حوضچ ــه ش ــیرآالت
 ،ســـه ایســـتگاه پمپـــاژ و ســـه مخـــزن بـــه ظرفیـــت 300متـــر
مکعـــب بـــا اعتبـــار 30میلیـــارد ریـــال احـــداث شـــده اســـت.به
گفت ــه محمدرض ــا اکب ــر نی ــا 150خان ــوار روس ــتایی ب ــا 470نف ــر
جمعی ــت از مزای ــای ای ــن ط ــرح ه ــا به ــره من ــد ش ــدند.

●تایباد

قدردانی معاون فرماندار از امور تایباد

معـــاون سیاســـی و امنیتـــی فرمانـــداری شهرســـتان تایبـــاد از
امــور آبفــا شهرســتان بازدیــد کــرد.در ایــن بازدیــد کــه بــا هــدف
رس ــیدگی ب ــه مس ــائل و مش ــکالت م ــردم و بررس ــی چگونگ ــی
خدمترســـانی بـــه شـــهروندان در ادارات و دســـتگاه هـــای
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اجرای ــی انج ــام ش ــد مع ــاون فرمان ــدار تایب ــاد پ ــس از بازدی ــد
از قس ــمت ه ــای مختل ــف ب ــا مدی ــر  ،کارکن ــان و ارب ــاب رج ــوع
گفتگ ــو ک ــرد .مدی ــر ام ــور آبف ــای تایب ــاد ضم ــن ارائ ــه گزارش ــی
ب ــه رش ــد جمعی ــت و فرس ــودگی ش ــبکه در برخ ــی نق ــاط اش ــاره
ک ــرد ک ــه موج ــب چال ــش در تامی ــن و عرض ــه آب ش ــرب ش ــده
اســت.بابا غیبــی افــزود :بــا انجــام طــرح توســعه شــبکه  ،اجــرای
خـــط انتقـــال  ،احـــداث و بهســـازی مخـــازن و نصـــب شـــیرهای
فش ــار ش ــکن در بعض ــی از روس ــتاها و نق ــاط ش ــهر ،تم ــام ت ــاش
آبف ــا ب ــرای تامی ــن رف ــع نی ــاز آب مش ــترکان ب ــکار گرفت ــه ش ــده
اس ــت .مع ــاون فرمان ــدار تایب ــاد نی ــز ب ــر نظ ــم و انضب ــاط اداری ،
ب رج ــوع و وج ــدان کاری کارکن ــان و ح ــل مش ــکالت
تکری ــم ارب ــا 
شــهروندان تاکیــد کــرد .ســپهری لــزوم ترویــج فرهنــگ صرفــه
جویــی بــا تدویــن برنامــه هــای متنــوع تبلیغــی و اجرایــی را خاطــر
نشـــان و از تـــاش مدیـــر و کارکنـــان آبفـــا در تامیـــن وتوزیـــع
مناس ــب آب ش ــرب قدردان ــی ک ــرد.

خدمــات مطلــوب و پایــدار بــه مشــترکین  ،بــه ارائــه گزارشــی از
آم ــار وص ــول مطالب ــات پرداخ ــت .محم ــد امی ــن باباغیب ــی گف ــت:
در ح ــال حاض ــر  38روس ــتا و س ــه ش ــهر در قال ــب بی ــش از 38
ه ــزار مش ــترک در شهرس ــتان تایب ــاد تح ــت پوش ــش ای ــن ام ــور
قــرار دارنــد .مدیــر دفتــر نظــارت بــر درآمــد و وصــول مطالبــات
خراس ــان رض ــوی ه ــم بی ــان ک ــرد :در راس ــتای تکری ــم ارب ــاب
رجـــوع و کاهـــش مراجعـــات حضـــوری آبفـــا اقـــدام بـــه اجـــرای
ط ــرح قرائ ــت کنت ــور ب ــا سیس ــتم ه ــای هوش ــمند ک ــرده اس ــت.

●تربت جام

آغـــاز پـــروژه آبرســـانی بـــه هـــزار خانـــوار روســـتایی
درشهرســـتان تربـــت جـــام

حض ــور مدی ــر ام ــور تایب ــاد در برنام ــه رادیوی ــی صب ــح
بخی ــر خراس ــان

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان تایبـــاد در برنامـــه
رادیوی ــی صب ــح بخی ــر خراس ــان در فرمان ــداری تایب ــاد ش ــرکت
کـــرد  .محمـــد امیـــن باباغیبـــی در ایـــن برنامـــه گزارشـــی از
فعالیــت هــای انجــام شــده در شهرســتان تایبــاد را ارائــه داد و
در ادام ــه ب ــه ط ــرح ه ــای در دس ــت پیگی ــری و اق ــدام ای ــن ام ــور
در شـــهرها و روســـتاها اشـــاره کـــرد  .وی گفـــت  :شهرســـتان
تایب ــاد وظیف ــه س ــقایی س ــه ش ــهر و  38روس ــتای تح ــت پوش ــش
ب ــا  38ه ــزار مش ــترک را ب ــر عه ــده دارد .
در تایباد اعالم شد:

اجــرای طــرح قرائــت هوشــمند کنتــور در آبفــا خراســان
رضــوی

مدیــر دفتــر نظــارت بــر درآمــد و وصــول مطالبــات شــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی از ام ــور آبف ــای تایب ــاد بازدی ــد ک ــرد
.مدیــر امــور آبفــا تایبــاد در ایــن بازدیــد ضمــن تبییــن سیاســت
هـــا و تاکیـــد بـــر تحقـــق اهـــداف پیـــش روی شـــرکت و ارائـــه
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روســـتای گلخاتـــون ،خواجـــه ولـــی و ملـــی بـــه نـــام قاســـم ابـــن
الحســـن در شهرســـتان چنـــاران افتتـــاح وبـــه بهـــره بـــرداری
رس ــید.در اج ــرای ای ــن پ ــروژه نس ــبت ب ــه اح ــداث خ ــط انتق ــال
ب ــه ط ــول 5ه ــزارو 500وهزین ــه 8میلی ــارد ری ــال مش ــتمل ب ــر
خری ــد ،تجهی ــزات  ،تمل ــک و نظ ــارت از مح ــل اعتب ــارات عمران ــی
اس ــتان اق ــدام ش ــده اس ــت .

●خلیل آباد

قطـــع انشـــعاب  70مشـــترک پرمصـــرف آب در
شهرســـتان خلیـــل آبـــاد

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

در تامیـــن آب شـــرب ســـاکنان دو شـــهرو 26روســـتای تحـــت
پوش ــش م ــی باش ــد .وی ب ــا بی ــان اینک ــه آب ش ــرب م ــورد نی ــاز
مشــترکان از15حلقــه چــاه تامیــن مــی شــود بــر حفــر یــک حلقــه
چــاه دیگــر تــا ســال آینــده بــه منظــور برخــورداری شــهروندان و
روســتائیان از شــرایط پایــدار آب تاکیــد کــرد .کاظمــی بــا اشــاره
بـــه تامیـــن آب 13روســـتا از شـــش حلقـــه چـــاه شـــرب شـــهر
خلیــل آبــاد خاطرنشــان کــرد :حفــر چــاه جدیــد بــا تــوان  33لیتــر
برثانیــه مشــکل تامیــن آب ایــن شــهر و روســتاهای اطــراف را تــا
ح ــد زی ــادی رف ــع ک ــرد .وی ی ــاد آروش ــد :روس ــتاهای شهرس ــتان
دارای ش ــبکه آبرس ــانی ب ــوده و آب ش ــرب شهرس ــتان کیفی ــت
بس ــیار باالی ــی دارد و هی ــچ روس ــتایی ب ــا تانک ــر آبرس ــانی نم ــی
ش ــود.

●خواف

بحران کم آبی یک روزه خواف رفع شد
بـــا قطـــع بـــرق چـــاه هـــای شـــرب آبفـــا خـــواف از مـــدار خـــارج
و مخـــازن خالـــی شـــد.به گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور آب و
فاضــاب شهرســتان خــواف در پــی ایــن اتفــاق همــکاران آبفــای
خــواف ضمــن مدیریــت فشــار و مانــور شــیرآالت شــبکه بــا وارد
ک ــردن چ ــاه ش ــهرداری و خری ــد آب از کش ــاورزان منطق ــه مبن ــی
ش ــهر خ ــواف را از وضعی ــت بح ــران خ ــارج کردن ــد.

حفر و تجهیز دو حلقه چاه در شهر خواف آغاز شد

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب ترب ــت ج ــام از آغ ــاز پ ــروژه آبرس ــانی
بــه هشــت روســتای دهســتان جــام ایــن شهرســتان بــا مشــارکت
بنیـــاد فرهنگـــی ونیکـــوکاری حـــاج اکبرابراهیمـــی خبـــرداد.
محس ــن عبدالله ــی ب ــا اش ــاره ب ــه ه ــزار خان ــوار س ــاکن در ای ــن
روســتاها گفــت :درمرحلــه نخســت فــاز اول ایــن پــروژه آبرســانی
روســـتاهای چشـــمه گل و بشـــیرآباد  ،مرحلـــه دوم روســـتاهای
کالتـــه اهلل رســـان و چنـــگ آبـــاد و در مرحلـــه پایانـــی ایـــن فـــاز
روس ــتای یخ ــک آبرس ــانی خواه ــد ش ــد .وی ب ــا بی ــان اینک ــه در
فـــازدوم پـــروژه روســـتاهای بوتـــه گـــز و فیروزکـــوه و باغـــک
ســـفلی درقالـــب مجتمـــع آبرســـانی خواهدشـــد گفـــت :اعتبـــار
اج ــرای ف ــازاول ای ــن پ ــروژه 100میلیاردری ــال برآوردگردی ــده
کــه 56میلیاردریــال آن توســط نیکــوکار تامیــن شــده اســت .وی
ای ــن پ ــروژه آبرس ــانی را ش ــامل  :تجهی ــز ی ــک حلق ــه چ ــاه عمی ــق،
اج ــرای ی ــک کیلومت ــر ش ــبکه ب ــرق ،اح ــداث دو ب ــاب ایس ــتگاه
پمپــاژ  ،احــداث ســه بــاب مخــزن بتونــی بــه حجــم 750مترمکعــب
واح ــداث 20کیلومت ــر خ ــط انتق ــال آب اع ــام ک ــرد .

●چناران

افتت ــاح پ ــروژه آبرس ــانی مجتم ــع آبرس ــانی روس ــتای
گلخات ــون شهرس ــتان چن ــاران
در ســـومین روز از هفتـــه دولـــت پـــروژه آبرســـانی مجتمـــع

بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب خلیـــل آبـــاد انشـــعاب
70مشـــترک پرمصـــرف آب در ایـــن شهرســـتان قطـــع شـــد و
300مشــترک هــم بــه دلیــل نصــب پمــپ بــر روی شــبکه اخطــار
دریافــت کردنــد  .محمدکاظمــی افــزود :مشــترکان پــر مصــرف از
آب ش ــرب ب ــرای آبی ــاری ب ــاغ اس ــتفاده م ــی کردن ــد ک ــه انش ــعاب
آن ه ــا پ ــس از فص ــل تابس ــتان و در ص ــورت استانداردس ــازی
وصـــل خواهـــد شـــد .وی اظهـــار داشـــت300 :مشـــترک هـــم
مب ــادرت ب ــه نص ــب پم ــپ آب ب ــر روی انش ــعابات ک ــرده بودن ــد
ک ــه پ ــس از اخط ــار کتب ــی  ،منصوب ــات خ ــود را اص ــاح کردن ــد.
وی ایـــن اقدامـــات را در راســـتای تامیـــن آب 13هـــزار و
700مش ــترک ش ــهری و 10هزارمش ــترک روس ــتایی دانس ــت
و افــزود :حفــر چــاه شــماره  5خلیــل آبــاد  ،اجــاره آب کشــاورزی
و تعام ــل ب ــا آبف ــا کاش ــمراز جمل ــه دیگ ــر برنام ــه ه ــای ای ــن ام ــور

مدیـــر امـــور آبفـــای شهرســـتان خـــواف از آغـــاز حفـــر و تجهیـــز
دوحلق ــه چ ــاه آب ش ــرب در ای ــن ش ــهر خب ــر داد.ج ــواد س ــاالری
خاط ــر نش ــان ک ــرد  :یک ــی از ای ــن مناب ــع حف ــر ش ــده و در مرحل ــه
آزمای ــش پمپ ــاژ ق ــرار دارد و مقدم ــات حف ــر چ ــاه دوم نی ــز در
چنـــد روز آینـــده شـــروع مـــی شـــود.وی هزینـــه اجـــرای ایـــن
پ ــروژه ش ــامل خری ــد و تمل ــک زمی ــن  ،حف ــاری  ،تجهی ــز و ب ــرق
رســانی چــاه هــا را  30میلیــارد ریــال و از محــل اعتبــارات جــاری
و داخل ــی تامی ــن اع ــام و پی ــش بین ــی ک ــرد :ب ــا راه ان ــدازی ای ــن
دو حلق ــه چ ــاه بی ــش از  35لیت ــر ب ــر ثانی ــه ب ــه ت ــوان تولی ــد آب
در شــهر خــواف افــزوده شــود  .ســاالری خــط قرمــز ایــن امــور را
کیفیــت آب شــرب دانســت و خاطــر نشــان کــرد :در حــال حاضــر
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آب آشـــامیدنی شـــهروندان و مشـــترکین بـــا کمیـــت وکیفیـــت
مطلـــوب توزیـــع مـــی شـــود .وی اظهارامیـــدواری کـــرد :بـــا
اف ــزوده ش ــدن ای ــن دو حلق ــه چ ــاه ب ــه ظرفی ــت موج ــود و توج ــه
ش ــهروندان ب ــه مدیری ــت مص ــرف  ،ش ــاهد کمتری ــن چال ــش و
مش ــکل در تامی ــن آب آش ــامیدنی ش ــهرخواف نباش ــیم .

