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سخن سردبیر

قطع زنجیره مهاجرت از روستا به شهر با تامین آب
یک ــی از عوام ــل مه ــم و حیات ــی در توس ــعه مناط ــق روس ــتایی ایج ــاد
زیـــر ســـاخت هـــای الزم از جملـــه تامیـــن آب شـــرب و غیـــر شـــرب
ب ــرای رف ــع نیازه ــای ض ــروری روس ــتائیان و کس ــب درآم ــد از طری ــق
تولیدات دامی و کشاورزی می باشد.
خراســـان رضـــوی بـــه واســـطه همجـــواری بـــا کشـــورهای افغانســـتان و
ترکمنســـتان از یـــک ســـو و برخـــورداری از وســـعت و جمعیـــت بـــاال  ،از
اســـتانهای دارای موقعیـــت ژئوپولوتیـــک محســـوب مـــی شـــود ولـــی
متاســفانه بــه دلیــل بــارش هــای کــم ســاالنه از جملــه مناطــق خشــک و نیمــه
خشــک تلقــی شــده و ایــن درحالــی اســت کــه در چنــد ســال اخیــر در نتیجــه
برداش ــت ه ــای ب ــی روی ــه از س ــفره ه ــای زی ــر زمین ــی ب ــه عن ــوان مهمتری ــن
منب ــع تامی ــن آب ش ــهرها و روس ــتاها وخش ــک ش ــدن چ ــاه ه ــا و قن ــات ه ــا ،
س ــیر مهاج ــرت از روس ــتاها ب ــه ش ــهرها ش ــتاب بیش ــتری ب ــه خ ــود گرفت ــه
ک ــه همی ــن پدی ــده چال ــش ه ــای اجتماع ــی ب ــه وی ــژه در حاش ــیه ش ــهرها را
در پ ــی داش ــته اس ــت ،بنابرای ــن تامی ــن آب ب ــه عن ــوان اصلیتری ــن نی ــاز
روستانشـــینان قطعـــا رونـــد مهاجـــرت را کنـــد کـــرده و حتـــی بـــه حالـــت
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معکـــوس تبدیـــل خواهـــد کـــرد و بازگشـــت روســـتائیان از شـــهرها بـــه
روســـتاها را رقـــم خواهـــد زد .
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی کـــه متولـــی تامیـــن آب شـــرب
3.3میلی ــون جمعی ــت س ــاکن در 26ش ــهر و دو ه ــزار و 270روس ــتا را در
قالــب یــک میلیــون و  300هــزار مشــترک برعهــده دارد در پــی اجــرای طــرح
ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت آب و فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی در ابت ــدای
س ــال 99تم ــام امکان ــات لجس ــتیکی  ،فن ــی و ومهندس ــی و از هم ــه مهمت ــر
نی ــروی انس ــانی خ ــود را ب ــرای رف ــع مش ــکل تامی ــن آب ش ــرب م ــورد نی ــاز
روس ــتاها ب ــه کار گرف ــت و توانس ــت در م ــدت 90روز ش ــرایط تامی ــن آب
913روســتا را ارتقــاء داده و روســتائیان را از آب پایــدار برخــوردار کنــد.
ایــن مهــم از طریــق اجــرای 50پــروژه زودبازده،حفــر  25حلقــه چــاه جدیــد
و تجهیــز و بــرق رســانی بــه 65حلقــه چــاه  ،اســتفاده از منابــع آب شــهری بــه
میــزان  5میلیــون مترمکعــب ،اجــاره  21منبــع آب شــرب  ،اجــرای  7پــروژه
آبرس ــانی توس ــط بس ــیج س ــازنگی ،آبرس ــانی ب ــه  17روس ــتا توس ــط اف ــراد
خی ــر و بن ــگاه ه ــای خیری ــه و 30روس ــتا ب ــا مش ــارکت م ــردم در قال ــب ن ــذر

آب ،مهندســی مجــدد 210حلقــه چــاه بــه و افزایــش تــوان آبرســانی ســیار
ام ــکان پذی ــر ش ــد و خوش ــبختانه نم ــودار مهاج ــرت ب ــه ش ــهرها ب ــه وی ــژه
کالن ش ــهر مش ــهد س ــیر صع ــودی را ب ــه نزول ــی تبدی ــل ک ــرد.
ایــن رونــد در حــال حاضــر بــا تمــام حــدت و قــوت ادامــه دارد و پیــش بینــی
م ــی ش ــود خراس ــان رض ــوی در س ــال  1401از جم ــع اس ــتان ه ــای دارای
روس ــتاهای مواج ــه ب ــا بح ــران و تن ــش آب ــی خ ــارج ش ــود  ،در ای ــن ص ــورت
گام بزرگ ــی در جه ــت خدم ــت رس ــانی ب ــه روس ــتائیان وافزای ــش بی ــش از
پیــش رضایــت منــدی هــم اســتانی هــای روســتائی برداشــته خواهــد شــد.
در همیــن راســتا آبفــا خراســان رضــوی ضمــن بکارگیــری تمــام ظرفیتهــای
خــود امیــدوار اســت بــا همــت و مســاعدت مدیــران و نماینــدگان اســتان و
همراه ــی دول ــت تدبی ــر امی ــد ک ــه قطع ــا از درخواس ــت ه ــای ب ــه ح ــق ای ــن
ش ــرکت م ــی باش ــد  ،بتوان ــد ب ــا تحق ــق ای ــن ه ــدف تاثی ــر گ ــذار و مان ــدگار،
زنجی ــره مهاج ــرت از روس ــتاها ب ــه ش ــهرها را قط ــع ک ــرده و زمین ــه افزای ــش
درآمــد روســتائیان عزیــز و زحمتکــش را از طریــق توســعه مناطــق روســتایی
فراه ــم آورد.

درس ــی و دومی ــن هفت ــه پوی ــش ه ــر هفت ــه ال ــف
– ب ایـــران  42روســـتا خراســـان رضـــوی بـــا
جمعیـــت 33هـــزارو 800نفـــر از بحـــران آب
شرب خارج شد.
ایـــن مراســـم افتتـــاح ایـــن پـــروژه هـــا بـــا حضـــور
رضـــا اردکانیـــان وزیـــر نیـــرو و میرجعفریـــان معـــاون
اســتاندار و مدیــران اســتان خراســان رضــوی از طریــق
ویدئوکنفرانـــس برگـــزار شـــد.
در ایـــن مراســـم مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی
گف ــت :پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی در شهرس ــتان نیش ــابور،
خـــواف ،ســـبزوار ،طرقبـــه شـــاندیز ،گلبهـــار ،چنـــاران،
فریمـــان ،تایبـــاد و ســـرخس و بـــا هزینـــه ای بالـــغ بـــر
345میلیـــارد و 500میلیـــون ریـــال از محـــل منابـــع
اعتب ــارات دولت ــی و خصوص ــی و صن ــدوق توس ــعه مل ــی
وب ــا هم ــکاری س ــایر نهاده ــا از جمل ــه س ــپاه پاس ــداران
انق ــاب اس ــامی اج ــرا ش ــده اس ــت.
ب ــه گفت ــه س ــید ابراهی ــم عل ــوی ب ــرای تامی ــن آب ای ــن
روســتاها اقــدام به ســاخت ســه هــزار و  560مترمکعب
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مخـــزن ذخیـــره و ســـه ایســـتگاه پمپـــاژ آب  ،اجـــرای
84هزارو250متـــر خطـــوط انتقـــال 17،هـــزارو200
مت ــر اص ــاح و 64هزارو300مت ــر توس ــعه ش ــبکه ش ــده
اس ــت.
وی افــزود :آب شــرب مــورد نیــاز ایــن تعــداد روســتا از
10حلقــه چــاه بــا دبــی 67لیتــر برثانیــه تامیــن مــی شــود.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد 30 :روســـتا دیگراســـتان هـــم
بـــا جمعیـــت 22هزارنفـــر در اســـفندماه ســـال جـــاری
بـــا اعتبـــار 400میلیاردریـــال از آب شـــرب بهـــره منـــد
خواهنـــد شـــد.
وزیــر نیــرو هــم گفــت  :بــا آغــاز بهــره وری ازپــروژه هــای
آب و ب ــرق در اس ــتان ه ــای خراس ــان رض ــوی  ،س ــمنان
وکردســـتان مجمـــوع پـــروژه هـــای صنعـــت آب وبـــرق
کش ــور درقال ــب پوی ــش هرهفت ــه ال ــف  -ب ای ــران در
س ــال ج ــاری ب ــه  163پ ــروژه ب ــا حج ــم س ــرمایه گ ــذاری
510ه ــزار میلی ــارد ری ــال رس ــید .
رضـــا اردکانیـــان نقـــش پـــروژه هـــای آب وبـــرق را در
س ــال جه ــش تولی ــد مه ــم ارزیاب ــی کردواظه ــار داش ــت:

