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ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت موض ــوع ک ــم آب ــی در کش ــور م ــا توج ــه ب ــه رویکرده ــای مؤث ــر
ب ــر می ــزان مص ــرف بهین ــه آب در بخ ــش ه ــای مختل ــف از جمل ــه مص ــرف خانگ ــی از
اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار اســـت متأســـفانه در کشـــور مـــا هنـــوز اســـتفاده
مطل ــوب از آب ب ــه ش ــکل ی ــک فرهن ــگ جای ــگاه خ ــاص خ ــود را پی ــدا نک ــرده اس ــت ،ب ــه
همی ــن جه ــت دس ــتیابی ب ــه تع ــادل نس ــبی در زمین ــه عرض ــه و مص ــرف آب در قال ــب نی ــاز
آموزشــی یــک اصــل اساســی و ضــروری اســت کــه آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان متولــی
اصل ــی آن  ،ب ــه وی ــژه آم ــوزش پای ــه در کش ــور ،س ــهم مهم ــی در تروی ــج فرهن ــگ مص ــرف
دارد ..نقــش آمــوزش در مدیریــت مصــرف ،بــه عنــوان یکــی از مؤلفــه هــای تحقــق بخــش
اص ــاح الگ ــوی مص ــرف در کن ــار ایج ــاد نگ ــرش مثب ــت نس ــبت ب ــه مص ــرف بهین ــه ان ــکار
ناپذی ــر اس ــت زی ــرا منش ــا رفت ــار ه ــای غل ــط نگ ــرش نادرس ــت ومنش ــا نگ ــرش نادرس ــت
هــم فرهنــگ نادرســت اســت لــذا ایجــاد نگــرش مثبــت درزمینــه مصــرف در بیــن دانــش
آمــوزان ،معلمــان ،والدیــن بــه عنــوان جامعــه هــدف اولیــن گام بــرای آمــوزش نظــام دار
محسوب می شود.
در همیــن راســتا در ســال هــای اخیرطرحــی در قالــب جشــنواره فراگیــری نخســتین واژه
آب توس ــط ش ــرکت مهندس ــی آبف ــای کش ــور تهی ــه وب ــا عاملی ــت ش ــرکت ه ــای زیرمجموع ــه
وهم ــکاری م ــدارس در س ــطح اس ــتان ه ــا ب ــه اج ــرا درآمدوه ــدف از آن آم ــوزش نظ ــام
دار دانـــش آمـــوزان معلمیـــن و والدیـــن بـــود وامســـال دوازدهمیـــن مرحلـــه از ایـــن
جش ــنواره توس ــط رواب ــط عموم ــی ه ــای ش ــرکت ه ــا واموره ــای تابع ــه جه ــت اج ــرا ب ــه
م ــدارس س ــطح اس ــتان اب ــاغ ودردس ــتور کار اس ــت ولیک ــن بدلی ــل ش ــیوع کرون ــا ک ــه
تم ــام مناس ــبات حاک ــم ب ــر زندگ ــی م ــارا تغیی ــر داده وارتباط ــات حقیق ــی را ب ــه مج ــازی
مبــدل نمــوده ایــن فراینــد نیــز بشــکل جدیــد خــود (مجــازی) برگــزار مــی گــردد ومســلم ًا
رن ــگ وب ــوی س ــال ه ــای قب ــل را ن ــدارد ام ــا مطل ــب مه ــم در ای ــن خص ــوص ای ــن اس ــت ک ــه
افزایــش ســال بــه ســال همــکاری هــای بیــن ادارات آمــوزش وپــرورش بــا شــرکت هــای
آب وفاض ــاب نش ــان از موفقی ــت ای ــن ط ــرح دارد وافزای ــش س ــطح آگاه ــی اف ــراد گ ــواه

مثمــر ثمــر بــودن آن میباشــد زیــرا همــه مــی داننــد کــه آمــوزش هرچــه از ســنین پاییــن
ت ــر ش ــروع ش ــود مان ــدگاری بیش ــتری داش ــته وف ــرد کمت ــر دچ ــار تعارض ــات بی ــن یافت ــه
ه ــای خ ــود ب ــا مطال ــب دریافت ــی م ــی ش ــود وهمچنی ــن ب ــرای ایج ــاد ی ــک فرهن ــگ فراگی ــر
همیش ــه نی ــاز ب ــه پ ــرورش اف ــراد از ابت ــدای س ــنین کودک ــی دارد قب ــل از اینک ــه روش
ه ــای نادرس ــت ج ــای خ ــود را در ذه ــن فردب ــاز کن ــد
ح ــال ب ــه ای ــن مس ــئله میرس ــیم ک ــه نق ــش م ــا در ای ــن می ــان چیس ــت آیام ــا ب ــه عن ــوان
متولیــان امرســقایت تنهــا وظیفــه تولیــد وعرضــه آب وتصفیــه ودفــع بهداشــتی فاضــاب
رابــر عهــده داریــم وآیــا بــه ایــن مطلــب رســیده ایــم کــه فرهنــگ ســازی بایــد بــه اولویــت
ه ــای کاری م ــا تبدی ــل ش ــده وج ــای خ ــود را درکن ــار سیاس ــت ه ــای کالن ش ــرکت ب ــاز کن ــد
توج ــه ب ــه ای ــن مقول ــه ک ــه گرچ ــه اولی ــن ومهمتری ــن ه ــدف از تش ــکیل ش ــرکت ه ــای آب
وفاضــاب تأمیــن آب پایــدار مشــترکین میباشــد امــا بــی توجهــی بــه نحــوه مصــرف نیــز
تأثی ــر ب ــه س ــزایی در می ــزان تولی ــد وعرض ــه داش ــته وچنانچ ــه می ــزان مص ــرف ب ــاال وغی ــر
قابــل کنتــرل باشــد شــالوده کار از دســت خــارج شــده ومشــکالت جــدی وغیرقابــل حلــی
را بوج ــود م ــی آورد ل ــذا جه ــت پیش ــگیری از بوج ــود آم ــدن چنی ــن ش ــرایطی نی ــاز اس ــت
ک ــه توج ــه وی ــژه ای ب ــه مقول ــه آم ــوزش همگان ــی وفرهن ــگ س ــازی ش ــود وای ــن اهمی ــت
گ ــزاری الزم اس ــت ک ــه ابت ــدا از خان ــواده آب وفاض ــاب ش ــروع ش ــده وب ــه کل جامع ــه
تعمی ــم یاب ــد در همی ــن راس ــتا نبای ــد تم ــام ت ــوان و ابزاره ــای موج ــود تنه ــا ص ــرف تولی ــد
وعرض ــه ش ــود زی ــرا نتیج ــه ای ج ــز مص ــرف ن ــدارد هم ــان مش ــکلی ک ــه اکن ــون دام ــن
کش ــور م ــارا گرفت ــه وچ ــه بس ــا اگرتصمیم ــات ای ــن چن ــد س ــال اخی ــر زودت ــر اتخ ــاذ م ــی
ش ــد وب ــه اج ــرا در م ــی آم ــد اکن ــون کش ــور ب ــا مش ــکالت کمت ــری در ای ــن ح ــوزه دس ــت ب ــه
گریبــان بودامــا از آنجــا کــه افســوس بــر گذشــته کاری از پیــش نمــی بــرد بهتــر اســت از
همی ــن ح ــاال ب ــا جدی ــت بیش ــتر در سیاس ــت ه ــای کاری ب ــه ای ــن مقول ــه توج ــه نم ــوده وب ــا
تخصی ــص اعتب ــار راهگش ــای تحق ــق برنام ــه ه ــای مرتب ــط ب ــا آم ــوزش همگان ــی وفرهن ــگ
س ــازی ب ــود.

بهــره بــرداری همزمــان از طــرح هــای آبرســانی بــه
400روســـتا در  20اســـتان کشـــور بـــا حضـــور
وزیر نیرو اغاز شد.
رضــا اردکانیــان کــه بــه اســتان همــدان ســفر کــرده بــود
ای ــن ط ــرح ه ــا را در بیس ــت و یکمی ــن هفت ــه از پوی ــش
#هرهفته_الف_ب_ایـــران از طریـــق ویدئوکنفرانـــس
افتت ــاح ک ــرد.
بـــا بهـــره بـــرداری از ایـــن طـــرح هـــا 281هـــزار نفـــر از
نعمـــت آب ســـالم بهداشـــتی برخوردارشـــدند.
در ای ــن مراس ــم ک ــه مدی ــران عام ــل س ــایر ش ــرکت ه ــای
آبف ــا و از جمل ــه خراس ــان رض ــوی مهم ــان مج ــازی برنام ــه
بودنــد ،وزیــر نیــرو بــا قدردانــی ازهمــکاری اســتانداران
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بـــه عنـــوان نماینـــدگان عالـــی دولـــت در اســـتان هـــا بـــا
مجموعـــه وزارت نیـــرو اظهـــار داشـــت :عملکـــرد امـــروز
مدیـــران نمـــاد یـــک موفقیـــت در خدمـــات رســـانی بـــه
روس ــتاها و روس ــتائیان محس ــوب م ــی ش ــود ک ــه دردفت ــر
تاریـــخ ســـرافرازی هـــای ملـــت ایـــران ثبـــت خواهـــد
شد.
رضـــا اردکانیـــان افـــزود:در دوران فعالیـــت دولـــت
تدبی ــر و امی ــد ت ــا س ــال  98ه ــر هفت ــه ب ــه ط ــور متوس ــط
30روســتا در کشــور آبرســانی شــده اســت و در مجمــوع
 10هزارو885روس ــتا ب ــا جمعی ــت 7.7میلی ــون نف ــر از
آب س ــالم و پای ــدار برخ ــوردار ش ــده ان ــد .
وی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ت ــا پای ــان س ــال ه ــزارو 300

روســـتای دیگـــر مطابـــق برنامـــه در مـــدار بهرهمنـــدی از
آب س ــالم و پای ــدار ق ــرار گیرن ــد.
مدیرعام ــل ش ــرکت مهندس ــی آب و فاض ــاب کش ــورهم
مهمتری ــن اه ــداف ط ــرح یکپارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای
آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی را ارتقـــاء کیفیـــت و
افزای ــش س ــرعت ارائ ــه خدم ــات ب ــه مش ــترکان دانس ــت
و اع ــام ک ــرد :ب ــا اج ــرای ای ــن ط ــرح بزرگتری ــن کوچ ــک
س ــازی در دول ــت ش ــکل گرف ــت.
حمیدرض ــا جانب ــاز همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه اه ــداف ط ــرح
پویـــش #هرهفته_الف_ب_ایـــران افـــزود :دراجـــرای
طــرح هــای آبرســانی کــه امــروز بــه بهــره بــرداری رســید
س ــه ه ــزارو 790میلیاردری ــال هزین ــه ش ــده اس ــت.

شــمــــــــــــــاره ،160مـ ــهـ ــر مـ ــاه 1399

بهره برداری همزمان از طرح های آبرسانی به 400روستا کشور
با حضور وزیر نیرو

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رضـــوی  ،هفتـــه نیـــروی انتظامـــی رابـــه فرمانـــده
این نیرو در استان تبریک گفت.
در پیـــام ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــه ســـردار محمدکاظـــم
تقـــوی فرماندهـــی نیـــروی انتظامـــی خراســـان رضـــوی بـــا
بی ــان اینک ــه نی ــروی انتظام ــی نام ــی نی ــك آوازه اس ــت ك ــه
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همچــون ســتاره ای بــر ســپهر میهــن اســامی مــی درخشــد،
از خدمتگــزاران ایــن عرصــه بــه عنــوان رهــروان طریــق
پـــر شـــكوه عدالـــت وحقیقـــت در میـــدان مقـــدس دفـــاع
وامنیـــت جانانـــه نـــام بـــرده شـــده کـــه حقانیـــت مقصـــد
ومقص ــود را ب ــه اثب ــات رس ــانیده ان ــد .در ادام ــه ب ــا اش ــاره
بـــه ســـربلندی نیـــروی انتظامـــی در حفـــظ ودوام نظـــام

اســـامی وآرمـــان هـــای مقـــدس آمـــده اســـت :بـــه ایـــن
وســـیله از زحمـــات وتـــاش هـــای ارزنـــده حضرتعالـــی
وهم ــكاران محترمت ــان درمس ــیر اعت ــای نظ ــم وامنی ــت
جامع ــه وهم ــكاری ه ــای مس ــتمر ب ــا ای ــن ش ــركت تقدی ــر
وتش ــكر ک ــرده واز درگاه خداون ــد ب ــاری تعال ــی برایت ــان
ســربلندی وموفقیــت بیــش از پیــش مســئلت مــی نمایــم.
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پیام تبریک مدیر عامل آبفای خراسان رضوی
به مناسبت هفته نیروی انتظامی

مدی ــر مرک ــز پای ــش و نظ ــارت ب ــر کیفی ــت آب و
فاضـــاب شـــرکت آبفـــای خراســـان رضـــوی از
بـــکار گیـــری فنـــاوری نویـــن گندزدایـــی آب
آشامیدنی در این شرکت خبرداد.
جوادادیبـــی نیـــا ایـــن فنـــاوری را ســـامانه جدیـــد
الکترولی ــز نم ــک طع ــام ب ــه روش تولی ــد محل ــول مولت ــی
اکســیدان معرفــی کــرد کــه  ،در 46نقطــه از تاسیســات
آبرســـانی شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان خراســـان
رضـــوی راه انـــدازی شـــده اســـت.
وی بـــا توجـــه بـــه حساســـیت و قیمـــت ایـــن ســـامانه
 ،تدویـــن برنامـــه منظـــم و مســـتمر  (P.Mاقدامـــات
پیشـــگیرانه و نگـــه داری) دارای اهمیـــت باالیـــی
دانس ــت و اظه ــار داش ــت :چه ــار س ــامانه دیگرت ــا پای ــان
آذرمـــاه در دیگـــر نقـــط اســـتان نصـــب و راهانـــدازی
خواهـــد شـــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در روش الکترولیــز نمکطعــام
از مــواد شــیمیایی مضــر اســتفاده نمیشــود خاطــر نشــان
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کـــرد :در ایـــن روش بـــدون مصـــرف مـــواد شـــیمیایی
مض ــر و تولی ــد پس ــاب ،ابت ــدا محل ــول اش ــباع آب نم ــک
بـــا درجـــه خلـــوص بـــاالی  99.5درصـــد از الکترودهـــا
(کات ــد و آن ــد) عب ــور داده م ــی کن ــد و ب ــا اعم ــال جری ــان
الکتریس ــیته محل ــول گن ــدزدا "هیپوکلری ــت س ــدیم" ب ــا
ق ــدرت اثرگ ــذاری ب ــاال تولی ــد میش ــود.
ادیب ــی نی ــا همچنی ــن تأمی ــن آب س ــالم و پای ــداری کل ــر
آزاد باقیمانــده تــا انتهــای شــبکه  ،کاهــش کلــر از ابتــدا
ت ــا انته ــای ش ــبکه ،س ــرعت ب ــاالی گندزدای ــی و کاه ــش
بیوفیلــم  ،طعــم و بــوی نامطبــوع آب را از مزایــای روش
الکترولی ــز نم ــک طع ــام برش ــمرد.
س ــاالنه  45میلی ــارد ری ــال ص ــرف کیف ــی س ــازی آب
ش ــرب در خراس ــان رض ــوی م ــی ش ــود
مدی ــر مرک ــز پای ــش و نظ ــارت برکیفی ــت آب و فاض ــاب
ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی گف ــت :س ــاالنه
 45میلی ــارد ری ــال ص ــرف خری ــد م ــواد گن ــدزدا آب و

آب ژاول در ای ــن اس ــتان م ــی ش ــود.
ج ــواد ادیب ــی نی ــا اف ــزود :ای ــن مبل ــغ ب ــدون احتس ــاب
هزینــه هــای جانبــی بــوده و صرفــا بــرای تهیــه  50تــن
گاز  120 ،ت ــن پرکلری ــن و ه ــزار و 200ت ــن آب ژاول
ب ــه عن ــوان م ــواد گن ــدزدا و ح ــدود  100ت ــن ه ــم نم ــک
طعـــام هزینـــه میشـــود.وی بـــا بیـــان اینکـــه افزایـــش
قیم ــت م ــواد گن ــد زدا تاثی ــری ب ــر رون ــد آزمای ــش ه ــای
کنترل ــی آب ش ــرب ن ــدارد  ،خ ــط قرم ــر آبف ــای اس ــتان را
کیفی ــت آب اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :کلی ــه مناب ــع
تامیـــن آب شـــهرها و روســـتاها بـــه طـــور دائـــم تحـــت
کنت ــرل  18آزمایش ــگاه در س ــطح اس ــتان و آزمایش ــگاه
س ــتاد ق ــرار دارن ــد.
ب ــه گفت ــه ادیب ــی نی ــا آزمای ــش ه ــای مرب ــوط ب ــه کل ــر
ســنجی روزانــه ،باکتریولــوژی و بیولــوژی هــر دو هفتــه،
میکروبـــی ماهانـــه  ،شـــیمیایی فصلـــی در آزمایشـــگاه
هـــای اســـتان و فلـــزات ســـنگین هـــم ســـاالنه توســـط
آزمایش ــگاه مرک ــزی انج ــام م ــی ش ــود.
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بکارگیری فناوری نوین گندزدایی آب شرب در خراسان رضوی

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رضــوی در جلســه بررســی پــروژه هــای تنــش آبــی،
پایـــداری و ارتقـــاء کیفـــی آب در شـــهرها و
روســـتاهای اســـتان خراســـان رضـــوی کـــه از طریـــق
ویدئوکنفران ــس ب ــا حض ــور عل ــی رض ــا طباطبائ ــی مدی ــر کل
نظ ــارت ب ــر به ــره ب ــرداری ش ــرکت مهندس ــی آبف ــا کش ــور
برگزار شد.
بـــا اولویـــت بنـــدی وضعیـــت منابـــع تامیـــن وتوزیـــع آب
شــرب مناطــق شــهری و روســتایی  ،شــرایط آبــی شهرســتان
هـــای نیشـــابور ،گنابـــاد ،تربـــت جـــام ،قوچـــان  ،ســـرخس
،درگــز ،گلبهــار ،خواف،خلیــل آبــاد ،تایبــاد ،بجســتان ،کالت
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و بردس ــکن را ب ــه اط ــاع رس ــاند و خواس ــتار تامی ــن مناب ــع
مالــی اجــرا و تکمیــل پــروژه هــای بهبــود کمــی و کیفــی آب
ش ــرب ش ــهری و روس ــتایی ش ــد.
س ــیدابراهیم عل ــوی انتق ــال آب از س ــد ب ــار ب ــه نیش ــابور،
ســـد دوســـتی بـــه ســـرخس و ســـد تبـــارک آبـــاد بـــه
قوچان،جداســازی مصــارف شــرب از بهداشــتی در گنابــاد،
کاخ ــک وبیدخت،نوس ــازی بخش ــی از خ ــط انتق ــال آب ب ــه
ش ــهر گناب ــاد  ،تعذی ــه مصنوع ــی چ ــاه ه ــای آب ش ــرب در
گیس ــورگناباد ،جابجای ــی  5حلق ــه چ ــاه در ترب ــت جام،ف ــاز
دوم طـــرح آبرســـانی از دشـــت بفـــره بـــه ســـبزار ،تجهیـــز
ســه حلقــه چــاه در گلبهــارو تغییــر ســایز خــط انتقــال قنــات

نوبهــار بردســکن بــه عنــوان پــروژه هایــی نــام بــرد کــه در
ص ــورت اج ــرا و ی ــا تکمی ــل م ــی توان ــد بخش ــی از مش ــکالت
فعل ــی را مرتف ــع کن ــد.
مدیــر کل نظــارت بــر بهــره بــرداری شــرکت مهندســی آبفــا
کشــور هــم اظهــار داشــت  :شــرکت آبفــا خراســان رضــوی،
تابس ــتان امس ــال و پی ــک مص ــرف را ب ــا وج ــود نارس ــائی
ه ــای ف ــراوان ب ــا کمتری ــن مش ــکل پش ــت سرگذاش ــت.
علـــی رضـــا طباطبائـــی افـــزود :آن دســـته از مدیـــران
ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب کش ــور ک ــه تابس ــتان  99را
ب ــا موفقی ــت س ــپری کردن ــد در جلس ــه ای ب ــا حض ــور وزی ــر
نی ــرو م ــورد تقدی ــر ق ــرار م ــی گیرن ــد.
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بررسی پروژه های تنش آبی شهرها و روستاهای خراسان رضوی

توسط معاون مالی و پشتیبانی آبفا ارائه شد:

کارنامه 6ماهه و راهبردهای معاونت مالی پشتیبانی شرکت آبفا خراسان رضوی
اگ ــر بپذیری ــم مدیری ــت مال ــی یعن ــی اس ــتفاده درس ــت و راهب ــردی از کارب ــرد اص ــول و مفاهی ــم اقتص ــادی
بــه منظــور تصمیــم گیــری و حــل مســئله ،آنــگاه  ،نقــش و اهمیــت نظــام مالــی در پیشــبرد اهــداف اقتصــادی
شــرکت هــا و ســازمان هــا بیشــتر نمایــان مــی شــود .در واقــع مدیریــت مالــی همــان اقتصــاد کاربــردی اســت
ک ــه در جه ــت افزای ــش درآم ــد ،پرداخ ــت ب ــه موق ــع بده ــی ه ــا وجلوگی ــری از تحمی ــل جریم ــه و خســ ــارت
تاخی ــر در پرداخ ــت  ،تس ــویه ب ــه موق ــع اقس ــاط وام ه ــای دریافت ــی ب ــه بان ــک ه ــا و موسس ــات اعتب ــاری ،
نگه ــداری اس ــناد و م ــدارک م ــورد نی ــاز شــ ــرکت ب ــه عن ــوان س ــوابق رویداده ــا  ،ثب ــت درســ ــت ،کام ــل و ب ــه
موق ــع رویداده ــای مال ــی ت ــاش ک ــرده و برنام ــه ری ــزی م ــی کن ــد .ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب کش ــور و از
جملــه خراســان رضــوی هــم از ایــن امــر مســتثنی نیســتند و در کنــار تامیــن آب کمــی وکیفــی مشــترکان بــه
عنــوان مهمتریــن هــدف تعریــف شــده و سیاســت راهبــردی ،تامیــن منابــع ســنگین مالــی مــورد نیــاز تحقــق
ایــن سیاســت درکنــار ســایر نیازهــای پولــی از جملــه پرداخــت حقــوق کارکنــان را در دســتور کار دارنــد  .بــا
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محمدرضـــا اســـمعیل زاده معـــاون مالـــی و پشـــتیبانی آبفـــا خراســـان
رض ــوی در همی ــن رابط ــه اظه ــار داش ــت:در نیم ــه نخس ــت س ــال ج ــاری
بــا تواجــه بــه شــیوع کرونــا و ضــرورت حفــط ســامت کارکنــان در برابــر
ای ــن وی ــروس ب ــا تاکی ــد مدیرعام ــل ش ــرکت ب ــر رعای ــت پروت ــکل ه ــای
بهداش ــتی اق ــدام ب ــه خری ــد و نص ــب تون ــل ض ــد عفون ــی در س ــاختمان
س ــتاد و دس ــتگاه ه ــای ض ــد عفون ــی در س ــاختمان ه ــای زی ــر مجموع ــه
ســتاد  ،خریــد دســتگاه مهپــاش بــرای ضــد عفونــی کــردن ســاختمان هــا
و م ــواد ش ــوینده و هزارو260لیت ــر م ــواد ض ــد عفون ــی س ــرویس ه ــای
بهداشــتی و راهروهــا  ،دســتمال کاغــذی و 55هــزار عــدد ماســک جمعــا
ب ــه ارزش ح ــدود دو میلی ــارد ری ــال ش ــد ک ــه ماس ــک ه ــای خری ــداری
ش ــده ع ــاوه ب ــر کارکن ــان در اختی ــار ارب ــاب رج ــوع ه ــم ق ــرار گرفت ــه
اس ــت.
محمدرضــا اســمعیل زاده بــا اشــاره بــه پشــتیبانی ایــن امــور از مراســم
ای ــام س ــوگواری م ــاه ه ــای مح ــرم و صف ــر یک ــی دیگ ــر از فعالی ــت ه ــا
را ارســـال نامـــه بـــه پلیـــس راهـــور بـــرای 10دســـتگاه وســـائط نقلیـــه
س ــواری و تانک ــر آبرس ــان ش ــرکت و تعمی ــر و راه ان ــدازی  5دس ــتگاه
دیـــزل ژنراتوربـــرق بـــه مبلـــغ 150میلیـــون ریـــال عـــام کـــرد
و گفت:همـــکاران آبفـــا از ابتـــدای نیمـــه امســـال تـــا پایـــان
مردادمـــاه جمعـــا 406هـــزار کیلومتـــر مســـافت را بـــرای
انج ــام ماموری ــت پیم ــوده ان ــد.
کارکرد دبیرخانه
شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی بــا هــدف دسترســی
ســـریع و آســـان همـــکاران بـــه نامـــه هـــای اداری و
اطالعی ــه ه ــا از دو سیس ــتم اتوماس ــیون "فرزی ــن"و
"ش ــبکه دولت"به ــره م ــی گی ــرد .
بــه گفتــه معــاون مالــی و پشــتیبانی آبفــا خراســان
رضــوی در مــدت یــاد شــده  3هــزارو 600بــرگ
نامـــه از طریـــق اتوماســـیون فرزیـــن
صـــادر و ســـه هـــزار

نام ــه ه ــم توس ــط سیس ــتم ش ــبکه دول ــت وارد و ثب ــت ش ــده اس ــت.
وی میانگی ــن نام ــه ه ــای پس ــت ش ــده را س ــه ه ــزار م ــورد و نام ــه ه ــای
دریافتـــی و ارســـالی مربـــوط بـــه شـــرکت مهندســـی آبفـــا کشـــور را 4
ه ــزارو 500فق ــره و همچنی ــن میانگی ــن نام ــه ه ــای دریافت ــی روزان ــه
ش ــرکت را دو ه ــزار 500ع ــدد اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت:میانگین
نامــه هــای سیســتم اتوماســیون مرتبــط بــا آب و فاضــاب روســتایی نیــز
ش ــامل ارب ــاب رج ــوع و تامی ــن اجتماع ــی  960فق ــره ب ــوده اس ــت.
امور انبارها
محمدرض ــا اس ــمعیل زاده اف ــزود :در ای ــن ح ــوزه چندی ــن فعالی ــت از
جملــه مقدمــات یــک پارچــه ســازی انبارهــای شــهری و روســتایی  ،ثبــت
اعتبـــارات جـــذب شـــده روســـتایی (خریدمـــواد و کاال)  ،هماهنگـــی بـــا
ذیحســـانی بـــرای ایجـــاد ســـرفصل طـــرح و پـــروژه هـــای روســـتایی در
سیس ــتم ذیحس ــانی و انب ــار ط ــرح ه ــای عمران ــی انج ــام ش ــده اس ــت .
وی یادآورش ــد :ثب ــت رس ــید و حوال ــه ه ــای روس ــتایی و ش ــهری ،تعیی ــن
تکلیـــف کاالهـــای اســـقاطی و مـــازاد انبـــار  ،ثبـــت و درخواســـت خریـــد
جـــاری در سیســـتم بودجـــه و ایجـــاد کـــد جدیـــد کاال از جملـــه دیگـــر
اقدام ــات ام ــور انباره ــای ش ــرکت ب ــه حس ــاب م ــی آی ــد.
امور بازرگانی
در ای ــن ح ــوزه همانگون ــه ک ــه از عن ــوان آن برم ــی آی ــد خری ــد ه ــای
م ــورد نی ــاز ش ــرکت ثب ــت و ضب ــط م ــی ش ــود .ب ــه گون ــه ای ک ــه در
شــش مــاه ســال  99تعــداد درخواســت هــای خریــد شــده از محــل
ط ــرح و ج ــاری جمع ــا بی ــش از  123میلیاری ــال ب ــه تع ــداد 152
فق ــره اع ــام ش ــده اس ــت.
معـــاون مالـــی و پشـــتیبانی شـــرکت آب و
فاضـــاب خراســـان رضـــوی خاطـــر نشـــان
ک ــرد :تع ــداد فروش ــندگان ط ــرف معامل ــه
از محـــل طـــرح و جـــاری هـــم در مـــدت
زمــان مــورد اشــاره  75و تعــداد شــرکت
کننــدگان در هــر معاملــه ســه نفــر بــوده
اس ــت.
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امور مالی
محمدرضـــا اســـمعیل زاده معـــاون مالـــی و پشـــتیبانی آبفـــا
خراس ــان رض ــوی در گفتگ ــو ب ــا پی ــام آبف ــا در تش ــریح عملک ــرد
ش ــش م ــاه ای ــن ش ــرکت ب ــه هش ــت فاکت ــور اش ــاره ک ــرد و گف ــت :آبف ــا
اس ــتان ب ــا وج ــود مش ــکالت عدی ــده مال ــی عملک ــرد مثبت ــی در اج ــرای
برنامـــه هـــا و اولویـــت پرداخـــت بـــه موقـــع حقـــوق و مزایـــای پرســـنل
رســـمی ،قـــراردادی ،بـــرون ســـپاری و پرســـنل طـــرح آبفـــا روســـتایی
داشـــته اســـت و ایـــن درحالـــی اســـت کـــه برنامـــه پرداخـــت مطالبـــات
بازنشس ــتگان در ای ــن م ــدت محق ــق ش ــده و مبال ــغ م ــورد نی ــاز تهی ــه و
تحویــل بــه موقــع مــواد اساســی شــرکت اعــم از آب ژاول و ســایر مــواد
گنــدزدا و همچنیــن مطالبــات تامیــن کننــدگان کاال و خدمــات ســتادی بــه
ط ــور منظ ــور پرداخ ــت ش ــده اس ــت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه 50درصـــد مطالبـــات ذخیـــره ســـنوات و مرخصـــی
پرســنل قرار داد کار مدت معین آب و فاضالب روســتایی تســویه شــده
اس ــت  ،از پرداخ ــت 77میلی ــارد ری ــال ب ــه ش ــرکت ه ــای ط ــرف ق ــرارداد
آبف ــا روس ــتایی (آب ــداران و ب ــرکاران ) و کس ــورات قانون ــی ش ــرکت ب ــا
وجــود کمبــود نقدینگــی خبــر داد و اظهــار داشــت :آبفــا اســتان مطالبــات
پیمان ــکاران ط ــرح ه ــای عمران ــی ش ــهری ب ــه مبل ــغ 15میلیاردری ــال و 8
میلیاردری ــال مطالب ــات ط ــرح ه ــای عمران ــی روس ــتایی (ب ــه ج ــز پرداخ ــت
ه ــای منظ ــم آب ــداران و برق ــکاران) را واری ــز ک ــرده اس ــت.
امور پشتیبانی
یکــی دیگــر از واحدهــای تحــت مدیریــت ایــن معاونــت امــور پشــتیبانی
م ــی باش ــد ک ــه وظیف ــه تهی ــه و توزی ــع کاال و مایحت ــاج اداری ش ــرکت و
کارکنــان  ،پشــتیبانی از برنامــه هــا و مراســم مذهبــی و ملــی و همچنیــن
مدیری ــت ماموری ــت ه ــای درون و ب ــرون ش ــهری هم ــکاران را ب ــر عه ــده
دارد.

ای ــن مقدم ــه کوت ــاه م ــی ت ــوان چنی ــن نتیج ــه گرف ــت ک ــه مدیری ــت مال ــی در ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رض ــوی قل ــب تپن ــده و موت ــور متح ــرک فعالی ــت ه ــای اقتص ــادی ب ــه منظ ــور رف ــع چال ــش مال ــی محس ــوب م ــی
ش ــود ک ــه ب ــه دلی ــل ش ــرایط تحریم ــی بیش ــترین ان ــرژی و وق ــت معاون ــت مال ــی و پش ــتیبانی را ب ــرای ارائ ــه
راهکاره ــای ب ــرون رف ــت از ش ــرایط موج ــود ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت .محمدرض ــا اس ــمعیل زاده ک ــه
س ــکان معاون ــت مال ــی و پش ــتیبانی آبف ــا خراس ــان رض ــوی را برعه ــده دارد ب ــا کم ــک و همی ــاری مدی ــران ،
کارشناس ــان و کارکن ــان ای ــن بخ ــش در تالش ــند ت ــا ضم ــن پرداخ ــت ب ــه موق ــع حق ــوق کارمن ــدان و مطالب ــات
پیمان ــکاران و مش ــاوران و ارائ ــه راه ه ــای جدی ــد کس ــب درآم ــد ،مش ــکالت مال ــی ش ــرکت را ب ــا توج ــه ب ــه
اجــرای طــرح یــک پارچــه ســازی شــرکت هــای آب وفاضــاب شــهری و روســتایی بــه حداقــل برســاند طرحــی
ک ــه ح ــوزه فعالی ــت آبف ــا اس ــتان را ع ــاوه ب ــر 76ش ــهر ب ــه  2400روس ــتای اس ــتان پهن ــاور خراس ــان رض ــوی
تس ــری داده اس ــت.

در مراسم معنوی غبار روبی مزار شهدا
همــکاران شــرکت آب و فاضــاب خراســان
رض ــوی همزم ــان ب ــا هفت ــه گرامیداش ــت
دفــاع مقــدس بــا حضــور در گلــزار شــهدای
اســـتان  ،یـــاد و خاطـــره شـــهیدان گرانقـــدر را
گرام ــی داش ــتند .در مراس ــم غب ــار روب ــی و عط ــر
افش ــانی م ــزار ش ــهیدان انق ــاب اس ــامی ،جن ــگ
تحمیلـــی و مدافعـــان حـــرم در بهشـــت رضـــا(ع)
مش ــهد ک ــه ازس ــوی پای ــگاه مقاوم ــت بس ــیج آبف ــا
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برگـــزار شـــد همـــکاران ســـتادی غبـــاراز قبـــور
شـــهدا گرفتنـــد وســـپس بـــا گالب شستشـــو
دادنـــد .در ایـــن مراســـم کـــه بـــا نوحـــه ســـرایی
حســـن دشـــت بیـــاض مســـئول امـــور فرهنگـــی
شــرکت آبفــا خراســان رضــوی و عــزاداری و ســینه
زن ــی هم ــکاران هم ــراه ب ــود ضم ــن گرامیداش ــت
یــاد و خاطــره و ایثارگــری هــای شــهیدان بــر ادامــه
راه آنان تاکید شد.

نوسازی شد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان
ســـرخس از نوســـازی شـــبکه و انشـــعابات
آب باف ــت فرس ــوده ش ــهرقدیم س ــرخس
خب ــرداد .امیرپوروحدت ــی اف ــزود :در اج ــرای ای ــن
طـــرح نســـبت بـــه اصـــاح  5کیلومتـــر شـــبکه و
نوس ــازی 400فق ــره انش ــعاب آب در ای ــن منطق ــه
اق ــدام ش ــد .وی ب ــا اش ــاره ب ــه تعوی ــض 31فق ــره
شــیرفلکه توزیــع در ســرخس از اجــرای 90درصد
عملیــات زونبنــدی شــبکه آب ایــن شــهر خبــرداد و
خواس ــتار تس ــریع در انتق ــال آب س ــد دوس ــتی ب ــه
شـــهر ســـرخس شـــد .بـــه گفتـــه وی یـــک چهـــارم
شـــبکه توزیـــع آب ســـرخس در بافـــت قدیـــم
شــهرقرار دارد و ایــن در حالــی اســت کــه ضخامــت
ب ــاالی آس ــفالت معاب ــر ( تاکن ــون چه ــار الی ــه) مان ــع
رون ــد بازس ــازی و نوس ــازی ش ــبکه و ش ــیرآالت آب

ایــن محــات بــه صــورت عمرانــی و امانــی نشــد .وی
همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه خدمـــات رســـانی آبفـــای
ســرخس بــه  63روســتا ایــن شهرســتان بــا 53هزار
نفرجمعی ــت اظه ــار داش ــت  :در پ ــی اج ــرای ط ــرح
یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آبفـــا شـــهری و
روســـتایی اقدامـــات قابـــل توجهـــی در ســـطح
روســتاها انجــام شــد .وی بــا تاکیــد بــر تــاش امــور
ســرخس بــرای تامیــن آب پایــدار روســتاها گفــت:
ب ــا تجهی ــز چ ــاه رزرو مجتم ــع "پ ــل خات ــون "،ش ــش
روســـتای زیـــر مجموعـــه در صـــورت خـــروج چـــاه
اصلــی از مــدار بــا تهدیــد بــی آبــی مواجــه نخواهنــد
شــد .وی خاطــر نشــان کــرد :ایســتگاه پمپــاژ تصفیه
خانـــه مجتمـــع امـــام رضا(ع)هـــم  12روســـتا را
آبرســـانی مـــی کنـــد کـــه از محـــل منابـــع داخلـــی
طراحی مجدد و تجهیز ووارد مدار شد.
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شرکت کارکنان آبفای خراسان رضوی

شبکه و انشعابات آب شهرقدیم سرخس

آبفا خراسان رضوی موفق به

دریافت گواهینامه ایزو ٥٠٠٠١
ویرایش  2018شد

در رسانه ها و فضای مجازی

مدی ــر دفت ــر رواب ــط عموم ــی ش ــرکت آب و
فاضـــاب خراســـان رضـــوی از انعـــکاس
هزارو977مــورد اخبــار ایــن شــرکت طــی
ش ــش م ــاه اول س ــال 99در رس ــانه ه ــای اس ــتان
و کشور و فضای مجازی خبر داد.
س ــعید روزی اف ــزود :در ای ــن م ــدت  186م ــورد
خبـــر در روزنامـــه هـــا بـــه چـــاپ رســـیده 958 ،
مـــورد اســـتفاده خبرگـــزاری هـــا قـــرار گرفتـــه
و 833مـــورد هـــم در فضـــای مجـــازی منتشـــر
شـــده اســـت.
وی نقــش رســانه هــا را در انعــكاس دســتاوردها
 ،اقدامـــات وتنویـــر افـــكار عمومـــی وهمـــراه
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نمـــودن جامعـــه بـــا سیاســـت هـــای كالن نظـــام
جمه ــوری اس ــامی مه ــم و قاب ــل ان ــكار ارزیاب ــی
ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ای ــن دفت ــر تم ــام ت ــاش
خـــود را بكارگرفتـــه تـــا بیشـــترین اســـتفاده را
از ایـــن ظرفیـــت بـــا تكیـــه بـــر تـــوان و تخصـــص
موجـــود بعمـــل آورد.
بــه گفتــه وی بیــان دســتاوردها و اقدامات،جامعه
مخاط ــب را ب ــا فعالی ــت ه ــا  ،چال ــش ه ــا و موان ــع
موجــود در حــوزه آب و فاضــاب آشــنا مــی ســازد
و باع ــث ایج ــاد ح ــس همدل ــی وهمی ــاری و رص ــد
توقع ــات و انتظ ــارات و ایج ــاد ارتب ــاط ب ــا م ــردم
م ــی ش ــود.
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انعکاس 1977مورد اخبار آبفا خراسان رضوی

مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رضـــوی از موفقیـــت ایـــن شـــرکت در اخـــذ
گواهینامـــه ایـــزو  ٥٠٠٠١ویرایـــش
٢٠١٨خبرداد.
ســید ابراهیــم علــوی در نامــه ای بــه مهنــدس کشــفی
مع ــاون راهب ــری و نظ ــارت ب ــر به ــره ب ــرداری ش ــركت
مهندســی آب و فاضــاب كشــور بــا اشــاره بــه جلســات
برگـــزار شـــده بـــا موضـــوع خـــط مشـــی ،اهـــداف كالن
و خـــرد ،بازنگـــری انـــرژی و مدیریـــت ،مســـئولیت
هـــای مرتبـــط بـــا انـــرژی  ،وظایـــف مدیریـــت انـــرژی و
گـــزارش دهـــی ،ممیـــزی داخلـــی ،الزامـــات قانونـــی و
ارزیاب ــی انطب ــاق ب ــا آن اع ــام ک ــرد  :در ای ــن نشس ــت
ه ــا ش ــاخص عملك ــرد  ،صالحی ــت ه ــا و ش ــرایط اح ــراز
مرتبـــط بـــا انـــرژی و ســـوابق آموزشـــی  ،خـــط مبنـــا،
شـــاخص عملكـــرد انـــرژی ،كنتـــرل هـــای عملیـــات،
پای ــش و ان ــدازه گی ــری و تحلی ــل ه ــا" م ــورد بررس ــی
قـــرار گرفـــت و در پایـــان جلســـات و برنامـــه ریـــزی
هـــای صـــورت گرفتـــه ایـــن شـــركت موفـــق بـــه اخـــذ
گواهینامـــه ایـــزو  50001ویرایـــش  2018بـــرای
كل اســـتان شـــد .در ادامـــه ایـــن نامـــه خاطـــر نشـــان
شـــده اســـت :ممیـــزی فنـــی انـــرژی تاسیســـات آب و
فاض ــاب درش ــركت تبص ــره 2آب وفاض ــاب س ــبزوار
بــه عنــوان پایلــوت در اوایــل ســال گذشــته انجــام کــه
اســـناد آن بـــه شـــركت مهندســـی ارســـال شـــد.
ب ــه گفت ــه وی ب ــه دلی ــل مش ــكالت كرون ــا ممی ــزی فن ــی
ان ــرژی تاسیس ــات آب و فاض ــاب ش ــركت تبص ــره 2
ترب ــت حیدری ــه نی ــز ب ــا كم ــی تاخی ــر انج ــام ش ــد ك ــه
گ ــزارش آن پ ــس از تكمی ــل ارس ــال خواه ــد ش ــد.

اخبار فرهنگی

تجلیل از همکاران رزمنده در آبفا خراسان رضوی
همزم ــان ب ــا گرام ــی داش ــت هفت ــه دف ــاع
مقـــدس در مراســـمی بـــا حضـــور مدیـــر
عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رضـــوی از همـــکاران رزمنـــده ســـتادی تجلیـــل
شد.
مســـئول امـــور ایثارگـــران آبفـــا خراســـان
رضـــوی در ایـــن مراســـم گفـــت 125 :ایثارگـــر،
49رزمنـــده  32 ،فرزنـــد جانبـــاز 31 ،خانـــواده
شــهید و13جانبــاز در ســطح شــرکت وجــود دارد.
عل ــی باقرآب ــادی ب ــا اس ــتناد ب ــه دس ــتور العم ــل
ابالغـــی اظهـــار داشـــت :ایثارگران(جانبـــازان،
رزمنـــدگان و خانـــواده شـــهداء) در روز جانبـــاز،
هفت ــه دف ــاع مق ــدس و ده ــه فج ــر م ــورد تقدی ــر
ق ــرار م ــی گیرن ــد.
بـــه گفتـــه وی مشـــابه ایـــن مراســـم در شـــرکت
ه ــای تبص ــره دو و اموره ــای تابع ــه ه ــم برگ ــزار

م ــی ش ــود.
در ادامـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
خراس ــان رض ــوی ب ــا اش ــاره ب ــه جانفش ــانی ه ــای
شـــهدا ،رزمنـــدگان و آزادگان در دوران دفـــاع
مقـــدس اظهـــار داشـــت82 :درصـــد رزمنـــدگان
افــراد زیــر  30ســال بودنــد کــه نشــان مــی دهــد
جن ــگ تحمیل ــی را جوان ــان اداره ک ــرده ان ــد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی افزود:ملـــت ایـــران در
نتیجــه ایــن حضــور ،امــروز در جزیــره امــن زندگــی
مــی کنــد و از آرامــش و امنیــت برخــوردار اســت.
وی همچنی ــن گف ــت :پرداخت ــن ب ــه موض ــوع جن ــگ
و ایثـــار ،انســـان را را از خـــواب غفلـــت بیـــدار
م ــی کن ــد .در ادام ــه پ ــس از بی ــان برخ ــی مطال ــب
و طـــرح دیـــدگاه هـــا توســـط همـــکاران رزمنـــده ،
مدی ــر عام ــل آبف ــا اس ــتان ل ــوح تقدی ــر رزمن ــدگان
را اه ــداء ک ــرد.