پــروژه آبرســانی بــه روســتای رزداب خــواف عملیاتــی
شــد

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

●درگز

دس ــتگاه قضای ــی معرف ــی ش ــدند.وی ب ــا بی ــان اینک ــه دس ــتکاری
کنتـــور آب و تجهیـــزات آبرســـانی هـــم تخلـــف محســـوب و بـــا
متخلفـــان برخـــورد قانونـــی میشـــود ،از شناســـایی  ۱۰مـــورد
تخل ــف دس ــتکاری کنت ــور آب و اعم ــال جریم ــه متخلف ــان در ای ــن
شهرس ــتان خب ــر داد.ب ــه گفت ــه وی ب ــا توج ــه ب ــه افزای ــش م ــوارد
ســرقت آب از طریــق انشــعابات مخفیانــه و شــبانه از شــبکههای
آبرســانی در مناطــق شــهری و روســتایی شهرســتان ،برخــورد بــا
متخلف ــان آب در دس ــتور کار ای ــن ام ــور ق ــرار گرفت ــه اس ــت.

خدمترسانیدرروزتاسوعایحسینی
همزم ــان ب ــا تاس ــوعای حس ــینی ب ــه عل ــت ب ــروز ای ــراد در پم ــپ
آبرســـانی مجتمـــع شـــهید صیـــاد شـــیرازی (صیـــاد )3همـــکاران
به ــره ب ــرداری ام ــور درگ ــز س ــریع ًا وارد عم ــل ش ــدند ودر کمت ــر از
10س ــاعت چ ــاه را مج ــدد ًا وارد م ــدار به ــره ب ــرداری کردن ــد  .ط ــی
ایــن عملیــات مجتمــع شــهید صیــاد شــیرازی 3از طریــق خــط شــهری
آبرس ــانی ش ــدو مش ــترکین کمب ــود آب را احس ــاس نکردن ــد .

نصب دســتگاه آب شــیرین کن در روســتای ابراهیمی
شهرســتان خواف

اصالح شبکه روستای یکه باغ درگز

مشــارکت دهیــاری و شــورای اســامی ایــن دو روســتا اقدامــات
الزم ب ــرای رف ــع مش ــکل کاه ــش آبده ــی قن ــات انج ــام گی ــرد.

بررســی مشــکالت آب شــرب روســتاهای بخــش نــوده
انقــاب شهرســتان خوشــاب

مدیرام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف گف ــت  :در دومی ــن
روز از هفتـــه دولت،کلنـــگ اجـــرای پـــروژه اصـــاح و توســـعه
شــبکه،احداث مخــزن و خــط انتقــال آب شــرب روســتای رزداب
شهرســـتان خـــواف طـــی مراســـمی بـــه زمیـــن زده شـــد.جواد
س ــاالری تصری ــح ک ــرد  :ای ــن پ ــروژه ب ــا ۲۸میلی ــارد ری ــال اعتب ــار
ط ــی هش ــت م ــاه اج ــرا خواه ــد ش ــد.

شناســایی  33مــورد انشــعابات غیــر مجــازو دســتکاری
کنتــور آب در شهرســتان خــواف

مدیــر امــور آب و فاضــاب خــواف از نصــب دســتگاه آب شــیرین
کـــن در روســـتای ابراهیمـــی ایـــن شهرســـتان خبرداد.جـــواد
س ــاالری اف ــزود :ای ــن دس ــتگاه ب ــا هزین ــه 250میلی ــون ری ــال
کم ــک خیری ــن خری ــداری و در ای ــن روس ــتا ب ــا  650نفرجمعی ــت
نص ــب ش ــد.

روســـتای چـــاه زول خـــواف از آب شـــرب پایـــدار
برخـــوردار مـــی شـــود

مدیرامـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف گفـــت :مخـــزن
جدیـــد ۳۰۰متـــر مکعبـــی آب شـــرب روســـتای چـــاه زول از
تواب ــع شهرس ــتان خ ــواف در ح ــال س ــاخت اس ــت.جواد س ــاالری
اعتبـــار ایـــن پـــروژه راچهـــار میلیـــارد ریـــال اعـــام کـــرد کـــه
ازپیشـــرفت فیزیکـــی خوبـــی هـــم برخـــوردار اســـت.به گفتـــه
وی ب ــا بهرهب ــرداری از ای ــن مخ ــزن  ،هزارو350نف ــر جمعی ــت
روســـتای چـــاه زول از آب پایـــدار برخـــوردار خواهنـــد شـــد.

●خوشاب

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف گف ــت 33 :م ــورد
انشـــعاب غیـــر مجـــازو دســـتکاری کنتـــور آب در شهرســـتان
خـــواف شناســـایی شـــد.جواد ســـاالری افـــزود :از ایـــن تعـــداد
23مـــورد مربـــوط بـــه برداشـــت غیـــر مجـــاز آب مـــی شـــود کـــه
متخلف ــان جریم ــه و انش ــعابات آن ــان ب ــا دریاف ــت مبال ــغ تعری ــف
ش ــده ب ــه مج ــاز تبدی ــل ش ــد و تع ــدادی از متخلف ــان ه ــم ب ــه
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کاهــش آبدهــی یــک قنــات روســتایی در شهرســتان
خوش ــاب
سرپرســت امــور آبفــای شهرســتان خوشــاب در معیــت دهیــاری
و شـــورای اســـامی روســـتاهای ابراهیـــم آبـــاد و ســـیمان بـــا
بازدیـــد میدانـــی علـــت کاهـــش دبـــی قنـــات ایـــن روســـتاها
را بررس ــی کردن ــد.در ای ــن بازدی ــد مق ــرر ش ــد ب ــا هم ــکاری و

جلس ــه بررس ــی مش ــکالت ح ــوزه آب ش ــرب روس ــتاهای بخ ــش
نــوده انقــاب شهرســتان خوشــاب برگــزار شد.بخشــدار بخــش
ن ــوده انق ــاب در ای ــن نشس ــت ضم ــن تش ــکر و ق ــدر دان ــی از
زحم ــات ش ــبانه روزی ام ــور آبف ــای شهرس ــتان خوش ــاب ب ــا بی ــان
مشــکالت موجــود در برخــی از روســتاها خواســتار رســیدگی در
ای ــن خص ــوص شد.عباس ــی دهی ــاران خواس ــت از زمین ــه کم ــک
و خــود یــاری مــردم را در اجــرای پــروژه هــای آبفــای شهرســتان
فراه ــم اورن ــد.
سرپرس ــت ام ــور آبف ــای خوش ــاب ه ــم ب ــا اش ــاره ب ــه اولوی ــت
اصلـــی ایـــن امـــور در تامیـــن و توزیـــع عادالنـــه آب و تاکیـــد
بربرخـــورداری مشـــترکان از آب شـــرب ســـالم و بهداشـــتی ،
بخ ــش عم ــده مش ــکالت کمب ــود آب ش ــرب روس ــتائیان را ناش ــی
از فرســودگی و هــدر رفــت آب شــبکه هــای توزیــع دانســت کــه
رف ــع ای ــن چال ــش در دس ــتور کار ق ــرار دارد.
جعفـــر اســـماعیلی نیـــا خاطـــر نشـــان کـــرد :بـــا عنایـــت بـــه
گســتردگی خدمــات و پراکندگــی روســتاها و اعتبــارات محــدود
 ،ای ــن ام ــور نی ــاز ب ــه هم ــکاری و مش ــارکت دهی ــاران و ش ــورای
اســـامی و خیریـــن دارد.

در پ ــی گ ــزارش س ــاکنان روس ــتای یک ــه ب ــاغ درگ ــز مبن ــی ب ــر
وج ــود مش ــکل در ش ــبکه آبرس ــانی در ط ــول س ــالیان متوال ــی
وبـــه خصـــوص پیـــک مصـــرف تیـــم بهـــره بـــردار بـــا مدیریـــت
راهب ــری مدی ــر ام ــور اق ــدام ب ــه اص ــاح ش ــبکه توزی ــع روس ــتا
کـــرد.در ایـــن عملیـــات بـــا ســـاخت یـــک بـــاب حوضچـــه تنـــوری
وتعوی ــض 300مت ــر ش ــبکه توزی ــع واص ــاح  23فق ــره انش ــعاب،
مش ــکل روس ــتای یک ــه ب ــاغ مرتف ــع ش ــد .

●رشتخوار

تعوی ــض فیلت ــر دو دس ــتگاه آب ش ــیرین ک ــن ه ــای در
شــهر جنــگل
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سرپرســـت امـــور آبفـــای شهرســـتان رشـــتخوار از تعویـــض
فیلتره ــای دو دس ــتگاه آب ش ــیرین ک ــن در ش ــهر جن ــگل خب ــر
داد.محمدج ــواد نجف ــی گف ــت :ای ــن فیلتره ــا ب ــا ه ــدف تامی ــن
آب کیفـــی شـــهروندان شـــهر جنـــگل بـــا نظـــارت کارشناســـان
و ت ــاش پیمان ــکار مربوط ــه تعوی ــض ش ــد.وی تف ــاوت فص ــول
و می ــزان مص ــرف آب ش ــیرین را دلی ــل زم ــان بن ــدی تعوی ــض
فیلتــر هــای آب شــیرین کــن دانســت و از شــهروندان خواســت
در مص ــرف آب صرف ــه جوی ــی و ب ــا دق ــت از ای ــن دس ــتگاه ه ــا
اس ــتفاده کنن ــد و در ص ــورت مش ــاهده هرگون ــه تخل ــف مرات ــب
را ب ــه ام ــور آبف ــای شهرس ــتان رش ــتخوار گ ــزارش دهن ــد.

الزم ب ــه ذک ــر اس ــت اکب ــر احمدپ ــور نماین ــده م ــردم ش ــهرهای
خـــواف و رشـــتخوار در مجلـــس شـــورای اســـامی اخیـــرا،
مهمتری ــن و اساس ــی تری ــن مش ــکل ای ــن شهرس ــتان راکمب ــود
آب آش ــامیدنی اع ــام و خواس ــتار اق ــدام دول ــت و وزارت نی ــرو
ب ــرای رف ــع ای ــن مش ــکل ش ــده ب ــود.

●زاوه

اتمــام فــاز اول عملیــات نقشــه بــرداری از تأسیســات
آب ش ــرب روس ــتایی شهرس ــتان زاوه

در ســـومین روز از هفتـــه دولـــت (شـــهیدان رجائـــی وباهنـــر )
مراســـم تقدیـــر از كارمنـــدان نمونـــه دســـتگاه هـــای اجرایـــی
شهرســتان برگــزار و از تــاش و زحمــات همــكاران نمونــه امــور
آب وفاضــاب شهرســتان نیــز توســط فرمانــدار بــا اهــدای لــوح
 ،تجلی ــل ب ــه عم ــل آم ــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

هفتمیــن برنامــه رادیویــی زالل زندگــی در شهرســتان
ســرخس روی آنتــن رفــت

تعویـــض 250متـــر شـــبکه فرســـوده بـــا مشـــارکت
شـــرکت نفـــت ســـرخس

آب شــرب 2400مشــترک روســتایی در رشــتخوار بــا
30میلیــارد ریــال اعتبــار پایــدار مــی شــود

سرپرس ــت ام ــور آب و فاض ــاب رش ــتخواراز دو پ ــروژه در ح ــال
اجــرای تامیــن پایــدار آب شــرب ســه روســتا در ایــن شهرســتان
خبرداد.محمدج ــواد نجف ــی ای ــن روس ــتاها را "باس ــفر"" ،عمی ــد" و
"علـــی آبـــاد دامـــن" بـــا دو هـــزار و400مشـــترک اعـــام کـــرد و
افـــزود :ایـــن تعـــداد پـــروژه بـــا 30میلیـــارد ریـــال اعتبـــار در
دس ــت اج ــرا م ــی باش ــد.وی اظه ــار داش ــت :پ ــروژه روس ــتاهای
باس ــفر وعمی ــد ک ــه تح ــت پوش ــش مجتم ــع باس ــفر قراردارن ــد
شـــامل اصـــاح شـــبکه توزیـــع آب بـــه طـــول 10کیلومتـــر مـــی
باش ــد ک ــه تاکن ــون ش ــش کیلومت ــر آن اج ــرا و ی ــک ب ــاب مخ ــزن
ذخی ــره ب ــه ظرفی ــت ه ــزار مترمکع ــب ه ــم اح ــداث ش ــده اس ــت
و پی ــش بین ــی م ــی ش ــود ت ــا پای ــان مهرم ــاه س ــال ج ــاری ب ــه به ــره
بــرداری برســد.به گفتــه وی کار حفــر یــک حلقــه چــاه جدیــد هــم
در روس ــتای "عل ــی آب ــاد دام ــن" ب ــا ه ــدف افزای ــش ت ــوان تامی ــن
آب روس ــتائیان آغ ــاز ش ــده اس ــت.وی همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه
57روســـتای تحـــت پوشـــش آبفـــای رشـــتخوار  ،رســـالت ایـــن
ام ــور را تامی ــن آب ش ــرب مش ــترکان دانس ــت و متذک ــر ش ــد:
وظیفــه تامیــن آب دام برعهــده جهــاد کشــاورزی اســت.نجفی در
ادام ــه برتعوی ــض فیلتره ــای س ــه دس ــتگاه تامی ــن آب ش ــیرین
در شــهر جنــگل تاکیــد کــرد گفــت :بــرای دو ســتگاه فیلتــر تهیــه
و در کن ــار آن نس ــبت ب ــه اج ــاره مقطع ــی چ ــاه از آس ــتان ق ــدس
رض ــوی اق ــدام ش ــده اس ــت.
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فـــاز اول نقشـــه بـــرداری از تأسیســـات محصـــور آب شـــرب
روس ــتایی شهرس ــتان زاوه در ح ــال اتم ــام اس ــت .مدی ــر ام ــور
آبفـــای زاوه اظهـــار داشـــت :باتوجـــه بـــه اعـــام اداره امـــور
حقوقــی و تحصیــل و تملــک اراضــی مبنــی بــر تهیــه نقشــه هــای
کاداس ــتر تأسیس ــات آب ش ــرب و ارائ ــه ب ــه اداره ثب ــت اس ــناد
و امــاک جهــت اقدامــات بعــدی درخصــوص اخــذ ســند مالکیــت
ایـــن امـــور هاهنگـــی هـــای الزم را درای خصـــوص انجـــام و
عملیــات نقشــه بــرداری از تأسیســات محصــور حــوزه روســتایی
کلیــد خورد.یوســف قاســمی افــزود :تاکنــون کار نقشــه بــرداری
بیـــش از  30مـــورد از تأسیســـات بـــه پایـــان رســـیده و بـــرای
دریاف ــت ک ــد ش ــمیم و مراح ــل بع ــدی ب ــه اداره ثب ــت اس ــناد و
ام ــاک شهرس ــتان تحوی ــل ش ــده اس ــت.