تـــا پایـــان ســـال نیـــز  87پـــروژه دیگـــر (هـــرروز یـــک
پـــروژه) وارد مداربهـــره بـــرداری خواهـــد شـــد.
وی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد :ب ــا هم ــکاری دول ــت وبخ ــش
خصوصـــی در تأمیـــن منابـــع مالـــی پـــروژه هـــای تأمیـــن
آب وبـــرق  ،دســـتیابی بـــه هـــدف افتتـــاح  250پـــروژه
درپویـــش هرهفتـــه الـــف  -ب ایـــران تـــا پایـــان ســـال
محق ــق ش ــود.
بـــه گفتـــه وی بـــا افتتـــاح 42پـــروژه آبرســـانی بـــه
روس ــتاهای خراس ــان رض ــوی ه ــم مجم ــوع روس ــتا ه ــای
برخـــوردار از آب شـــرب ســـالم وپایـــدار در کشـــور در
قال ــب ای ــن پوی ــش ب ــه  580روس ــتا ب ــا جمعی ــت 455
هـــزار نفررســـید.
وی ب ــه برنام ــه وزارت نی ــرودر دوبخ ــش س ــاخت وس ــاز
وسازوکاراش ــاره واع ــام ک ــرد  :پ ــروژه ه ــای ای ــن بخ ــش
ب ــه وی ــژه س ــاز وکاردرکاه ــش هزین ــه ه ــا  ،تس ــهیل در
خدم ــت رس ــانی وافزای ــش راندم ــان وس ــرمایه گ ــذاری
وتأسیســـات تأثیرگـــذار اســـت وموجـــب ایجـــاد فصـــل
جدی ــد در صنع ــت آب وب ــرق خواه ــد ش ــد.
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مدیرعامــل شــرکت آب فاضــاب خراســان رضــوی
بـــا اهـــداء لـــوح دکتـــر اردکانیـــان وزیـــر نیـــرو و
تندیس مورد تقدیر قرار گرفت.
در مراســـم تقدیـــراز ســـید ابراهیـــم علـــوی کـــه تحـــت
عنــوان " قدردانــی از دســت انــدکاران پویــش هــر هفتــه
الـــف – ب ایـــران و رونمایـــی از کتـــاب دلگرمـــی هـــا و
همراهــی هــا" بــه میزبانــی اســتانداری خراســان رضــوی و
ب ــه ص ــورت ویدئوکنفران ــس و ارتب ــاط مس ــتقیم ب ــا وزی ــر
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نیروبرگ ــزار ش ــد مدی ــران صنع ــت آب و ب ــرق اس ــتان ب ــا
اهــداء لــوح رضــا اردکانیــان مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
در مت ــن ل ــوح تقدی ــر وزی ــر نی ــرو خط ــاب ب ــه مدیرعام ــل
آبف ــا خراس ــان رض ــوی ب ــا اش ــاره ب ــه نق ــش آب و ب ــرق در
تولید،توســعه و آبادانــی کشــور ،از پویــش هرهفتــه الــف
– ب ایــران بــه عنــوان میدانــی وســیع بــرای خدمتگــزاری
و کم ــک ب ــه س ــاختن ایران ــی در خ ــور ایرانی ــان ی ــاد ش ــده
اس ــت.

وزی ــر نی ــرو همچنی ــن ب ــا قدردان ــی از نق ــش ارزش ــمند
ســیدابراهیم علــوی مدیــر عامــل آبفــا در تحقــق اهــداف
پوی ــش ه ــر هفت ــه ال ــف – ب ای ــران تاکی ــد ک ــرده اس ــت:
رجــاء واثــق دارم در هفتــه هــای باقیمانــده از ایــن پویــش
در ســال جهــش تولیــد  ،همچنــان بــا شــور و انگیــزه بیــش
از پی ــش تمام ــی مس ــاعی خ ــود را در جه ــت تامی ــن آب و
ب ــرق هموطن ــان عزی ــزو کس ــب رضای ــت ه ــر چ ــه بیش ــتر
م ــردم ش ــریف ب ــکار خواهی ــد گرف ــت.
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تقدیر وزیر نیرو از مدیر عامل آبفا خراسان رضوی

اقدامات روابط عمومی آبفا خراسان رضوی
در راستای سی و دومین پویش هر هفته الف – ب ایران
مدی ــر دفت ــر رواب ــط عموم ــی و آم ــوزش همگان ــی
شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی اقدامــات
ایـــن دفتـــر در قبـــل از افتتـــاح پـــروژه هـــای
آبرسانی به  42روستای استان را تشریح کرد .
ســـعید روزی افـــزود :ایـــن تعـــداد روســـتا در قالـــب
س ــی و دومی ــن پوی ــش ه ــر هفت ــه ال ــف – ب ای ــران ب ــا
حضـــور دکتـــر رضـــا اردکانیـــان وزیـــر نیـــرو از طریـــق
ویدئوکنفرانـــس بـــه بهـــره بـــرداری رســـید و حـــدود
 34ه ــزار نف ــر از آب ش ــرب پای ــدار برخ ــوردار ش ــدند.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد  :ایـــن دفتـــر قبـــل از افتتـــاح
پروژههـــا بـــه منظـــور تنویـــر افـــکار عمومـــی و بـــه ویـــژه
آگاه ــی ه ــم اس ــتان ه ــا از ای ــن روی ــداد  ،فعالی ــت ه ــای
گســترده ای را در حــوزه هــای مختلــف در دســتور کار خود
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قرار داد.
وی تهی ــه پوس ــتر و بن ــر ح ــاوی اطالع ــات فن ــی پروژهه ــا
و ایجـــاد گـــروه در شـــبکه هـــای اجتماعـــی بـــا حضـــور
اصحـــاب رســـانه را ازجملـــه ایـــن اقدامـــات برشـــمرد
ک ــه 200ه ــزار مش ــترک تح ــت پوش ــش ک ــه ی ــک شش ــم
مجم ــوع مش ــترکان آبف ــا در خراس ــان رض ــوی م ــی باش ــند
در ای ــن کان ــال ه ــا عضوی ــت داش ــتند و خب ــر گ ــزاری ه ــا
و روزنام ــه ه ــا ه ــم همزم ــان خبره ــای مرب ــوط ب ــه ای ــن
پویـــش را رســـانه ای کردنـــد.
بــه گفتــه وی پــس از برگــزاری مراســم افتتــاح پروژههــا
هــم مســتندات مرتبــط بــا پویــش در قالــب کلیــپ  ،تیــزر
و بنــر و پادکســت خبــری تهیــه و در اختیــار مراجــع ذیربــط
کشــور و اســتان قــرار گرفــت.