ب ــه مناس ــبت گرامیداش ــت هفت ــه دف ــاع
مقـــدس نمایشـــگاه کتـــاب ومحصـــوالت
فرهنگـــی در ســـاختمان ســـتاد آبفـــای
خراسان رضوی برپاشد.
در ایــن نمایشــگاه کتــاب کــه بــا همــکاری شــرکت
انتش ــارات "عال ــم اف ــروز" در مح ــل محوط ــه ب ــاز
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ســاختمان ســتاد دایــر بــود بیــش از  250عنــوان
کت ــاب ب ــا موضوع ــات فرهنگ ــی  ،رم ــان  ،تاریخ ــی ،
مذهب ــی ،دین ــی و سیاس ــی عرض ــه ش ــد ک ــه م ــورد
اســـتقبال همـــکاران قـــرار گرفـــت .محصـــوالت
ایـــن نمایشـــگاه تـــا 70درصـــد تخفیـــف بـــه
خری ــداران عرض ــه ش ــد.
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برپایی نمایشگاه کتاب در ستاد آبفای خراسان رضوی

اخبار فرهنگی
حضور فعال آبفای خراسان رضوی در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت
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دســـتاوردهای شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در
نمایشــگاه دفــاع مقــدس و مقاومــت بــه نمایــش در آمــد  .در
حاش ــیه ای ــن نمایش ــگاه مراس ــمی ب ــا حض ــور مدی ــران عام ــل
شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب  ،بـــرق  ،گاز ،پســـت اســـتان خراســـان
رضــوی و خانــواده هــای ایثارگــر برگــزار شــد و از کاظــم اکبــری مقــدم
جانب ــاز  ،کاظ ــم کاظم ــی رزمن ــده و رض ــا نج ــف زاده فرزن ــد ش ــهید و از

اعض ــای خان ــواده ب ــزرگ ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا
اهــداء لــوح تقدیــر بــه عمــل آمــد .در این مراســم دو تــن از فرماندهان
دوران دف ــاع مق ــدس ب ــر ادام ــه راه ش ــهیدان و پی ــروی از منوی ــات
فرمان ــده کل ق ــوا تاکی ــد کردن ــد وضم ــن اش ــاره ب ــه وظای ــف کارکن ــان
دول ــت در ش ــرایط جن ــگ اقتص ــادی ب ــرای خدم ــت رس ــانی ب ــه م ــردم
خواســتار اســتقامت در برابــر زرورگویــی هــای اســتکبار شــدند و در

ادامــه پــس از نمایــش کلیــپ گام اول کــه دوران 40ســاله انقــاب را
روایتگــری کــرد گــروه ســرود عصــر انتظــار بــه اجــرای برنامــه پرداخــت
کـــه مـــورد توجـــه حاضـــران قـــرار گرفـــت .در پایـــان ایـــن مراســـم
مدیرعامــل شــرکت آبفــا خراســان رضــوی بــه همــراه فرمانــده پایــگاه
بســیج و همــکاران بســیجی حاضــر در محــل از غرفــه ایــن شــرکت در
نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت دیدن کردند.

اخبار فرهنگی

تکریم ایثارگران توسط مدیر و کارکنان امور خلیل آباد
بـــه منظـــور گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع
مقـــدس و تجلیـــل از مقـــام شـــهیدان
گرانقــدر انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی
و ب ــا ه ــدف تکری ــم ایثارگ ــران و فرزن ــدان عزی ــز
ش ــهدا ،محم ــد کاظم ــی مدی ــر ام ــور خلی ــل آب ــاد و

هیئ ــت هم ــراه ب ــا حض ــور در مح ــل کار حس ــینایی
فرزنــد شــهید ومنــزل خانــواده شــهید کفاشــیان،
از مق ــام ش ــامخ ش ــهدا و ایثارگ ــران هش ــت س ــال
دفاع مقدس تجلیل کردند.

همزمـــان بـــا گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع
مقـــدس مدیـــر و پرســـنل امـــور آب و
فاضــاب شهرســتان زاوه در مراســمی کــه
بــه همیــن مناســبت برگــزار شــد شــرکت کردنــد.
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در ای ــن مراس ــم پ ــس از رژه موت ــوری  ،ش ــرکت
کنن ــدگان ب ــا حض ــور در م ــزار ش ــهدا ب ــا ام ــام(ره)
و ش ــهدای هش ــت س ــال دف ــاع مق ــدس تجدی ــد
میثاق کردند.

فعالی ــت ه ــای فرهنگ ــی ام ــور کاش ــمر ب ــا
حض ــور مس ــئول فرهنگ ــی آبف ــا خراس ــان
رضــوی بررســی شــد حســن دشــت بیــاض
ضمـــن شـــرکت در مراســـم زیـــارت عاشـــورا و
خاطـــره گویـــی دفـــاع مقـــدس و بازدیـــد از
نمایشــگاه دفــاع مقــدس ایــن امــور در جلســه ای

ب ــه بررس ــی فعالی ــت ه ــای فرهنگ ــی آبف ــا کاش ــمر
پرداخــت.وی بــا تشــکر از فعالیــت هــای فرهنگــی
ایــن امــور خواهــان تــاش بیشــتر در ایــن زمینــه
شـــد .در پایـــان از همـــکاران فعـــال فرهنگـــی
دلش ــاد  ،قرب ــان ن ــژاد ،خالق ــی  ،عب ــداهلل زاده و
رحیمی با اهدای لوح  ،تقدیر شد .

تجلیل از مقام رفیع شهدا توسط همکاران امور چناران
بـــه مناســـبت هفتـــه دفـــاع مقـــدس
حضورمســعود آفرونــد مدیــر امــور آبفــای
چنـــاران بـــه همـــراه همـــکاران در مـــزار

ش ــهدای گمن ــام از مق ــام ب ــاالی ش ــهیدان تجلی ــل
کردن ــد و ی ــاد وخاط ــر هش ــت س ــال دف ــاع مق ــدس
را گرامی داشتند .
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تجدید میثاق همکاران امور زاوه با شهداء

تقدیر از فعاالن فرهنگی امور کاشمر

اخبار فرهنگی

همکاران امور قوچان به مرحله کشوری مسابقات قرآنی
وزارت نیرو راه یافتند

همـــکاران امـــور آب وفاضـــاب
قوچـــان در ســـیزدهمین دوره
مس ــابقات قرآن ــی وزارت نی ــرو در
اس ــتان خراس ــان رض ــوی مق ــام ه ــای اول
و دوم در رشـــته زبـــان آمـــوزی را احـــراز
کردند.فاطم ــه صب ــوری و زه ــرا عاکفی ــان
بــا کســب ایــن عناویــن بــه مرحلــه کشــوری
راه یافتند.

تجلیل از یادگاران دفاع مقدس در امور مه والت

برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس در امور قوچان
بـــه منظـــور گرامیداشـــت هفتـــه
دفـــاع مقـــدس و تجلیـــل ازمقـــام
شـــهیدان گرانقـــدر انقـــاب
اســامی و جنــگ تحمیلــی  ،روابــط عمومــی و
امـــور فرهنگـــی آبفـــا قوچـــان نمایشـــگاه
عک ــس برپ ــا کردند.ه ــدف ای ــن نمایش ــگاه
نمایـــش ایثارگـــری هـــای رزمنـــدگان در
دوران دفاع مقدس اعالم شده است.
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بـــه منظـــور گرامیداشـــت هفتـــه
دفـــاع مقـــدس و تجلیـــل از مقـــام
شـــهیدان گرانقـــدر انقـــاب
اس ــامی و جن ــگ تحمیل ــی  ،ج ــواد س ــعادتی
مدیــر آبفــا قوچــان بــه اتفــاق امــام جماعــت
و جمع ــی از هم ــکاران ام ــور ب ــا حض ــور در
محــل گلــزار شــهدای شهرســتان  ،از مقــام
ش ــامخ ش ــهدا و ایثارگ ــران هش ــت س ــال
دفاع مقدس تجلیل بعمل آوردند.

دیدار همکاران آبفا خوشاب با خانواده شهدا و جانبازان
ب ــه مناس ــبت گرامیداش ــت هفت ــه
دفـــاع مقـــدس و ارج نهـــادن بـــه
مقـــام واالی شـــامخ شـــهدا و
جانبــازان قیــور دوران هشــت ســال دفــاع
مقـــدس سرپرســـت امـــور و کارکنـــان
آبفـــای خوشـــاب بـــه اتفـــاق تعـــدادی از
پرســـنل ســـپاه شهرســـتان خوشـــاب از
خان ــواده مع ــزز ش ــهدا و جانب ــازان دی ــدار
و تجلیل به عمل آمد.

حضور مدیر و کارکنان آبفای گلبهار در یادواره شهدای گلمکان
مدی ــر و کارکن ــان آبف ــای گلبه ــار در
ششـــمین یـــادواره شـــهدای
گلمـــکان شـــرکت کردنـــد .ایـــن
مراس ــم ب ــه منظ ــور ارج نه ــادن ب ــه مق ــام
واالی شـــهدای شـــهر گلمـــکان و
بزرگداشــت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی
بــا حضــور فرمانــدار و جمعــی از مســئولین
شهرســـتان چنـــاران در اردوگاه گلمـــکان
برگزار شد.
در حاشـــیه ایـــن یـــادواره مدیـــر امـــور
گلبه ــار ضم ــن ارائ ــه عملک ــرد ی ــک س ــاله
اداره گلمـــکان بـــه فرمانـــدار شهرســـتان
چنـــاران  ،در خصـــوص ضـــرورت ارتقـــای
خدم ــات آبرس ــانی ب ــه ش ــهر و روس ــتاهای
تابعـــه مطالبـــی بیـــان کـــرد .
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همزمـــان بـــا هفتـــه دفـــاع
مقدس،مراســم تجلیــل از یادگاران
ش ــهدا و ایثارگ ــران  8س ــال دف ــاع
مق ــدس در ام ــور م ــه والت برگ ــزار ش ــد.
رضائیـــان مدیـــر امـــور در ایـــن مراســـم
ضم ــن خی ــرو مق ــدم وع ــرض تبری ــک هفت ــه
دفــاع مقدس،مقــام شــامخ شــهدا را گرامــی
داشــت و از یــادگاران شــهدا و ایثــار گــران
 8س ــال دف ــاع مقدس،ام ــور آب و فاض ــاب
با تقدیم لوح تقدیر کرد.

مدیروکارکنان امور قوچان از مقام شهیدان تجلیل کردند

شهرستان ها

● تربت حیدریه
واگــذاری  1097فقــره انشــعاب آب شــهری و روســتایی
درشهرســتان تربــت حیدریــه

شــهرها و روســتاهای تحت پوشــش آبفای تربتحیدریه
مشــکل قطعــی و بی آبــی ندارند
مدیرعامــل آب و فاضــاب تربــت حیدریــه بــا اشــاره بــه افزایــش تــوان
تولی ــد آب در روس ــتاها ب ــه می ــزان 52لیت ــر برثانی ــه پ ــس از ادغ ــام
ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی تاکی ــد ک ــرد :درهی ــچ
یــک از روســتاهای شهرســتان مشــکل قطعــی و بــی آبــی وجــود نــدارد.
صـــادق یوســـفی بـــا بیـــان اینکـــه 94درصـــد جمعیـــت روســـتایی
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شهرســـتان در قالـــب 29هـــزارو 500مشـــترک تحـــت پوشـــش در
71روس ــتا آبف ــا ق ــرار دارن ــد  ،کمب ــود احتمال ــی فش ــار آب در برخ ــی
نقـــاط روســـتایی را ناشـــی از نامناســـب بـــودن اقطـــار شـــبکه هـــای
انتقـــال و توزیـــع آب و همچنیـــن مصـــرف بـــاالی آب دانســـت.
بـــه گفتـــه یوســـفی در روســـتای احمدآبـــاد خزایـــی کـــه بیـــش از 10
ســـال کمبـــود آب داشـــت باتجهیـــز یـــک حلقـــه چـــاه و نصـــب دیـــزل
ژنراتـــور مشـــکل آب شـــرب  330خانـــوار ســـاکن روســـتا مرتفـــع
و اهال ــی روس ــتای س ــرباال و مجتم ــع آبرس ــانی ن ــوری ه ــم ب ــا تجهی ــز
دوحلقـــه چـــاه از آب کیفـــی برخـــوردار شـــدند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب تربــت حیدریــه میــزان اعتبــار صرف
ش ــده دراج ــرای ای ــن پ ــروژه ه ــا را  25میلی ــارد ری ــال اع ــام ک ــرد و
افــزود :بمنظــور مدیریــت مصــرف و کاهــش مصــرف مشــترکین اکیــپ
ه ــای قط ــع انش ــعابات پرمص ــرف و غیرمج ــاز آب روس ــتاها راه ان ــدازی
شـــده اســـت کـــه تاکنـــون  27فقـــره انشـــعاب غیرمجـــاز شناســـایی ،
تعــدادی قطــع و تعــدادی هــم بــه مجــاز تبدیــل شــده اســت .وی خاطــر
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
هدررفــت آب شــده اســت کــه بایــد بــا برنامــه ریــزی منســجم نســبت
ب ــه اص ــاح س ــاالنه ش ــبکه ه ــا اق ــدام ش ــود.
مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه همچنی ــن اظه ــار
داش ــت :درراس ــتای تامی ــن آب ش ــرب ای ــن ش ــهر ی ــک حلق ــه چ ــاه ب ــا
عم ــق  250مت ــر در س ــازه ه ــای س ــخت ب ــا اعتب ــار  11میلی ــارد ری ــال
حفــاری و تجهیــز و بــا دبــی  40لیتــر بــر ثانیــه وارد مــدار بهــره بــرداری
ش ــد ک ــه از کیفی ــت بس ــیار مناس ــب ب ــرای ش ــرب برخ ــوردار اس ــت
.ص ــادق یوس ــفی ب ــا توج ــه ب ــه اخت ــاف قیم ــت تم ــام ش ــده و قیم ــت
فـــروش آب و زیـــان ایـــن شـــرکت  ،تنهـــا راه تامیـــن منابـــع مالـــی را
اس ــتفاده از ابزاره ــا و تبص ــره ه ــای قانون ــی بودج ــه اع ــام ک ــرد.
وی از ش ــوراهای اس ــامی ش ــهرها خواس ــت ب ــا تصوی ــب تبص ــره ه ــای
قانونـــی ،آبفـــا را در تامیـــن منابـــع مالـــی مـــورد نیـــاز ارائـــه خدمـــات
پای ــدار ب ــه مش ــترکان کم ــک کنن ــد .

مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه در برنام ــه زن ــده
رادیوی ــی ش ــب ه ــای مح ــرم گف ــت :در ش ــهر ترب ــت حیدری ــه و 120
روســـتای تحـــت پوشـــش از زمـــان ادغـــام تاکنـــون اقدامـــات خوبـــی
انجـــام شـــده و منجـــر بـــه تامیـــن آب ســـالم و بهداشـــتی و نهایتـــا
افزایــش ســطح رضایــت منــدی شــهروندان و روســتائیان عزیــز شــده
اس ــت.صادق یوس ــفی گف ــت 100 :درص ــد جمعی ــت ش ــهری در قال ــب
62هـــزار مشـــترک و  94درصـــد جمعیـــت روســـتایی ( 30هـــزار
مشـــترک)تحت پوشـــش آبفـــا قـــرار دارنـــد.وی بـــا بیـــان اینکـــه
52درص ــد جمعی ــت ش ــهر ترب ــت حیدری ــه از خدم ــات جم ــع آوری و
دف ــع بهداش ــتی فاض ــاب برخوردارن ــد اع ــام ک ــرد :ای ــن ش ــرکت19
پ ــروژه ح ــوزه آب ش ــهری و روس ــتایی ب ــا اعتب ــاری  230میلی ــارد ری 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
بهــره منــد شــدند .مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب تربــت حیدریــه
افـــزود  :عملیـــات اصـــاح 2.6کیلومتـــر از خـــط انتقـــال آبرســـانی بـــه
ترب ــت حیدری ــه ب ــا  90میلی ــارد ری ــال اعتب ــار  ،اص ــاح ش ــبکه توزی ــع
آب ایـــن شـــهر بـــا 26میلیاردریـــال اعتبـــار و حفـــر چهـــار حلقـــه چـــاه
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 صنوب ــر ه ــم ب ــا اعتب ــار 52میلی ــاردو
 900میلی ــون ری ــال از مح ــل 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
ومشــارکت بخــش خصوصــی  15کیلومتــر شــبکه جمــع آوری فاضــاب
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
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ب ــه گفت ــه مع ــاون مش ــترکین ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه
از ابت ــدای س ــال ج ــاری تاکن ــون تع ــداد ه ــزارو 97فق ــره انش ــعاب آب
در تربــت حیدریــه و شــهرهای تابعــه و روســتاهای تحــت پوشــش ایــن
شــرکت واگــذار شــده اســت.غالمی منــد افــزود :از ایــن تعــداد 950
فق ــره در ش ــهرهای ترب ــت حیدری ــه  ،بای ــگ  ،کدک ــن و رب ــاط س ــنگ و
 147فق ــره ه ــم در روس ــتاها ف ــروش رفت ــه ک ــه 841فق ــره نص ــب
شــده و مابقــی در دســت اقــدام اســت.وی بــا بیــان اینکــه تهیــه لــوازم
نص ــب ب ــر عه ــده مش ــتری م ــی باش ــد ،عل ــت اصل ــی کاه ــش آم ــار نص ــب
انشــعابات در مقایســه بــا فــروش را  ،نوســان قیمــت هــا در بــازار اعــام
کردمع ــاون مش ــترکین ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه گف ــت :
ب ــا توج ــه ب ــه ش ــروع عملی ــات اج ــرای خط ــوط باقیمان ــده فاض ــاب 907
فق 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
انشــعابات آب درتعــدادی از روســتاهای ایــن شهرســتان خبــرداد کــه
منجربــه شناســایی و جمــع آوری تعــدادی انشــعاب غیرمجــاز آب شــد.
مدیرعامل آبفا تربت حیدریه:

گــزارش مدیرعامــل آبفــا تربــت حیدریــه در برنامهزنــده
رادیویــی شــب هــای محــرم

بهرمن ــد ش ــدند .

بخ ــش خصوص ــی متعه ــد ب ــه اج ــرای 20کیلومت ــر ش ــبکه
فاض ــاب در ش ــهر ترب ــت حیدری ــه ش ــد

مقدمــات اجــرای پــروژه اصــاح خــط انتقــال دشــت ازغنــد
فراهــم شــد

آمار باالی دام سرانه مصرف آب شرب
در تربتحیدریه را افزایش داده است

پســاب تصفیــه خانــه تربــت حیدریــه از شــرایط اســتفاده
در بخــش صنعــت برخــوردار اســت
مدیــر امــور مهندســی و توســعه شــرکت آبفــای تربــت حیدریــه اظهــار
داش ــت :مقدم ــات اج ــرای پ ــروژه اص ــاح خ ــط انتق ــال  600میلیمت ــری
دش ــت ازغن ــد در منطق ــه روس ــتای ح ــوض س ــرخ فراه ــم ش ــد.مهدی
ذکاوت ــی اف ــزود  :باتوج ــه ب ــه عب ــور لول ــه  600فایب ــرگالس از داخ ــل
روســتا و بــروز اتفاقــات متعــدد در ســنوات قبــل کــه موجــب نارضایتــی
اهال ــی ش ــده ب ــود ب ــا پیگی ــری ه ــای مجدان ــه مدیرعام ــل ش ــرکت 90
میلی ــارد ری ــال از مح ــل اعتب ــارات مل ــی عمران ــی ج ــذب و مق ــرر ش ــد
ایــن پــروژه در مــدت  6مــاه اجــرا و قبــل از شــروع پیــک مصــرف ســال
آین ــده وارد م ــدار به ــره ب ــرداری ش ــود.
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جلســه کمیتــه امــور فرهنگــی شــرکت آبفــای تربــت حیدریــه بــا حضــور
مســئول امــور فرهنگــی آبفــا خراســان رضــوی برگــزار شــد .در ایــن
نشس ــت مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه ب ــه بی ــان
اقدام ــات انج ــام ش ــده در ای ــن ش ــرکت پرداخ ــت و خاطرنش ــان ک ــرد
 :کلی ــه مراس ــم و برنام ــه ه ــای مذهب ــی در موع ــد مق ــرر برگ ــزار م ــی
شــود ولــی بدلیــل شــیوع ویــروس کرونــا از برخــی تجمعــات پرازدحــام
پرهیــز شــده و بــا روش هــای دیگــری برگــزار مــی شود.حســن دشــت
بیـــاض مســـئول امـــور فرهنگـــی شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رضـــوی هـــم اقدامـــات انجـــام شـــده در شـــرکت تربـــت حیدریـــه را
ارزنـــده توصیـــف و بـــر ادامـــه ایـــن اقدامـــات بـــا همـــکاری بیـــش از
پی ــش ام ــام جماع ــت ش ــرکت تاکی ــد ک ــرد.

مدیرعامـــل آبفـــا تربـــت حیدریـــه بـــه همـــراه بخشـــدار مرکـــزی از
روســـتاهای بخـــش مرکـــزی بـــه منظـــور بررســـی و رفـــع مشـــکالت
آب شـــرب اهالـــی بازدیـــد کـــرد .در ایـــن بازدیـــد مدیرعامـــل
ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه گف ــت :مص ــرف ب ــی روی ــه و همچنی ــن
افزای ــش تع ــداد دام از مش ــکالت تامی ــن آب ش ــرب روس ــتاها ب ــوده
و از مهمتری ــن عل ــل افزای ــش س ــرانه مص ــرف محس ــوب م ــی ش ــود.
ص ــادق یوس ــفی اف ــزود 12 :روس ــتا تح ــت پوش ــش مجتم ــع آبرس ــانی
صاحبالزم ــان بدلی ــل واق ــع ش ــدن در حاش ــیه و حوم ــه ش ــهر مهاج ــر
پذیرنــد و جمعیــت آن هــا بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت .بــه گفتــه
وی ای ــن ش ــرکت ب ــه منظ ــور جلوگی ــری از افزای ــش ب ــی روی ــه مص ــارف
آب  ،پیمایــش مشــترکین را در دســتور کار خــود قــرار داده و تاکنــون
 15فق ــره انش ــعاب غیرمج ــاز شناس ــایی و قط ــع ش ــده اس ــت.
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مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه گفت:ســـرمایه
گــذار بخــش خصوصــی متعهــد بــه اجــرای 20کیلومتــر شــبکه و نصــب
ســه هــزار انشــعاب فاضــاب تــا پایــان ســال در ایــن شــهر شــد.صادق
یوس ــفی اف ــزود :از ابت ــدای س ــال ج ــاری تاکن ــون بخش ــی از ای ــن تعه ــد
شــامل اجــرای  5کیلومتــر شــبکه و نصــب  500فقــره انشــعاب عملــی
شــده اســت.وی افــزود :بخــش خصوصــی همچنیــن تــا پایــان امســال
بایس ــتی ضم ــن اج ــرای 15کیلومت ــر ش ــبکه فاض ــاب در ش ــهر ترب ــت
حیدریـــه دو هـــزار و 500انشـــعاب هـــم نصـــب کند.بـــه گفتـــه وی
تاکن ــون 10کیلومت ــر خ ــط انتق ــال و 245کیلومت ــر ش ــبکه فاض ــاب در
ای ــن ش ــهر اج ــرا ش ــده و 30ه ــزار مش ــترک تح ــت پوش ــش خدم ــات
جم ــع آوری و دف ــع بهداش ــتی فاض ــاب ق ــرار گرفت ــه ان ــد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی :

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی در بازدیــد از تصفیــه
خان ــه فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه گف ــت :پس ــاب خروج ــی ای ــن واح ــد از
شــرایط و اســتاندارد الزم بــرای اســتفاده در بخــش صنعــت برخوردار
اســـت.تورج همتـــی بـــا تشـــکر از اقدامـــات آبفـــا تربـــت حیدریـــه
در جه ــت بهب ــود فرآین ــد و رف ــع ب ــو از تصفی ــه خان ــه  ،ب ــر اس ــتمرار
ش ــرایط فعل ــی تاکی ــد ک ــرد .در ای ــن بازدی ــد ک ــه مع ــاون اس ــتاندار و
فرمان ــدار وی ــژه شهرس ــتان ه ــم حض ــور داش ــت مدیرعام ــل ش ــرکت
آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از فرآینـــد
تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ب ــه بی ــان اقدام ــات انج ــام ش ــده در راس ــتای
افزای ــش کیف ــی پس ــاب مطاب ــق اس ــتانداردهای مربوط ــه پرداخ ــت و
گف ــت  :ب ــا کم ــک بخ ــش خصوص ــی تمام ــی تاسیس ــات مکانیک ــی ش ــامل
آشـــغالگیرهای ورودی  ،ایســـتگاه انتقـــال لجـــن برگشـــتی  ،بلوئرهـــا
 ،دیفیوزهـــای هوادهـــی و تعـــدادی از تابلوهـــای برقـــی بازســـازی و
تاکن ــون  3دس ــتگاه بلوئ ــر هواده ــی خری ــداری و نص ــب ش ــده اس ــت
.صــادق یوســفی افــزود  :بــه اســتناد آزمایشــات دوره ای انجــام شــده
توس ــط مراج ــع ذیص ــاح از جمل ــه آزمایش ــگاه محی ــط زیس ــت  ،پس ــاب
خروج ــی در رن ــج اس ــتاندارد م ــی باش ــد.