 250متـــر از شـــبکه فرســـوده آب منـــازل مســـکونی شـــرکت
پاالیـــش وبهـــره بـــرداری نفـــت ســـرخس تعویـــض و 40فقـــره
انشــعاب هــم نوســازی واســتاندارد ســازی شــد .ایــن عملیــات بــا
ه ــدف کاه ــش ه ــدر رف ــت ومدیری ــت مص ــرف آب ب ــا مش ــارکت
ش ــرکت نف ــت انج ــام ش ــد.

تعوی ــض الکت ــرو پم ــپ چ ــاه مجتم ــع ج ــواد االئم ــه (ع)
س ــرخس

برنامـــه زنـــده « زالل زندگـــی » بـــا هـــدف فرهنـــگ ســـازی
اســـتفاده بهینـــه از آب بـــا مشـــاركت شـــركت آب و فاضـــاب
خراســـان رضـــوی و رادیـــو خراســـان رضـــوی در شهرســـتان
س ــرخس ب ــه روی آنت ــن رف ــت .پوروحدت ــی مدی ــر ام ــور در ان
برنامـــه رادیویـــی ضمـــن ارائـــه گـــزارش از اقدامـــات انجـــام
شـــده در ســـالهای اخیـــر بـــا بیـــان ایـــن كـــه صرفـــه جویـــی کـــم
مصـــرف کـــردن نیســـت بلكـــه درســـت مصـــرف كـــردن اســـت
گف ــت :ب ــا وج ــود محدودی ــت ه ــای آب ــی در برخ ــی نق ــاط از آب
ش ــرب ب ــرای مص ــارف كش ــاورزی و دام ــی اس ــتفاده م ــی ش ــود
ك ــه از م ــردم گرام ــی تقاض ــا داری ــم آب را در جای ــگاه خ ــودش
مصــرف كننــد و حداكثــر اســتفاده بهینــه را داشــته باشــند و مــا
را در ارائ ــه خدم ــات مطلوبت ــر ب ــه مش ــتركین عزی ــز شهرس ــتان
ســرخس یــاری دهنــد .فرماندارشهرســتان هــم در ایــن برنامــه
بــه مشــكالت حــوزه آب و اقدامــات خــوب انجــام شــده امــور آب
و فاض ــاب س ــرخس و برنام ــه ه ــای در پی ــش رو اش ــاره ک ــرد و
دادس ــتان س ــرخس نی ــز ب ــر برخ ــورد ج ــدی ب ــا متخلفی ــن ح ــوزه
آب تاکی ــد ک ــرد.

●طرقبه شاندیز

مشکلکمآبیروستاهایشاندیزحلمیشود

●سرخس

تجلیلازکارمنداننمونهامورسرخس

بــا تــاش شــبانه روزی کارکنــان امــور آب وفاضــاب شهرســتان
س ــرخس الكت ــرو پم ــپ ش ــناور س ــوخته مجتم ــع جواداالئم ــه (ع)
ای ــن ام ــور تعوی ــض و الكت ــرو پم ــپ ش ــناور جدی ــد نص ــب و چ ــاه
مذك ــور وارد م ــدار به ــره ب ــرداری ش ــد .ای ــن مجتم ــع دارای 7
روس ــتا ب ــا جمعیت ــی بال ــغ ب ــر 4ه ــزارو 400نف ــر م ــی باش ــد .
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مش ــکل ک ــم آب ــی روس ــتاهای طرقب ــه ش ــاندیزدرآینده نزدی ــک
ح ــل م ــی ش ــود.مدیرامورآب وفاض ــاب طرقب ــه ش ــاندیزبااعالم
ایـــن مطلـــب درجلســـه بخشـــداری شـــاندیزگفت :پراکندگـــی
روســتاها ،فرســودگی خــط انتقــال ونبــود بودجــه مناســب باعــث
ش ــده تامش ــکل ک ــم آب ــی ویاکاه ــش مناب ــع آب ــی درروس ــتاهای
شهرســـتان بوجودآید.علـــی اصغرپاکـــروان خاطرنشـــان
ســـاخت :تامهرمـــاه مجوزحفریـــک حلقـــه چـــاه درویرانـــی ازآب
منطقـــه ای دریافـــت مـــی شـــود وتادهـــه فجرســـال جـــاری
نیزکلنـــگ احـــداث مخـــزن پنـــج هزارمترمکعبـــی دشـــت
بهش ــت دراراض ــی ش ــاندیزهم ب ــه زمی ــن زده خواهدش ــد.وی
اظهارامیـــدواری کردبااحـــداث مخـــزن فـــوق مشـــکل کـــم آبـــی
شهرشاندیزوروســـتاهای مجـــاورآن حـــل شـــود.

بهرهبرداریازپروژههایآبیامورطرقبهشاندیز

شـــاندیزدرمجلس شـــورای اســـامی درســـخنانی خدمـــات
وعملکردمطلـــوب امورآبفاطرقبـــه شـــاندیزرامثبت ارزیابـــی
واززحمـــات مجموعـــه آبفاقدردانـــی کرد.فرماندارشهرســـتان
نیزازامـــور طرقبـــه شـــاندیزکه وظیفـــه خطیرومهـــم ســـقایی را
برعهـــده دارد تشـــکرکرد.
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب طرقب ــه ش ــاندیز ه ــم اع ــام ک ــرد:
پ ــروژه مس ــکن مه ــر ش ــهر ش ــاندیز ب ــا چه ــار ه ــزار خان ــوار پ ــس
از  10ســـال از آب شـــرب پایـــدار برخـــوردار شـــد.علی اصغـــر
پاکــروان افــزود :آب واحدهــای ایــن پــروژه مســکونی از انتهــای
خ ــط انتق ــال آب ش ــاندیز تامی ــن م ــی ش ــد ک ــه در پی ــک مص ــرف
ســاکنان طبقــات دوم بــا کمــی فشــار و طبقــات ســوم بــا قطــع آب
مواجــه مــی شــدند.وی بــا بیــان اینکــه خــط انتقــال آب واحدهــای
مس ــکن مه ــر ش ــاندیز بایس ــتی همزم ــان ب ــا ش ــبکه داخل ــی اج ــرا
مـــی شـــد اظهـــار داشـــت:این خـــط بنـــا بـــه دلیلـــی اجـــرا نشـــد
ک ــه ب ــا پیگی ــری وت ــاش ب ــه عم ــل آم ــده وص ــرف 15میلی ــارد
ریـــال اعتبـــار از محـــل منابـــع ملـــی و اعتبـــارات داخلـــی آبفـــا
خراســـان رضـــوی  ،اقـــدام بـــه اجـــرای خـــط انتقـــال 250بـــه
ط ــول دو کیلومت ــر از مح ــل مخ ــزن دوه ــزار ب ــه پ ــروژه مس ــکن
مه ــر ش ــاندیز ش ــد.وی همچنی ــن از آغ ــاز عملی ــات اجرای ــی خ ــط
 400ب ــا اعتب ــار 20میلیاردری ــال ب ــه منظ ــور تقوی ــت ش ــبکه آب
ســاکنان واحدهــای مســکن مهــر شــاندیز خبــرداد کــه  22بهمــن
س ــال ج ــاری وارد م ــدار به ــره ب ــرداری خواه ــد ش ــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

همچنیـــن نرگـــس آســـیایی پـــور مســـئول روابـــط
عمومـــی امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان فریمـــان
بـــه عنـــوان کارمنـــد نمونـــه در ســـال  1399معرفـــی
شد.

اصــاح ۳هــزارو ۶۰۰متــر شــبکه توزیــع آب روســتایی
در فریمــان

جمعــه و فرمانــدار و جمعــی از مســئولین شهرســتان افتتــاح شــد
.در ایــن مراســم مدیــر امــور آبفــا فریمــان گفــت  :ایــن عملیــات
بخش ــی از پ ــروژه ف ــاز ی ــک مجتم ــع روس ــتایی لوش ــاب اس ــت ک ــه
شــامل اصــاح شــبکه توزیــع روســتای عشــق آبــاد بــه طــول ســه
ه ــزارو  600مت ــر و اس ــتاندارد س ــازی 230م ــورد انش ــعاب م ــی
باش ــد ،ک ــه ب ــه ش ــبکه جدی ــد وص ــل شد.موس ــی رضای ــی اف ــزود
:یک ــی از معض ــات ای ــن روس ــتا ب ــروز اتفاق ــات زی ــاد ب ــود ک ــه ب ــا
اج ــرای ای ــن عملی ــات بال ــغ ب ــر  400خان ــوار از آب ش ــرب ب ــدون
اســترس کمبــود و یــا قطــع آب برخــوردار شــدند و میــزان قابــل
توجه ــی ه ــم از آم ــار اتفاق ــات در ش ــبکه کاس ــته ش ــد.

●فیض آباد

اصالح و توسعه شبکه آب در شهر فیض آباد

●فریمان

انتخــاب مدیــر امــور فریمــان بــه عنــوان مدیــر نمومنــه
شهرستان

کاروان هفتـــه دولـــت درســـومین روزخود،پـــروژه هـــای قابـــل
بهـــره بـــرداری وافتتاحیـــه خودرادرشهرشـــاندیزرا رقـــم زد
بـــا افتتـــاح پـــروژه آبرســـانی بـــه مســـکن مهرشـــاندیزکه یـــک
خـــط انتقـــال بـــه طـــول هـــزارو 650اجـــرا شـــده اســـت بخشـــی
ازآب ش ــرب س ــاکنین مس ــکن مهرراتامی ــن ش ــد.پروژه اص ــاح
وتوس ــعه زون 2ش ــاندیز(محله غفاری)نیزازجمل ــه ط ــرح های ــی
بودکـــه بـــه بهـــره بـــرداری رســـید.درمجموع بـــرای اجـــرای
ای ــن پ ــروژه ه ــا  25میلیاردری ــال هزین ــه ش ــده اس ــت.دراین
مراس ــم حس ــین زاده امامی-نماین ــده م ــردم چن ــاران وطرقب ــه
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بـــه مناســـبت گرامیداشـــت هفتـــه دولـــت ،مراســـم تجلیـــل از
مدیـــران نمونـــه در محـــل اداره ارشـــاد اســـامی شهرســـتان
فریمــان برگــزار شــد.در جلســه شــورای اداری ،موســی رضایــی
مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان فریمــان بــه عنــوان مدیــر
نمون ــه و برت ــر شهرس ــتان در س ــال  1399معرف ــی و از س ــوی
عباس ــعلی صفای ــی فرمان ــدار ل ــوح تقدیرب ــه ویاه ــداء ش ــد.

شـــبکه توزیـــع آب روســـتای هـــزارو 287نفـــری عشـــق آبـــاد
شهرس ــتان فریم ــان اص ــاح و کلی ــه انش ــعابات م ــورد بازس ــازی
قرارگرفت.مدیـــر امـــور آبفـــا فریمـــان بـــا اعـــام ایـــن خبـــر
گفـــت :بخشـــی از پـــروژه فـــاز یـــک مجتمـــع روســـتایی لوشـــاب
ش ــامل اص ــاح ش ــبکه توزی ــع روس ــتای عش ــق آب ــاد ب ــه ط ــول
۳هـــزارو ۶۰۰متـــر و اســـتاندارد ســـازی 230مـــورد انشـــعاب
ب ــود ک ــه ب ــا ی ــاری خداون ــد و ت ــاش ه ــای ش ــبانه روزی محق ــق
و ب ــه ش ــبکه جدی ــد وص ــل شد.موس ــی رضای ــی اف ــزود :یک ــی از
معض ــات ای ــن روس ــتا ب ــروز اتفاق ــات زی ــاد ب ــود ک ــه ب ــا اج ــرای
ایــن عملیــات بالــغ بــر  400خانــوار از آب شــرب بــدون اســترس
کمب ــود و ی ــا قط ــع آب برخ ــوردار ش ــدند و می ــزان قاب ــل توجه ــی
ه ــم از آم ــار اتفاق ــات در ش ــبکه کاس ــته ش ــد.

شبکه آب روستای عشق آباد فریمان افتتاح شد
ش ــبکه توزی ــع آب روس ــتای عش ــق آب ــاد فریم ــان ب ــا حض ــور ام ــام

مســـئول بهـــره بـــرداری امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان مـــه
والت از اص ــاح و توس ــعه ی ــک کیلومت ــر ش ــبکه آب رس ــانی ب ــا
اقط ــار 75،90و 63پل ــی اتیل ــن در ش ــهر فی ــض آب ــاد خب ــر داد.
جهانشـــیری افـــزود :بـــا هـــدف جلوگیـــری از هـــدر رفـــت آب و
نوســـازی شـــبکه 400 ،متـــر ازشـــبکه آبرســـانی اصـــاح و 40
انش ــعاب ه ــم ب ــاز س ــازی ش ــد.

●قوچان

آب روســـتای فرخـــان ســـفلی و مجتمـــع یوســـفخان
قوچـــان
مشـــکل کمبـــود آب روســـتای 324خانـــواری فرخـــان ســـفلی
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آغـــاز حفـــر یـــک حلقـــه چـــاه در روســـتای کچالنلـــوی
قوچـــان

شهرس ــتان قوچ ــان ب ــا ارس ــال آب تانک ــری رف ــع ش ــد.به گفت ــه
مدیرامـــور قوچـــان در همیـــن رابطـــه نســـبت بـــه تهیـــه پمـــپ
ولـــوازم و خریـــد لولـــه پلـــی اتیلـــن ،تبـــه منظـــور انتقـــال آب
بـــا تانکـــر ســـیار بـــه مخـــزن هوایـــی  40متـــر مکعبـــی روســـتا
فراه ــم ش ــد.جواد س ــعادتی گف ــت :در اقدام ــی خی ــر خواهان ــه
و ب ــا مش ــارکت م ــردم و هم ــکاری دهی ــار و ش ــورای روس ــتاهای
مجتم ــع یوس ــفخان ه ــم  ،آب ی ــک حلق ــه چ ــاه ش ــخصی ب ــا دب ــی
 3لیت ــر برثانی ــه ب ــه م ــدار آب ای ــن روس ــتا اضاف ــه و بخش ــی از
کمبـــود آب شـــرب ایـــن مجتمـــع  343خانـــواری رفـــع شـــد.

شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب بـــه چـــاه هـــای جذبـــی
مســـکن مهـــر قوچـــان متصـــل شـــد

کارش ــناس به ــره ب ــرداری آب وفاض ــاب قوچ ــان  ،در پ ــی ب ــروز
مش ــکل کمب ــود آب ش ــرب در روس ــتای کچالنل ــو و کاه ــش دب ــی
چــاه فعلــی  ،مطالعــات حفــر یــک حلقــه چــاه جدیــد بــه عمــق 35
مت ــر توس ــط کارشناس ــان در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت  .مجتب ــی
الماس ــی اف ــزود :ب ــا توج ــه ب ــه آم ــاده ش ــدن بس ــتر کار وتامی ــن
اعتب ــارات الزم ،حف ــر چ ــاه جدی ــد در ای ــن روس ــتا کلن ــگ خ ــورد
 .ش ــایان ذک ــر اس ــت پ ــس از اج ــرای ط ــرح مش ــکل کمب ــود آب
 170خان ــوار ای ــن روس ــتا رف ــع خواه ــد ش ــد .

●کاشمر

آغــاز عملیــات اجرایــی  5پــروژه بــزرگ آبرســانی در
شهرس ــتانهای کاش ــمر و کوهس ــرخ

ش ــبکه توزی ــع آب س ــایز  250میل ــی مت ــر کاروگی ــت فاضالب ــی
مربـــوط بـــه اتصـــال منهـــول انتهایـــی ضلـــع جنوبـــی مســـکن
مهرقوچـــان بـــه چـــاه هـــای جذبـــی تحـــت مالکیـــت اداره راه
وشهرســـازی ظـــرف  5روز اجـــرا شـــد.
بـــه گفتـــه مســـئول اجرایـــی فاضـــاب قوچـــان بعـــد از ایـــن
عملی ــات  ،چ ــاه ه ــای جذب ــی نی ــز ب ــا موفقی ــت مق ــاوم س ــازی و
نص ــب  5فق ــره کی ــت کام ــل انش ــعاب فاض ــاب ب ــا س ــایز 125
میل ــی مت ــر در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت .محم ــودی اف ــزود :از
دقایـــق ابتدایـــی شـــروع عملیـــات مدیـــر و مســـئول اجرایـــی
فاض ــاب ام ــور روزان ــه درچن ــد نوب ــت از رون ــد اجرای ــی ای ــن
پ ــروژه بازدی ــد ب ــه عم ــل آوردن ــد.
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داد.علیرض ــا عباس ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه کاش ــمر و کوهس ــرخ
در بخ ــش ش ــهری و روس ــتایی ح ــدود  73ه ــزار مش ــترک آب
را تح ــت پوش ــش دارن ــد گف ــت :بع ــد از یکپارچ ــه س ــازی آبف ــای
ش ــهری و روس ــتایی  ،شناس ــایی ظرفیته ــا و وضعی ــت جدی ــد
سیس ــتم و مش ــکالت تأمی ــن آب ب ــه وی ــژه در بخ ــش روس ــتایی
در دســـتور کار امـــور قـــرار گرفـــت.وی بـــا بیـــان اینکـــه شـــرح
وظایـــف جدیـــد نحـــوه ارائـــه خدمـــات بـــه شـــهر و روســـتا در
شهرس ــتانهای کاش ــمر و کوهس ــرخ تنظی ــم و در ح ــال بازنگ ــری
اس ــت اف ــزود :ت ــاش ام ــور در س ــالهای اخی ــر تدوی ــن برنامــه
هـــای کوتاهمـــدت ،میانمـــدت و بلندمـــدت بـــر پایـــه اصـــول
مهندس ــی آب و فاض ــاب و رعای ــت اس ــتانداردها ب ــوده اس ــت
 ،کـــه خوشـــبختانه ایـــن امـــر باعـــث جـــذب اعتبـــار و اجـــرای
پروژههـــای زیربنایـــی در هـــر دو شهرســـتان شـــده اســـت.
عباس ــی از پ ــروژه آبرس ــانی ب ــه ش ــهر کاش ــمر بهعن ــوان یک ــی
از بزرگتری ــن پروژهه ــای تأمی ــن آب اس ــتان خراس ــان رض ــوی
در س ــال  99ی ــاد ک ــرد و اف ــزود :ای ــن پ ــروژه ش ــامل پن ــج ه ــزار
و  280مت ــر خ ــط انتق ــال ب ــا قطره ــای  250ت ــا  500میلیمت ــر،
ش ــش ب ــاب س ــاختمان س ــرچاه  565 ،مت ــر حص ــار کش ــی و 13
ب ــاب حوضچ ــه خ ــط انتق ــال ب ــا اعتب ــار  66میلی ــارد و  27میلی ــون
ریـــال در حـــال اجراســـت.مدیر آبفـــای کاشـــمر فـــاز دوم ایـــن
پ ــروژه را اج ــرای خط ــوط انتق ــال ب ــرق ش ــش حلق ــه چ ــاه اع ــام
کـــرد کـــه در مرحلـــه پیگیـــری اعتبـــار قـــرار دارد .وی دومیـــن
پـــروژه بـــزرگ ایـــن حـــوزه را آغـــاز پـــروژه بـــزرگ آبرســـانی
ب ــه روس ــتای گندمب ــر معرف ــی ک ــرد و اف ــزود :خدمترس ــانی و
تأمیــن آب شــرب ایــن روســتا از ســالهای قبــل مطــرح بــود کــه
ب ــا پیگیریه ــای ام ــور در س ــال ج ــاری  ،مناقص ــه پ ــروژه برگ ــزار
و پیمانــکار هــم مشــخص شــد.مدیر آبفــای کاشــمر از آبرســانی
مجتم ــع اون ــدر شهرس ــتان کوهس ــرخ بهعن ــوان س ــومین پ ــروژه
بــزرگ ایــن امــور بااعتبــاری بالغبــر  61میلیــارد و  800میلیــون
ریــال یــاد کــرد و افــزود :در ایــن پــروژه  ،اجــرای دو کیلومتــر خــط
انتق ــال آب ،اج ــرای  14کیلومت ــر ش ــبکه توزی ــع ،اح ــداث ج ــاده
دسترســی ،حصــار کشــی واحــداث  37بــاب حوضچــه شــیرآالت
پیشبینیشـــده است.عباســـی بـــه پـــروژه خـــط انتقـــال آب
و خـــط انتقـــال بـــرق بنـــد خشـــرود نیـــز اشـــاره کـــرد و افـــزود:
ای ــن پ ــروژه ت ــا مهرم ــاه  99تکمی ــل و وارد م ــدار بهرهب ــرداری
خواه ــد ش ــد.وی تصری ــح ک ــرد :از دیگ ــر پروژهه ــای آبرس ــانی
شهرس ــتان در س ــال  99را میت ــوان آبرس ــانی ب ــه روس ــتای
قــوچ پلنــگ بــا اعتبــار  7میلیــارد و  830میلیــون ریــال و تامیــن
آب مجتم ــع روس ــتایی زن ــده ج ــان ب ــا اعتب ــار  10میلی ــارد ری ــال
ن ــام ب ــرد.

گزارشرادیوییمدیرامورکاشمربهمشترکان

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان کاش ــمر از آغ ــاز عملی ــات
اجرایـــی پنـــج پـــروژه بـــزرگ آبرســـانی در شهرســـتانهای
کاشــمر و کوهســرخ بــا بیــش از  200میلیــارد ریــال اعتبارخبــر

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان کاشـــمر در برنامـــه
رادیویـــی صبـــح بخیـــر خراســـان در فرمانـــداری کوهســـرخ
ش ــرکت ک ــرد  .عل ــی رض ــا عباس ــی در ای ــن برنام ــه گزارش ــی از

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

فعالی ــت ه ــای انج ــام ش ــده در شهرس ــتان کوهس ــرخ را ارائ ــه
داد و در ادامــه بــه طــرح هــای در دســت پیگیــری و اقــدام ایــن
امـــور در شهرســـتان کوهســـرخ اشـــاره کـــرد .

تاکیدبرتعیینتکلیفپروژهفاضالبکاشمر

معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه فاضـــاب از پـــروژه فاضـــاب
کاش ــمر بازدی ــد ک ــرد .محم ــد س ــهرابی در ای ــن بازدی ــد میدان ــی
کــه از محــل شــهرک مســکن مهــر انجــام شــد وضعیــت مســیرهای
اجـــرای شـــبکه فاضـــاب شـــهر کاشـــمر را بررســـی کرد.مدیـــر
آبفــا کاشــمرهم ضمــن ارائــه توضیحــات از رونــد اجــرای پــروژه
فاض ــاب در س ــال ه ــای گذش ــته و بی ــان دالی ــل توق ــف پ ــروژه
در س ــال  ، 1395برج ــذب س ــرمایه گ ــذار جدی ــد تاکی ــد ک ــرد.
مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه فاض ــاب آبف ــا خراس ــان رض ــوی
نیــز بــر لــزوم تســریع در تعییــن تکلیــف پــروژه و جــذب ســرمایه
گ ــذار جدی ــد تاکی ــد ک ــرد و در خص ــوص درخواس ــت ه ــای ام ــور
ق ــول پیگی ــری و مس ــاعدت الزم را داد .

●گناباد

رونـــد جداســـازی فضـــای ســـبز گنابـــاد از آب شـــرب
س ــرعت م ــی گی ــرد
درجلس ــه مدی ــر ام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد بااعض ــای ش ــورای
اســـامی وشـــهرداراین شـــهر چگونگـــی رفـــع مشـــکالت
موج ــود دراح ــداث جای ــگاه ه ــای برداش ــت آب م ــورد بررس ــی
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واجــرای 100متــر خــط انتقــال ایــن منبــع آبــی چــاه درمداربهــره
ب ــرداری قرارگرف ــت ومش ــکل روس ــتائیان عزی ــز ح ــل ش ــد.

پ ــروژه توس ــعه جای ــگاه ه ــای برداش ــت آب ش ــرب در
ش ــهربیدخت گناب ــاد عملیات ــی ش ــد

قرارگرفـــت .درایـــن جلســـه هـــادی حیدرنیـــا مدیـــر امـــورآب
وفاضــاب گنابــاد باارائــه گزارشــی از اجــرای جداســازی شــبکه
آب شـــرب واحـــداث جایـــگاه هـــای برداشـــت آب درگنابـــاد
خواســـتارتعامل بیشـــتر شـــورا وشـــهرداری بـــا ایـــن امـــور
شـــد.درادامه مشـــکالت مربـــوط بـــه مجـــوز آســـفالت شـــکافی
وحفـــاری مســـیرهای خطـــوط آبرســـانی جایـــگاه هـــای برداشـــت
م ــورد بح ــث وتب ــادل نظ ــر قرارگرف ــت و مقررش ــد جداس ــازی
آبیـــاری فضـــای ســـبز ازآب شـــرب ســـرعت بیشـــتری گرفتـــه
وشــهرداری گنابــاد بــرای آبیــاری فضــای ســبز ازپســاب تصفیــه
خانــه فاضــاب شــهرک شــهرجو اســتفاده کنــد .اعضــای شــورای
اســـامی وشـــهردارگناباد هـــم درجهـــت اجـــرای پـــروژه هـــا
وجداســـازی آبیـــاری فضـــای ســـبز قـــول مســـاعد دادنـــد.

رفـــع کمبـــودآب روســـتاهای سرآســـیاب وموســـیرز
شهرس ــتان گناب ــاد

عملیـــات اجرایـــی توســـعه جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــرب
درشـــهربیدخت شهرســـتان گنابـــاد آغازشـــد.
مدیــر امورگنابــاد از بیدخــت بــه عنــوان ســمین شــهر شهرســتان
نــام بــرد کــه پــروژه جداســازی شــبکه آب شــرب درآن اجرایــی
م ــی ش ــود.هادی حی ــدری نی ــا گف ــت :ای ــن پ ــروژه ب ــه ص ــورت
مشــارکتی وباهمــکاری آب وفاضــاب ،شــورا وشــهرداری وکمــک
خیری ــن اجراخواه ــد ش ــد .ب ــه گفت ــه وی دراج ــرای ای ــن پ ــروژه
چه ــار کیلومت ــر توس ــعه ش ــبکه ب ــا کم ــک ش ــهرداری وش ــورای
شــهربیدخت و 10جایــگاه توســط خیریــن بیدخــت درقالــب نــذر
آب اح ــداث خواه ــد ش ــد.وی اف ــزود :ای ــن پ ــروژه پ ــس ازاج ــرا
و توســعه جایــگاه هــای برداشــت آب شــرب درشــهرهای گنابــاد
وکاخــک بــه عنــوان ســومین پــروژه مشــارکتی درقالــب نــذر آب
عملیات ــی م ــی ش ــود.
مدیر امور گناباد اعالم کرد:
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باتجهی ــز وواردمدارش ــدن چ ــاه قدیم ــی مش ــکل کاه ــش فش ــار
وکمب ــود آب درروس ــتاهای سرآس ــیاب وموس ــیرز بخ ــش کاخ ــک
شهرس ــتان گناب ــاد مرتف ــع ش ــد.این مش ــکل ب ــه دلی ــل اخت ــاف
ارتفــاع مخــزن ذخیــره ایــن روســتاها از مجتمــع شــهید کامیــاب
وع ــدم آبگی ــری درپی ــک مص ــرف ایج ــاد ش ــده بود.دربازدی ــد
میدان ــی مدی ــر و کارشناس ــان اموروبخش ــدار کاخ ــک از منطق ــه
مق ــرر ش ــد ب ــا مش ــارکت ام ــور ودهی ــاری  ،چ ــاه قدی ــم روس ــتا
تجهیـــز ووارد مـــدار شـــودد کـــه بانصـــب پمـــپ ،بـــرق رســـانی
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مدی ــر ام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد گف ــت :ای ــن ام ــور ب ــرای گ ــذر
از پی ــک مص ــرف تابس ــتان س ــال ج ــاری  19اق ــدام را در س ــطج
شهرســـتان عملیاتـــی کرد.هـــادی حیـــدری نیـــا افـــزود :آبفـــا
گناب ــاد در نتیج ــه مدیری ــت تولی ــد باکمتری ــن تن ــش از فص ــل
گـــرم ســـال عبـــور کـــرد.وی از جملـــه ایـــن اقدامـــات را رفـــع
 13فق ــره اتف ــاق درخ ــط انتق ــال  120كیلومت ــری گناب ــاد ،حف ــر
،تجهیـــز وبهـــره بـــرداری ازچـــاه  2شـــمس آبـــاد ،ویدئومتـــری
چ ــاه ی ــك ش ــمس آب ــاد  ،مهندس ــی مج ــدد واص ــاح خ ــط ران ــش
ایس ــتگاه ه ــای پمپ ــاژ  ،مهندس ــی مج ــدد وتعوی ــض الكتروپم ــپ
ه ــا ،اص ــاح ش ــبكه و خ ــط انتق ــال  ،اج ــاره آب قن ــات  ،آبرس ــانی
تانك ــری ب ــه برخ ــی روس ــتاها ،توس ــعه جای ــگاه ه ــای برداش ــت
آب ،اصـــاح وتوســـعه شـــبكه شـــهرها وروســـتاها ،تغذیـــه
مصنوعـــی چـــاه شـــماره یـــك كاخـــك و قطـــع انشـــعابات غیـــر
مجـــاز وانشـــعابات پرمصـــرف اعـــام کـــرد .حیـــدری نیـــا ابـــراز
امیــدواری کــرد بــا بهــره بــرداری ازمخــزن 10هزارمتــر مکعبــی
گنابــاد و مخــزن  500متــر مکعبــی بیلنــد وتوســعه جایــگاه هــای
برداش ــت در گناباد،کاخ ــک وبیدخ ــت مش ــکالت تامی ــن آب ب ــه
حداق ــل برس ــد.