وی ی ــاد آورش ــد :ح ــدود 20م ــورد خب ــر مرب ــوط ب ــه س ــی
و دومیـــن پویـــش هـــر هفتـــه الـــف – ب ایـــران هـــم از
طری ــق رس ــانه ه ــای مل ــی و اس ــتانی ب ــر روی آنت ــن رف ــت
و ی ــا در روزنام ــه ه ــا و خبرگ ــزاری ه ــا ب ــه چ ــاپ رس ــید و
منتش ــر ش ــد.
وی ایـــن شـــیوه اطـــاع رســـانی را گام موثـــری درجهـــت
آگاه ــی بخش ــی جامع ــه نس ــبت ب ــه فعالی ــت ه ــای دول ــت
تدبی ــر و امی ــد در بخ ــش آب ش ــرب برش ــمرد و ادام ــه
ایـــن حرکـــت را از جملـــه سیاســـت هـــای دفتـــر روابـــط
عمومــی اعــام کــرد کــه بــا هــدف آشــنایی هــر چــه بیشــتر
مش ــترکان و مص ــرف کنن ــدگان ب ــا ت ــاش ه ــای خادم ــان
خ ــود در خان ــواده ب ــزرگ صنع ــت آب و فاض ــاب دنب ــال
خواه ــد ش ــد.
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توسط مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا استان تشریح شد:

بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
خراســـان رضـــوی 72روســـتای ایـــن اســـتان تـــا
پایان سال آبرسانی می شوند.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی اف ــزود48 :ه ــزار جمعی ــت س ــاکن
در ایـــن تعـــداد روســـتا طـــی دو مرحلـــه و در قالـــب
پویــش هــر هفتــه الــف -ب ایــران از آب شــرب پایــدار
برخ ــوردار م ــی ش ــوند.
وی اعتبارای ــن پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی را 740میلی ــارد
ریـــال اعـــام کـــرد و افزود:ســـاخت  51مجتمـــع بـــا
760روس ــتای تح ــت پوش ــش ه ــم از مح ــل مناب ــع مال ــی
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صنـــدوق توســـعه ملـــی در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه
اســت کــه تاکنــون  22مجتمــع بــه بهــره بــرداری رســیده
اس ــت و مابق ــی دردس ــت اق ــدام م ــی باش ــد.
وی اعتب ــار م ــورد نی ــاز تکمی ــل ای ــن تع ــداد پ ــروژه را 5
هــزار و 500میلیــارد ریــال اعــام کــرد و اظهــار داشــت:
تاکن ــون 12هزارمیلی ــارد ری ــال دراج ــرای پ ــروژه ه ــای
آبرســـانی از ســـوی صنـــدوق توســـعه ملـــی پرداخـــت
ش ــده اس ــت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ســـاالنه 120میلیـــون مترمکعـــب
تولی ــد ودراختی ــار روس ــتائیان ق ــرار م ــی گی ــرد اظه ــار

داشـــت75 :درصـــد جمعیـــت روســـتایی در خراســـان
رضـــوی از آب شـــرب ســـالم و بهداشـــتی برخـــوردار
هســـتند.
بـــه گفتـــه وی بـــرای هـــر روســـتایی در شـــبانه روز
120لیتــر آب در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه ایــن عــدد
در برخـــی روســـتاها بـــه 400لیتـــر مـــی رســـد.
وی عامـــل ایـــن افزایـــش مصـــرف را وجـــود دام در
روس ــتاها دانس ــت وخاط ــر نش ــان کرد:باب ــت ه ــر مت ــر
مکعـــب آب روســـتایی معـــادل 50درصـــد آب شـــهری
دریافـــت مـــی شـــود.
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72روستا در خراسان رضوی تا پایان سال آبرسانی می شود

تمـــام روســـتاهای مواجـــه بـــا تنـــش آبـــی در
خراســـان رضـــوی تـــا ســـال  1401از لیســـت
روستاهای بحرانی خارج می شوند.
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی
ب ــا اش ــاره ب ــه دو ه ــزارو  271روس ــتای تح ــت پوش ــش
آبف ــا ب ــا ی ــک میلی ــون و 300ه ــزار نف ــر جمعی ــت (ب ــه ج ــز
شهرســـتان مشـــهد) اظهـــار داشـــت:هزارو 50روســـتا
دراســـتان  ،در فصـــل تابســـتان و پیـــک مصـــرف و
 229روس ــتا ه ــم ب ــه ط ــور د ِائ ــم ب ــا مش ــکل کمب ــود آب
مواجهانـــد .وی تامیـــن آب روســـتاهای دارای مشـــکل
مقطع ــی و دائم ــی کمب ــود آب در ای ــن اس ــتان را نیازمن ــد
دو ه ــزارو 560میلی ــارد ری ــال دانس ــت و ب ــا بی ــان اینک ــه
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91درصــد روســتاهای بــاالی 20خانــوار در اســتان تحــت
پوش ــش آبف ــا ق ــرار دارن ــد تاکی ــد ک ــرد :ای ــن ب ــه معن ــای
محرومی ــت دیگ ــر روس ــتاها از خدم ــات آبف ــا نیس ــت.
علـــوی خاطـــر نشـــان کـــرد :تعـــدادی از ایـــن روســـتا
خودگـــردان و از تاسیســـات آب برخوداربـــوده و تحـــت
پوشـــش دهیـــاری هـــا قـــرار دارنـــدو برخـــی دیگرنیـــز
توســـط آبفـــا و از طریـــق تانکر،آبرســـانی مـــی شـــوند.
وی آمادگـــی ایـــن شـــرکت را بـــرای تحویـــل گیـــری
روســـتاهای برخـــوردار غیـــر تحـــت پوشـــش اعـــام و
بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش 7.5درصـــد مصـــرف آب در
پـــی شـــیوع ویـــروس کرونـــا در شـــهرها و روســـتاهای
اســـتان ،مشـــترکان را بـــه رعایـــت الگـــوی مصـــرف

توصی ــه ک ــرد .س ــید ابراهی ــم عل ــوی یادآورش ــد :پ ــس
از یکپارچهس ــازی ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهری و
روســتایی طــی 90روز شــرایط تامیــن آب 913روســتا بــا
10اقـــدام آبفـــا خراســـان رضـــوی بهبـــود یافـــت.
وی از جملـــه اقدامـــات انجـــام شـــده در ایـــن زمینـــه را
حفــر 25حلقــه چــاه جدیــد ،تجهیــزو بــرق رســانی 68حلقــه
چاه،اســتفاده از آب شــهرها بــرای روســتاهای اقمــاری بــه
میــزان  5میلیــون متــر مکعب،اجــاره و افــزودن 21منبــع
آبـــی بـــه منابـــع موجـــود ،اجـــرای  7پـــروژه تامیـــن آب
توســط بســیج ســازندگی ،آبرســانی بــه  17روســتا توســط
خیری ــن و 30روس ــتا ب ــا مش ــارکت م ــردم و دهی ــاری ه ــا
در قال ــب ن ــذر آب اع ــام ک ــرد.
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بحران آب در روستاهای خراسان رضوی تا سال  1401رفع می شود

راه هـــای تقویـــت خدمـــات بیمـــه ای در بخـــش
درم ــان در نشس ــت مدی ــر عام ــل آبف ــا خراس ــان
رضـــوی و رئیـــس بیمـــه ســـینا شـــعبه مشـــهد
بررسی شد.
بیمــه ســینا از اول تیرمــاه ســال جــاری بــا عقــد قــرارداد
مس ــئولیت ارائ ــه خدم ــات بیم ــه درم ــان هم ــکاران آبف ــا
خراســان رضــوی را برعهــده گرفتــه اســت.
در ایــن نشســت کــه معاونــان منابــع انســانی و تحقیقــات
و مال ــی و پش ــتیبانی و مدی ــر دفتردرم ــان ش ــرکت آب
و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی حض ــور داش ــتند رئی ــس
بیمـــه ســـینا شـــعبه مشـــهد در گزارشـــی از صـــدور
معرفـــی نامـــه بـــرای همـــکاران و خانـــواده هـــای آنـــان
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بـــه مراکـــز درمانـــی بـــه جـــز بیمارســـتان هـــا در  5مـــاه
گذشـــته بـــه ارزش 18میلیـــارد ریـــال خبـــرداد.
س ــیدجواد هاش ــمی زاده افزود50:درص ــد ای ــن رق ــم
مرب ــوط ب ــه دندانپزش ــکی ه ــای ط ــرف ق ــرار بیم ــه س ــینا
مـــی باشـــد .وی مراکـــز طـــرف قـــرار داد ایـــن بیمـــه
بـــرای ارائـــه خدمـــات درمانـــی بـــه کارکنـــان آبفـــا در
س ــطح اس ــتان را 238واح ــد اع ــام ک ــردو یادآورش ــد:
هزینهه ــای پزش ــکی پ ــس از تحوی ــل اس ــناد ب ــه بیم ــه
ســینا حداکثــر تــا 72ســاعت در مشــهد و 6روز کاری در
شهرس ــتان ه ــا پرداخ ــت م ــی ش ــود.
مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی هـــم بـــر ارائـــه
خدم ــات س ــریع و ب ــدون دغدغ ــه ب ــه هم ــکاران تاکی ــد