برگ ــزاری جلس ــه کمیت ــه ام ــور فرهنگ ــی آبف ــای ترب ــت
حیدری ــه

تســریع دراجــرای شــبکه فاضــاب شــهر تربــت حیدریــه
از ســه منطقــه

همـــکاری تنگاتنـــگ ســـرهنگ حســـینی فرمانـــده اســـبق ناحیـــه و
تبریــک انتصــاب ســرهنگ نیــک یــاد بــه عنــوان فرمانــده جدیــد ســپاه
ناحی ــه نیش ــابور ،ب ــر تعام ــل بیش ــتر ب ــا س ــپاه در راس ــتای هم ــکاری در
بخ ــش ه ــای مختل ــف از جمل ــه فرهن ــگ س ــازی اص ــاح الگ ــوی مص ــرف
و اس ــتفاده بهین ــه از آب در بی ــن اقش ــار م ــردم ب ــه وی ــژه پایگاهه ــای
بســیج و مســاجد تاکیــد و وضعیــت کنونــی تامیــن آب راتشــریح کــرد.
س ــرهنگ نی ــک ی ــاد فرمان ــده ناحی ــه س ــپاه نیش ــابور ه ــم آمادگ ــی
ســپاه ناحیــه نیشــابور را بــرای هــر گونــه همــکاری در زمینــه فرهنــگ
س ــازی مص ــرف بهین ــه آب اع ــام ک ــرد.

برنامــه هــای پایــگاه بســیج آبفــا نیشــابوردر هفتــه دفــاع
مقــدس

●نیشابور
اعـــام آمادگـــی ســـپاه نیشـــابور بـــرای فرهنـــگ ســـازی
مصـــرف بهینـــه آب

مدیــر عامــل شــرکت آبفــا نیشــابور بــا فرمانــده جدیــد ناحیــه مقاومــت
ســپاه ایــن شــهر دیــدار کــرد.
علـــی رضـــا اخویـــان در ایـــن دیـــدار ضمـــن قـــدر دانـــی از زحمـــات و
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فرمانـــده پایـــگاه بســـیج المـــاء آبفـــا نیشـــابور ضمـــن تبریـــک هفتـــه
دف ــاع مق ــدس و گرامیداش ــت ی ــاد و خاط ــره ش ــهدای جن ــگ تحمیل ــی و
شــهدای مدافــع حــرم عناویــن برنامــه هــای ایــن پایــگاه را اعــام کــرد.
عل ــی رض ــا اخوی ــان گف ــت  :همزم ــان ب ــا ش ــروع هفت ــه دف ــاع مق ــدس
نصــب بنــر و تمثــال مبــارک شــهدای  8ســال دفــاع مقــدس  ،و شــهدای
مداف ــع ح ــرم در س ــر درب و محوط ــه س ــاختمان اداری انج ــام ش ــد.وی
در از برگ ــزاری نمایش ــگاه عک ــس دف ــاع مق ــدس و ی ــژه عم ــوم م ــردم
و همـــکاران  ،نشســـت بصیرتـــی بـــرای بســـیجیان و برگـــزاری حلقـــه
هــای صالحیــن بعــد از نمــاز خبــر داد و از دیگــر اقدامــات را برگــزاری
مس ــابقات فرهنگ ــی  ،دی ــدار ب ــا خان ــواده ه ــای معظ ــم ش ــهداء  ،تجلی ــل
از ایثارگـــران و جانبـــازان همـــکارو شـــرکت در غبـــار روبـــی گلـــزار
ش ــهدا عن ــوان ک ــرد.

پســـرهمکار آبفـــا نیشـــابور حائـــز رتبـــه  67کنکـــور
سراســـری در رشـــته تجربـــی شـــد
پســـرهمکار شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور در کنکـــور سراســـری
ســـال  99حائـــز رتبـــه  67کشـــوری در رشـــته تجربـــی شد.ســـامان

برگزاری مسابقه تیراندازی در آبفا نیشابور
مســـابقه تیرانـــدازی بـــا تفنـــگ بـــادی بـــه مناســـبت گرامـــی داشـــت
هفت ــه دف ــاع مق ــدس ب ــا ش ــرکت  71نف ــر از کارکن ــان آبف ــا نیش ــابور
برگ ــزار ش ــد.
مســئول روابــط عمومــی شــرکت گفــت  :ایــن مســابقات در دو مرحلــه
مقدماتـــی و فینـــال بـــا رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی برگـــزار

شــمــــــــــــــاره ،160مـ ــهـ ــر مـ ــاه 1399

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه از افزایـــش
ســـرعت اجـــرای پـــروژه فاضـــاب ایـــن شـــهر از ســـه منطقـــه بـــا دو
پیمانکارخبـــرداد.
صــادق یوســفی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی ایــن شــرکت بــرای اجــرای
20کیلومتــر شــبکه فاضــاب طــی ســال جــاری اظهــار داشــت :از زمــان
اج ــرای پ ــروژه در س ــال 97تاکن ــون  14کیلومت ــر ش ــبکه جم ــع آوری
فاض ــاب در ش ــهر ترب ــت حیدری ــه اج ــرا ش ــده و ح ــدود ه ــزارو500
فق ــره انش ــعاب ه ــم نص ــب و ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــیده اس ــت.

خیـــری کـــه ســـه ســـال آخـــر
دوره تحصیـــات خـــود را در
دبیرس ــتان تیزهوش ــان ش ــهید
بهشـــتی نیشـــابور طـــی کـــرده
اســـت بـــا معـــدل  19.91ایـــن
مرحل ــه را پش ــت س ــر گذاش ــت.
ســـامان در گفتگـــو بـــا نشـــریه
پیـــام آبفـــا ضمـــن تشـــکر از
همراهـــی والدیـــن خـــود کـــه
زمینـــه رشـــد و شـــکوفایی
تحصیلــی و علمــی او را در محیــط
منـــزل فراهـــم آوردنـــد  ،آنـــان
را در کس ــب ای ــن موفقی ــت ش ــریک دانس ــت و گف ــت :ب ــرای کس ــب
نتیجــه مطلــوب در یــک مســابقه فشــرده علمــی ،برنامــه ریــزی اصولــی
و دقی ــق ،راه ب ــرای داوطلب ــان هم ــوار م ــی س ــازد ت ــا بهت ــر بتوانن ــد از
مطالعـــه دروس خـــود نتیجـــه بگیرنـــد.
وی کـــه تنهـــا فرزنـــد خانـــواده خیـــری محســـوب مـــی شـــود افـــزود:
تمرکـــز مـــن در دوران مطالعـــه بـــرای شـــرکت در کنکـــور سراســـری
صرف ــا کت ــاب ه ــای درس ــی و برخ ــی کت ــاب ه ــای کم ــک آموزش ــی ب ــود
و در کن ــار آن در آزم ــون ه ــای دوره ای یک ــی از کان ــون ه ــای آموزش ــی
ش ــرکت داش ــتم.وی ک ــه ب ــه طورمتوس ــط در ابت ــدا هش ــت و س ــپس
 12س ــاعت در ش ــبانه روز مطالع ــه درس ــی داش ــته اس ــت م ــی گوی ــد :
بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مــدت برنامــه هــای تفریحــی و ســرگرمی را
ب ــه حداق ــل رس ــاندم و ب ــا مدیری ــت زم ــان  ،مطال ــب را مطالع ــه و م ــرور
ک ــرده ب ــودم انتظ ــار داش ــتم رتب ــه بی ــن  60ت ــا  80را کس ــب کن ــم ک ــه
موف ــق شدم.حس ــین خی ــری پ ــدر س ــامان ه ــم ک ــه ب ــه عن ــوان رئی ــس
اداره به ــره ب ــرداری در ش ــرکت آبف ــا نیش ــابور خدم ــت رس ــانی م ــی
کن ــد ب ــا تاکی ــد ب ــر نق ــش خان ــواده ه ــا در تربی ــت و ام ــوزش فرزن ــدان
ب ــه وِی ــژه درس ــی گف ــت :م ــن و همس ــرم س ــعی کردی ــم در مدت ــی ک ــه
ســامان خــود را بــرای رقابــت کنکــور آمــاده میکنــد  ،کانــون خانــواده
ازه ــر حی ــث از آرام ــش برخ ــوردار باش ــد و در کن ــار آن مهمان ــی ه ــا و
دی ــد وبازدی ــد ه ــا را ب ــه نح ــوه قاب ــل توجه ــی کاه ــش دادی ــم ت ــا ای ــن
آرام ــش از س ــامان س ــلب نش ــود.

داد.حمیــر رضــا حالجــی گفــت  :ایــن اقــدام بــا هــدف تامیــن آب شــرب
ب ــا کیفی ــت مش ــترکین  ،افزای ــش عم ــر  ،راندم ــان و به ــره ب ــرداری
ازدســتگاه انجــام شــد.

●سبزوار
افزایش 5درصدی توان تولید آب در آبفا سبزوار

 40درص ــد کاه ــش داش ــته است.حس ــین ریاض ــی اف ــزود  :ب ــا اج ــرای
موفقی ــت آمی ــز ط ــرح تعوی ــض کنت ــور مش ــارکتی تع ــداد کنتوره ــای
خ ــراب از س ــه ه ــزارو  591دس ــتگاه در س ــال  92ب ــه دو ه ــزارو 53
دســتگاه در ســال  98کاهــش یافتــه اســت.به گفتــه وی ایــن کاهــش
ب ــا وج ــود افزای ــش  18ه ــزار انش ــعاب آب ط ــی دوره مذک ــور ب ــوده
اس ــت .

شستشوی  168کیلومتر شبکه فاضالب در سبزوار
رییـــس اداره بهـــره بـــرداری فاضـــاب شـــرکت آبفـــا ســـبزوار  ،از
شستشـــوی بیـــش از  168کیلومتـــر شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب در
پنــج مــاه ســال جــاری در ایــن شــهر خبــر داد .ســید علــی شــایقی گفــت
 :همچنی ــن در ای ــن م ــدت  366م ــورد اتف ــاق رف ــع ش ــد ک ــه  38م ــورد
مرب ــوط ب ــه ش ــبکه فرع ــی  18 ،م ــورد منه ــول ه ــا و  310م ــورد مرب ــوط
ب ــه انش ــعابات م ــی باش ــد.وی جمعی ــت تح ــت پوش ــش ش ــبکه فاض ــاب
ش ــهر س ــبزوار را  217ه ــزارو  413نف ــر اع ــام ک ــرد.

شد.حس ــن س ــیفی اف ــزود  :در پای ــان ای ــن رقاب ــت ه ــا ب ــه نف ــرات اول
ت ــا س ــوم هرگ ــروه (ب ــرادران و خواه ــران) هدایای ــی اه ــداء ش ــد.

 210متـــر شـــبکه توزیـــع آب در شـــهر بـــار نیشـــابور
اصـــاح شـــد

معاون بهره برداری و توسعه آبفا خراسان رضوی اعالم کرد:

رئی ــس اداره آب و فاض ــاب ش ــهر ب ــار از اص ــاح و بازس ــازی ش ــبکه
توزیــع آب در دو منطقــه ایــن شــهر خبــر داد.فاطمــه حســینی گفــت :
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه قس ــمتی از ش ــبکه ش ــهر ب ــار دارای قدم ــت ب ــاال و
ح ــوادث آن ب ــا ش ــروع فص ــل س ــرما افزای ــش م ــی یاب ــد اص ــاح ش ــبکه
اعی ــان ب ــه ط ــول  160مت ــر و ش ــبکه ضل ــع جنوب ــی مس ــجد جام ــع ب ــه
ط ــول  50مت ــر ب ــا جن ــس لول ــه پل ــی اتیل ــن  90در دس ــتور کار ش ــرکت
آب و فاضـــاب نیشـــابور قـــرار گرفت.بـــه گفتـــه وی بـــا ایـــن اقـــدام
ضم ــن جلوگی ــری از قط ــع مک ــرر و ح ــوادث ش ــبکه  ،از ه ــدر رف ــت آب
نی ــز ممانع ــت م ــی ش ــود.

کاه ــش 40درص ــدی تع ــداد کنتوره ــای خ ــراب در ش ــهر
س ــبزوار

تعویـــض فیلترهـــای دســـتگاه آب شـــرین کـــن مجتمـــع
بیدخـــان نیشـــابور
رئیــس اداره آب و فاضــاب چکنــه از تعویــض فیلترهــای آب شــیرین
کــن مجتمــع آبرســانی بیدخــان ایــن بخــش در شهرســتان نیشــابورخبر
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مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســبزوار گفــت  :تعــداد
کنتورهــای خــراب شــهر ســبزوار از آغــاز دولــت تدبیــر و امیــد تاکنــون

مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رضـــوی اجـــرای فـــاز ســـه پـــروژه آبرســـانی بـــه ســـبزوار را نیازمنـــد
اعتبـــارات ملـــی دانســـت.مهدی جهـــان طلـــب افـــزود  :تکمیـــل ایـــن
پ ــروژه از مح ــل مناب ــع اس ــتانی ب ــا توج ــه ب ــه حج ــم عملی ــات تعری ــف
شــده امــکان نــدارد.وی حداقــل اعتبــار مــورد نیــاز اجــرای ایــن پــروژه
را ه ــزار میلی ــارد ری ــال اع ــام ک ــرد و خواس ــتار هم ــکاری و مس ــاعدت
نماین ــدگان س ــبزوار ب ــرای تامی ــن ای ــن مبل ــغ ش ــد.مدیرعامل ش ــرکت
آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوارهم گف ــت  :شهرس ــتان س ــبزوار ب ــا
کمب ــود آب ب ــه می ــزان  300لیت ــر ب ــر ثانی ــه مواج ــه اس ــت .
حســین ریاضــی افــزود :فازهــای اول و دوم ایــن پــروژه آبرســانی بــه
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مس ــئول رواب ــط عموم ــی ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار از
افزای ــش 5درص ــدی ت ــوان تولی ــد آب ش ــرکت آب و فاض ــاب از آغ ــاز
دول ــت تدبی ــر وامی ــد ت ــا کن ــون خب ــر داد .محمدصف ــی آب ــادی گف ــت :
متوس ــط ت ــوان تولی ــد ش ــرکت از  943لیت ــر ب ــر ثانی ــه در س ــال  92ب ــه
 994لیت ــر ب ــر ثانی ــه در س ــال  98افزای ــش یاف ــت.وی اف ــزود  :ای ــن
افزای ــش ب ــا وج ــود کاه ــش س ــطح س ــفره ه ــای زیرزمین ــی ب ــا اختص ــاص
اعتب ــار مناس ــب  ،جابجای ــی و حف ــر چ ــاه جدی ــد حاص ــل ش ــده اس ــت.

پ ــروژه آبرس ــانی ب ــه س ــبزوار نیازمن ــد  1000میلی ــارد
ری ــال اعتب ــارات مل ــی

س ــبزوار ب ــه ترتی ــب در س ــال ه ــای  67و 85اج ــرا و جمع ــا 19حلق ــه
چــاه حفــر و وارد مــدار شــد .بــه گفتــه وی 58درصــد آب شــرب شــهر
ســبزوار از ســه دشــت بفــره بــا  19حلقــه چــاه  ،کســکن  18درصــد بــا
7حلقــه چــاه و کلــوت  24درصــد و  10حلقــه چــاه تامیــن مــی شــود.وی
ب ــا اش ــاره ب ــه س ــقایی 137ه ــزار مش ــترک ش ــهری و روس ــتایی توس ــط
آبف ــا س ــبزوار اف ــزود  :ب ــا ت ــاش ح ــوزه به ــره ب ــرداری و ب ــا وج ــود تم ــام
کاس ــتی ه ــا تابس ــتان  99را ب ــا تدبی ــر و تعام ــل مش ــترکین ش ــهری و
روس ــتایی پش ــت سرگذاش ــتیم.

دهگردشینمایندگانمجلسازروستاهایشهرستانششتمد

مراس ــم تکری ــم و معارف ــه فرمان ــده پای ــگاه مقاوم ــت بس ــیج ش ــرکت
آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار ب ــا حض ــور مدیرعام ــل و اعض ــای
شـــورای بســـیج شـــرکت آب و فاضـــاب و فرمانـــده حـــوزه مقاومـــت
بس ــیج بقی ــه االعظ ــم (عج)شهرس ــتان س ــبزوار برگ ــزار شد.حس ــین
ریاضـــی مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار در
ای ــن مراس ــم گف ــت  :وج ــود پای ــگاه بس ــیج ق ــوت قلب ــی ب ــرای نیروه ــا
محس ــوب م ــی ش ــود .در ادام ــه فرمان ــده ح ــوزه مقاوم ــت بس ــیج بقی ــه
اهلل االعظ ــم (ع ــج) شهرس ــتان س ــبزوار گف ــت :نق ــش بس ــیج در حف ــظ
نظـــام و پاســـداری از ارزش هـــای اســـامی و انقـــاب بســـیار تاثیـــر
گ ــذار م ــی باش ــد.دراین مراس ــم از زحم ــات و ت ــاش ه ــای چن ــد س ــاله
عبـــاس واهبـــی فرمانـــده ســـابق پایـــگاه مقاومـــت بســـیج امـــور آب
و فاضـــاب روســـتایی تقدیـــر و عبـــاس رشـــید بـــه عنـــوان فرمانـــده
پایــگاه مقاومــت بســیج شــهید هاشــمی نــژاد آبفــا شهرســتان ســبزوار
معرف ــی ش ــد.

 ،مشــکالت بهداشــتی ســاکنان رفــع شــده اســت .نماینــدگان مــردم در
مجلــس شــورای اســامی هــم افزودنــد  :بــرای پــروژه هــای بــزرگ و نیــاز
ه ــای مط ــرح ش ــده ب ــه دنب ــال بودج ــه خواهی ــم ب ــود و حتم ــا مش ــکالت را
پیگی ــری م ــی کنی ــم.

تصمیمــات نشســت بــا سرپرســت فرمانــداری بــرای ســه
مجتمــع روســتایی ســبزوار

بازدید نمایندگان ازپروژه های فاضالب شهر سبزوار

فرمان ــده پای ــگاه مقاوم ــت بس ــیج آبف ــا س ــبزوار معرف ــی
ش ــد
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نماینــدگان مــردم ســبزوار در مجلــس شــورای اســامی از پــروژه هــای
فاضــاب مناطــق کالتــه ســیفر  ،اســام آبــاد  ،صالــح آبــاد  ،بهــاران و قلعــه
ن ــو بازدی ــد کردن ــد.در ای ــن بازدی ــد مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب
شهرس ــتان س ــبزوار گف ــت  :پ ــروژه فاض ــاب ش ــهر س ــبزوار از مح ــل
اعتب ــارات اس ــتانی  ،ج ــاری  ،مش ــارکت مردم ــی  ،تبص ــره س ــه فاض ــاب
و پیوســت قانــون تکمیــل مــی شود.حســین ریاضــی ادامــه داد  :بیــش
از  90درصــد مشــترکان آب تحــت پوشــش خدمــات جمــع آوری و دفــع
بهداش ــتی فاض ــاب ق ــرار دارند.مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــا شهرس ــتان
ب ــا اش ــاره ب ــه نب ــود ش ــبکه فاض ــاب در برخ ــی از مح ــات حاش ــیه ش ــهر
ســـبزوار از جملـــه کالتـــه ســـیفر و بهـــاران  ،از آغـــاز عملیـــات احـــداث
شــبکه فاضــاب در ایــن مناطــق خبــر داد.وی از محلــه قلعــه نــو دهــراز
در غــرب ســبزوار بــه عنــوان یکــی از ســکونت گاه هــای غیررســمی ایــن
شــهر نــام بــرد کــه بــا اتصــال بیشــتر نقــاط ایــن محلــه بــه شــبکه فاضــاب
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مشـــکالت پنـــج روســـتای شهرســـتان ششـــتمد در دهگردشـــی
نماینـــدگان مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـامی بررســـی شـــد.این
برنام ــه ب ــا ه ــدف ح ــل مش ــکالت م ــردم روس ــتاهای کالوش ــک  ،ب ــرازق
 ،طـــزرق  ،کالتـــه ســـادات و کیـــذور بـــا حضـــور نماینـــدگان مجلـــس ،
مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا شهرســـتان ســـبزوار  ،فرمانـــدار  ،رییـــس
اداره آبفـــا و مســـئولین محلـــی شهرســـتان ششـــتمد برگـــزار شـــد.