25.7میلیاردری ــال ص ــرف توس ــعه بخ ــش آب ش ــرب
شهرســتان گنابــاد شــد

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

اجرای طرح نذر آب در گناباد
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان گناب ــاد از اج ــرای "ط ــرح
نـــذر آب" بـــه عنـــوان یـــک ظرفیـــت مهـــم در جلـــب مشـــارکت
اف ــراد نیک ــوکاردر ح ــوزه آب ش ــرب ب ــه وی ــژه س ــاخت جای ــگاه
هـــای برداشـــت آب در شـــهرهای گنابـــاد و کاخـــک نـــام بـــرد.
بــه گفتــه هــادی حیــدری نیــا  ،خیــران نــذورات خــود را در قالــب
ای ــن ط ــرح ص ــرف تامی ــن آب ش ــرب نق ــاط مختل ــف م ــی کنن ــد و
تاکنـــون  ۱۱جایـــگاه برداشـــت آب بـــا همـــکاری و مشـــارکت
خیــران در ایــن شهرســتان در حــال ســاخت و یــا بهســازی اســت.
وی اظه ــار داش ــت :ای ــن جای ــگاه ه ــا چ ــون ب ــر اس ــاس مهندس ــی
و موقعیـــت اقلیمـــی منطقـــه طراحـــی شـــده انـــد نقـــش مهمـــی
در زیباســـازی مبلمـــان شـــهری دارنـــد.وی خاطـــر نشـــان کـــرد:
شــهروندان در شــرایط بحرانــی و خــروج تاسیســات آبرســانی بــه
هــر دلیلــی ،قــادر خواهنــد بــود آب شــرب مــورد نیــاز خــود را از
ای ــن جای ــگاه ه ــا تامی ــن کنن ــد.
مدیـــر امـــورآب و فاضـــاب گنابـــاد مهمتریـــن طـــرح در دســـت
اج ــرای اداره آب و فاض ــاب گناب ــاد را س ــاخت مخ ــزن  ۱۰ه ــزار
مت ــر مکعب ــی آب ب ــا پیش ــرفت اجرای ــی  ۹۵درص ــد ذک ــر و بی ــان
ک ــرد :ب ــا بهرهب ــرداری از ای ــن مخ ــزن ،حج ــم ذخی ــره س ــازی آب
در ای ــن شهرس ــتان دو براب ــر افزای ــش خواه ــد یافت.حیدرنی ــا
افــزود :بــه کارگیــری مخــزن  ۱۰هــزار متــر مکعبــی همچنیــن در
ش ــرایط بحران ــی و ب ــروز هرگون ــه اتف ــاق در ط ــول مس ــیر انتق ــال
آب ،توانایــی ذخیــره آب را حداقــل بــه میــزان  ۴۸ســاعت بــرای
اس ــتفاده مش ــترکان فراه ــم میکن ــد.

●مه والت

راه انــدازی گشــت حفاظــت از تاسیســات در امــور مــه
والت

ب ــا به ــره ب ــرداری از چه ــار پ ــروژه آب ــی  ،عملی ــات اجرای ــی ی ــک
پـــروژه بخـــش آب در شهرســـتان گنابـــاد بـــا مجمـــوع اعتبـــار
29میلیـــارد ریـــال آغـــاز شـــد.
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب گناب ــاد ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر اظه ــار
داش ــت :در اج ــرای چه ــار پ ــروژه  25میلی ــارد و 700میلی ــون
ریـــال هزینـــه شـــده اســـت.هادی حیـــدری نیـــا پـــروژه هـــای
افتتــاح شــده را شــامل دو جایــگاه برداشــت آب احداثــی توســط
ی ــک ف ــرد خی ــر و آبف ــا در ش ــهر کاخ ــک و به ــره ب ــرداری از ی ــک
جایـــگاه دیگـــر و جابجایـــی چـــاه شـــماره دو در گنابـــاد برشـــمرد
.ب ــه گفت ــه وی همزم ــان س ــاخت پن ــج جای ــگاه دیگ ــر ب ــا اعتب ــار
3.3میلی ــارد ری ــال ازمح ــل مناب ــع عمران ــی آبف ــای اس ــتان وپن ــج
جایـــگاه هـــم درقالـــب نـــذر آب توســـط خیریـــن درشـــهرکاخک
عملیات ــی ش ــد .

مس ــئول حراس ــت ام ــور آبف ــا م ــه والت ،از راه ان ــدازی گش ــت
مشـــترک حفاظتـــی کارکنـــان آبفـــا و بســـیجیان پایـــگاه شـــهید
رجای ــی روس ــتای مهن ــه خبرداد.حیدربیگ ــی اف ــزود :ب ــه منظ ــور
حفاظ ــت موث ــر از تاسیس ــات آب ش ــرب ب ــا هم ــکاری بس ــیجیان
پای ــگاه ش ــهید رجای ــی  ،تاسیس ــات ف ــاز  2گلس ــتان روس ــتاهای

شمــــاره ،159شهریورماه 1399

(دوغ آباد-حســـن آباد-چهلســـر-خیر آبـــادو مهنـــه) تحـــت
پوش ــش گش ــت حفاظت ــی ق ــرار گرف ــت.

اتص ــال خط ــوط انتق ــال مناب ــع ش ــهر و روس ــتا در م ــه
والت

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان مـــه والت ،از اتصـــال
خط ــوط انتق ــال مناب ــع ش ــهر و روس ــتا ه ــای شهرس ــتان م ــه والت
خبـــر داد.رضائیـــان افـــزود :بـــرای رفـــع کمبـــود آب در شـــبکه
روســـتایی،در ادامـــه عملیـــات هـــای انجـــام گرفتـــه ،عملیـــات
اتصـــال خطـــوط انتقـــال شـــهر و روســـتا ،قبـــل از ورودی بـــه
مخ ــازن ب ــا کمتری ــن هزین ــه و ب ــا اس ــتفاده از ت ــوان داخ ــل انج ــام
ش ــد.به گفت ــه وی ب ــا انج ــام ای ــن عملی ــات کمب ــود و اف ــت فش ــار
در روس ــتاهای ف ــاز  1گلس ــتان(احمد آباد-هم ــت آباد-عب ــدل
آب ــاد -حس ــن آباد-میانده ــی -فت ــح آب ــاد -جن ــت آب ــاد -ش ــمس
آبـــاد) بـــه طـــور کلـــی بـــر طـــرف و امـــکان اســـتفاده متقابـــل از
مناب ــع ش ــهر و روس ــتا در مواق ــع ل ــزوم فراه ــم ش ــد.

معرفیکارمندنمونهامورمهوالت

کارمن ــد نمون ــه ام ــور آب و فاض ــاب م ــه والت معرف ــی ش ــد.به
گــزارش روابــط عمومــی امــور آبفــای مــه والت ،مهــدی ذوالفقــاری
در مراســـمی کـــه بـــه مناســـبت روز کارمنـــد و بـــا حضـــور امـــام
جمع ــه ،فرمان ــدار و مس ــئولین ادارات برگ ــزار ش ــد ب ــه عن ــوان
کارمن ــد نمون ــه ام ــور معرف ــی و ب ــا اه ــدای ل ــوح م ــورد تقدی ــر
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ق ــرار گرف ــت.

اص ــاح 400مت ــر ش ــبکه آب،مجتم ــع ام ــام رض ــا (ع)
شهرس ــتان م ــه والت

مدیـــر امـــور آبفـــای مـــه والت از اصـــاح  400متـــر شـــبکه آب
مجتمـــع امـــام رضـــا بـــا قطـــر 75mmدر ســـه راهـــی روســـتای
مهنـــه  ،حاشـــیه جـــاده گنابـــاد  -تربـــت حیدریـــه خبـــر داد.وی
اف ــزود :ب ــا ای ــن اق ــدام ه ــزارو 200مت ــر از ش ــبکه فرس ــوده ب ــا
تع ــداد اتفاق ــات ب ــاال از ش ــبکه به ــره ب ــرداری خ ــارج ش ــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
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فقط تیتر
تاکید برتعامل بیشتر مدیریت برق وآب وفاضالب گناباد دراجرای پروژه ها
مدیر مرکز پایش ونظارت برکیفیت آب وفاضالب از امور سرخس بازدید کرد
رفع اتفاق خط انتقال مجتمع امام حسن مجتبی (ع)شهرستان سرخس
تقدیرفرماندار از مدیر امور سرخس
رفع اتفاق لوله  250آزبست خیابان فرزانگان نیشابور
اتفاق لوله  800شهر نیشابور در  12ساعت رفع شد
بازدید میدانی مدیر عامل آبفای نیشابور از بخش سروالیت
مدیر عامل آبفا نیشابور با پرسش های روستائیان پاسخ داد
بازدید بانوان آبفا نیشابور از اداره و تاسیسات شهر بار
چاه شماره پنج کوثر تایباد ویدئومتری شد
آغاز حفر یک حلقه چاه در تایباد
ترانس های برق چاه های امور تایباد ایمن سازی شد
رفع اتفاق آب روستای برِآباد شهرستان خواف
تعویض الکتروموتور پمپاژ روستای بهدادین شهرستان خواف
الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستای براکوه،بیدپارسی شهرستان خواف تعویض شد
دیدار نماینده قرارگاه ثامن االئمه (ع) با مدیرامور خواف
برگزاری جلسه وصول مطالبات آبفا خواف
کشف یک مورد انشعاب غیر مجاز هوایی در سفید سنگ فریمان
اصالح  150متر شبکه توزیع آب روستای میاندهی فریمان
رفع گرفتگی خط انتقال فاز  2مجتمع گلستان مه والت
تعویض الکتروپمپ چاه شماره  ۳فیض آباد
رفع گرفتگی خط انتقال فاز  2مجتمع گلستان مه والت
تشکیل جلسه آبفا ودفاتر پیشخوان شهرستان باخرز
راه حل مشکل کم فشاری آب روستای گندم شادباخرز
تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستای ساق شهرستان زاوه
پمپ چاه شماره  3مجتمع ثامن االئمه(ع) رشتخوار تعویض شد
جلسه توجیهی قاریان کنتور امور خوشاب برگزار شد
بازدید مدیر دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات آبفای خراسان رضوی از امور خوشاب
تعویض بخشی از لوله های فرسوده شبکه توزیع آب شرب شهر نوده انقالب خوشاب
تاسیسات آبرسانی شهرستان خوشاب نقشه برداری شد
برگزاری جلسه تامین منابع آب روستای چاه خاصه شاندیز
مشکالت آبی روستای نغندرطرقبه بررسی شد
بازدیدسرزده اعضای ستادکرونا از امور طرقبه شاندیز
حضور مسئول روابط عمومی اموردرنشست خبری فرماندار طرقبه شاندیز
بررسی مشکالت آبرسانی روستای چاهشک طرقبه