کــرد و اظهارداشــت :ایــن درســت نیســت کــه همــکاران
عـــاوه بـــر درد بیمـــاری نگـــران تامیـــن هزینـــه هـــای
درم ــان خ ــود و اف ــراد تح ــت تکف ــل باش ــند .ب ــه گفت ــه
ســـید ابراهیـــم علـــوی حـــادث شـــدن یـــک بیمـــاری
بـــرای کارکنـــان بـــه مثابـــه وارد آمـــدن یـــک مصیبـــت
ب ــزرگ ب ــرای آن ــان تلق ــی ش ــده و نگ ــران تامی ــن مخ ــارج
درم ــان م ــی ش ــوند .وی خدم ــات درمان ــی را ب ــا اهمی ــت
خوان ــد و خط ــاب ب ــه رئی ــس بیم ــه س ــینا ش ــعبه مش ــهد
گفت:آبف ــای اس ــتان ب ــا ه ــدف بهب ــود ش ــرایط درم ــان
کارکن ــان خ ــود ب ــا بیم ــه س ــینا ق ــرارداد منعق ــد ک ــرد و
از شــما انتظــار داریــم ضمــن ارائــه بــه موقــع حداکثــری
خدم ــات  ،کرام ــت بیم ــه ش ــدگان نی ــز حف ــظ ش ــود.
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تاکید مدیر عامل آبفا خراسان رضوی بر ارائه
خدمات سریع درمانی و بدون دغدغه به همکاران

بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
خراســان رضــوی بــا اجــرای طــرح یــک پارچهســازی
ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی
 5میلیـــون مترمکعـــب آب از محـــل منابـــع شـــهری در
اختیار روستاها قرار گرفت.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی یک ــی از اه ــداف ط ــرح ی ــک پارچ ــه
س ــازی را ح ــل مش ــکالت آب ش ــرب روس ــتاها ب ــا اس ــتفاده
از امکانـــات شـــهری اعـــام کـــرد وافـــزود :در تابســـتان
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س ــال ج ــاری بخش ــی از نی ــاز آب ــی روس ــتاهای اقم ــاری از
مناب ــع ش ــهری اس ــتان تامی ــن ش ــد .وی خاط ــر نش ــان ک ــرد:
امکانــات فنــی ،تجهیزاتــی و اعتبــاری شــرکت هــای تبصــره
دو و امورهـــای تابعـــه بـــرای کمـــک بـــه روســـتاها بـــه کار
گرفتــه شــده اســت بــه گونــه ای کــه طــی ســه مــاه مشــکل
آبـــی 913روســـتا معـــادل 40درصـــد روســـتاهای تحـــت
پوش ــش رف ــع ش ــد و ی ــا بهب ــود یاف ــت .وی از خراس ــان
رض ــوی ب ــه عن ــوان اس ــتانی خش ــک و ک ــم آب ن ــام اف ــزود:

مش ــکالت آبرس ــانی ب ــه ش ــهرها و روس ــتاها روزب ــه روز
کاهـــش مـــی بایـــد و بـــه مـــرز صفـــر نزدیـــک مـــی شـــود
ول ــی هرگزب ــه اتم ــام نم ــی رس ــد چ ــرا تامی ــن آب رون ــدی
مس ــتمر تلق ــی م ــی ش ــود ک ــه نیازمن ــد حف ــر و جابهجای ــی
چ ــاه  ،اص ــاح خط ــوط و ش ــبکه ب ــه دلی ــل فرس ــودگی دارد.
وی تاکی ــد ک ــرد بیش ــترین روس ــتاهای دارای مش ــکل و
تنـــش آبـــی در شهرســـتان هـــای نیشـــابور  ،ســـبزوار ،
گناب ــاد ،قوچ ــان  ،ترب ــت ج ــام و خ ــواف واق ــع ان ــد.
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تحویل5میلیون مترمکعب آب شرب شهری به روستاهای خراسان رضوی

ذیحســـاب طـــرح هـــای تملـــک دارائـــی هـــای
ســرمایهای شــرکت ســابق آب و فاضالب روســتایی
خراس ــان رض ــوی در مراس ــمی م ــورد تقدی ــر ق ــرار
گرف ــت .در ای ــن مراس ــم ک ــه ب ــا حض ــور مدیرعام ــل آبف ــا
خراســـان رضـــوی تشـــکیل شـــده لـــوح تقدیـــر بـــه رضـــا
نجــف زاده اهــداء شــد و همــکاران واحــد ذیحســابی هــم بــا
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اهـــداء هدیـــه از زحمـــات وی قدردانـــی کردنـــد .مدیـــر
عام ــل آبف ــا اس ــتان در ای ــن نشس ــت اظه ــار داش ــت :آبف ــا
خراســان رضــوی بــا وجــود برخــی گرفتــاری هــا و مشــکالت
در حــوزه یکپارچگــی خــوب عمــل کــرد و جــزو ســه شــرکت
برتــر کشــور شــناخته شــد .ســید ابراهیــم علــوی بــا بیــان
اینک ــه بیش ــتر اقدام ــات در اج ــرای ای ــن ط ــرح ب ــه پای ــان

رس ــیده و ب ــه نتیج ــه رس ــیده اس ــت  ،کار ک ــردن در ح ــوزه
آب را لطـــف الهـــی دانســـت کـــه نصیـــب کارکنـــان ایـــن
ش ــرکت ش ــده اس ــت .وی ب ــا تاکی ــد ب ــر حسابرس ــی هرچ ــه
س ــریع ت ــر ص ــورت ه ــای مال ــی س ــال  98گف ــت :ت ــا زم ــان
انح ــال کام ــل آبف ــا روس ــتایی س ــابق  ،کاره ــای حقوق ــی
این شرکت همچنان باید انجام شود.
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تقدیر از ذیحساب آبفای روستایی سابق خراسان رضوی

وصول به موقع مطالبات و پاسخگویی به موقع به مراجعان
جلس ــه ه ــم اندیش ــی مدی ــران و مس ــئولین ام ــور
مشـــترکین مناطـــق  1،3و 4بـــا حضـــور معـــاون
خدمـــات مشـــترکین و درآمـــد آبفـــا خراســـان
رضوی برگزار شد.
در ایــن گردهمایــی مدیــران ســتادی نســبت بــه گــزارش
عملکـــرد  6ماهـــه ســـال جـــاری  ،برنامـــه هـــا و اهـــداف
دفات ــر را ارائ ــه دادن ــد در ادام ــه ضم ــن بررس ــی نق ــاط
قـــوت و ضعـــف امورهـــا  ،بـــه ســـواالت حاضـــران پاســـخ
داده شـــد وبـــا هـــم اندیشـــی مدیـــران و مســـئولین
مشـــترکین امورهـــا راهکارهـــای مناســـب مطـــرح و بـــا
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به ــره گی ــری از تجربی ــات یکدیگ ــر م ــورد بررس ــی ق ــرار
گرفت .
معـــاون خدمـــات مشـــترکین و درآمـــد شـــرکت آب و
فاضـــاب خراســـان رضـــوی هـــم ضمـــن تبییـــن اهـــداف
وبرنامــه هــای شــرکت ،از زحمــات همــکاران در راســتای
ارتقــای ســطح و کمــی وکیفــی فعالیــت هــا و خدمــات حــوزه
مش ــترکین قدردان ــی ک ــرد.
محمدس ــلطانی توج ــه ب ــه بین ــش وس ــیع و انج ــام فعالی ــت
ه ــای گروه ــی توس ــط کارکن ــان را موج ــب تحق ــق اه ــداف
شـــرکت بـــه نحـــوی شایســـته دانســـت و افـــزود :بـــا

بهرهگی ــری مناس ــب از خصوصی ــات ارزش ــمندی همچ ــون
خالقی ــت ،ابت ــکار ،توانمن ــدی ه ــا م ــی ت ــوان ب ــه موفقی ــت
ه ــای ارزش ــمندی دس ــت یاف ــت.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد :از هـــر ابتـــکار ،راهـــکار و
پیشـــنهاد ســـازنده بـــرای تعالـــی فعالیـــت هـــای شـــرکت
اســـتقبال میشـــود .ســـلطانی همچنیـــن بـــر وصـــول بـــه
موقـــع مطالبـــات ،عـــدم صـــدور قبـــوض غیـــر متعـــارف ،
پاس ــخگویی ب ــه موق ــع و هوش ــمندانه ،نظ ــارت میدان ــی
بــر انجــام فعالیــت هــا و وظایــف در چهــار چــوب قوانیــن و
ضوابـــط شـــرکت تاکیـــد کـــرد.
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تاکید معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا خراسان رضوی :