وضعی ــت و چال ــش ه ــای بخ ــش ه ــای آب روس ــتایی و فاض ــاب ش ــهر
ســبزوار در نشســت مدیــر عامــل آبفــا خراســان رضــوی بــا سرپرســت
فرمان ــداری و مدی ــر عام ــل آبف ــا ای ــن شهرس ــتان بررس ــی ش ــد.
در ایــن نشســت سرپرســت معاونــت اســتانداری و فرمانــداری ویــژه
شهرســتان اقدامــات انجــام شــده در دو حــوزه آب و فاضــاب را خــوب
توصی ــف ک ــرد ول ــی متذک ــر ش ــد :ح ــل برخ ــی چال ــش ه ــای ح ــوزه آب و
فاض ــاب خ ــارج از ت ــوان و پتانس ــیل شهرس ــتان اس ــت و بایس ــتی از
طریــق اســتان پیگیــری شود.حســین شــاد بــا بیــان اینکــه شــهروندان
اج ــرای پ ــروژه ه ــا را رص ــد م ــی کنن ــد خواس ــتار تس ــریع در تکمی ــل
پ ــروژه ه ــای آب و فاض ــاب ب ــرای خدم ــت رس ــانی بیش ــتر ب ــه م ــردم
شـــد.مدیر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو ســـبزوار هـــم
ب ــه تش ــریح وضعی ــت مجتم ــع ه ــای آبرس ــانی ظف ــر ،ام ــام عل ــی(ع) و
شـــامکان پرداخـــت گفـــت :شـــرایط ســـخت تامیـــن آب در تابســـتان
امس ــال ب ــا ت ــاش ش ــبانه روزی هم ــکاران پش ــت س ــر گذاش ــته ش ــد
ول ــی ب ــرای برخ ــورداری از آب پای ــدار در س ــبزوار تعیی ــن تخصی ــص
آب از محـــل منابـــع جدیـــد بـــرای شـــهر ســـبزوار و همچنیـــن برنامـــه
ریــزی بــرای مجتمــع هــای روســتایی ضــروری اســت .بــه گفتــه حســین
ریاض ــی مجتم ــع ظف ــر ک ــه  52روس ــتا را تح ــت پوش ــش دارد ع ــاوه ب ــر
داش ــتن خ ــط فرس ــوده و طوالن ــی  ،ب ــا کمب ــود آب ه ــم مواج ــه اس ــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه حفـــر یـــک حلقـــه چـــاه در مجتمـــع امـــام علـــی (ع)
روس ــتاهای واق ــع در بخ ــش جنوب ــی منطق ــه را ب ــه واس ــطه ع ــدم ت ــوان
انتقــال بــاال دچــار مشــکل دانســت و خواســتار احــداث مخــزن ذخیــره و

یــا تغییــر وضعیــت انتقــال آب از ایــن مجتمــع شــد .وی افــزود :مجتمــع
ش ــامکان ه ــم ع ــاوه ب ــر روس ــتاهای اط ــراف تع ــدادی از روس ــتاهای
خ ــارج شهرس ــتان را تامی ــن آب م ــی کن ــد .در ادام ــه مدی ــر عام ــل آب
و فاضـــاب خراســـان رضـــوی یکـــی از برنامـــه هـــای ایـــن شـــرکت را
ایج ــاد تن ــوع آب ــی و کوچ ــک س ــازی مجتم ــع ه ــای آبرس ــانی اع ــام ک ــرد.
ســیدابراهیم علــوی افــزود :تحقــق ایــن سیاســت منجــر بــه افزایــش
ت ــوان تولی ــد آب و کاه ــش مش ــکالت توزی ــع خواه ــد ش ــد.در پای ــان
مق ــرر ش ــد :در بخ ــش آب روس ــتایی مجتم ــع ظف ــر مهندس ــی مج ــدد
و کوچ ــک س ــازی  ،ی ــک خ ــط کمک ــی ب ــرای مجتم ــع ش ــامکان اح ــداث و
خط ــوط انتق ــال مجتم ــع ام ــام عل ــی (ع) ه ــم ت ــا ح ــد ام ــکان بازس ــازی و
اص ــاح ش ــود.در بخ ــش آب ش ــهری نی ــز ق ــرار ش ــد موض ــوع تعیی ــن
می ــزان تخصی ــص آب از  8حلق ــه چ ــاه حف ــر ش ــده و تجهی ــز دو حلق ــه
چ ــاه دیگ ــر جه ــت آبرس ــانی ب ــه س ــبزوار پیگی ــری ش ــد.

ق ــرار داده اس ــت ب ــه گون ــه ای ک ــه 70درص ــد عملی ــات ش ــبکه گ ــذاری
فاض ــاب منطق ــه قلع ــه ن ــو ب ــه اتم ــام رس ــیده  ،پ ــروژه مرب ــوط ب ــه کالت ــه
س ــیفر ش ــروع ش ــده و اس ــناد پ ــروژه به ــاران ه ــم در ح ــال تهی ــه اس ــت.
حســین ریاضــی همچنیــن ظرفیــت تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر ســبزوار
را 20هــزار متــر مکعــب در شــبانه روز اعــام کــرد کــه در حــال حاضــر بــا
تمــام ظرفیــت در مــدار قــرار دارد.وی احــداث مــدول دوم ایــن واحــد
را ض ــروری دانس ــت و از پیگی ــری و فراخ ــوان ج ــذب س ــرمایه گ ــذاری
بخ ــش غی ــر دولت ــی در ای ــن زمین ــه خب ــر داد.

در پ ــی انتص ــاب مع ــاون فرمان ــدار باخ ــرز مدی ــر ام ــور آبف ــا ب ــا ایش ــان
دیــدار کــرد .در ایــن دیــدار احســان ســیاح مدیــر امــور ضمــن تبریــک
بـــه ختایـــی همـــکاری در خصـــوص وصـــول مطالبـــات دهیـــاری هـــا
،بخش ــداری ه ــا و اماک ــن وابس ــته را خواس ــتار ش ــد .

انشــعابات و شــبکه توزیــع آب بخــش بــاال والیــت باخــرز
نوس ــازی م ــی ش ــود

باخرز
آموزش آبداران در امور باخرز

پــروژه فاضــاب شــهر ســبزوار از محــل اعتبارات اســتانی
 -جــاری و مشــارکت مردمــی تکمیــل مــی شــود
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شهرس ــتان باخ ــرز باالتری ــن آمارجامع ــه تح ــت پوش ــش
آب روســـتایی در خراســـان رضـــوی را بدســـت آورد

دیدار مدیر امور باخرز با معاون فرماندارشهرستان

مدیرامـــور آب و فاضـــاب باخـــرز گفـــت98 :درصـــد روســـتاهای
شهرســـتان تحـــت پوشـــش خدمـــات آبرســـانی قـــرار دارنـــد .
احســـان ســـیاح حصـــاری افـــزود :باخـــرزاز ایـــن حیـــث ،باالتریـــن
آمارجامع ــه تح ــت پوش ــش روس ــتایی در خراس ــان رض ــوی را ب ــه خ ــود

شــمــــــــــــــاره ،160مـ ــهـ ــر مـ ــاه 1399

مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب تبص ــره دو س ــبزوار گف ــت :پ ــروژه
فاضــاب شــهر ســبزوار از محــل اعتبــارات اســتانی  ،جــاری و مشــارکت
مردم ــی  ،تبص ــره س ــه فاض ــاب و پیوس ــت قان ــون تکمی ــل م ــی ش ــود.
حس ــین ریاض ــی در همی ــن رابط ــه ب ــه الح ــاق س ــه منطق ــه حاش ــیه ای
کالتـــه ســـیفر ،قلعـــه نـــو و بهـــاران بـــه شهرســـبزوار اشـــاره کـــرد کـــه
رون ــد تکمی ــل پ ــروژه فاض ــاب را طوالن ــی ک ــرده اس ــت.وی ب ــا اش ــاره
ب ــه 130ه ــزار مش ــترک آب در س ــبزوار اف ــزود85 :درص ــد مش ــترکان
تح ــت پوش ــش خدم ــات جم ــع آوری و دف ــع بهداش ــتی فاض ــاب ق ــرار
دارن ــد ک ــه  5ه ــزار مش ــترک را س ــاکنان مناط ــق ی ــاد ش ــده تش ــکیل
مــی دهنــد .وی اظهــار داشــت :چنانچــه 90درصــد مشــترکان آب تحــت
پوشــش شــبکه فاضــاب قــرار داشــته باشــند آن منطقــه دارای شــبکه
کام ــل تلق ــی م ــی ش ــود.به گفت ــه وی آبف ــای س ــبزوار ب ــر اس ــاس وظیف ــه
ذاتــی خــود  ،کار اجــرای شــبکه جمــع آوری ایــن مناطــق را در دســتور کار

ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی آب و فاض ــاب باخ ــرز آم ــوزش آب ــداران
و ی ــادآوری ن ــکات کلی ــدی و موث ــر در ام ــر تحق ــق حق ــوق مش ــترکین و
مــردم در ایــن امــور برنامــه ریــزی و اجرایــی شــده اســت.این جلســه
آموزش ــی ب ــا ه ــدف ی ــادآوری ن ــکات فن ــی مرب ــوط ب ــه دس ــتگاه قرائ ــت
و ضـــرورت گـــزارش تخلـــف هـــای احتمالـــی و بررســـی و مطابقـــت و
کارب ــری ه ــا ب ــا پرون ــده مش ــترک برگ ــزار ش ــد.

در جلس ــه مدی ــر ام ــور باخ ــرز ب ــا بخش ــدار ب ــاال والی ــت و دهی ــاران،
اصـــاح و اســـتاندارد ســـازی انشـــعابات و شـــبکه توزیـــع آب ایـــن
منطق ــه در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت .در ای ــن جلس ــه بخش ــدار بخ ــش
باالوالیـــت باخـــرز در خصـــوص اصـــاح ،بازســـازی شـــبکه و انشـــعاب
اع ــام آمادگ ــی ک ــرد.

●بجستان
بررســی مشــکالت آب روســتائیان توســط نماینــده مــردم
بجستان

ده گردش ــی اکبرنی ــا مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب بجس ــتان ب ــه هم ــراه
صفای ــی نماین ــده م ــردم گناب ــاد و بجس ــتان انج ــام ش ــد  .در ای ــن ده
گردشـــی از روســـتاهای تحـــت پوشـــش امـــور (خارفیروزی،حســـین
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ضـــد عفونـــی جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــیرین در
بجســـتان

شرکت همکاران امور تایباد در مسابقات ورزشی

ب ــا توج ــه ب ــه افزای ــش آم ــار مبتالی ــان ب ــه بیم ــاری کرون ــا  ،هم ــکاران
امـــور آب و فاضـــاب بجســـتان اقـــدام بـــه ضـــد عفونـــی و شســـت و
ش ــوی تمام ــی جای ــگاه ه ــای برداش ــت آب ش ــیرین در ش ــهر بجس ــتان
کردن ــد.

●تایباد
آغـــاز اصـــاح و تعویـــض شـــبکه فرســـوده توزیـــع آب
روســـتای پشـــته تایبـــاد

مدیرام ــور آبف ــای تایب ــاد بازس ــازی خط ــوط فرس ــوده ش ــبکه توزی ــع را
یک ــی از اولویته ــای مه ــم در ح ــوزه به ــره ب ــرداری برش ــمرد .محم ــد
امیـــن بابـــا غیبـــی گفـــت  :بـــه منظـــور جلوگیـــری از هـــدر رفـــت آب ،
خ ــارج نم ــودن خط ــوط فل ــزی فرس ــوده  ،تقوی ــت فش ــار آب و رضای ــت

ب ــه مناس ــبت گرامیداش ــت هفت ــه دف ــاع مق ــدس ی ــک دوره مس ــابقات
تیران ــدازی و دارت وی ــژه کارکن ــان و بس ــیجیان ب ــا حض ــور هم ــکاران
ام ــور آبف ــای شهرس ــتان تایب ــاد در مح ــل س ــالن تیران ــدازی انتظام ــی
بـــه همـــت اداره ورزش و جوانـــان و ســـپاه ناحیـــه مقاومـــت بســـیج
شهرس ــتان برگ ــزار ش ــد.دراین مس ــابقات ک ــه در ط ــول هفت ــه دف ــاع
مقــدس در دو بخــش بانــوان و آقایــان برگــزار شــد  ،شــرکت کننــدگان
در دو گ ــروه ب ــا ه ــم ب ــه رقاب ــت پرداختن ــد .ش ــایان ذک ــر اس ــت بع ــد از
بررســی نتایــج بــه نفــرات برتــر در پایــان هفتــه دفــاع مقــدس هدایــای
ب ــه رس ــم یادب ــود اه ــدا ش ــد.

همچنیــن یــک دوره مســابقات طنــاب کشــی بیــن همــکارن امــور آبفــای
تایب ــاد در مح ــل س ــالن ورزش ــی ای ــن شهرس ــتان برگ ــزار ش ــد.مدیر
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اختصـــاص داده اســـت.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه 100درص ــد جمعی ــت دو ش ــهر "باخ ــرز" و "قلع ــه ن ــو"
و 98درصـــد روســـتاهای شهرســـتان از خدمـــات آب شـــرب پایـــدار
برخوردارهس ــتند  ،ب ــه 51روس ــتای شهرس ــتان اش ــاره ک ــرد واظه ــار
داش ــت :از تع ــداد 50روس ــتای دارای ش ــبکه توزی ــع آب هس ــتند و
تنه ــا روس ــتای "نق ــاره خانه"تح ــت پوش ــش نیس ــت ک ــه ب ــا تاکی ــد مدی ــر
عامــل آبفــا خراســان رضــوی و پیگیــری هــای انجــام شــده پیــش بینــی
مـــی شـــود ایـــن روســـتا هـــم ظـــرف یـــک ســـال آینـــده از آب شـــرب
پای ــدار به ــره من ــد گ ــردد.
ســـیاح درصـــد قابـــل توجهـــی از منابـــع تولیـــد آب روســـتاهای
شهرســتان باخــرز را چشــمه و قنــات و در مرحلــه بعــد چــاه اعــام کــرد
و یادآورش ــد:آب ش ــرب م ــورد نی ــاز  12ه ــزار مش ــترک روس ــتایی و
پنــج هــزار مشــترک شــهری در شهرســتان باخــرز از ایــن منابــع تامیــن
م ــی ش ــود.
وی از برنامـــه امـــور باخـــرز بـــرای حفاظـــت از خطـــوط انتقـــال آب در
برابــر ســیالب خبــر داد و ســاخت مخــزن ذخیــره آب بــرای روســتاهای
بــا ظرفیــت کــم را ازدیگــر اهــداف آبفــا باخــرز در ســال جــاری دانســت
وخاطــر نشــان کــرد :امورآبفــا باخــرز از ابتــدای اجــرای طــرح یکپارچــه
س ــازی ب ــا اقدام ــات جه ــادی و انقالب ــی ضم ــن اص ــاح هف ــت کیلومت ــر
شـــبکه توزیـــع  ،وضعیـــت آبرســـانی بـــه روســـتاها را ارتقـــاء داده
است.

آبــاد و سوســناری)و روســتا هــای غیــر تحــت پوشــش (حجــت آبــاد ،آب
باریک،تلخاون ــدو چ ــکاب )بازدی ــد ب ــه عم ــل آم ــد و مش ــکالت اهال ــی
بررس ــی ش ــد.

همشــهریان عملیــات اجرائــی تعویــض و یازســازی  700متــر از خطــوط
فرس ــوده ش ــبکه توزی ــع روس ــتای پش ــته از تواب ــع شهرس ــتان تایب ــاد
توس ــط ای ــن ام ــور آغ ــاز ش ــد .

ام ــور آبف ــای تایب ــاد ضم ــن گرامیداش ــت هفت ــه دف ــاع مق ــدس مطالب ــی
در ب ــاره اهمی ــت ورزش در س ــالم س ــازی جامع ــه بی ــان ک ــرد.

برگزاری جشن دانش آموزی آب در تایباد

همزمــان بــا هفتــه ی دفــاع مقــدس و شکســت حصــر آبــادان همــکاران
آبفــا تایبــاد در یــک مســابقه دوســتانه مســیر گلــزار شــهدا ایــن شــهر
ت ــا ام ــور را رکاب زدند.محم ــد امی ــن باب ــا غیب ــی مدی ــر ام ــور آبف ــای
تایب ــاد گف ــت  :س ــامتی و نش ــاط کارکن ــان در زندگ ــی ش ــخصی و کاری
بس ــیار مؤث ــر اس ــت و در همی ــن راس ــتا ت ــاش کردی ــم ک ــه امکان ــات
اولی ــه ورزش را ب ــرای هم ــکاران مهی ــا کنی ــم.

قط ــع  19فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز آب در شهرس ــتان
تایب ــاد
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 .

انتصاب فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امور تایباد

دوچرخـــه ســـواری همـــکاران آبفـــا تایبـــاد بمناســـبت
شکســـت حصـــر آبـــادان

مدیــر امــور آب وفاضــاب شهرســتان تایبــاد از شناســایی و جمــع آوری
انش ــعابات غیرمج ــاز آب در ای ــن شهرس ــتان و برخ ــورد ب ــا متخلف ــان در
راس ــتای محق ــق ش ــدن عدال ــت اجتماع ــی خب ــر داد .
محمــد امیــن بابــا غیبــی بــا اشــاره بــه راه انــدازی اكیــپ هــای شناســایی
و قطــع انشــعابات غیرمجــاز در شــهرها و روســتاهای شهرســتان افــزود:
از ابت ــدای س ــال ج ــاری تاكن ــون بی ــش از  19فق ــره انش ــعاب غیرمج ــاز
در شهرس ــتان شناس ــایی و قط ــع ش ــده اس ــت.وی ب ــا تاکی ــد ب ــر ت ــداوم
شناس ــایی و قط ــع انش ــعابات غیرمج ــاز آب تصری ــح ك ــرد  :ب ــا برخ ــورد
جـــدی بـــا انشـــعابات غیرمجـــاز  ،بخشـــی از مشـــكل كـــم آبـــی مرتفـــع
میشـــود.

واگـــذاری  706فقـــره انشـــعاب آب در شـــهرها و
روســـتاهای شهرســـتان تایبـــاد
مدی ــر ام ــور آبف ــای شهرس ــتان تایب ــاد گف ــت :از ابت ــدای س ــال ج ــاری
تاکنـــون  706فقـــره انشـــعاب آب در تایبـــاد و شـــهرهای تابعـــه و
روســـتاهای تحـــت پوشـــش واگـــذار شـــده اســـت.
محمـــد امیـــن بابـــا غیبـــی  :از ایـــن تعـــداد  706فقـــره در شـــهرهای
تایبــاد  ،مشــهدریزه  ،کاریــز و ربــاط ســنگ و روســتاها تابعــه فــروش
رفت ــه ک ــه 439فق 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 ،
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تاکی ــد مع ــاون آبف ــا خراس ــان رض ــوی برمش ــارکت م ــردم
در اج ــرای پ ــروژه ه ــای آب و فاض ــاب
معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه فاضـــاب شـــرکت آب و فاضـــاب
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همزمـــان بـــا شـــروع جشـــنواره فراگیـــری نخســـتین واژه آب در
م ــدارس  ،جش ــن آب ب ــا حض ــور دان ــش آم ــوزان کالس اول ــی دبس ــتان
دکت ــر ش ــریعتی شهرس ــتان تایب ــاد برگ ــزار ش ــد.این مراس ــم ب ــا هم ــت
و تــاش ســرکار خانــم ســلیمانی آمــوزگار کالس اول ایــن مدرســه و بــا
رعای ــت پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی و ب ــدون پذیرای ــی برگزارش ــد .ای ــن
معل ــم کالس اول ــی گف ــت  :دانشآم ــوزان بهتری ــن مروج ــان فرهن ــگ
بهین ــه مص ــرف آب در خان ــواده ه ــا هس ــتند و میتوانن ــد ب ــا دریاف ــت
ش اصـــاح الگـــوی مصـــرف آب  ،آن را بـــه خانوادههـــا منتقـــل
آمـــوز 
کنن ــد.
ای ــن آم ــوزگار خ ــاق اف ــزود  :دان ــش آم ــوزان م ــی توانن ــد ب ــه عن ــوان
ســـفیران آب در مســـیر کاهـــش هدررفـــت آب نقـــش بســـزایی در
مدرس ــه و من ــازل ایف ــا کنن ــد.

فرمانـــده پایـــگاه مقاومـــت
بســـیج شـــهید حســـینی امـــور
آبفـــای شهرســـتان تایبـــاد
معرفـــی شـــد.
ســـرهنگ پاســـدار ابراهیـــم
بیــدل فرمانــده ناحیــه مقاومــت
بس ــیج س ــپاه شهرس ــتان تایب ــاد
طــی حکمــی مهــدی شــامیاتی از
کارکنـــان آبفـــای تایبـــاد را بـــه
عن ــوان فرمان ــده پای ــگاه بس ــیج
شـــهید حســـینی ایـــن امـــور
منصـــوب کـــرد .

خراس ــان رض ــوی گف ــت ::مش ــارکت م ــردم در اج ــرای ط ــرح ه ــای آب
و فاضـــاب بســـیاری از مشـــکالت ایـــن حـــوزه را برطـــرف مـــی کنـــد .
محمدســـهرابی در نشســـت بـــا شـــهردار و شـــورای شـــهر تایبـــاد بـــر
ض ــرورت پیگی ــری اح ــداث تصفی ــه خان ــه ب ــرای ای ــن ش ــهر را ض ــروری
دانس ــت و اظه ــار داش ــت :پس ــاب فاض ــاب مناس ــب ب ــرای اس ــتفاده
در زمی ــن ه ــای کش ــاورزی نیس ــت و بای ــد در ای ــن خص ــوص مدیری ــت
ش ــود .ب ــه گفت ــه وی نی ــاز م ــا ب ــه آب م ــی طلب ــد ت ــا ای ــن تصفی ــه خان ــه
هــر چــه زودتــر احــداث شــود .محمــد خــدادادی نائــب رئیــس شــورای
شــهر تایبــاد هــم بیــان کــرد  :درآمدهــای کاذب ســبب شــده ســرمایه
گـــذاران در حـــوزه هـــای دیگـــر ســـرمایه گـــذاری کننـــد و متاســـفانه
طــرح هایــی کــه ســود آنهــا بــرای ســال هــای آینــده اســت خیلــی مــورد
اســتقبال واقــع نمــی شــود .وی بــر فرهنــگ ســازی در ایــن خصــوص
تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت :جامعــه بایــد بیــش از پیــش بــا اهمیــت و
ضــرورت حفــظ منابــع آب آشــنا شــود .در ادامــه ایــوب سیدالحســینی
ش ــهردار تایب ــاد گف ــت  :مرم ــت آس ــفالت و روک ــش ب ــرای ش ــهرداری
هزین ــه ه ــای گزاف ــی دارد.وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :حف ــر چ ــاه ب ــا توج ــه
بـــه مـــرز دوغـــارون جهـــت تامیـــن آب غیـــر شـــرب راننـــدگان بســـیار
حائ ــز اهمی ــت اس ــت .