23

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

خواندنی

پرفروشترین رمانهای ایرانی در  4دهه اخیر
ادبی ــات و جامع ــه ،ه ــر دو در ح ــال تح ــرک و تح ــول هس ــتند و ب ــر ه ــم تاثی ــر متقاب ــل
میگذارنــد؛ نویســنده تحــت تاثیــر محیــط و زمانــی اســت کــه در آن زندگــی میکنــد
و منطب ــق ب ــا آن ش ــرایط دس ــت ب ــه آفرین ــش ادب ــی میزن ــد و بیتردی ــد جامع ــه در
پدیـــدآوردن آن اثـــر دخالـــت مســـتقیم دارد و بـــر تفکـــر و احساســـات نویســـنده
موث ــر اس ــت.
بـــه گـــزارش ایســـنا« ،فرهیختـــگان» بـــا ایـــن مقدمـــه نوشـــت :شـــاید بـــرای شـــما
جـــذاب باشـــد کـــه بدانیـــد چـــه اتفاقـــی در ســـیر داستاننویســـی ایـــران افتـــاده
اســـت؛ اینکـــه مثـــا در دهـــه  ۷۰چـــه کتابـــی پرمخاطـــب بـــوده و چـــه نویســـندهای
ب ــرای م ــردم ج ــذاب ب ــوده و ب ــه دنب ــال کتابهای ــش میرفتن ــد و ت ــا کتاب ــی منتش ــر
میشـــد ،بـــه ســـراغش میرفتنـــد.
دهه ۶۰
ســـالهای جنـــگ و البتـــه سلحشـــوری ملـــت ایـــران در دهـــه آرمانخواهـــی  ۶۰رخ
میدهــد .ادبیــات داســتانی ایــن دهــه تحــت تاثیــر جنــگ و وقایــع مرتبــط بــا آن قــرار
میگیـــرد .ضمـــن اینکـــه در ایـــن ســـالها فاصلهگـــذاری عمیقـــی بیـــن گروههـــای
مختل ــف سیاس ــی ابت ــدای انق ــاب ش ــکل میگی ــرد و جریانه ــای فرهنگ ــی ه ــم از
ای ــن فاصلهگ ــذاری سیاس ــی مس ــتثنی نیس ــتند.
در ای ــن دوره نامه ــای جدی ــدی از نویس ــندگانی برآم ــده از فض ــای انق ــاب اس ــامی
در ادبی ــات داس ــتانی مط ــرح ش ــدند .نویس ــندگان مع ــروف ای ــن ده ــه را میت ــوان
اینگون ــه ن ــام ب ــرد :قاس ــمعلی فراس ــت ،محس ــن مخملب ــاف ،رض ــا رهگ ــذر ،محس ــن
ســـلیمانی ،فیـــروز زنوزیجاللـــی ،علـــی موذنـــی ،ســـیدمهدی شـــجاعی ،محمدرضـــا
بایرامـــی و داریـــوش عابـــدی« .نخلهـــای بیســـر» نوشـــته قاســـمعلی فراســـت و
«زمیـــن ســـوخته» نوشـــته احمـــد محمـــود ،جـــزء رمانهـــای پرفـــروش ایـــن دهـــه
هس ــتند.
نخلهای بیسر
کت ــاب «نخله ــای بیس ــر» قاس ــمعلی فراس ــت ه ــم ج ــزء کتابهای ــی اس ــت ک ــه در
ای ــن ده ــه منتش ــر ش ــدهاند و بس ــیار ه ــم کت ــاب پرفروش ــی ب ــوده اس ــت.
فراســـت از آن دســـت نویســـندگانی اســـت کـــه او را بهواقـــع میتـــوان از
نویس ــندگان ادبی ــات انق ــاب ن ــام ب ــرد؛ چراک ــه او نخس ــتین س ــالهای فعالی ــت خ ــود
در ح ــوزه ادبی ــات داس ــتانی را بع ــد از انق ــاب ش ــکوهمند اس ــامی و ب ــا مجموع ــه
داس ــتانی «زی ــارت» آغ ــاز ک ــرد.
وقـــوع جنـــگ هشتســـاله و حماســـهآفرینی رزمنـــدگان در جبهههـــای نبـــرد حـــق
علیـــه باطـــل ،قاســـمعلی فراســـت را ماننـــد بســـیاری از هممســـلکانش در حـــوزه
ادبی ــات داس ــتانی ب ــه حیط ــه جن ــگ ،دفاعمق ــدس و خل ــق آث ــار در ایــن گون ــه ادب ــی
رهنم ــون ک ــرد.
فراســت بــه آن گــروه از داستاننویســان تعلــق دارد کــه همــواره بــر شــکل تجربــه
ش ــهودی و حض ــوری ب ــرای خل ــق آثارش ــان ش ــهرهاند .ب ــه همی ــن جه ــت ش ــاهدیم ک ــه
فراس ــت ب ــرای خل ــق رم ــان «نخله ــای بیس ــر» ک ــه ب ــه روزه ــای محاص ــره و نب ــرد
بـــرای آزادســـازی خرمشـــهر و جنـــگ در جنـــوب کشـــورمان میپـــردازد ،در همـــان
س ــالهای بحبوح ــه جن ــگ تحمیل ــی یعن ــی س ــالهای  ۶۰و  ۶۱ب ــه خرمش ــهر رف ــت و
ب ــه ن ــگارش و چ ــاپ رم ــان «نخله ــای بیس ــر» در س ــال  ۶۱پرداخ ــت ک ــه ای ــن کت ــاب
توس ــط انتش ــارات امیرکبی ــر ب ــه چ ــاپ رس ــید.
زمین سوخته
ام ــا بهج ــز «نخله ــای بیس ــر» کت ــاب دیگ ــری ه ــم ب ــود ک ــه م ــردم آن را دوس ــت
داش ــتند و خواندن ــد و آن ه ــم کت ــاب «زمی ــن س ــوخته» احم ــد محم ــود ب ــود .ای ــن
داس ــتان ک ــه در س ــال  ۱۳۶۱منتش ــر ش ــد ،حاص ــل تجرب ــه ش ــخصی نویس ــنده از

جن ــگ اس ــت .احم ــد محم ــود خ ــودش درب ــاره ای ــن کت ــاب میگوی ــد« :وقت ــی خب ــر
کش ــته ش ــدن ب ــرادرم را در جن ــگ ش ــنیدم ،از ته ــران راه افت ــادم رفت ــم جن ــوب.
رفتــم سوســنگرد ،رفتــم هویــزه .تمــام ایــن مناطــق را رفتــم .تقریبــا نزدیــک جبهــه
بــودم .وقتــی برگشــتم ،واقعــا دلــم تلنبــار شــده بــود .دیــدم چــه مصیبتــی را تحمــل
میکن ــم .ام ــا م ــردم چ ــه آرامن ــد .چ ــون ت ــا ته ــران موش ــک نخ ــورد ،جن ــگ را ح ــس
نکردنــد .دلــم میخواســت الاقــل مــردم مناطــق دیگــر هــم بفهمنــد کــه چــه اتفاقــی
افت ــاده اس ــت .همی ــن فک ــر وادارم ک ــرد ک ــه زمی ــن س ــوخته را بنویس ــم».
او در گفتوگویـــی هـــم میگویـــد« :زمیـــن ســـوخته حکایـــت ســـه مـــاه اول جنـــگ
اســـت .در ایـــن ســـه مـــاه اول جنـــگ ،حتـــی تـــا مدتهـــا بعـــد هیچیـــک از مناطـــق
مختل ــف کش ــور از اتفاقات ــی ک ــه در مناط ــق نزدی ــک ب ــه جبه ــه افت ــاده ب ــود ،خیل ــی
ج ــدی خب ــر نداش ــتند .چیزهای ــی میش ــنیدند ام ــا ن ــه ح ــسمیکردن ــد و ن ــه ب ــاور.
تهـــران زندگـــی آرامـــی داشـــت ،درحالـــی کـــه از جنوبغـــرب تـــا شـــمالغرب ،خـــط
مـــرزی کشـــور پیوســـته زیـــر تـــوپ و موشـــک و گلولههـــای عـــراق بـــود .مـــردم تـــا
چیــزی در حــدود  ۸۰کیلومتــر درون ایــن خــط مــرزی ،گرفتــار مصیبــت ارتــش مجهــز
و ت ــا دن ــدان مس ــلح ع ــراق بودن ــد».
رمانهای عامهپسند دهه ۶۰
رمانه ــای عام ــه پس ــند در ای ــن ده ــه ه ــم وج ــود دارن ــد و ب ــا حض ــوری محک ــم و ب ــا
توج ــه ب ــه اس ــتقبالی ک ــه م ــردم از آنه ــا دارن ــد ،پش ــت س ــر ه ــم چ ــاپ میش ــوند.
از جملـــه نویســـندههای پـــرکار رمانهـــای عامهپســـند در ایـــن دهـــه میتـــوان
بـــه نســـرین ثامنـــی و فهیمـــه رحیمـــی اشـــاره کـــرد .کتابهایشـــان ســـاده نوشـــته
میشـــوند و خیلـــی هـــم مخاطـــب دارنـــد
کت ــاب «بازگش ــت ب ــه خوش ــبختی» فهیم ــه رحیم ــی و «آخری ــن دی ــدار» و «آهن ــگ
جدایـــی» از جملـــه رمانهـــای پرفـــروش دهـــه  ۶۰بودنـــد.
مهمترین محور داستانهای دهه ۶۰
بهنـــاز علیپـــور ،داســـتاننویس و منتقـــد ادبـــی میگویـــد« :مهمتریـــن محورهـــای
داســـتانهای ایـــن دهـــه ،تنهایـــی ،محرومیـــت ،مهاجـــرت ،جنـــگ ،موشـــکباران،
آوارگ ــی و ناامن ــی اس ــت ک ــه هم ــه انع ــکاس ش ــرایط محیط ــی ،فرهنگ ــی ،اجتماع ــی و
برشهایـــی از تجربههـــای عاطفـــی و روزمـــره دوران خـــود هســـتند .داســـتانهای
کوتـــاه ایـــن دهـــه در انـــواع مختلفـــی ازجملـــه ذهنـــی و روانشـــناختی ،تاریخـــی،
اســـطورهای و سیاســـی و اجتماعـــی نوشـــته شـــدهاند.
دهه ۷۰
دهــه  ۷۰دهــه پربــار ادبیــات داســتانی ایــران اســت؛ دهـهای کــه گویــا نویســندهها
پیــش خودشــان گفتهانــد بایــد از همیــن االن شــروع کنیــم و ایــن دهــه را بســازیم.
در ایـــن دهـــه اتفاقهـــای زیـــادی افتـــاده اســـت؛ از داســـتانهای عامهپســـند
پرمخاطـــب تـــا کتابهـــای جنـــگ و داســـتانهای پســـت مـــدرن.
در ای ــن ده ــه زن ــان ورود ج ــدی ب ــه دنی ــای ادبی ــات داس ــتانی داش ــتند و از ح ــدود
 ۱۲۰۰رم ــان منتشرش ــده ،نیم ــی از آن متعل ــق ب ــه نویس ــندگان زن اس ــت .از ای ــن
میــان ۷۰ ،درصــد رمانهــای زنــان نویســنده و درصــدی از رمــان مــردان نویســنده
ب ــه جری ــان داس ــتانهای رمانتی ــک عامهپس ــند اختص ــاص دارد.
از مهمتریـــن آثـــار عامهپســـندی کـــه بـــا اقبـــال عمومـــی مواجـــه شـــدند میتـــوان
بـــه «اتوبـــوس آبـــی» از مهـــدی اعتمـــادی« ،بـــاغ مارشـــال» از حســـن کریمـــی،
«پریچهـــر» از م .مودبپـــور« ،تندیـــس عشـــق» از نســـرین ثامنـــی« ،پنجـــره و
آریان ــا» از فهیم ــه رحیم ــی« ،حکای ــت روزگار» از فری ــده گلب ــو« ،بام ــداد خم ــار» از
فتانـــه حاجســـیدجوادی« ،غمهـــای زندگـــی» از زهـــره خســـروانی« ،افســـانه دل
و نگیـــن محبـــت» از فریـــده رهنمـــا« ،بگشـــای لـــب» از شـــهره وکیلـــی« ،گســـتره