مع ــاون خدم ــات مش ــترکین و درآم ــد ش ــرکت آب
و فاضـــاب خراســـان رضـــوی از شناســـایی و
جم ـعآوری ســه هــزار انشــعاب غیــر مجــاز آب طــی
نیمه نخست امسال در این استان خبر داد.
محمدس ــلطانی اف ــزود :از ای ــن تع ــداد ه ــزارو 700فق ــره
انش ــعاب تعیی ــن تکلی ــف ش ــده اس ــت و مابق ــی در دس ــت
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اق ــدام ق ــرار دارد.
وی انشـــعابات غیرمجـــاز را باعـــث اخـــال در خدمـــت
رســـانی بـــه مشـــترکان دانســـت و برادامـــه برخـــورد بـــا
ایـــن پدیـــده شـــوم تاکیـــد کـــرد.
وی ش ــرکت ه ــای آبف ــا را خودگ ــردان دانس ــت و قیم ــت
تمــام شــده تولیــد هــر متــر مکعــب آب 18را هــزار ریــال

بـــرآورد کـــرد و اظهـــار داشـــت :از ایـــن مبلـــغ 10هـــزار
ریــال از مشــترکان شــهری و نــه هــزار ریــال از مشــترکان
روس ــتایی دریاف ــت م ــی ش ــود .
وی در همیـــن رابطـــه خواســـتار مدیریـــت مصـــرف و
پرداخ ــت ب ــه موق ــع آب به ــاء توس ــط مش ــترکان ش ــد ت ــا
ادام ــه ارائ ــه خدم ــت رس ــانی آبف ــا دچ ــار اخ ــال نش ــود.
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جمع آوری سه هزار انشعاب غیر مجاز آب در خراسان رضوی

مدیـــر دفتـــر منابـــع انســـانی و آمـــوزش شـــرکت
آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی وضعیـــت
نیروهـــای شـــاغل درایـــن آبفـــا پـــس از اجـــرای
طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آبفـــا شـــهری و
روستایی را تشریح کرد.
محمودرض ــا م ــوذن اظه ــار داش ــت :از ابت ــدای خردادم ــاه
س ــال ج ــاری ب ــا تش ــکیل نشس ــت ه ــای تخصص ــی س ــاختار
جدی ــد مناب ــع انس ــانی ش ــرکت آبف ــا خراس ــان رض ــوی از
س ــوی ش ــرکت مهندس ــی آب و فاض ــاب کش ــور اب ــاغ و
س ــپس ب ــا برگ ــزاری 20جلس ــه "کارگ ــروه تطبی ــق" نس ــبت
بـــه جانمایـــی همـــکاران آبفـــا روســـتایی و شـــهری و در
پس ــت ه ــای ابالغ ــی اق ــدام ش ــد.
وی نیروهـــای شـــاغل در آبفـــا را هزارو311نفـــر اعـــام
کـــرد و در همیـــن رابطـــه از ایجـــاد هـــزارو 890پســـت
ســـازمانی مصـــوب در آبفـــا اســـتان خبـــرداد و افـــزود:
تاکنــون 760نفــر از همــکاران در ایــن پســت هــا جانمایــی
شـــده انـــد و بـــا توجـــه بـــه حضـــور 800نیـــروی بخـــش
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خصوص ــی بخ ــش دیگ ــری از پس ــت ه ــا توس ــط ای ــن گ ــروه
اداره م ــی ش ــود.
بـــه گفتـــه وی برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی بـــا هـــدف
آشــنایی هــر چــه بیشــتر نیروهــای روســتایی بــا رونــد کار
در بخــش هــای مختلــف آبفــا در دســتور کار قــرار گرفتــه
اس ــت.
م ــوذن تش ــکیل 13جلس ــه کمیت ــه س ــرمایه انس ــانی در
ســال جــاری بــه منظــور اســتقرار مناســب و چابــک ســازی
نیـــروی انســـانی در شـــهرها را خاطـــر نشـــان و اضافـــه
ک ــرد :ای ــن رون ــد همچن ــان دنب ــال خواه ــد ش ــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه تغییـــر برگـــزاری ســـبک دوره هـــای
آموزشـــی بـــرای همـــکاران بـــا توجـــه بـــه شـــیوع کرونـــا
وی ــروس اظه ــار داش ــت :ش ــرکت کنن ــدگان در ای ــن دوره
ه ــا ب ــه ص ــورت "برخ ــط" و صوت ــی و تصوی ــری (یادگی ــری
الکترونیک ــی) ب ــا مبان ــی م ــورد نظ ــر آش ــنا م ــی ش ــوند.
وی افـــزود :در ســـال جـــاری بـــا هـــدف ترویـــج
فرهنـــگ کتابخوانـــی 500جلـــد کتـــاب خریـــداری و در

اختیارکارکنــان قــرار گرفــت و آزمــون مجــازی از محتــوای
ایـــن کتـــاب هـــم برگـــزار خواهـــد شـــد.
مدیردفترمنابــع انســانی و آمــوزش آبفــا خراســان رضــوی
بـــا تاکیـــد بـــر برگـــزاری دوره هـــای تخصصـــی کاربـــردی
ادام ــه داد:از ابت ــدای امس ــال ت ــا کن ــون ح ــدد 40ه ــزار
نف ــر س ــاعت در دوره ه ــای آموزش ــی ش ــرکت ک ــرده ان ــد
در حال ــی ک ــه جم ــع ای ــن رق ــم در س ــال قبل60ه ــزار نف ــر
س ــاعت ب ــود.
وی همچنیـــن گفـــت :در حـــال حاضـــر  7نفـــر در اجـــرای
ط ــرح امری ــه در ای ــن ش ــرکت ب ــه کار گرفت ــه ش ــده ان ــد.
محمودرضــا مــوذن افــزود :ایــن افــراد کــه دارای مــدارک
کارشناس ــی و باالت ــر دانش ــگاهی در رش ــته ه ــای عم ــران
و ب ــرق م ــی باش ــند پ ــس از ط ــی مراح ــل قانون ــی  ،ج ــذب
ســتاد مرکــزی  ،شــرکت هــای تبصــر دو  ،امورهــای تابعــه
آبف ــا اس ــتان ش ــده و در ح ــال گ ــذران خدم ــت س ــربازی
خــود هســتند ودر چارچــوب قوانیــن وزارت نیــرو حقــوق
دریاف ــت م ــی کنن ــد.
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وضعیت نیروهای شاغل در آبفا خراسان رضوی
پس از اجرای طرح یک پارچه سازی

مدیـــر مرکـــز پایـــش و نظـــارت برکیفیـــت آب و
فاضــاب شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی
از نص ــب 50دس ــتگاه آبش ــیرینکن درش ــهرها
و روســتاهای ایــن اســتان خبــرداد .جــواد ادیبــی نیــا در
پنجمی ــن كارگ ــروه كمیت ــه كنت ــرل كیفی ــت و ایمن ــی آب
در خص ــوص راهب ــری ،نگه ــداری و راهكاره ــای توس ــعه
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سیســـتمهای آبشـــیرینكن افـــزود :تجهیـــزات آب
ن و ب ــا
ش ــیرین ک ــن در مناط ــق مواج ــه ب ــا کیفی ــت پاییـ ـ 
هـــدف دســـتیابی بـــه آب آشـــامیدنی مناســـب نصـــب
ش ــده و پیگی ــری الزم ب ــرای راهب ــری مس ــتمر آنه ــا در
دس ــتور کار ق ــرار دارد .در ای ــن جلس ــه ک ــه ب ــا حض ــور
معـــاون بهرهبـــرداری و روســـا و کارشناســـان دفاتـــر

مربوطـــه ،نماینـــدگان معاونتهـــای پشـــتیبانی و مالـــی،
مشـــترکین ،فاضـــاب ،بحـــران و مرکـــز پایـــش برگـــزار
شـــد راهکارهـــای کنتـــرل و نظـــارت بـــر خروجـــی
آبشـــیرینکنها ،راهبـــری ،نگهـــداری و تعمیـــرات،
نحـــوه واگـــذاری بـــه بخـــش خصوصـــی و ســـایر مـــوارد
مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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نصب  50دستگاه آبشیرینکن درشهرها
و روستاهای خراسان رضوی