ب ــا حض ــور فرمان ــدار و مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب ترب ــت ج ــام آیی ــن
به ــره ب ــرداری از حف ــر و تجهی ــز چ ــاه آب ش ــرب روس ــتای تق ــی آب ــاد
ای ــن شهرس ــتان آغ ــاز ش ــد .ای ــن پ ــروژه ب ــه هم ــت و مش ــارکت بنی ــاد
فرهنگ ــی و نیک ــوکاری ح ــاج اکب ــر ابراهیم ــی اج ــرا ش ــد و  200خان ــوار
روس ــتایی ب ــا جمعی ــت  800نف ــر از آب ش ــرب بهداش ــتی به ــره من ــد
ش ــدند .ای ــن پ ــروژه ک ــه ش ــامل حف ــر و تجهی ــز ی ــک حلق ــه چ ــاه عمی ــق
 ،آزمای ــش پمپ ــاژ و ویدی ــو مت ــری س ــاختمان چ ــاه و بازس ــازی و رن ــگ
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برگـــزاری اولیـــن گـــرد همایـــی مدیـــران و مســـئوالن
مشـــترکین منطقـــه  3آبفـــا درتربـــت جـــام

اولیـــن گردهمایـــی مدیـــران آب و فاضـــاب و مســـئولین مشـــترکین
منطق ــه  3شهرس ــتان ه ــای س ــرخس – فریم ــان – تایب ــاد – باخ ــرز و
صال ــح آب ــاد در ترب ــت ج ــام برگ ــزار ش ــد.مدیرو مس ــئول مش ــترکین
آبف ــا ترب ــت ج ــام در ای ــن نشس ــت گزارش ــی از عملک ــرد ش ــش م ــاه را
ارائ ــه دادن ــد در ادام ــه مع ــاون خدم ــات مش ــترکین و درآم ــد آبف ــا
خراس ــان رض ــوی ضم ــن تبیی ــن راهبرده ــای یکپارچ ــه س ــازی ش ــرکت
هــای آب و فاضــاب شــهری بــر ضــرورت توجــه جــدی بــه حــوزه خدمــات
مش ــترکین تاکی ــد کرد.محم ــد س ــلطانی توج ــه ب ــه مس ــائل اجتماع ــی
و مـــراودات مردمـــی  ،اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای تخصصـــی ،فنـــی و
تجهیزات ــی موج ــود در ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب اس ــتانی ،خدم ــات
رس ــانی و برخ ــورد صحی ــح ب ــا ارب ــاب رج ــوع را یک ــی از اولوی ــت ه ــای
کاری دانس ــت .در ادام ــه مدی ــران دفات ــر نظ ــارت ب ــر درآم ــد  ،وص ــول
مطالبــات  ،خدمــات مشــترکین و درآمــد و تعرفــه هــا بــه پرســش هــای
حاض ــران پاس ــخ دادن ــد.

مشـــکل آب شـــرب  5روســـتا در خراســـان رضـــوی بـــه
هم ــت ی ــک بنی ــاد خیری ــه رف ــع ش ــد
مشــکل آب شــرب  5روســتا بــا چهــار هــزار نفــر جمعیــت در شهرســتان
تربــت جــام بــه همــت بنیــاد خیریــه حــاج اکبــر ابراهیمــی رفــع شــد.
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب ترب ــت ج ــام در همی ــن رابط ــه گفت:ای ــن
بنی ــاد تاکن ــون س ــه پ ــروژه آبرس ــانی روس ــتایی در شهرس ــتان ترب ــت

ج ــام اج ــرا ک ــرده اس ــت و ی ــک پ ــروژه ب ــزرگ ه ــم در دس ــت اق ــدام
دارد.
محســـن عبداللهـــی افـــزود :پـــروژه اول روســـتای ســـنگ آتـــش
بـــا 100خانـــوار و 350نفـــر جمعیـــت وپـــروژه دوم ســـه روســـتا بـــا
700خانـــوارو ســـه هـــزار نفـــر جمعیـــت را آبرســـانی کـــرد.
وب ــا اج ــرای پ ــروژه س ــوم نی ــز روس ــتای تق ــی آب ــاد ب ــا 200خان ــوارو
650نفـــر جمعیـــت از آب شـــرب پایـــدار برخوردارخواهـــد شـــد.
وی اعتبــار صــرف شــده در اجــرای ایــن ســه پــروژه را  17میلیــارد ریال
اع ــام ک ــرد و ب ــا اش ــاره ب ــه آغ ــاز پ ــروژه آبرس ــانی ب ــه هش ــت روس ــتای
دهس ــتان ج ــام در قال ــب دو ف ــاز ب ــه هم ــت ای ــن بنی ــاد یادآورش ــد :در
هــر فــاز ایــن پــروژه چهــار روســتا آبرســانی مــی شــوند.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه 70درص ــد ف ــاز اول ای ــن پ ــروژه اج ــرا ش ــده اس ــت
ادام ــه داد :در ای ــن مرحل ــه ه ــزار خان ــوار ب ــا چه ــار ه ــزار نف ــر جمعی ــت
تح ــت پوش ــش ق ــرار م ــی گیرن ــد.
عبدالله ــی اعتب ــار اج ــرای ف ــازاول ای ــن پ ــروژه را 100میلیاردری ــال
بــرآورد کــرد کــه تاکنــون 75میلیاردریــال هزینــه در برداشــته اســت.

●جغتای
روس ــتای 800نف ــری منی ــدر شهرس ــتان جغت ــای از آب
ش ــرب برخ ــوردار ش ــد
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●تربت جام
 200خانــوار روســتای تقــی آبــاد شهرســتان تربــت جــام
از آب شــرب بهداشــتی بهــره منــد شــدند

آمیـــزی مخـــزن ذخیـــره هوایـــی  40متـــر مکعبـــی اســـت بـــا اعتبـــار
 6میلیـــارد ریـــال اجـــرا شـــد .در پایـــان مراســـم از زحمـــات محســـن
عبداللهــی مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان تربــت جــام بــا اهــداء
لــوح از طــرف امــام جمعــه نصرآبــاد و فرمانــدار شهرســتان تربــت جــام
تقدی ــر بعم ــل آم ــد.

مدیرامــور آب و فاضــاب جغتــای از اجــرای شــبکه توزیــع آب روســتای
منیــدر ایــن شهرســتان خبــر داد.
عل ــی یعقوب ــی بخش ــی از ای ــن پ ــروژه ب ــا خودی ــاری و بخش ــی ه ــم ب ــه
ص ــورت پیمان ــکاری اج ــرا ش ــد.وی ای ــن پ ــروژه را ش ــامل س ــه ه ــزار
مت ــر مت ــر لول ــه گ ــذاری  90 ،م ــورد نوس ــازی و نص ــب انش ــعابات ب ــه
ص ــورت خودی ــاری و س ــاخت س ــه ب ــاب حوضچ ــه ش ــیرآالت  ،اج ــرای
 500متـــر لولـــه گـــذاری بـــا لولـــه  160پلـــی اتیلـــن ونصـــب  6عـــدد
شـــیر فلکـــه در قالـــب واگـــذاری بـــه پیمانـــکار اجـــرا شد.روســـتای
کوهس ــتای منی ــدر در فاصل ــه  55کیلومت ــری مرک ــز شهرس ــتان واق ــع
است.

●چناران
تحویـــل روســـتاهای تحـــت پوشـــش چنـــاران بـــه امـــور
گلبه ــار

●خلیل آباد
مشـــکل کـــم آبـــی خلیـــل آبـــاد بـــرای چنـــد ســـال رفـــع
مـــی شـــود
مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا فرمان ــدار
خلیـــل آبـــاد و نماینـــده مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـامی دیـــدار
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بازدید سرزده فرماندار از امورخلیل آباد

فرمان ــدار خلی ــل آب ــاد از ام ــور آب وفاض ــاب شهرس ــتان خلی ــل آب ــاد
ب ــه ط ــور س ــرزده بازدی ــد کرد.ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ام ــور آب
وفاض ــاب شهرس ــتان خلی ــل آب ــاد دکت ــر قاس ــم پ ــور در ای ــن بازدی ــد
نحـــوه ارائـــه خدمـــات بـــه شـــهروندان را مشـــاهده و بـــا تعـــدادی از
مراجع ــان گفتگ ــو ک ــرد .وی همچنی ــن درنشس ــت ب ــا مدیرام ــور خلی ــل
آب ــاد از ت ــاش هم ــکاران در تامی ــن آب ش ــرب ش ــهرها و روس ــتاهای

کســـب رتبـــه اول اســـتانی مســـابقات قرآنـــی توســـط
همـــکار امـــور خلیـــل آبـــاد

احم ــد عزم ــی همکارش ــاغل درواح ــد کنت ــرل کیف ــی ومس ــئول رواب ــط
عمومـــی وفرهنگـــی امـــور آبفـــای خلیـــل آبـــاد ،مقـــام اول مســـابقات
قرائــت قــرآن را درســیزدهمین دوره مســابقات قرآنــی وزارت نیــرو
در اســـتان خراســـان رضـــوی کســـب کـــرد وبـــه مرحلـــه کشـــوری راه
یاف ــت.

●خواف
تعویض الکتروپمپ چاه شماره دو شهر خواف
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روس ــتاهای تح ــت پوش ــش آبف ــای چن ــاران تفکی ــک و بخ ــش مرب ــوط ب ــه
ش ــهر گلبه ــار ب ــه ام ــور آبف ــای گلبه ــار تحوی ــل داده ش ــد .
ایــن تحویــل گیــری در جلســه ای بــا حضــور محمــد عبــاس زاده معــاون
مناب ــع انس ــانی و تحقیق ــات  ،محمودرض ــا م ــوذن مدی ــر دفت ــر مناب ــع
انس ــانی  ،محم ــد س ــلطانی مع ــاون مش ــترکین و درآم ــد  ،مه ــدی جه ــان
طلـــب معاونـــان بهـــره بـــرداری و توســـعه آب و فاضـــاب  ،مســـعود
افرون ــد مدی ــر آبف ــای چن ــاران ومصطف ــی محم ــدی مدی ــر آبف ــای گلبه ــار
انج ــام ش ــد.

و گف ــت و گ ــو ک ــرد .ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ام ــور آب وفاض ــاب
شهرس ــتان خلی ــل آب ــاد مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رض ــوی در ای ــن دی ــدار گف ــت :مش ــکل ک ــم آب ــی خلی ــل آب ــاد ب ــا حف ــر
ی ــک حلق ــه چ ــاه ب ــرای چن ــد س ــال رف ــع م ــی شود.س ــید ابراهی ــم عل ــوی
افـــزود :ایـــن چـــاه تـــا دهـــه فجـــر امســـال حفـــر  ،تجهیـــز و بـــه بهـــره
ب ــرداری م ــی رس ــد.به گفت ــه وی ب ــا توج ــه ب ــه مش ــکالت وکمبوده ــای
آب ش ــرب در خلی ــل آب ــاد در س ــال ج ــاری نی ــز ی ــک حلق ــه چ ــاه حف ــر و
وارد م ــدار ش ــد.علوی ب ــه ط ــرح ه ــای عمران ــی ح ــوزه آب خلی ــل آب ــاد
اشــاره کــرد و از صــرف 30میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای اجــرای مجتمــع
آبرس ــانی در دس ــت اح ــداث ب ــرکال ای ــن شهرس ــتان ب ــا 20کیلومت ــر
خ ــط انتق ــال خب ــرداد.وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :ای ــن مجتم ــع ک ــه ش ــهر
خلی ــل آب ــاد و پن ــج روس ــتای شهرس ــتان را پوش ــش م ــی ده ــد ده ــه
فج ــر امس ــال افتت ــاح خواه ــد ش ــد .ابراهی ــم قاس ــم پ ــور ،فرمان ــدار
خلی ــل آب ــاد ه ــم ب ــر رف ــع مش ــکل کمب ــود آب شهرس ــتان و تامی ــن آب
گلخانــه هــا ومجتمــع هــای گلخانــه ای تاکیــد کــرد وحجــت االســام نیــک
بی ــن نماین ــده م ــردم شهرس ــتان ه ــم خواس ــتار رف ــع مش ــکالت آب ــی
روس ــتای پرجمعی ــت م ــزده ش ــد ک ــه مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــا اس ــتان
نس ــبت ب ــه پیگی ــری موض ــوع ق ــول مس ــاعد داد .محم ــد کاظم ــی مدی ــر
ام ــور آب و فاض ــاب خلی ــل آب ــاد نیزب ــا اش ــاره ب ــه  24ه ــزار مش ــترک
تحــت پوشــش اظهارامیــدواری کــرد بــا تکمیــل پــروژه هــای در دســت
اقــدام مشــکل کمبــود آب مشــترکان در پیــک مصــرف تابســتان رفــع
ش ــود.

شهرس ــتان و پاس ــخگویی مناس ــب ب ــه ارب ــاب رج ــوع قدردان ــی ک ــرد.

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف از تعویـــض
الکتروپم ــپ 384کیلووات10طبق ــه چ ــاه ش ــماره دو ای ــن ش ــهر خب ــر
داد.جــواد ســاالری افــزود :بــه علــت ســوختن الکتروپمــپ ،آب برخــی
از مناطــق شــهر خــواف دچــار افــت فشــار شــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه
عل ــت س ــوختگی پم ــپ نوس ــانات ب ــرق ب ــود ،بی ــان ک ــرد :ب ــا دریاف ــت
گ ــزارش تی ــم اتفاق ــات آبف ــای شهرس ــتان خ ــواف در مح ــل حاض ــر و
ظـــرف  5ســـاعت الکتروپمـــپ معیـــوب را تعویـــض کردنـــد.

●خوشاب
آغاز عملیات جابجایی چاه شماره  2سلطان آباد

بررســـی مشـــکالت آبرســـانی روســـتای نـــوده انقـــاب
شهرســـتان خوشـــاب

●رشتخوار
نقش ــه ب ــرداری ام ــاک و تاسیس ــات آبف ــای شهرس ــتان
رش ــتخوار

عملی ــات نقش ــه ب ــرداری و تهی ــه نقش ــه ه ــای کاداس ــتر از تاسیس ــات
آبرس ــانی ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان رش ــتخوار انج ــام ش ــد.
محم ــد ج ــواد نجف ــی سرپرس ــت آبف ــای رش ــتخوار ضم ــن اش ــاره ب ــه
نام ــه دفت ــر حقوق ــی تحصی ــل و تمل ــک اراض ــی ش ــرکت آب و فاض ــاب
خراس ــان رض ــوی در خص ــوص جانمائ ــی و تهی ــه نقش ــه ه ــای کاداس ــتر
تاسیســـات آبرســـانی شهرســـتان رشـــتخوار گفـــت :بـــا پیگیـــری
بعم ــل آم ــده و هماهنگ ــی ب ــا دفت ــر ثب ــت اس ــناد و ام ــاک شهرس ــتان
رش ــتخوار نقش ــه ب ــرداری از تاسیس ــات محص ــور در دس ــتور کار ای ــن
امــور قــرار گرفــت کــه در گام اول نقشــه هــای مربوطــه تهیــه و بــرای
اقدام ــات بع ــدی تحوی ــل اداره ثب ــت و اس ــناد شهرس ــتان رش ــتخوار
ش ــد.

تهاتر مطالبات امور رشتخوار با شهرداری

جلســه بررســی مشــکالت آبرســانی خیابــان امــام رضــا روســتای نــوده
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 40درص ــد از مطالب ــات ام ــور آب و فاض ــاب رش ــتخوار و ش ــهرداری
ای ــن ش ــهر تهات ــر ش ــد.
سرپرســـت آبفـــای رشـــتخوار گفـــت :بـــا توجـــه بـــه افزایـــش بدهـــی
شــهرداری رشــتخوار  40درصــد ازحســاب هــای فــی مابیــن ایــن امــور
بــا شــهرداری بــه مبلــغ  440میلیــون ریــال در شــش ماهــه اول ســال
ج ــاری تهاترش ــد.

 70ه ــزار راس دام روس ــتایی عام ــل کمب ــود آب ش ــرب
در شهرس ــتان رش ــتخوار

سرپرســـت امـــور رشـــتخوار نگـــه داری  70هـــزار راس دام در
واحدهـــای مســـکونی روســـتایی را عامـــل کمبـــود آب شـــرب در
شهرســـتان دانســـت.
محمدج ــواد نجف ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اج ــاره چ ــاه از بخ ــش خصوص ــی ب ــرای
تامی ــن آب مش ــترکان ب ــر جداس ــازی آب ش ــرب از دام تاکی ــد ک ــرد.
وی منابــع تامیــن آب شــرب شهرســتان رشــتخوار را  22حلقــه چــاه در
روســتاها و  5حلقــه چــاه در شــهرهای رشــتخوار و جنــگل اعــام کــرد
وی اف ــزود :در س ــال ج ــاری ب ــه دلی ــل ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا مص ــرف
آب تـــا 25درصـــد افزایـــش داشـــت کـــه همیـــن امـــر موجـــب بـــروز
مش ــکالت ک ــم آب ــی و ک ــم فش ــاری در روس ــتاها ش ــد.
نجف ــی حف ــر ش ــش حلق ــه چ ــاه در شهرس ــتان را از مهمتری ــن برنام ــه
ه ــای س ــال آین ــده برش ــمرد و خواس ــتار اس ــتفاده از ظرفی ــت مع ــادن
منطق ــه در اج ــرای پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی ش ــد وبی ــان ک ــرد درص ــورت
عملــی نشــدن ایــن برنامــه هــا شهرســتان رشــتخواردر ســال آینــده بــا
بح ــران ک ــم آب ــی مواج ــه خواه ــد ش ــد.

●زاوه
مشـــکل کمبـــود آب شـــرب روســـتای ســـاق شهرســـتان
زاوه مشـــخص شـــد
بــا هــدف بررســی و پیگیــری و رفــع مشــکل کمبــود آب شــرب روســتای
ســاق شهرســتان زاوه جلســه مشــترکی در محــل بخشــداری ســلیمان،
ب ــا حض ــور مدی ــر ام ــور و کارشناس ــان به ــره ب ــرداری ،بخش ــدار و ام ــام
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ب ــه دلی ــل کاه ــش ش ــدید آبده ــی چ ــاه آب ش ــرب ش ــماره  2س ــلطان
آب ــاد ،جابجای ــی ای ــن منب ــع آب ــی آغ ــاز ش ــد.امید م ــی رود ب ــا حف ــر و
بهرب ــرداری از ای ــن چ ــاه مش ــکل کمب ــود آب ش ــرب مش ــترکین ش ــهر
س ــلطان آب ــاد رف ــع ش ــود.

انقــاب شهرســتان خوشــاب برگــزار شــد.
جعفـــر اســـماعیلی نیـــا سرپرســـت امـــور آبفـــای شهرســـتان در ایـــن
نشســـت اظهارداشـــت :بـــه دلیـــل فرســـودگی لولـــه و اتفاقـــات بـــاال
حـــدود  ۵۰۰متـــر از مســـیر شـــبکه توزیـــع خیابـــان امـــام رضـــا (ع)
ظ ــرف ی ــک م ــاه ب ــا هم ــکاری آبف ــای شهرس ــتان ،بخش ــداری ،ش ــورای
اس ــامی و دهی ــاری روس ــتای ن ــوده انق ــاب بهس ــازی خواه ــد ش ــد.

محمدج ــواد نجف ــی اف ــزود:آب به ــای انش ــعابات فض ــای س ــبز و اماک ــن
ش ــهرداری ب ــا مطالب ــات ش ــهرداری از آبف ــای رش ــتخوار باب ــت حف ــاری و
تخری ــب معاب ــر و آس ــفالت تهات ــر ش ــد.
سرپرست امور رشتخواراعالم کرد:

●داورزن
آغ ــاز پ ــروژه اص ــاح وبازس ــازی مجتم ــع مه ــر شهرس ــتان
داورزن

جمعــه ســلیمان برگــزار شــد.
مدی ــر ام ــور شهرس ــتان در ای ــن نشس ــت بی ــان داش ــت :ای ــن ام ــور
بـــرای رفـــع مشـــکل آب شـــرب روســـتا در دو مرحلـــه اقـــدام بـــه
تعویــض الکتروپمــپ ایســتگاه هــای پمپــاژ شــماره  1و  2مجتمــع ســاق
کرد.قاســمی بــا بیــان اینکــه مشــکل فنــی در تأمیــن آب وجــود نــدارد
 ،دلی ــل ب ــروز مش ــکل را مص ــارف ب ــاال و اس ــتفاده از آب در مص ــارف
غیــر شــرب دانســت و افــزود :کمبــود موجــود بــا توجــه ویــژه مــردم و
رعای ــت الگ ــوی مص ــرف ،ح ــل خواه ــد ش ــد.