محب ــت» و «نیم ــی از وج ــودم» از نس ــرین قدی ــری« ،س ــالهای بیکس ــی» از مری ــم
جعفــری« ،داالن بهشــت» از نــازی صفــوی« ،ســپیده عشــق» از رویــا خســرونجدی و
«شـــاهپری حجلـــه» از رویـــا ســـیناپور اشـــاره کـــرد.
بامداد خمار
از می ــان ای ــن رمانه ــا «بام ــداد خم ــار» فتان ــه حاجس ــیدجوادی توانس ــت مخاطب ــان
زی ــادی پی ــدا کن ــد.
«بام ــداد خم ــار» رمان ــی اس ــت ک ــه حاجس ــیدجوادی در س ــال  ۱۳۷۴نوش ــته اس ــت.
ای ــن کت ــاب در  ۱۰س ــال  ۳۰۰ه ــزار نس ــخه ف ــروش داش ــته و برخ ــی از نوبته ــای
چ ــاپ آن ب ــا ش ــمارگان  ۱۰ت ــا  ۱۸ه ــزار نس ــخه در خ ــور توج ــه اس ــت.
ایـــن کتـــاب ،داســـتان ســـوزناک عشـــق نافرجـــام دختـــری از اعیـــان دوره قدیـــم
تهـــران بـــه جوانـــی نجـــار از طبقـــه پاییـــن جامعـــه اســـت« .بامـــداد خمـــار» یکـــی از
پرفروشتریـــن رمانهـــای معاصـــر ایـــران اســـت.
ای ــن رم ــان ب ــا بحثه ــای داغ و نقده ــای بس ــیار روب ـهرو ش ــد .موافق ــان ،آن را ب ــرای
مقولــه روابــط میــان زنــان و مــردان جــوان مفیــد دانســته یــا درس عبرتــی دانســتند
ب ــرای جوان ــان بیتجرب ــه .مخالف ــان نی ــز آن را دف ــاع از اصال ــت و ش ــرافت طبق ــات
باالدس ــت جامع ــه و تحقی ــر فرودس ــتان دانس ــتند.
روی ماه خداوند را ببوس
رم ــان دیگ ــر ای ــن ده ــه ک ــه پرف ــروش ب ــود ،کت ــاب «روی م ــاه خداون ــد را بب ــوس»
مصطف ــی مس ــتور اس ــت .چ ــاپ اول ای ــن کت ــاب در س ــال  ۱۳۷۹ب ــود و از آن س ــال
تاکن ــون  ۷۵چ ــاپ آن منتش ــر ش ــده اس ــت.
داس ــتان ای ــن کت ــاب ،داس ــتان سرگش ــتگیهای ی ــک جامعهش ــناس ج ــوان ب ــه ن ــام
یوس ــف اس ــت ک ــه ت ــازه درس ــش تم ــام ش ــده و نمیدان ــد ج ــای خ ــدا در زندگــیاش
کجاس ــت
نـــگاه نـــو بـــه حرفهـــا و ســـوالهای مذهبـــی باعـــث شـــد تـــا ایـــن کتـــاب بیـــن
خوانن ــدگان اواخ ــر ده ــه هفت ــاد محبوبی ــت پی ــدا کن ــد .یک ــی از ن ــکات جال ــب کت ــاب
همی ــن ب ــود ک ــه هیچک ــس در آن س ــفید ی ــا س ــیاه مطل ــق نب ــود ،مث ــا همی ــن عن ــوان
کتـــاب از حرفهـــای یـــک زن خیابانـــی در داســـتان اســـت.
ن او
م ِ
خیلیه ــا در اواخ ــر ده ــه  ۷۰ای ــن کت ــاب را ب ــه ه ــم هدی ــه میدادن ــد؛ کتاب ــی ک ــه
توانس ــت نظ ــر خیل ــی از عالقهمن ــدان ب ــه کت ــاب را تغیی ــر ده ــد.
رضــا امیرخانــی در ایــن کتــاب داســتان مربــوط بــه زندگــی فــردی بــه نــام علــی فتــاح
(از خانوادهه ــای قدیم ــیته ــران) را روای ــت میکن ــد .عل ــی فرزن ــد ی ــک تاج ــر معتب ــر
اس ــت ک ــه در جن ــوب ش ــهر زندگ ــی میکنن ــد .در نوجوان ــی عاش ــق مهت ــاب  -خواه ــر
عزیزتری ــن رفیق ــش کری ــم ک ــه نوکرش ــان ه ــم ب ــود  -میش ــود ول ــی ای ــن عالق ــه در
ط ــول عم ــر مهت ــاب ب ــه ازدواج نمیانجام ــد.
چـــاپ اول ایـــن کتـــاب در ســـال  ۷۸بـــود و تاکنـــون  ۴۵چـــاپ از آن منتشـــر شـــده
اس ــت.
دهه ۸۰
براس ــاس آم ــار خان ــه کت ــاب در ای ــن ده ــه بی ــش از  ۲۵۰۰رم ــان و داس ــتان کوت ــاه
منتش ــر ش ــده اس ــت؛ کتابهای ــی ک ــه ه ــر ک ــدام تاب ــع ش ــرایط اجتماع ــی و سیاس ــی
ای ــن ده ــه اس ــت.
کتابه ــای دف ــاع مق ــدس در ای ــن ده ــه ب ــه ی ــک ظه ــور و ب ــروز ج ــدی رس ــیدهاند
و ســـاختار و فرمـــی تکامـــل یافتهتـــر بـــه خـــود میگیرنـــد .بـــا فاصلـــه گرفتـــن از
محافظهکارهــای پیشــین و نــگاه ایدئولوژیــک و پرهیــز از مســتقیمگویی ،تصاویــری
بدی ــع و منطق ــی از جن ــگ و انس ــانجنگی ،ب ــا هم ــه قوته ــا و ضعفهای ــش ارائ ــه
ادامه در صفحه بعد
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میش ــود .نکت ــه مهمت ــر ای ــن کت ــاب در م ــورد خاط ــرات جن ــگ اس ــت ک ــه جریانس ــازی
جدی ــدی را در عرص ــه نش ــر و ادبی ــات داس ــتانی ش ــروع کردهان ــد.
چراغها را من خاموش میکنم
«چراغه ــا را م ــن خام ــوش میکن ــم» نوش ــته زوی ــا پی ــرزاد ،کتاب ــی اس ــت ک ــه چ ــاپ اول
آن در س ــال  ۸۰منتش ــر ش ــد و تاکن ــون  ۳۵چ ــاپ از آن ب ــه ب ــازار کت ــاب آم ــده اس ــت.
کالری ــس ،زن ــی اس ــت ک ــه تقریب ــا ب ــدون آرزو ،غ ــم و حت ــی ش ــادی م ــدام یکس ــری از
کاره ــای روزم ــره خان ــه را تک ــرار میکن ــد .تک ــرار اس ــت ک ــه او را حس ــابی کف ــری ک ــرده.
یکـــی از دالیـــل پرفـــروش شـــدن ایـــن کتـــاب ،فضـــای زنانـــه و دغدغههـــای قهرمـــان
داس ــتان ب ــود ک ــه بهش ــدت م ــورد اس ــتقبال منتق ــدان ق ــرار گرف ــت و حت ــی جای ــزه کت ــاب
س ــال را ه ــم دریاف ــت ک ــرد.
دا
«دا» نوشــته ســیدهاعظم حســینی اســت؛ کتابــی کــه از یــک زاویــه جدیــد بــه جنــگ نــگاه
ک ــرد و چ ــاپ اول آن در س ــال  ۱۳۸۷منتش ــر ش ــد و تاکن ــون  ۱۵۷چ ــاپ از آن ب ــه ب ــازار
کتــاب آمــده اســت.
ایـــن کتـــاب ،خاطـــرات ســـیدهزهرا حســـینی از روزهـــای آغازیـــن جنـــگ تحمیلـــی در دو
ش ــهر بص ــره و خرمش ــهر اس ــت و س ــالهای محاص ــره خرمش ــهر توس ــط نیروه ــای عراق ــی،
مح ــور مرک ــزی کت ــاب را تش ــکیل میده ــد.
حســـینی در آن زمـــان دختـــر  ۱۷ســـالهای بـــوده و گوشـــهای از تاریـــخ جنـــگ را بازگـــو
میکنـــد کـــه غالبـــا بـــه اشـــغال و فتـــح خرمشـــهر مربـــوط میشـــود.
حســـینی در ایـــن کتـــاب ،خاطـــرات خـــود از روزهـــای آغـــاز مقاومـــت و روزهـــای پـــس
از آن را بـــا جزئیتریـــن مـــوارد روایـــت میکنـــد تـــا آنجـــا کـــه اینگونـــه جزئینگـــری و
بی ــان لحظهبهلحظ ــه وقای ــع باع ــث ش ــده بس ــیاری آن را رم ــان بنامن ــد؛ ح ــال آنک ــه ای ــن
کت ــاب سراس ــر مبتن ــی ب ــر رویداده ــای واقع ــی و خاط ــرات حقیق ــی س ــیده زه ــرا از آن
روزهاســـت.
راوی در آن روزهــا تنهــا  ۱۷ســال داشــته و اهمیــت ایــن کتــاب شــاید در ایــن باشــد کــه
وقایــع جنــگ مــا بــرای اولیــن بــار از زاویــه دیــد یــک دختــر نوجــوان روایــت شــده اســت؛
خاطرات ــی ک ــه راوی ح ــدود  ۲۰س ــال آنه ــا را درون س ــینه خ ــود همچ ــون ی ــک راز حف ــظ
ک ــرد و حرف ــی از آن ن ــزد.
در ای ــن کت ــاب ناگفتههای ــی از جن ــگ بی ــان ش ــده ک ــه تاکن ــون کس ــی از آنه ــا ح ــرف ن ــزده
اس ــت.
کافه پیانو
کتاب ــی اس ــت از فره ــاد جعف ــری ک ــه نش ــر چش ــمه آن را منتش ــر ک ــرده اس ــت .ای ــن رم ــان
اولی ــن ب ــار در س ــال  ۸۶منتش ــر ش ــد و ت ــا تابس ــتان  ۸۸ب ــه چ ــاپ  ۲۵رس ــید.
«کافـــه پیانـــو» االن بـــه چـــاپ  ۴۰رســـیده اســـت .داســـتان بـــا بیـــان عقایـــد نویســـنده
درب ــاره لب ــاس و کف ــش خ ــوب و تاثی ــر آن ب ــر انج ــام کار ب ــزرگ آغ ــاز میش ــود .نویس ــنده،
ش ــخصیت اصل ــی اس ــت و داس ــتان ،برش ــی از زندگ ــی او و دخت ــرش گلگیس ــو اس ــت.
داس ــتان «کاف ــه پیان ــو» ب ــه ص ــورت اول ش ــخص روای ــت میش ــود.
در ای ــن رم ــان بیش ــتر ش ــخصیتها واقع ــی هس ــتند ،مانن ــد راوی ک ــه خ ــود نویس ــنده
اســت .گلگیســو ،دختــر نویســنده و همایــون دوســت نویســنده اســت .همچنیــن بیشــتر
اتفاقات ــی ک ــه در کت ــاب میافت ــد منش ــأ حقیق ــی دارن ــد.
دهه ۹۰
ده ــه  ۹۰ب ــه نوع ــی تک ــرار هم ــان س ــبک و س ــیاق ده ــه  ۸۰اس ــت؛ س ــبکی ک ــه رمانه ــای
عامهپس ــند و پسـ ـتمدرن و دف ــاع مق ــدس را ب ــا خ ــود دارد ام ــا ی ــک ش ــیوه جدی ــد در
ای ــن ده ــه تبلیغ ــات کت ــاب اس ــت ک ــه توانس ــت ب ــر ف ــروش کتابه ــا و خری ــد مخاطب ــان
تاثیرگ ــذار باش ــد.
اس ــتفاده از صفح ــات مج ــازی ی ــا ج ــدا ک ــردن برشه ــای کتابه ــا ،هم ــه و هم ــه تاثی ــر
زیـــادی بـــر مخاطبـــان و انتخـــاب کتابهـــا میگـــذارد.
رویای نیمهشب
ای ــن اث ــر ،داس ــتانی اس ــت عاش ــقانه ب ــا زمین ـه مذهب ــی ک ــه حکایت ــی از دلدادگ ــی جوان ــی
پاکس ــیرت از اه ــل س ــنت ب ــه دخت ــری ش ــیعهمذهب دارد ک ــه در راه وص ــال ب ــا موان ــع و
اتفاقاتــی تلــخ و شــیرین مواجــه اســت.
جذابیــت قلــم نویســنده بــه انــدازهای اســت کــه مخاطــب را دچــار خــود کــرده و تــا انتهــای
داســتان همــراه میســازد.
ای ــن کت ــاب ک ــه توس ــط کتابس ــتان معرف ــت ب ــا چ ــاپ  ۱۱۹ه ــزار نس ــخه ب ــه چ ــاپ رس ــیده
اس ــت ،نوش ــته مظف ــر س ــاالری اس ــت ک ــه ج ــزء کتابه ــای پرف ــروش ده ــه  ۹۰اس ــت؛
کتاب ــی ک ــه ب ــه خاط ــر تی ــزر تبلیغات ــی توانس ــت ج ــزء کتابه ــای پرف ــروش باش ــد و هم ــان

تی ــزر و تبلیغات ــش بس ــیار ب ــر رون ــد ف ــروش کت ــاب تاثیرگ ــذار ب ــود.
قهوه سر ِد آقای نویسنده
روزب ــه معی ــن ب ــا ابت ــکاری ک ــه در چ ــاپ کتاب ــش ب ــه کار ب ــرد ،توانس ــته تاکن ــون عن ــوان
پرفروشتری ــن کت ــاب ده ــه  ۹۰را از آن خ ــود کن ــد .او ابت ــدا در صفح ــه اینس ــتاگرامش
متنهایـــی از کتـــاب را قـــرار داد و بعـــد کـــه عطـــش مخاطبـــان را دیـــد تصمیـــم گرفـــت
کت ــاب را منتش ــر کن ــد.
کت ــاب «قهوه س ــرد» آق ــای نویس ــنده ی ــک رم ــان ایران ــی ب ــا موض ــوع عاش ــقانه اس ــت ک ــه
تــم معمایــی  -هیجانــی دارد و در مــدت زمــان تقریبــا یــک ماهــه بــه چــاپ بیســتم رســید.
ایــن رمــان داســتان نویســندهای بــه نــام آرمــان روزبــه و یــک دختــر روزنامهنــگار اســت.
کت ــاب ب ــا ی ــک خاط ــره از دوران کودک ــی آرم ــان ش ــروع میش ــود؛ خاط ــرهای ک ــه در ادام ــه،
اســاس اتفاقــات بعــدی کتــاب اســت.
ماج ــرا از ای ــن ق ــرار اس ــت ک ــه آرم ــان در کودک ــی عاش ــق دخت ــری میش ــود ک ــه  ۱۵س ــال
از خ ــودش بزرگت ــر اس ــت و ب ــرای تمری ــن پیان ــو ب ــه خان ــه پی ــرزن همس ــایه میآی ــد.
آرم ــان عاش ــق رفتوآم ــد ای ــن دخت ــر ب ــرای یادگی ــری پیان ــو اس ــت ام ــا پیرزن ــی ک ــه ب ــه
ایـــن دختـــر پیانـــو آمـــوزش میدهـــد یـــک آهنـــگ بیشـــتر نمیدانـــد ،بنابرایـــن آرمـــان
تصمی ــم میگی ــرد نته ــای موس ــیقی آنه ــا را دســتکاری کن ــد ت ــا آم ــوزش پیان ــو م ــدت
زم ــان بیش ــتری ط ــول بکش ــد.
ازجملــه انتقادهایــی کــه بــه ایــن رمــان وارد شــده ایــن اســت کــه ماجراهــای کلیش ـهای،
کمعمـــق ،ســـطحی و بـــه دور از منطـــق در رمـــان «قهـــوه ســـرد آقـــای نویســـنده» جـــای
گرفت ــه اس ــت.
ماجــرای کــودک  ۱۰ســالهای کــه بــه خاطــر عشــق یــک دختــر ،در دفترچــه نــت تمرینــی او
س ــمفونی دریاچ ــه ق ــوی بته ــوون را تغیی ــر میده ــد ،ع ــدم ش ــخصیتپردازی ،گ ــم ش ــدن
ماج ــرا در خ ــال زیادهگوییه ــای راوی و نب ــود فضاس ــازی ،تنه ــا بخش ــی از تکنیکه ــای
رعایتنش ــده در ای ــن رم ــان عن ــوان ش ــده اس ــت.
بـــه هـــر حـــال ایـــن کتـــاب ،جـــزء کتابهـــای پرفـــروش دهـــه  ۹۰اســـت .ایـــن کتـــاب در
انتشـــارات نیمـــاژ در تیـــراژ حـــدود  ۶۵هـــزار نســـخه بـــه چـــاپ رســـیده اســـت.
پاییز ،فصل آخر سال است
نســـیم مرعشـــی وقتـــی جایـــزه کتـــاب ســـال را بـــرد ،توقـــع خیلیهـــا را از خـــودش بـــاال
ب ــرد ام ــا همی ــن کت ــاب ه ــم از خیل ــی جه ــات خ ــوب ب ــود و میت ــوان آن را ج ــزء کتابه ــای
پرمخاطـــب دســـتهبندی کـــرد.
کتــاب شــامل دو بخــش بــا عنوانهــای «تابســتان» و «پاییــز» اســت کــه هرکــدام از ایــن
دو بخ ــش نی ــز دارای س ــه فص ــل اس ــت ک ــه ه ــر فص ــل از ن ــگاه یک ــی از س ــه ش ــخصیت
اصل ــی کت ــاب روای ــت میش ــود
نویس ــنده در ای ــن کت ــاب ،ن ــه راه ــکاری ب ــرای دغدغهه ــای ش ــخصیتها ارائ ــه میده ــد،
ن
ن ــه قضاوت ــی میکن ــد و ن ــه حت ــی پایان ــی مش ــخص و واقع ــی ارائ ــه میده ــد .در پای ــا ِ
ن ب ــا ِز
کت ــاب ،دغدغهه ــا س ــر ب ــاز میمانن ــد و تعلی ــق حف ــظ میش ــود و همی ــن تعلی ــق و پای ــا ِ
کت ــاب ،واقع ــی ب ــودن داس ــتان را دوچن ــدان میکن ــد؛ مث ــل زندگ ــی هم ـه م ــا.
از نق ــاط ق ــوت کت ــاب ،س ــبک نوش ــتاری خ ــوب داس ــتان و خوشخ ــوان ب ــودن آن اس ــت.
داس ــتان بس ــیار قاب ــل لم ــس و همذاتپن ــداری ب ــا ه ــر س ــه ش ــخصیت آس ــان اس ــت،
بهط ــوری ک ــه میش ــود ه ــر س ــه ش ــخصیت را در وج ــود خودم ــان پی ــدا کنی ــم .تاکن ــون
ب ــاالی  ۵۸ه ــزار نس ــخه از ای ــن کت ــاب ب ــه چ ــاپ رس ــیده اس ــت.
دخیل عشق
مری ــم بصی ــری در «دخی ــل عش ــق» ،داس ــتانش را ب ــا سرگذش ــت جانب ــازی ب ــه ن ــام رض ــا
پی ــش میب ــرد ک ــه پاه ــا و ی ــک دس ــت خ ــود را در جبه ــه از دس ــت داده اس ــت .جانب ــاز
ش ــدن رض ــا باع ــث اخت ــاف بی ــن پ ــدر و م ــادر او میش ــود .پ ــدر آنه ــا را ت ــرک میکن ــد و
بعــد از گذشــت  ۱۰ســال از پایــان جنــگ رضــا بــه دلیــل فــوت مــادر بــه آسایشــگاه منتقــل
میش ــود .داس ــتان از ی ــک آسایش ــگاه جانب ــازان جنگ ــی آغ ــاز میش ــود و خوانن ــده وارد
حــال و هــوای رزمنــدگان و عوالمــی کــه آنهــا ایــن روزهــا در آن ســیر میکننــد ،میشــود.
صب ــوره ،دخت ــری ک ــه زندگ ــی و جوان ــی خ ــود را وق ــف خدم ــت ب ــه جانب ــازان ک ــرده ،ن ــذر
دارد ک ــه ب ــا ی ــک جانب ــاز ازدواج کن ــد و ش ــخصیت مح ــوری و اصل ــی ای ــن داس ــتان اس ــت
ک ــه آرامآرام مخاط ــب ب ــا وی ارتب ــاط برق ــرار میکن ــد و در ف ــراز و فروده ــای داس ــتان
پابهپـــای وی پیـــش مـــیرود.
بصی ــری در «دخی ــل عش ــق» ب ــه موضوعات ــی ک ــه ناش ــی از افروخت ــه ش ــدن آت ــش ای ــن
جن ــگ اس ــت پرداخت ــه و آن را ب ــا ش ــیوایی ادبی ــات ب ــرای مخاط ــب نق ــل ک ــرده اس ــت.
مجــرد مانــدن دختــران ،صدمــات جســمی و روحــی وارد آمــده بــه جوانــان وطــن ناشــی از
جن ــگ ،شیمیاییش ــدن فرزن ــدان ای ــن خ ــاک ک ــه ب ــا گذش ــت بی ــش از  ۲۰س ــال از جن ــگ