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رضــوی وجــود 15میلیــون راس دام را مهمتریــن
عامـــل کمبـــود آب شـــرب درروســـتاهای ایـــن
استان دانست.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی وظیف ــه آبف ــا را تامی ــن آب ش ــرب
مشـــترکان دانســـت و افـــزود :ایـــن شـــرکت هیـــچ
مســـئولیتی بـــرای تامیـــن آب شـــرب دام هـــا نـــدارد.
ب ــه گفت ــه وی در حالیک ــه آبف ــای خراس ــان رض ــوی تامی ــن
آب 120لیتـــر در شـــبانه روز را بـــرای هـــر مشـــترک
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روســـتایی در دســـتور کار دارد در برخـــی روســـتاها
بی ــش از س ــه براب ــر ای ــن رق ــم مص ــرف م ــی ش ــود و ب ــه
400لیترمـــی رســـد.
وی گفــت :آبفــا خراســان رضــوی ســاالنه بــرای تامیــن آب
ش ــرب ی ــک میلی ــون و 300ه ــزار جمعی ــت روس ــتایی در
قال ــب 500ه ــزار مش ــترک 120میلی ــون مترمکع ــب از
مناب ــع در اختی ــار برداش ــت م ــی کن ــد.
بـــه گفتـــه وی آمـــار مشـــترکان روســـتایی در خراســـان
رضـــوی بـــا احتســـاب شهرســـتان مشـــهد از مجمـــوع

مشــترکان شــهری و روســتایی 15اســتان کشــور بیشــتر
اســـت.
وی منابـــع تامیـــن آب مشـــترکان روســـتایی را
هزارو403حلق ــه چ ــاه199 ،چش ــمه 68 ،رش ــته قن ــات و
دو منب ــع س ــطحی اع ــام ک ــرد و یادآورش ــد91 :درص ــد
روســـتاهای بـــاالی 20خانـــوار در ایـــن اســـتان تحـــت
پوش ــش ق ــرار دارن ــد و مابق ــی ب ــه ص ــورت خودگ ــردان
ب ــوده و توس ــط دهی ــاری ه ــا و ش ــوراهای اس ــامی اداره
مـــی شـــوند.
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15میلیون راس دام مهمترین عامل کمبود آب شرب
درروستاهای خراسان رضوی

بــه گفتــه رئیــس گــروه آب بــدون درآمــد آبفــا خراســان رضوی53درصــد کنتورهــای آب مشــترکین
در ای ــن اس ــتان خ ــراب و ی ــا ک ــم کار اس ــت .حام ــد زارع ــی خاط ــر نش ــان ک ــرد :از ی ــک میلی ــون و
227هزارکنتــور مشــترکین در اســتان 640هــزار دســتگاه کمتــر از  10ســال و 581هــزار دســتگاه
قدمت ــی بی ــش از 10س ــال دارد ک ــه ک ــم کار محس ــوب م ــی ش ــود .وی ب ــا بی ــان اینک ــه در ش ــش م ــاه اول
امســـال 160میلیـــون متـــر مکعـــب آب در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان تولیـــد شـــد کـــه 104میلیـــون
مترمکعـــب آب بـــه مصـــرف مشـــترکان رســـید اعـــام کرد:مصـــرف آب شـــرب در نیمـــه نخســـت امســـال
دراس ــتان در مقایس ــه ب ــا م ــدت مش ــابه س ــال قب ــل 7درص ــد افزای ــش داش ــته اس ــت .وی ب ــا بی ــان اینک ــه
از مجم ــوع دو ه ــزارو 51فق ــره منب ــع آب موج ــود دراس ــتان  ،ه ــزارو 767فق ــره در مداربه ــره ب ــرداری
ق ــرار دارد اف ــزود :تعمیرکنتوره ــا و تجهی ــز مناب ــع آب ب ــه کنت ــور ،نیازمن ــد 160میلی ــارد ری ــال اعتب ــار
اس ــت .حامدزارع ــی می ــزان آب ب ــدون درآم ــد در ای ــن ش ــرکت را 35درص ــد اع ــام ک ــرد ک ــه بخش ــی از آن
به دلیل فرسودگی خطوط و شبکه توزیع از دسترس خارج می شود.

16

كمیت ــه تش ــویقات آبف ــا خراس ــان رض ــوی هم ــکار برت ــر مهرم ــاه  99ای ــن
شرکت را انتخاب و معرفی کرد.
در جلس ــه ای ب ــا حض ــور كلی ــه معاونی ــن آبف ــا اس ــتان پ ــس از بررس ــی ه ــای
الزم مطاب ــق ش ــاخص ه ــای جدی ــد جش ــنواره ش ــهید رجای ــی  ،عل ــی آگاه ش ــهرنوی
هم ــكار ام ــور آب و فاض ــاب تایب ــاد ب ــه عن ــوان هم ــكار برت ــر مه ــر م ــاه س ــال ج ــاری
ش ــركت آب و فاض ــاب اس ــتان خراس ــان رض ــوی معرف ــی ش ــد.
همچنی ــن مق ــرر ش ــد ب ــا توج ــه ب ــه اقدام ــات ارزن ــده امیرحس ــین دهق ــان هم ــکار
ام ــور کاش ــمراز ایش ــان در بررس ــی هم ــكار برت ــر س ــال در موع ــد مق ــرر تقدی ــر
شود.
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53درصد کنتورهای آب مشترکین
در خراسان رضوی کم کار است

همکار برتر مهرماه 99آبفا
خراسان رضوی معرفی شد

شهرستان ها

● تربت حیدریه
اصـــاح قســـمتی از خـــط انتقـــال مجتمـــع آبرســـانی
صاحب الزمان تربت حیدریه

لولــه شــد کارشناســان اداره بهــره بــرداری آبفــا تربــت حیدریــه پــس
از بررس ــی و تامی ــن ل ــوازم م ــورد نی ــاز وارد عم ــل ش ــدند.با توج ــه ب ــه
اینک ــه ای ــن خ ــط انتق ــال ع ــاوه ب ــر تغذی ــه مخ ــزن 15ه ــزار مترمکعب ــی
مــدرس  ،مجتمــع صاحــب الزمــان شــامل روســتاهای آبــرود  ،صومعــه ،
دامســک و چنــد روســتای دیگــر و همچنیــن بلــوار امــام رضــا را آبــدار
مــی کنــد ســرعت عمــل در رفــع اتفــاق نقــش بــه ســزایی داشــت کــه بــا
همــت بــی وقفــه پرســنل زحمتکــش در کمتریــن زمــان ممکــن (حــدود
 2س ــاعت) برط ــرف ش ــد و خ ــط پ ــس از تس ــت در م ــدار به ــره ب ــرداری
ق ــرار گرف ــت.

اتفاقــات آب چنــد روســتای بخــش مرکــزی تربتحیدریه
کاه ــش یافت

گودبــرداری شــهرداری باعــث شکســتگی خــط انتقــال آب
آبــرود تربــت حیدریــه شــد

700طلب ــه شهرس ــتان ترب ــت حیدری ــه ب ــه کم ــک آبف ــا
میآینـــد
مدی ــر عام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه گف ــت :باتوج ــه ب ــه تع ــدد
اتفاقـــات در روســـتاهای منظـــر ،دوغشـــک و بنهنـــگ واقـــع درحومـــه
ش ــهرو بررس ــی وضعی ــت ش ــبکه ای ــن روس ــتاها  ،کارشناس ــان اداره
بهـــره بـــرداری ایـــن شـــرکت اقداماتـــی بـــرای تنظیـــم فشـــار انجـــام
دادن ــد .ص ــادق یوس ــفی اف ــزود :طب ــق گزارش ــات واصل ــه ب ــا اتص ــال
ش ــبکه روس ــتاهای منظ ــر و دوغش ــک و نص ــب دیتاالگ ــر در روس ــتای
منظ ــر تاح ــدودی فش ــار ش ــبکه تنظی ــم و ب ــا مان ــور ب ــر روی ش ــیرهای
فشارشـــکن در روســـتاهای بنهنـــگ و دوغشـــک از تعـــداد اتفاقـــات
کاس ــته ش ــد.وی ب ــا اش ــاره ب ــه س ــرریز ش ــدن مخ ــزن مجتم ــع اس ــفیوخ
اضافــه کــرد :بــا تعمیــر و تنظیــم فلوتــر موجــود از ســرریز ناگهانــی در
ای ــن مخ ــزن نی ــز جلوگی ــری بعم ــل آم ــد.