مدیـــر آبفـــا زاوه بـــه همـــراه ناظـــر فنـــی و کارشـــناس بهـــره بـــرداری
ام ــور از ف ــاز  4پ ــروژه آبرس ــانی مجتم ــع ش ــیرخون شهرس ــتان زاوه
بازدیــد و از نزدیــک رونــد پیشــرفت اجــرای پــروژه را مــورد بررســی
قراردادند.ایـــن پـــروژه شـــامل احـــداث مخـــزن  200متـــر مکعبـــی
روس ــتای ب ــرزو ،اص ــاح خ ــط انتق ــال مجتم ــع چاق ــه  -پط ــرو و اص ــاح
و بروزرس ــانی ش ــبکه توزی ــع داخل ــی روس ــتاهای پط ــرو و ب ــرزو م ــی
باش ــد .در ای ــن بازدی ــد ب ــر رعای ــت ن ــکات فن ــی و اس ــتانداردهای الزم
در اج ــرای پ ــروژه تأکی ــد ش ــد.
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ش ــهرک ام ــام عل ــی (ع)داورزن از آب ش ــرب برخ ــوردار
ش ــد

مدی ــر ام ــور آب وفاض ــاب شهرس ــتان داورزن گف ــت :ش ــهرک ام ــام
عل ــی (ع) ای ــن ش ــهر از آب ش ــرب برخ ــوردار ش ــد.وی گف ــت :ش ــهرک
امــام علــی (ع) ایــن شهرســتان بــا رفــع موانــع  ،باالخــره بعــد از گذشــت
س ــال ه ــا ب ــه ش ــبکه توزی ــع ای ــن شهرس ــتان متص ــل ش ــد.محمدرضا
حقانـــی نســـب افـــزود: :ایـــن شـــهرک بـــا همـــت وپیگیـــری فـــراوان ،
دریافــت مجــوز از شــهرداریو اجــرای خــط انتقــال و اتصــال بــه شــبکه
توزیــع ،از آب شــرب بهداشــتی پایــدار بهــره منــد شــد.وی از آمادگــی
ای ــن ام ــور ب ــرای واگ ــذاری انش ــعاب ب ــه متقاضی ــان خب ــرداد و اظه ــار
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ف ــاز  4پ ــروژه آبرس ــانی مجتم ــع ش ــیرخون شهرس ــتان
زاوه عملیات ــی ش ــد

در دومی ــن روز از هفت ــه دف ــاع مق ــدس ،کلن ــگ اج ــرای پ ــروژه اص ــاح
و بازســـازی ایس ــتگاه پمپ ــاژ از عم ــودی بـــه ش ــناور ،محوطـــه س ــازی
 ،ســـاخت دیـــوار ســـاحلی بـــرای محافظـــت از ســـیل و اجـــرا وترمیـــم
حصارکش ــی مجتم ــع مه ــر در روس ــتای مه ــر شهرس ــتان داورزن ک ــه
در ســـیل ســـهمگین 23فروردیـــن مـــاه خســـاراتی خـــورده بـــود طـــی
مراســـمی بـــه زمیـــن زده شـــد.مدیرامور آب و فاضـــاب شهرســـتان
داورزن ای ــن مراس ــم ب ــا حض ــور ام ــام جمع ــه ،فرماندار،مس ــئولین
نظام ــی و انتظام ــی و تع ــدادی از روس ــای ادارت شهرس ــتان در مح ــل
چ ــاه مجتم ــع مه ــر برگ ــزار ش ــد گف ــت :ای ــن پ ــروژه ب ــا چه ــار میلی ــارد
ریــال (400میلیــون تومــان) اعتبــار طــی دو مــاه اجــرا خواهــد شــد.به
گفت ــه محمدرض ــا حقان ــی نس ــب چ ــاه و پمپ ــاژ مجتم ــع ب ــه جه ــت ع ــدم
قط ــع آب پ ــس از س ــیل  ،ب ــا ت ــاش هم ــکاران ام ــور ب ــه ص ــورت موق ــت
راه ان ــدازی ش ــد و در انتظ ــار تامی ــن اعتب ــارو معرف ــی پیمان ــکار ب ــود.
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :ای ــن مجتم ــع ب ــرای پن ــج روس ــتا و ه ــزارو 300
مش ــترک در قال ــب  780خان ــوار ب ــا جمعیت ــی بال ــغ ب ــر ه ــزارو 310نف ــر
آب بهداش ــتی پای ــدار تولی ــد م ــی کن ــد.
همچنی ــن مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب ش ــرکت آب و فاض ــاب
خراس ــان رض ــوی از پ ــروژه ه ــای در ح ــال اج ــرا و اص ــاح و بازس ــازی
مجتمــع مهــر شــهر داورزن بازدیــد کرد.مهــدی جهــان طلــب بــا حضــور
در منطق ــه رون ــد اج ــرای پ ــروژه آبرس ــانی روس ــتای غی ــر برخ ــوردار
س ــاروق و اص ــاح و بازس ــازی مجتم ــع مه ــر را بررس ــی ک ــرد.در ای ــن
بازدیــد مدیرامــورآب و فاضــاب شهرســتان داورزن هــدف از اجــرای
ایــن پــروژه هــا را رفــع مشــکل و عــدم قطــع آب شــرب روســتای مهــر
در مواقـــع ســـیالب و تامیـــن آب روســـتاهای غیـــر برخـــوردار اعـــام
کرد.حقانـــی نســـب افـــزود :در فـــاز بعـــدی چهـــار روســـتای دیگـــر از

آب ش ــرب مناس ــب برخوردارخواهن ــد ش ــد .وی ای ــن ف ــاز را ش ــامل
اج ــرای خ ــط انتق ــال س ــاروق ت ــا کای ــف  ،س ــاخت 2ب ــاب مخ ــزن ذخی ــره و
احــداث فشــار شــکن بتنــی  ،موتــور خانــه وحصارکشــی اعــام کــرد کــه
45میلی ــارد ری ــال هزین ــه در برخواه ــد داش ــت.معاون به ــره ب ــرداری
وتوس ــعه آب ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ه ــم ب ــا اش ــاره
ب ــه اهمی ــت درآمده ــا  ،ب ــه ارائ ــه راهکاره ــا پرداخ ــت و در خص ــوص
مس ــایل مرب ــوط ب ــه به ــره ب ــرداری و ه ــدر رف ــت آب  ،وص ــول مطالب ــات
،بهداش ــت و ...در ش ــهر وروس ــتاها چن ــد راه ــکار مط ــرح ک ــرد.

داشـــت :بـــه دلیـــل نبـــود تاسیســـات زیربنایـــی آب مالـــکان رغبتـــی
ب ــرای س ــکونت در ای ــن ش ــهرک نداش ــتند.

اقدامات آبفا داورزن برای کمک به سیل زدگان

مخ ــازن و تاسیس ــات ش ــهید خ ــادم الش ــریعه و ب ــا رایزن ــی و هم ــكاری
اداره ب ــرق شهرس ــتان انج ــام ش ــد.

●سرخس
بـــرج هـــای نـــوری مخـــازن و تاسیســـات شـــهید خـــادم
الشـــریعه ســـرخس راه انـــدازی شـــد

كلیـــه پروژكتورهـــا و بـــرج هـــای نـــوری مخـــازن و تاسیســـات شـــهر
ســـرخس ســـرویس و راه انـــدازی شـــد.
ایـــن اقـــدام در راســـتای ارتقـــاء ســـطح امنیـــت و روشـــنایی محوطـــه
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●طرقبه شاندیز
محدویـــت هـــای کرونایـــی باعـــث کاهـــش مصـــرف آب
شـــرب در طرقبـــه شـــاندیز شـــد

ب ــه گفت ــه مدی ــر ام ــور آبف ــا س ــرخس دس ــتگاه كل ــر زن برق ــی ب ــرای
بهب ــود وارتق ــاء كل ــر باقیمان ــده ش ــبكه توزی ــع مجتم ــع جواداالئم ــه (ع)
پ ــل خات ــون ای ــن شهرس ــتان نص ــب ش ــد.امیر پ ــور وحدت ــی اف ــزود:
ایـــن سیســـتم بـــا توجـــه بـــه مســـافت در مســـیر خـــط انتقـــال و بـــا
هـــدف اســـتاندارد ســـازی كلـــر در ابتـــدا وانتهـــای شـــبكه توزیـــع و
ارتق ــاء س ــطح كیف ــی و موازی ــن بهداش ــتی آب ش ــرب در س ــه راه ــی
روســتای شــورقلعه (صاحبــداد ) نصــب شــد .وی اعــام کــرد :مجتمــع
جواداالئمــه (ع) هفــت روســتا بــا جمعیتــی بالــغ بــر 4هــزارو 500نفــر
را تحـــت پوشـــش دارد.

برگـــزاری جلســـه تخصصـــی آبـــداران شهرســـتان
ســـر خس
جلس ــه تخصص ــی ب ــا آب ــداران شهرس ــتان س ــرخس برگ ــزار ش ــد.در
ایـــن نشســـت بـــر تطبیـــق آبـــداران بـــا قوانیـــن و شـــرایط جدیـــد و

ســومین جلســه بهــره بــرداری وآب بحســاب نیامــده درامورآبفاطرقبــه
شاندیزبرگزارشـــد.مدیر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان طرقبـــه
ش ــاندیز در ای ــن جلس ــه اع ــام ک ــرد :محدودی ــت ه ــای ناش ــی از م ــوج
اول شــیوع کرونــا باعــث کاهــش مصــرف آب شــرب در ایــن شهرســتان
گردشـــگری ییالقـــی شـــد.علی اصغـــر پاکـــروان افـــزود :بـــر اســـاس
مصوب ــه س ــتاد مقابل ــه ب ــا کرون ــا وی ــروس در اس ــتان خراس ــان رض ــوی

شــمــــــــــــــاره ،160مـ ــهـ ــر مـ ــاه 1399

فرمانــدار  ،بخشــدار  ،مدیــران و روســای ادارت شهرســتان داورزن ،
مدیــر آب منطقــه ای وروســای ادارات گاز و بنیــاد مســکن شهرســتان
ســـبزوار ازمناطـــق ســـیل زده و پیشـــرفت کار در روســـتای تخریـــب
ش ــده بهانگ ــر بازدی ــد کردن ــد.
در ایــن بازدیــد کــه بــا هــدف بررســی رونــد پیشــرفت طــرح جابجایــی
روس ــتای بهانگ ــر انج ــام ش ــد مدی ــران ب ــه پرس ــش ه ــای اهال ــی پاس ــخ
دادن ــد.
ندائـــی مســـئول روابـــط عمومـــی آب و فاضـــاب شهرســـتان داورزن
ه ــم ب ــه عن ــوان نماین ــده ای ــن اداره در پاس ــخ ب ــه س ــواالت اهال ــی و
فرمان ــدار ،در خص ــوص زی ــر س ــاخت و جابجای ــی روس ــتا گف ــت :مدی ــر
امــور بــه جــد پیگیــر مســایل تامیــن اعتباربــوده و مکاتباتــی بــا اســتان
انج ــام داده اس ــت ،وهمانط ــور ک ــه اص ــاح و بازس ــازی تاسیس ــات آب
روس ــتای مه ــر آغ ــاز ش ــد  ،امیدواری ــم ب ــا تامی ــن اعتب ــارو هم ــکاری
بنی ــاد مس ــکن س ــبزوار ،ه ــر چ ــه زودت ــر ،کار درروس ــتای بهانگره ــم
شـــروع شـــود.وی افـــزود :در خصـــوص آب شـــرب ســـیل زدگان در
مناط ــق اس ــکان داده ش ــده در ح ــال حاض ــر مش ــکلی نیس ــت و س ــیل
زدگان در ح ــال حاض ــر از آب ش ــرب س ــالم و پای ــدار بص ــورت رای ــگان
در مح ــل اس ــکان موق ــت برخوردارن ــد.

نصـــب کلـــر زن برقـــی در مجتمـــع جـــواد االئمـــه (ع)
شهرســـتان ســـرخس

تـــاش بـــرای ارائـــه خدمـــات بهتـــر و مفیدتـــر بـــه مشـــتركین تاکیـــد
ش ــد.درابتدای جلس ــه مس ــئول واح ــد مش ــتركین آبف ــا س ــرخس ب ــه
تش ــریح نح ــوه وص ــول مطالب ــات مع ــوق پرداخ ــت و روش ه ــای صحی ــح
قرائ ــت را ب ــه آب ــداران آم ــوزش داد.در ادام ــه مدی ــر واح ــد كنت ــرل
كیفـــی اموربـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت تامیـــن آب شـــرب بهداشـــتی
وكلرســـنجی خواســـتارارتقای ســـطح همكاریهـــای آب وفاضـــاب
وش ــبكه بهداش ــت در رابط ــه ب ــا تامی ــن وح ــل مش ــكالت بهداش ــتی آب
ب ــا ه ــم اندیش ــی و تعام ــل ف ــی مابی ــن ش ــد.

ورود گردش ــگران در م ــوج اول کرون ــا ب ــه ش ــهرهای طرقب ــه وش ــاندیز
ممنــوع و همیــن موضــوع باعــث کاهــش مصــرف آب در ایــن شهرســتان
ش ــدوی ب ــا بی ــان اینک ــه در پ ــی اج ــرای ط ــرح یکپارچ ــه س ــازی ش ــرکت
ه ــای آب وفاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی حدودس ــه هزاراش ــتراک ب ــه
آم ــار مش ــترکین تح ــت پوش ــش امورآبف ــا طرقب ــه شـــاندیز اف ــزوده
ش ــده اس ــت اظه ــار داش ــت :در چه ــار م ــاه اول س ــال گذش ــته ح ــدود
یــک میلیــون و 900مترمکعــب آب شــرب در ایــن شهرســتان مصــرف
ش ــد ک ــه ای ــن رق ــم در س ــال ج ــاری ب ــا  143ه ــزار مترمکع ــب کاه ــش
ب ــه ی ــک میلی ــون و 755ه ــزار مترمکع ــب رس ــید.
درادامـــه مصوبـــات قبلـــی کمیتـــه بهـــره بـــرداری مـــرور شـــد کـــه
مدیرامورضمـــن قدردانـــی ازپیگیـــری مـــوارد واتحـــاد وهمدلـــی
کارکن ــان  ،برحف ــظ رعای ــت حق ــوق ش ــهروندی وکرام ــت ارب ــاب رج ــوع
تاکیـــد کـــرد.

بررسی مشکالت آبرسانی روستای ازغد طرقبه

احیاء وبازسازی چاه شماره سه طرقبه
چـــاه شـــماره ســـه طرقبـــه احیـــاء وبازســـازی شـــد.رئیس اداره بهـــره
بــرداری وتوســعه آب امورطرقبــه شــاندیز گفــت :ایــن چــاه بــه دلیــل
بــاال آمــدن الکتروپمــپ دچارنقــص فنــی شــده بــود کــه پــس ازبررســی
ویدئومت ــری مش ــخص ش ــدلوله جدارچ ــاه درس ــه نقط ــه دچاردفورم ــی
ش ــده اس ــت.
ه ــادی اللهی ــاری هزین ــه اج ــرای ای ــن پ ــروژه را بال ــغ بر450میلی ــون
ریـــال در اعـــام کـــرد و افـــزود :چـــاه مذبوربـــا دبـــی 33لیتربرثانیـــه
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●فریمان
بازدیــد معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب آبفا خراســان
رضــوی از پــروژه هــای امــور فریمان

واردمداربه ــره ب ــرداری ش ــد.

اخذگواهینامـــه ایمنـــی آب بـــرای روســـتای گراخـــک
طرقبـــه

امـــورآب وفاضـــاب طرقبـــه شـــاندیزموفق بـــه اخذگواهینامـــه
برنامـــه ایمنـــی آب مجتمـــع آبرســـانی روســـتایی گراخـــک ابـــرده
شـــد.مدیرامورآبفاطرقبه شـــاندیز اظهارداشـــت :آبفـــا طرقبـــه
ش ــاندیز بات ــاش کارشناس ــان آزمایش ــگاه کنت ــرل کیف ــی وبهداش ــت
امورومدیـــران ســـتادی موفـــق شـــد بـــرای اولیـــن باردرخراســـان
رضـــوی وبـــه عنـــوان تنهـــا امـــور گواهینامـــه "ایمنـــی آب مجتمـــع
آبرس ــانی روس ــتای "گراخ ــک"ا را دریاف ــت کند.عل ــی اصغ ــر پاک ــروان
بااش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــن گواهینام ــه توس ــط دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی
مشهدصادرشــده افــزود :برنامــه ایمنــی آب مســتمربوده و انتظارمــی
رود دردوره دوم چرخ ــه برنام ــه ایمن ــی آب نس ــبت ب ــه بازبین ــی دوره
ای وکاه ــش مخاط ــرات احتمال ــی وبهبودهرچ ــه بیش ــتر اج ــزاء س ــامانه
آبرســانی اهتمــام واقــدام موثــری بعمــل آید.محمودزاده-کارشــناس
کنتــرل کیفــی وبهداشــت آزمایشــگاه امورنیزضمــن تشکرازمســاعدت
هــای همــکاران ومدیــران ســتادی براجــرای ایمنــی آب دردیگرمجتمــع
هــای آبرســانی شهرســتان تاکیدکردوازاخــذ گواهینامــه برنامــه ایمنــی

مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رض ــوی ازپ ــروژه ه ــای در ح ــال اج ــرای ام ــور آبف ــا فریم ــان بازدی ــد
ک ــرد.
در ابتـــدا طـــی جلســـه ای رضایـــی مدیـــر امورفریمـــان بـــه همـــراه
کارشناســـان بهـــره بـــرداری امـــور گـــزارش وضعیـــت تامیـــن آب و
آبرســـانی بـــه روســـتاها و شـــهر هـــای تابعـــه امـــور را ارائـــه کردنـــد
.س ــپس مه ــدی جه ــان طل ــب گف ــت  :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط فعل ــی م ــی
بایســـت از تمامـــی داشـــته هـــا و پتانســـیل نیروهـــا و تجهیـــزات در
راســتای ارائــه خدمــات بــه مــردم بهــره بــرد و در خصــوص پیــش بــرد
اه ــداف ش ــرکت ب ــا برنام ــه ری ــزی مس ــتمر و تعام ــل ه ــر چ ــه بیش ــتر
بــا کارشناســان حــوزه ســتادی تــاش شــود.وی همچنیــن توصیــه کــرد
اموره ــا ب ــرای رف ــع مش ــکالت و مس ــائل پی ــش رو اق ــدام ب ــه تش ــکیل
تی ــم ه ــای عملیات ــی و مطالعات ــی کنن ــد و ب ــرای ارتق ــاء خدم ــات واراه
ب ــه موق ــع و جل ــو گی ــری از ضرره ــای ناش ــی ازع ــدم توج ــه ب ــه حف ــظ و
نگهـــداری تجهیـــزات روی هســـته هـــای فنـــی متمرکزشـــوند.
در ادامـــه از مخـــزن پنـــج هـــزار مترمکعبـــی شـــهر فریمـــان  ،پـــروژه
آبرس ــانی ب ــه روس ــتاهای س ــیاه و س ــنگ و چش ــمه ای ــوب و پ ــروژه ف ــاز
ی ــک مجتم ــع ام ــام عل ــی (ع) م ــورد بازدی ــد ق ــرار گرف ــت.وی پ ــس از
ورود بــه شــهر قلنــدر آبــاد طــی نشســتی بــا جعفــری بخشــدار و حســن
آبـــادی شـــهردار ایـــن شـــهر وضعیـــت تامیـــن آب بویـــژه مســـاله خـــط
انتق ــال ش ــهر م ــورد بح ــث و گ ــف و گ ــو قرارگرف ــت .بازدی ــد از مجتم ــع
روس ــتایی کت ــه شمش ــیر و بررس ــی وضعی ــت ای ــن مجموع ــه روس ــتایی
از دیگ ــر برنام ــه ه ــای مع ــاون آبف ــا در ای ــن س ــفر ب ــود.
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جلســه بررســی مشــکالت حــوزه آب شــرب روســتای ازغــد شهرســتان
طرقبـــه شـــاندیز باحضورشـــورا ،دهیاروکارشناســـان اموربرگـــزار
شد.
درایـــن جلســـه پـــس ازاســـتماع مشـــکالت وتنگناهـــای موجـــود در
روســـتا ،مقررشـــد باخودیـــاری ومســـاعدت اهالـــی واعتبارداخلـــی
امورنس ــبت ب ــه توس ــعه ش ــبکه خ ــط انتق ــال آب روس ــتا اق ــدام ش ــود.

آب شــهرطرقبه درآینــده نزدیــک خبردادکــه جهــت صدورگواهینامــه
ب ــه کمیت ــه کش ــوری ارس ــال ش ــده اس ــت.

بازدیـــد فرماندارفریمـــان از تاسیســـات و منابـــع آب
روســـتای کتـــه شمشـــیر

کمب ــود آب در مواق ــع اوج مص ــرف ب ــا وارد مدارش ــدن پمپ ــاژ ش ــماره
ی ــک و س ــپس دو ب ــر ط ــرف م ــی ش ــود .مه ــدی علی ــزاده اف ــزود :ای ــن
سیس ــتم همچنی ــن هن ــگام کاه ــش مص ــرف ب ــا خ ــارج ش ــدن ترتیب ــی
پم ــپ ه ــا از س ــرریز مخ ــزن جلوگی ــری م ــی کن ــد.

اج ــرا ش ــده اس ــت.

آب شرب شهرکهنه قوچان وصل شد

راهیابـــی پـــروژه تحقیقـــی همـــکار امـــور فریمـــان بـــه
مرحلـــه کشـــوری
رتبـــه اول اســـتانی ســـیزدهمین دوره مســـابقات قرآنـــی توســـط
هم ــکار ام ــور فریم ــان کس ــب ش ــد.پروژه تحقیق ــی نرگ ــس آس ــیایی
پ ــور هم ــکار ش ــاغل در رواب ــط عموم ــی ام ــور فریم ــان ب ــا عن ــوان آث ــار
دع ــا و ذک ــر ب ــر آرام ــش روح و روان ب ــه مرحل ــه کش ــوری راه یاف ــت.

آب ش ــرب بخ ــش زی ــادی از مش ــترکین ش ــهر کهن ــه قوچ ــان ک ــه ب ــه
عل ــت س ــوختن پم ــپ ش ــناور قط ــع ش ــده ب ــود ب ــا ت ــاش ش ــبانه روزی
پرســـنل آب و فاضـــاب برقـــرار شـــد .مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب
قوچ ــان از م ــردم فهی ــم ش ــهر کهن ــه ب ــرای تحم ــل قط ــع آب در س ــاعات
تعوی ــض پم ــپ ق ــدر دان ــی ک ــرد.