نس ــبت ب ــه آن بیاط ــاع هس ــتند و  ...تم ــام مس ــائلی اس ــت ک ــه در قال ــب ی ــک روای ــت
داس ــتانی ریخت ــه ش ــده و مخاط ــب ب ــا آن روب ـهرو اس ــت.
ایــن کتــاب در انتشــارات جمکــران بــه چــاپ رســیده و تاکنــون بــاالی  ۵۵هــزار نســخه از
آن بــه بــازار نشــر راه پیــدا کــرده اســت.
کمی دیرتر
نث ــر س ــیدمهدی ش ــجاعی بس ــیار ب ــرای مخاطب ــان داس ــتانهایش ج ــذاب اس ــت .او در
کت ــاب «کم ــی دیرت ــر» ک ــه تاکن ــون  ۵۵ه ــزار نس ــخه از آن ب ــه چ ــاپ رس ــیده ب ــه س ــراغ
مبح ــث جدی ــدی رفت ــه اس ــت.
ای ــن اث ــر ک ــه از چه ــار فص ــل زمس ــتان ،پایی ــز ،تابس ــتان و به ــار تش ــکیل ش ــده ،نگاه ــی
اس ــت متف ــاوت و نقادان ــه ب ــه فض ــای انتظ ــار جامع ــه ام ــروز.
رمـــان بـــا یـــک اتفـــاق شـــگفتانگیز و غریـــب آغـــاز میشـــود ،جشـــن نیمهشـــعبان و
مجلس ــی پرش ــور و بس ــیاری ک ــه فری ــاد «آق ــا بی ــا» س ــردادهاند .در ای ــن می ــان ،جوان ــی
فری ــاد میزن ــد« :آق ــا نی ــا» .ای ــن ش ــروع ج ــذاب ،م ــا را ب ــا ش ــخصیتهایی آش ــنا میکن ــد
کــه همــه مدعــی انتظارنــد امــا وقتــی هنــگام عمــل بــه شــعارها میرســد ،آن را نمیکننــد
کـــه میگفتنـــد.
رم ــان در فضای ــی مکاش ــفهگونه پی ــش م ـیرود و مواجه ــه هم ــه آدمه ــا را ب ــا قص ــه ظه ــور
و کش ــف چرای ــی «آق ــا نی ــا»ی ج ــوان میبینی ــم.
ش ــجاعی در ای ــن رم ــان هم ــه اقش ــار و هم ــه آدمه ــا را ب ــا بهانههایش ــان ب ــرای نخواس ــتن
امــر ظهــور ،دقیــق و ظریــف معرفــی میکنــد ،تــا آنجاکــه حتــی بــه راوی هــم رحــم نمیکنــد
و در فضایــی بســیار بدیــع ،خــودش را هــم در معــرض ایــن امتحــان میگــذارد.
قیدار
رض ــا امیرخان ــی ه ــم از ده ــه  ۷۰ت ــا کن ــون ج ــزء نویس ــندگانی ب ــوده ک ــه کتابهای ــش
پرف ــروش ش ــدهاند .کت ــاب «قی ــدار» او ک ــه از س ــوی نش ــر اف ــق ب ــه چ ــاپ رس ــیده و ۵۴
ه ــزار نس ــخه از آن ب ــه ف ــروش رفت ــه ،توانس ــته یک ــی از کتابه ــای پرف ــروش ده ــه ۹۰
باش ــد.
او خ ــودش درب ــاره ای ــن کت ــاب میگوی ــد« :قی ــدار حت ــی در عرص ــه داس ــتانی ضعفه ــای
بیش ــماری  -ک ــه خ ــودم ه ــم آنه ــا را میدان ــم  -دارد و خ ــودم میگوی ــم «قی ــدار» اص ــا
رم ــان نیس ــت .واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه ط ــرح «قی ــدار» از تصوی ــر اس ــتقبال تخت ــی و
همراه ــی او ب ــا یک ــی از بس ــتگان ک ــه در س ــال  ۱۳۴۵قص ــد س ــفر ح ــج را داش ــته ب ــود،
ش ــکل گرف ــت و اگ ــر در داس ــتان ش ــخصیت قی ــدار ب ــا تخت ــی ارتب ــاط پی ــدا میکن ــد ،ب ــه
خاطـــر وجـــود بنمایههـــای ایـــن تصویـــر در شـــکلگیری قیـــدار اســـت .مـــن نیـــز خـــود
ی ــک وقتهای ــی راج ــع ب ــه تخت ــی رگگردن ــی میش ــوم و ای ــن ب ــه خاط ــر ای ــن اس ــت ک ــه
از تختـــی غیرمعقـــول اســـتفاده میکنیـــم .تختـــی ابتـــدا بـــه شـــاپور ســـام کـــرد چـــون
در فضـــای اســـتبدادی آن دوره تختـــی هیچوقـــت نمیتوانســـت تـــوی گـــوش شـــاپور
بزن ــد ،حت ــی کس ــی نمیتوانس ــت ب ــه ی ــک مأم ــور و اس ــتوار محل ــه نی ــز در گوش ــی بزن ــد.
قص ــدم ای ــن ب ــود ک ــه «قی ــدار» را ب ــه ده ــه  ۸۰بی ــاورم ول ــی منص ــرف ش ــدم و آن را ب ــه
ده ــه  ۵۰ب ــردم .در ن ــگارش مت ــن س ــعی ک ــردهام از هی ــچ مت ــن نوس ــتالژیکی اس ــتفاده
نکن ــم و در تم ــام لحظ ــات راوی ش ــیفته «قی ــدار» را روای ــت کن ــد .ام ــا ش ــاید اگ ــر یک ــی
از ش ــخصیتها ی ــا اف ــراد گاراژ راوی میش ــد ،قص ــه متف ــاوت از آنچ ــه ام ــروز هس ــت،
میش ــد و اینگون ــه ب ــه معن ــی داس ــتانی نزدیکت ــر میش ــد؛ ام ــا م ــن تعم ــد داش ــتم ک ــه
قص ــه را ی ــک راوی ش ــیفته روای ــت کن ــد».
رهش
امیرخانـــی در رمـــان «رهـــش» کـــه برعکـــس شـــده کلمـــه شـــهر هـــم میتوانـــد باشـــد،
موضــوع توســعه شــهری را دســتمایه قــرار داده و تاثیــرات آن را بــر عرصههــای زندگــی
انس ــان معاص ــر در قال ــب داس ــتان زوج ــی معم ــار در ته ــران ام ــروز ب ــه تصوی ــر میکش ــد.
ایــن اثــر یــک رمــان معمارانــه اســت و مولــف در آن بیشــتر بــه ســراغ واکاوی ایــن مســاله
مــیرود ک ــه چ ــه اتفاق ــی ب ــرای ش ــهر در ح ــال رخ دادن اس ــت .ب ــه نظ ــر مول ــف در دنی ــا،
ش ــهرهای ب ــزرگ ،الگوه ــای توس ــعه متفاوت ــی دارن ــد.
از توســعه شــهرهای بــزرگ معمــوال بهعنــوان عبــرت بــزرگ یــا عبــرت منفــی یــاد میکننــد.
مث ــا در آمری ــکا ش ــهری مانن ــد لسآنجل ــس توس ــعه بزرگ ــی داش ــته ام ــا هم ــه آن را ش ــهر
از دســترفته معرف ــی میکنن ــد.
همــه شــهردارهای آمریــکا هــم میداننــد کــه نبایــد شهرشــان ماننــد لسآنجلــس شــود.
در ای ــران مس ــاله برعک ــس اس ــت .ش ــهری مث ــل ته ــران ت ــا ای ــن ان ــدازه ک ــه میبینی ــم
ب ــزرگ میش ــود ،آلودگ ــی ه ــوا پی ــدا میکن ــد ام ــا از طرف ــی دیگ ــر هم ــه ش ــهرهای دیگ ــر
کش ــور س ــعی دارن ــد مث ــل ته ــران ش ــوند.
تاکنون  ۴۲هزار نسخه از این کتاب در نشر افق به چاپ رسیده است.
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افقی:
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دام  .4خوب -دریچه هوا در کاربراتور  .5از غصه
مردن -ضربه ناگهانی  .6معروف ترین عنصر رادیواکتیو
 .7مکتب انسان گرایی  .8از نجاسات در اسالم -مزه
خرمالو.9یاختهخونی–حشرهخونخوار.10ستارهقطبی-
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چاپی تبلیغاتی– هزار کیلو  .5اندک–بسته نور و انرژی
.6میغ– محله –کمان حالجی  .7گروهی از گیاهان نهانزاد
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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 شهریور 99
11
2
0
1
9
0
5
0
0
1
3
11
7
0
2
3
3
15
19
7
0
10
10
0
8
7
3
0
0
15
16

انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
● ●انتصابات

رئیس اداره آب و فاضالب گلمکان
مجید اکرادی
سهیال حسینی دلوئی رئیس گروه کنترل کیفیت فاضالب
رئیس اداره دبیرخانه
محمدرضا احتشام
رئیس گروه سیستم های نرم افزاری و خدمات الکترونیک
رضا رجبی		
رئیس گروه سیستم های اطالعات مکانی
		
جعفر حیدری
رئیس گروه نصب و ساماندهی انشعابات فاضالب
ساعد شاکری		
سیدعادلنسبالحسینی رئیس گروه توســعه فناوری و زیرساخت ها
رئیس گروه مدیریت بحران
کریم خراسانی زاده
رئیس اداره کارکنان
هادی جنیدی		
حسینبیدارکتهشمشیر مدیردفترهیئت مدیره و مدیرعامل
رئیس اداره بیمه و درمان
مسعود محمدی		
محسنتشکریابوالقاسمی رئیس گروه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل
حمید نامدار احمدآباد رئیس اداره حفاظت پرسنلی
رئیس گروه منابع انسانی
حسن فتحی شهری
رئیس اداره ورزش و سالمتی
		
شهرام دلیلی
رئیس اداره بهره برداری چاه ها
		
غالمعلی نوری
رئیس گروه سیستم های تله متری و کنترل فاضالب
		
مهدی جم
رئیس اداره تدارکات
		
حمیدرضاغالمی
رئیــس گروه مطالعات آب های زیر زمینی
نوراحمدخواجهنژاد
رئیس اداره رسیدگی به صورت های مالی و تلفیق اسناد
امیرنوروزیسالک
رئیس اداره حسابداری دارائی ها
محمدجوادناری		
رئیس اداره حسابداری مشترکین
علیفتحانی		
رئیس اداره انبار طرح
سیدعلیاصغرسیدی
یحیرضازادگانتوکلی رئیس اداره حسابداری اعتبارات طرح های عمرانی
سیدمهدیقرشیسنو رئیس اداره حسابداری عمومی
مهدیقربانپورقلعهشیر رئیس اداره حسابداری مشترکین و درآمد
سرپرست اداره خدمات عمومی
مسعودباقری 		
رئیس گروه هیئت مدیره
رامینلطفیاندلوئی
رئیس اداره حقوق و دستمزد
		
محمددانشور
مدیر امور مهندسی و توسعه
		
مهدیذکاوتی
نشریه پیام آبفا برای همکاران گرانقدر آرزوی موفقیت دارد.

● ●درگذشت

درگذشت حسین حلمی همکار ستاد
درگذشت نازنین محمودی فرزند هادی محمودی همکار ستاد
نشریه پیام آبفا برای آن مرحومان -رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد

● ●تقدیر

تقدیرمدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از مصطفی محمدی مدیر امور گلبهار
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