معرفی مدیرعامل جدید آبفا تربت حیدریه
در پـــی برخـــورد بیـــل مکانیکـــی پیمانـــکار شـــهرداری در حیـــن
گودب ــرداری در ابت ــدای ج ــاده زاوه ب ــا خ ــط انتق ــال  400میلیمت ــری
از چ ــاه ه ــای آب دش ــت آب ــرود ترب ــت حیدری ــه ک ــه باع ــث شکس ــتگی
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مراســـم تکریـــم و معارفـــه مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
تربتحیدریـــه بـــه صـــورت ویدئوکنفرانـــس بـــا حضـــور معـــاون
اســـتاندار و فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان در محـــل اتـــاق جلســـات
ش ــرکت ترب ــت حیدری ــه برگ ــزار ش ــد .در ای ــن جلس ــه ص ــادق یوس ــفی

مدیرعامـــل جدیـــد آبفـــا تربـــت حیدریـــه بـــه همراهـــی مدیـــر دفتـــر
حراســـت ایـــن شـــرکت بـــا امـــام جمعـــه شهرســـتان دیـــدار و گفتگـــو
ک ــرد.
عل ــی رض ــا عباس ــی اع ــام داش ــت :ای ــن ش ــرکت ب ــا وج ــود مش ــکالت
موجــود در تامیــن آب و شــرایط ســخت دوران کرونــا بــا تــاش مســتمر،
وظیف ــه س ــقایی خ ــود را ب ــه نح ــو احس ــن انج ــام م ــی ده ــد.
امــام جمعــه تربــت حیدریــه هــم آمادگــی خــود را بــرای فرهنگســازی
در بخـــش مدیریـــت مصـــرف آب بـــا بکارگیـــری  700طلبـــه فعـــال

شــمــــــــــــــاره ،162آذرمـــــــــاه 1399

بــه گفتــه معــاون بهــره بــرداری شــرکت آبفــای تربــت حیدریــه عملیــات
اص ــاح ش ــبکه و عب ــور عرض ــی خ ــط انتق ــال مجتم ــع صاح ــب الزم ــان
روس ــتایی از ج ــاده بی ــن ش ــهری ترب ــت حیدری ــه – زاوه ب ــا مش ــارکت
پیمانــکار اداره راه و شهرســازی و پرســنل اداره بهــره برداری شــرکت
باتــاش شــبانه روزی انجــام شــد .عبــاس نــژاد افــزود :ایــن عملیــات
اص ــاح بط ــول  40مت ــر در ع ــرض راه آس ــفالته ب ــا اس ــتفاده ازغ ــاف و
اج ــرای خ ــط ف ــوالدی ب ــا قط ــر  200میلیمت ــر از مح ــل دس ــتکهای پ ــل
اج ــرا ش ــد.

مدی ــر عام ــل قبی ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه ک ــه ب ــه
افتخ ــار بازنشس ــتگی نائ ــل آم ــده اس ــت گزارش ــی از اقدام ــات انج ــام
ش ــده در دو ح ــوزه آب و فاض ــاب ارائ ــه داد .س ــپس عل ــی رس ــتمی
مع ــاون اس ــتاندار و فرمان ــدار وی ــژه شهرس ــتان  ،ب ــا اه ــداء ل ــوح از
زحمــات صــادق یوســفی تقدیــر کــرد و در ادامــه علیرضــا عباســی بــه
عن ــوان مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه معرف ــی ش ــد.در
خاتم ــه نماین ــده کارکن ــان ب ــا اه ــداء ل ــوح و هدی ــه از زحم ــات ارزن ــده
ص ــادق یوس ــفی تقدی ــر و قدردان ــی ک ــرد.

ح ــوزه و همچنی ــن نیروه ــای س ــتاد ام ــر ب ــه مع ــروف و نه ــی از منک ــر
اع ــام کرد.حج ــت االس ــام والمس ــلمین عصمت ــی ب ــا اش ــاره ب ــه نق ــش
و اهمی ــت آب در زندگ ــی انس ــان ه ــا ،اس ــراف در مص ــرف آب را از
مصادی ــق ب ــارز کف ــر دانس ــت.
مدیرعامل شرکت آبفای تربت حیدریه:

شـــرایط تامیـــن آب شـــهر تربـــت حیدریـــه نیازمنـــد
مدیریـــت هوشـــمند و سیســـتماتیک اســـت

جلســه مجمــع عمومــی صاحبــان ســهام ســالیانه شــرکت آب و فاضــاب
ترب ــت حیدری ــه باحض ــور ش ــهردار ترب ــت حیدری ــه و س ــایر اعض ــاء از
طری ــق ویدئوکنفران ــس جلس ــات س ــتاد برگ ــزار ش ــد.در ای ــن جلس ــه
ابت ــدا عل ــی رض ــا عباس ــی مدیرعام ــل آبف ــا ترب ــت حیدری ــه ب ــه بی ــان
گ ــزارش از وضعی ــت ش ــرکت پرداخ ــت و اقدام ــات در دس ــت اج ــرا و
همچنی ــن برنام ــه ه ــای پی ــش بین ــی ش ــده را ب ــه اط ــاع رس ــاند س ــپس
معاونیــن ســتادی مــوارد اعــام شــده را نقــد و بررســی و نقطــه نظــرات
خ ــود را بی ــان کردن ــد .در ادام ــه س ــید ابراهی ــم عل ــوی ریاس ــت مجم ــع
و مدیــر عامــل شــرکت آبفــای خراســان رضــوی بــه صــورت کلــی مــوارد
مط ــرح ش ــده را جم ــع بن ــدی ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ب ــه منظ ــور نهای ــی
ش ــدن تصمیم ــات در مجم ــع م ــوارد م ــی بایس ــت ب ــه ص ــورت دقیقت ــر
توســـط مدیرعامـــل  ،معاونیـــن و مدیـــران شـــرکت تربـــت حیدریـــه
بررس ــی ت ــا ابهام ــات موج ــود برط ــرف ش ــود.

در خواس ــت مدیرعام ــل آبف ــا ترب ــت حیدری ــه از ام ــام
جمع ــه و مدی ــران بخ ــش بای ــگ

جلســـه مجمـــع عمومـــی ســـالیانه آبفاتربـــت حیدریـــه
برگـــزار شـــد
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جلس ــه ش ــورای اداری بخ ــش بای ــگ باحض ــور بخش ــدار  ،ام ــام جمع ــه ،
شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر بایــگ در محــل اتــاق جلســات
شــرکت آبفــای تربــت حیدریــه برگــزار شــد .در ایــن جلســه انتصــاب
عل ــی رض ــا عباس ــی ب ــا مدیری ــت عام ــل آبف ــا ترب ــت حیدری ــه تبری ــک
گفت ــه ش ــد  ،س ــپس حاض ــران ب ــه بررس ــی مش ــکالت و مس ــائل مرب ــوط
بــه بخــش بایــگ پرداختنــد و در ادامــه جلســه امــام جمعــه شــهر بایــگ
بــر صرفــه جویــی مصــرف آب تاکیــد کــرد و از آمادگــی امامــان جماعــت
روس ــتاها و ط ــاب ب ــرای تروی ــج فرهن ــگ صرف ــه جوی ــی در مص ــرف
آب خب ــرداد .مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه ه ــم
در س ــخنانی خاط ــر نش ــان ک ــرد شهرس ــتان ترب ــت حیدری ــه و خصوص ــا
شــهر بایــگ بــه خاطــر برخــورداری از موقعیــت اســتراتژیک منحصربــه
فــرد  ،از اهمیــت ویــژه برخــوردار مــی باشــند لــذا الزم اســت مدیــران
حساس ــیت باالی ــی در تامی ــن مناب ــع آب و از مهمت ــر فرهن ــگ س ــازی