●کاشمر
جلســـه پرســـش و پاســـخ همـــکاران امـــور کاشـــمر بـــا
معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات آبفــا خراســان رضــوی

راه انـــدازی اتوماســـیون بـــی ســـیم کنتـــرل مخـــزن
درروســـتای کالتـــه خـــوش فریمـــان

اتوماس ــیون ب ــی س ــیم کنت ــرل مخ ــزن ب ــه ص ــورت چن ــد س ــطحی در
روســتای کالتــه خــوش شهرســتان فریمــان راه انــدازی شــد .مســئول
ان ــرژی ام ــور فریم ــان گف ــت :ب ــا راه ان ــدازی ای ــن سیس ــتم مش ــکل
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مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب قوچـــان گفـــت :اجـــرای شـــبکه فاضـــاب
مســکن مهــر قوچــان از ســرگرفته شــد.جواد ســعادتی افــزود :اجــرای
پ ــروژه ش ــبکه فاض ــاب مس ــکن مهرقوچ ــان ابت ــدای س ــال  98آغ ــاز
وتــا شــهریور همــان ســال بــا عملکــرد بســیار عالــی ادامــه داشــت ولــی
ع ــدم تامی ــن اعتب ــار وص ــدور مجوزه ــای حف ــاری توس ــط ش ــهرداری و
ش ــیوع کرون ــا وی ــروس رون ــد کار را کن ــد ودر نهای ــت باع ــث توق ــف
عملیــات لولــه گــذاری شــد .بــه گفتــه وی بــا پیگیــری هــای بعمــل آمــده
و تجهیـــز مجـــدد کارگاه در اواخرمردادمـــاه ســـال جـــاری  ،پیمانـــکار
پـــروژه بـــا تمـــام تـــوان عملیـــات حفـــاری ولولـــه گـــذاری ســـایز 400
میلیمت ــر را آغ ــاز ک ــرد.وی اف ــزود  :در ای ــن مرحل ــه نس ــبت ب ــه اج ــرای
 800مت ــر ش ــبکه اصل ــی  ،مرم ــت مس ــیرهای قبل ــی وبازس ــازی دی ــوار
ســـاحلی اقـــدام مـــی شود.ســـعادتی تصفیـــه فاضـــاب مســـکن مهـــر
قوچ ــان ب ــا ه ــزار و500مش ــترک را از ن ــوع "پکیج"اع ــام ک ــرد و اظه ــار
داش ــت80درصد عملی ــات لول ــه گ ــذاری ش ــبکه فاض ــاب مس ــکن مه ــر

جلس ــه هم ــکاران ام ــور کاش ــمر ب ــا معاون ــت مناب ــع انس ــانی و تحقیق ــات
ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی برگ ــزار ش ــد .جلس ــه ای ب ــا
حض ــور هم ــکاران ام ــور و معاون ــت مناب ــع انس ــانی و تحقیق ــات و مدی ــر
دفت ــر تش ــکیالت  ،آم ــوزش و مناب ــع انس ــانی ش ــرکت در مح ــل س ــالن
همای ــش ام ــور برگ ــزار ش ــد .در ای ــن جلس ــه هم ــکاران ام ــور پرس ــش
هــای خــود در خصــوص منابــع انســانی و مــوارد وابســته را مطــرح و در
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فرمانـــدار فریمـــان از منابـــع و پـــروژه هـــای اجرایـــی امـــور آب و
فاض ــاب در مجتم ــع روس ــتایی کت ــه شمش ــیر بازدی ــد کرد.عباس ــعلی
صفای ــی و س ــفید پ ــوش مس ــئول دفت ــر نماین ــده م ــردم در مجل ــس
شـــورای اســـامی در معیـــت جعفـــری بخشـــدار قلندرآبـــاد و موســـی
رضای ــی مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب از مناب ــع و تاسیس ــات و همچنی ــن
پــروژه هــای اجرایــی در ایــن مجتمــع بازدیــد کردند.طــی ایــن بازدیــد
رضای ــی مدی ــر ام ــور گزارش ــی ازعملک ــرد و برنام ــه ه ــای پی ــش بین ــی
ش ــده درجه ــت رف ــع مش ــکالت ارائ ــه ک ــرد  .فرمان ــدار نی ــز از فعالی ــت
ه ــای انج ــام ش ــده تقدیروتش ــکر ک ــرد.

●قوچان
اجــرای شــبکه فاضــاب مســکن مهــر قوچــان پــس از یــک
ســال از ســرگرفته شــد

پایــان عبــاس زاده معاونــت منابــع انســانی و تحقیقــات و مــوذن مدیــر
دفتـــر تشـــکیالت  ،آمـــوزش و منابـــع انســـانی جوابگـــوی همـــکاران
بودن ــد .محمدعب ــاس زاده ب ــا اش ــاره ب ــه نتای ــج پیگی ــری ه ــای انج ــام
ش ــده ب ــرای رف ــع مش ــکل نیروه ــای ط ــرح انتقال ــی از آبف ــای روس ــتایی
ب ــه آنه ــا اطمین ــان داد تم ــام ت ــاش خ ــود را ب ــرای رف ــع ای ــن مش ــکالت
انج ــام خواه ــد داد .

جمــع آوری انشــعابات غیــر مجاز آب در روســتای فروتقه
کاشمر

●گناباد
تقدیرازهمکاربازنشستهامورگناباد

بازدیـــد شـــهردار واعضـــای شـــورای اســـامی گنابـــاد
ازتصفیـــه خانـــه فاضـــاب شـــهرک شـــهرجو

جانمایـــی احـــداث  10جایـــگاه برداشـــت آب شـــرب
درشـــهربیدخت

ش ــهردار واعض ــای ش ــورای اس ــامی گناب ــاد دربازدی ــد ازتصفی ــه خان ــه
شـــهرک امـــام رضا(ع)(شـــهرک شـــهرجو)گناباد بامراحـــل وچگونگـــی
تصفیـــه فاضـــاب درایـــن شـــهرک آشـــنا شـــدند .مدیـــر امـــورآب
وفاض ــاب گناب ــاد ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر گف ــت :درای ــن بازدی ــد مقررش ــد
عق ــد ق ــرارداد واگ ــذاری پس ــاب تصفی ــه خان ــه ب ــه م ــدت پن ــج س ــال
جه ــت آبی ــاری فض ــای س ــبز پیگ ــری ومبل ــغ ق ــرارداد ب ــه ص ــورت تهات ــر
تســویه شــود.به گفتــه هــادی حیــدری نیــا تصفیــه خانــه شــهرک امــام
رض ــا ج ــزء تصفی ــه خان ــه ه ــای محل ــی ب ــوده ک ــه باتوج ــه ب ــه مش ــکل
دف ــع فاض ــاب درای ــن منطق ــه درنزدیک ــی ای ــن ش ــهرک اح ــداث ش ــده
وبازدیــد مذکــور باهــدف رفــع مشــکل دفــع پســاب باکمــک شــهرداری
گناب ــاد ص ــورت گرفت ــه اس ــت.

سند تدبیر آب گناباد تدوین می شود

باحض ــور هم ــکاران ام ــور آب و فاض ــاب گناب ــاد از زحم ــات  30س ــاله
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مدی ــر ام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد گف ــت :درراس ــتای تامی ــن آب کیف ــی
ش ــهروندان بیدخت ــی  ،درجلس ــه ای باحض ــور اعض ــای ش ــورای ش ــهر
وش ــهرداربیدخت نقاط ــی ک ــه ام ــکان اح ــداث جای ــگاه ه ــای برداش ــت
وج ــود دارد م ــورد بح ــث وتب ــادل نظ ــر ق ــرار گرف ــت ومق ــرر ش ــد 10
جای ــگاه برداش ــت آب ش ــرب درس ــطح ش ــهر بیدخ ــت اح ــداث ش ــود.
ه ــادی حی ــدری نی ــا اف ــزود :ای ــن جای ــگاه هاتوس ــط خیری ــن ودرقال ــب
ن ــذر آب اح ــداث خواه ــد ش ــد .وی گف ــت پ ــس از اج ــرای ای ــن ط ــرح
درشــهرهای گنابــاد وکاخــک ایــن پــروژه درشــهر بیدخــت اجرایــی مــی
ش ــود.

●گلبهار
تاکی ــد مدی ــر ام ــور گلبه ــار ب ــر هم ــکاری نی ــروی انتظام ــی
ب ــا آبف ــا
بــه مناســبت هفتــه نیــروی انتظامــی جلســه ای بــا حضــور فرماندهــان
کالنتــری هــا در محــل امورگلبهــار برگــزار شــد.
در ایـــن دیـــدار مصطفـــی محمـــدی ضمـــن تقدیـــر از زحمـــات دالور
م ــردان نی ــروی انتظام ــی ب ــر ل ــزوم هم ــکاری ه ــای ف ــی مابی ــن تاکی ــد
ک ــرد .وی ب ــا توج ــه ب ــه تحوی ــل گی ــری روس ــتاها خواس ــتار مس ــاعدت
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کارش ــناس آب ب ــدون درآم ــد از قط ــع  4فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز در
روس ــتای فروتق ــه خب ــر داد .
حمـــزه توکلـــی گفـــت :ایـــن انشـــعابات کـــه مربـــوط بـــه قبرســـتان ،
غســـالخانه و واحـــد بلوکـــه زنـــی دهیـــاری در مجـــاورت قبرســـتان
روســتای فروتقــه بــود بــا بازدیــد کارشناســان شناســایی و نســبت بــه
قط ــع آن ه ــا اق ــدام ش ــد .

محمـــد پریچـــه کـــه بـــه افتخاربازنشســـتگی نائـــل شـــده اســـت طـــی
مراس ــمی تقدی ــر ش ــد.
درای ــن مراس ــم مدی ــر امورگناب ــاد بابی ــان اینک ــه س ــقایی م ــردم اج ــر
معن ــوی دارد ب ــر اس ــتفاده ام ــور از تجربی ــات هم ــکاران بازنشس ــته
تاکی ــد ک ــرد.

مدی ــر ام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد گف ــت :باتوج ــه ب ــه برنام ــه ری ــزی ه ــا
وبرگ ــزاری جلس ــات ب ــا اس ــاتید دانش ــگاه  ،جمعی ــت ناجی ــان آب ش ــاخه
گنابـــاد وادارات مرتبـــط بـــا آب ســـند تدبیـــر آب شهرســـتان گنابـــاد
ب ــه ص ــورت کارب ــردی تدوی ــن ودراختی ــارادارات ونهاده ــای ذی رب ــط
قرارم ــی گیرد.ه ــادی حی ــدری نی ــا اف ــزود :درآخری ــن جلس ــه باحض ــور
مس ــئولین واس ــاتید مجتم ــع آم ــوزش عال ــی گناب ــاد مقررش ــد ازت ــوان
علم ــی دانش ــگاه ه ــای شهرس ــتان در تدوی ــن ای ــن س ــند وبه ــره وری
مناس ــب ازآب اس ــتفاده ش ــود.

تبدیل 5انشعاب غیر مجاز آب به مجاز در مه والت

در حفاظــت از تاسیســات و منابــع آب شــرب و همــکاری در برخــورد بــا
مش ــترکین متخل ــف ش ــد.

●مه والت
ط ــرح پیمای ــش حوضچ ــه ه ــای ش ــیر آالت ش ــبکه توزی ــع
در م ــه والت

31

شــمــــــــــــــاره ،160مـ ــهـ ــر مـ ــاه 1399

مس ــئول به ــره ب ــرداری ام ــور آب و فاض ــاب م ــه والت ،از اج ــرای ط ــرح
پیمای ــش حوضچ ــه ه ــای ش ــیرآالت ش ــبکه توزی ــع خب ــر داد.
جهانش ــیری اف ــزود:در اج ــرای ای ــن ط ــرح ش ــیر فلک ــه ه ــای معی ــوب و
فرس ــوده شناس ــایی و پیمای ــش ش ــده اس ــت .وی اضاف ــه ک ــرد :ه ــدف
از ایــن طــرح ،اطمینــان از عملکــرد شــیر آالت در زمــان رفــع اتفــاق یــا
اص ــاح و توس ــعه ش ــبکه آبرس ــانی م ــی باش ــد.

مســـئول حراســـت امـــور آب و فاضـــاب مـــه والت از شناســـایی 5
انشـــعاب غیـــر مجـــاز در روســـتاهای مـــه والت خبـــر داد.حیدربیگـــی
اف ــزود :ای ــن انش ــعابات پ ــس از ط ــی مراح ــل قانون ــی ب ــه مج ــاز تبدی ــل
ش ــده اس ــت .
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد ،:شناس ــایی انش ــعابات غی ــر مج ــاز ب ــه ص ــورت
وی ــژه دنب ــال م ــی ش ــود.

خواندنی
واقعیات جالبی از گوشه و کنار دنیا
دانش ــمندان س ــاالنه تحقیق ــات مختلف ــی انج ــام میدهن ــد و
در نتیجـــه حقایـــق غیرمنتظـــرهای از دنیـــای شـــگفت
انگیزم ــان را کش ــف میکنن ــد .مث ــا آی ــا میدانس ــتید ک ــه
هــر چــه ریــش مــرد پرپش ـتتر و بلندتــر باشــد ،احتمــال بیشــتری
دارد کچل شود؟
آکنه سرعت فرآیند پیرشدن را کاهش میدهد
محققـــان بریتانیایـــی ثابـــت کردنـــد کـــه ســـلولهای افـــرادی کـــه
آکن ــه دارن ــد ی ــک مکانی ــزم دفاع ــی داخل ــی در براب ــر پی ــری دارد.
در نتیج ــه کس ــانی ک ــه آکن ــه دارن ــد وقت ــی پی ــر میش ــوند جوانت ــر
از بقی ــه ب ــه نظ ــر میرس ــند.
گریه کردن با لهجه
وقتـــی نـــوزاد گریـــه میکنـــد ،لحنـــی شـــبیه بـــه صـــدای مـــادرش
را تقلیـــد میکننـــد .نـــوزاد در رحـــم صـــدای مـــادر را میشـــنود.
دانشـــمندان براســـاس آنالیـــز گریـــه  ۶۰نـــوزاد در خانوادههـــای
فرانس ــوی و آلمان ــی زب ــان ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیدند.
هیکل ساعت شنی نشان دهنده هوش باالست
تحقیـــق روی بیـــش از  ۱۶۰۰۰زن نشـــان میدهـــد کـــه زنانـــی
ک ــه هی ــکل س ــاعت ش ــنی دارن ــد ه ــوش باالت ــری نس ــبت ب ــه بقی ــه
دارن ــد .چ ــون ای ــن زن ــان چرب ــی ام ــگا  ۳بیش ــتری تولی ــد میکنن ــد
کـــه مغـــز را تقویـــت و از پیـــری زودرس جلوگیـــری میکنـــد.
ریش تهدیدی برای کچل شدن است
تحقیق ــات نش ــان میده ــد ک ــه ک ــه هرچ ــه ری ــش م ــرد پرپشــتتر
و بلندتـــر باشـــد ،احتمـــال بیشـــتری دارد کچـــل شـــود .دلیـــل
اصل ــی کچ ــل ش ــدن م ــردان ای ــن اس ــت ک ــه نب ــود م ــو روی پوس ــت
س ــر ،گرم ــای ایج ــاد ش ــده از ری ــش گذاش ــتن را جب ــران میکن ــد.
بنابرای ــن ب ــدن میتوان ــد تع ــادل گرمای ــی مطل ــوب را فراه ــم کن ــد.
سوسکها هم میتواند نیش بزنند
در بیش ــتر م ــوارد ،وقت ــی سوس ـکها غ ــذا داش ــته باش ــند انس ــان
را نمیگزن ــد .ام ــا ب ــه هرح ــال ممک ــن اس ــت ای ــن کار را بکنن ــد ک ــه
باع ــث س ــوزش و ورم ش ــود.
گربهها سیستم مسیریابی خودشان را دارند
تحقیق ــات نش ــان میده ــد ک ــه س ــلولهای مغ ــز گربهه ــا نس ــبت ب ــه
میــدان مغناطیســی زمیــن بســیار حســاس اســت .آنهــا مثــل مثــل
قط ــب نم ــای داخل ــی ب ــه گربهه ــا اطالع ــات میدهن ــد .ب ــه همی ــن
دلی ــل گربهه ــا هرج ــا باش ــند ب ــه راحت ــی میتوانن ــد راه خان ــه را
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پی ــدا کنن ــد.
ترکیب شیر مادر میتواند تغییر کند
وقت ــی ک ــودک بیم ــار اس ــت ،ترکی ــب ش ــیر م ــادر ع ــوض میش ــود.
محقق ــان فک ــر میکنن ــد ک ــه وقت ــی ک ــودک بیم ــار میش ــود ،ب ــزاق
آنه ــا س ــیگنالهایی درب ــاره بیم ــاری ب ــه ب ــدن م ــادر میفرس ــتد.
در نتیج ــه ب ــدن م ــادر ش ــیر بیش ــتری ب ــا پادتنه ــای خ ــاص تولی ــد
میکنـــد.
برچسب «فاقد کلسترول» فقط برای تبلیغات است
برچس ــب «فاق ــد کلس ــترول» ک ــه روی بس ــته بن ــدی روغنه ــای
گیاه ــی میبینی ــد ،فق ــط ب ــرای ج ــذب مش ــتری و تبلیغ ــات اس ــت.
فق ــط روغنه ــای حیوان ــی کلس ــترول دارن ــد.
برف هندوانهای در طبیعت وجود دارد
در مناطــق خاصــی مثــل کوههــای ســیرا نــوادا ()Sierra Nevada
در کالیفرنی ــا ب ــرف هندوانـ ـهای وج ــود دارد .ای ــن ب ــرف صورت ــی
رنــگ اســت و طعــم و بــوی هندوانــه واقعــی دارد .ایــن پدیــده بــه
دلی ــل جلب ــک دریای ــی اس ــت ک ــه ح ــاوی رنگدان ــه قرم ــزی ب ــه ن ــام
آستاکس ــانتین اس ــت.
تنها  ۲۲درصد افراد میتوانند گوششان را تکان دهند
اف ــراد کم ــی میتوانن ــد گوشش ــان را ت ــکان دهن ــد .برخ ــی اف ــراد
بـــا بـــاال بـــردن ابروهایشـــان میتواننـــد ایـــن کار را کننـــد .بـــه
طـــور دقیقتـــر ،تنهـــا  ۲۲درصـــد جمعیـــت جهـــان میتواننـــد هـــر
گوشش ــان را جداگان ــه و  ۱۸درص ــد میتوانن ــد همزم ــان حرک ــت
دهن ــد.
کسانی که زیاد غر میزنند بیشتر عمر میکنند
تحقیقـــات نشـــان میدهـــد کســـانی کـــه همیشـــه غـــر میزننـــد و
از زندگیش ــان خوش ــحال نیس ــتند ،ب ــه ط ــور کل ــی بیش ــتر از بقی ــه
عمـــر میکننـــد .چـــون بـــا ایـــن کار استرسشـــان را کـــم میکننـــد.
بنابرایـــن دفعـــه بعـــدی کـــه دیدیـــد کســـی اشـــک میریـــزد و از
اینک ــه چق ــدر بدبخ ــت اس ــت ش ــکایت میکن ــد بدانی ــد بیش ــتر از
ش ــما عم ــر میکن ــد.
رن ــگ کل ــم قرم ــز بس ــته ب ــه مایع ــی ک ــه در آن پخت ــه میش ــود،
تغییـــر میکنـــد
رنــگ کلــم قرمــز هنــگام پخــت تغییــر میکنــد .چــون آب میتوانــد
PHهـــای مختلـــف داشـــته باشـــد .مثـــادر آب اســـیدی صورتـــی
میمان ــد .در آب خنث ــی بنف ــش و در آب قلیای ــی زم ــردی میش ــود.
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ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮ ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﮭﺮ ٩٩
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5
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داورزن

درﮔﺰ

رﺷﺘﺨﻮار

زاوه
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ﺳﺘﺎد
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ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد
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ﻓﺮﯾﻤﺎن
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ﻓﯿﺾ آﺑﺎد
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شرکت  /امور تعداد خبر ارسالی مهر 99
8
باخرز
3
بجستان
0
بردسکن
16
تایباد
3
تربت جام
15
تربت حیدریه
2
جغتای
0
جوین
2
چناران
6
خلیل آباد
1
خواف
6
خوشاب
8
داورزن
0
درگز
3
رشتخوار
5
زاوه
13
سبزوار
23
ستاد
5
سرخس
0
ششتمد
0
صالح آباد
7
طرقبه شاندیز
10
فریمان
0
فیروزه
3
فیض آباد
8
قوچان
12
کاشمر
0
کالت
8
گلبهار
9
گناباد
13
نیشابور

انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
● ●انتصابات

رئیس اداره تدارکات
		
حمید رضا غالمی
رئیس گروه مطالعات آب های زیر زمینی
		
نور احمد خواجه نژاد
رئیس اداره رسیدگی به صورت های مالی و تلفیق اسناد
			
امیر نوروزی سالک
رئیس اداره حسابداری دارائی ها
			
محمدجواد ناری
رئیس اداره حسابداری مشترکین
		
علی فتحانی		
رئیس اداره انبارطرح
		
سید علی اصغرسیدی
رئیس اداره حسابداری اعتبارات طرح های عمرانی
		
یحی رضازادگان توکلی
رئیس اداره حسابداری طرح های عمرانی
		
ابراهیم اکبری زاهد
رئیس اداره حسابداری عمومی
سید مهدی قرشی سنو 		
رئیس اداره حسابداری مشترکین و درآمد
مهدی قربان پور قلعه شیر
سرپرست اداره خدمات عمومی
مسعود باقری			
رئیس گروه هیئت مدیره
		
رامین لطفیان دلوئی
رئیس اداره حقوق و دستمزد
			
محمددانشور
مدیر امور مهندسی و توسعه
مهدی ذکاوتی			
رئیس اداره انبار جاری
				
رضا حیاتی
مدیر امور انبارها
			
حسن برغمدی
رئیس اداره گروه تحصیل و تملک اراضی
			
مهدی باقر پور
رئیس گروه حقوقی
			
احسان ضیائی
مدیر دفتر مجامع عمومی  ،حسابرسی و نظارت مالی
			
محمود تیموری
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا تربت حیدریه
			
محمدغالمی مند
رئیس اداره آبفا مشهد ریزه
			
رضا قارنگیان
رئیس اداره آبفا شاندیز
فرید قربانی			
رئیس اداره آبفا کاخک
				
رضا ذکاوتی
رئیس اداره آبفا کندر
مهدی دردانه یزدی		
رئیس اداره آبفا باجگیران
علی کشمیری			
رئیس اداره آبفا سالمی
			
علی صداقتی
رئیس اداره آبفا رباط سنگ
			
سهیل حسنی
رئیس اداره آبفا کدکن
			
مهدی عبدیان
رئیس اداره آبفا نصرآباد
			
مهدی برزگرچنار
رئیس اداره آبفا احمدآباد صولت
		
مسعود متولی حبیبی
نشریه پیام آبفا برای همکاران گران قدر آرزوی موفقیت دارد.

● ●درگذشت

همکار بازنشسته امور قوچان
عباس علی قربانیان		
نشریه پیام آبفا برای آن مرحوم  -رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد

● ●تسلیت

			
ناصر مهاجری

● ●تقدیر

همکار ستادی به واسطه درگذشت مادر گرامیشان

سید امیر مرتضوی معاون دادگستری خراسان رضوی از جواد عافیت مدیر دفتر حقوقی و تملک اراضی
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی از مسعود باقری نماینده آبفا در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت
رضا گیاهی معاون منابع انسانی و پشتیبانی و محمود مهاجری مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت مهندسی آبفا کشور از حسن دشت بیاضی مسئول امور فرهنگی آبفا خراسان رضوی