حضور مدیرعامل شرکت تربت حیدریه
در روستای منظر

مدیرعامــل ایــن شــرکت در جلســه ای کــه باحضــور نماینــده شهرســتان
در مجل ــس ش ــورای اس ــامی و جمع ــی از روس ــای در روس ــتای منظ ــر
واق ــع در حوم ــه ش ــهر برگ ــزار ش ــد حض ــور پی ــدا ک ــرد و ب ــه بررس ــی
مشــکالت حــوزه آب پرداخــت .در ابتــدای جلســه نماینــده شهرســتان
از زحم ــات آبف ــا در ش ــهر و روس ــتاهای ترب ــت حیدری ــه تقدی ــر و تنه ــا
خواســته ضــروری اغلــب روســتاهای بخــش مرکــزی و حومــه خصوصــا
روس ــتای منظ ــر را برخ ــورداری از ش ــبکه و انش ــعاب فاض ــاب اع ــام
کـــرد .مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه نیـــز گفـــت :در
خص ــوص برخ ــورداری از فاض ــاب ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه طراح ــی ش ــبکه
ه ــای فاض ــاب دارای ش ــرایط و ضواب ــط خاص ــی اس ــت ل ــذا هرگون ــه
تغیی ــر نیازمن ــد بازنگ ــری وض ــع موج ــود و تخصی ــص اعتب ــارات الزم
مــی باشــد.علیرضا عباســی افــزود  :باتوجــه بــه اهمیــت مســائل مطــرح
شــده و وجــود ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی مــی بایســت بــا حمایــت
نماین ــده و هم ــکاری س ــایر ادارات زمین ــه توس ــعه بیش ــتر و اح ــداث
فـــاز دوم تصفیـــه خانـــه فاضـــاب در دســـت اقـــدام قـــرار گیـــرد.
ب ــه گفت ــه وی بده ــی پ ــروژه ه ــای عمران ــی آبف ــای روس ــتایی در ح ــال
پیگی ــری اس ــت.

بررسی وضعیت تاسیسات آب شهرستان
تربتحیدریه
مدیرعامــل آبفــا تربــت حیدریــه وضعیــت تاسیســات ایــن شهرســتان
را بررس ــی کرد.عل ــی رض ــا عباس ــی س ــپس در جلس ــه ای ب ــا حض ــور
نماین ــده م ــردم در مجل ــس ک ــه در روس ــتای زم ــان آب ــاد تش ــکیل ش ــد
بـــه تشـــریح وضعیـــت تامیـــن و توزیـــع آب در شهرســـتان پرداخـــت.
درای ــن جلس ــه از زحم ــات ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه در
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مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه از تاسیس ــات و چ ــاه ه ــای
دش ــت ازغن ــد و خط ــوط انتق ــال ،مخ ــازن و ایس ــتگاه ه ــای پمپ ــاژ ای ــن
ش ــهر بازدی ــد ک ــرد .علیرض ــا عباس ــی در ای ــن بازدی ــد ش ــرایط تامی ــن
آب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه را باتوج ــه ب ــه گس ــتردگی مناب ــع و تع ــداد
روس ــتاهای تح ــت پوش ــش خ ــاص و نیازمن ــد مدیری ــت هوش ــمند و
سیس ــتماتیک دانس ــت و اظه ــار داش ــت :ب ــا برنام ــه ری ــزی ه ــای انج ــام
ش ــده و ت ــاش هم ــکاران در آین ــده ن ــه چن ــدان دور ای ــن مه ــم تحق ــق
خواه ــد یاف ــت.

مص ــرف بهین ــه را س ــرلوحه کارخ ــود ق ــرار دهن ــد.

شــد کــه الکتــرو پمــپ چــاه دچــار مشــکل شــده کــه بــا کمــک همــکاران
و پرســنل بخــش فنــی بهــره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب نیشــابور
ب ــا کش ــیدن پم ــپ معی ــوب نس ــبت ب ــه تعوی ــض آن اق ــدام ش ــد .وی
گفــت  :بــا ایــن اقــدام دبــی چــاه افزایــش یافــت و آب پایــدار هشــت
روس ــتا تح ــت پوش ــش تامی ــن ش ــد.

آبرس ــانی ب ــه روس ــتای کالت ــه ب ــاغ بخ ــش می ــان جلگ ــه
نیشـــابور
شــهر خبــر داد.فاطمــه حســینی گفــت  :بــا توجــه بــه قطــع آب در قســمت
هایـــی از شـــهر و بررســـی هـــای بعمـــل آمـــده مشـــخص شـــد یکـــی از
شــیرفلکه هــای اصلــی شــهر توســط یکــی از مشــترکان تخریــب شــده کــه
ش ــخص خاط ــی شناس ــایی و ب ــه مراج ــع قضای ــی معرف ــی ش ــد.وی گف ــت:
تخریــب ایــن شــیر فلکــه باعــث قطــع آب  100فقــره انشــعاب شــده بــود
ک ــه در کمتری ــن زم ــان ممک ــن نس ــبت ب ــه تعوی ــض آن اق ــدام ش ــد.

جه ــت رف ــع مش ــکالت آب خصوص ــا در تابس ــتان س ــال ج ــاری بع ــد از
ادغ ــام آبف ــای ش ــهری و روس ــتایی تقدیرش ــد.

بازدی ــد مع ــاون فرمان ــداری از تصفی ــه خان ــه فاض ــاب
ترب ــت حیدری ــه

●سبزوار
اجرای485کیلومتر شبکه فاضالب در شهر سبزوار

●نیشابور
تامیـــن آب پایـــدار هشـــت روســـتا در میـــان جلگـــه
نیشـــابور

رئیـــس اداره آب و فاضـــاب میـــان جلگـــه نیشـــابور از تعویـــض
الکتروپمـــپ شـــناور مجتمـــع قاســـمی خبـــر داد.احمـــد محبـــی زاده
گفــت :بــا بررســی میــزان دبــی چــاه مذکــور و افــت تامیــن آب مشــخص

19

تخریب عمدی شیر فلکه در شهر بار نیشابور
رئی ــس اداره آب و فاض ــاب ش ــهر ب ــار از تعوی ــض ش ــیر فلک ــه  65ای ــن

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو ســـبزوار از اجـــرای
 485کیلومتـــر شـــبکه فاضـــاب درایـــن شـــهرخبرداد.
حســـین ریاضـــی ایـــن متـــراژ را معـــادل 90درصـــد اجـــرای پـــروژه
شــبکه جمــع آوری و دفــع بهداشــتی فاضــاب در ایــن شــهر اعــام کــرد
واف ــزود :اج ــرای  85کیلومترش ــبکه باقیمان ــده ه ــزار میلی ــارد ری ــال
اعتبارنیـــاز دارد.وی بـــا بیـــان اینکـــه 94هزارمشـــترک در ســـبزوار
از خدم ــات جم ــع آوری و دف ــع بهداش ــتی فاض ــاب برخوردارن ــد  ،ب ــر
اجـــرای مـــدول دوم تصفیـــه خانـــه فاضـــاب ســـبزوار تاکیـــد کـــرد و
اظه ــار داش ــت :ای ــن واح ــد در ح ــال حاض ــر بی ــش از ظرفی ــت اس ــمی
خـــود پذیـــرش فاضـــاب دارد.ریاضـــی اظهـــار داشـــت :لجـــن برکـــه
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مع ــاون توس ــعه و برنام ــه ری ــزی فرمان ــداری و جمع ــی از نماین ــدگان
کانـــال هـــای خبـــری شهرســـتان تربـــت حیدریـــه از اقدامـــات آبفـــا و
مراحـــل تصفیـــه فاضـــاب در واحـــد تصفیـــه خانـــه تربـــت حیدریـــه
بازدیــد کردند.شــرکت کننــدگان در ایــن بازدیــد بــا مراحــل تصفیــه و
تبدیــل فاضــاب بــه پســاب و همچنیــن اقدامــات انجــام شــده آبفــا در
بخ ــش فاض ــاب آش ــنا ش ــدند.

عملی ــات آبرس ــانی روس ــتای کالت ــه ب ــاغ بخ ــش می ــان جلگ ــه شهرس ــتان
نیش ــابور اج ــرا ش ــد .رئی ــس اداره آب و فاض ــاب بخ ــش می ــان جلگ ــه
گف ــت  :ای ــن پ ــروژه ب ــه ط ــول  7کیلومت ــر ب ــا قط ــر لول ــه  90پل ــی اتیل ــن
بــه مــدت دو ســال اجــرا و عملیاتــی شــد.محبی زاده از ســاخت مخــزن
 100مت ــر مکعب ــی بی ــن راه ــی  ،ایس ــتگاه پمپ ــاژ  ،و مخ ــزن  50مت ــر
مکعبــی ذخیــره روســتای کالتــه بــاغ و ســاخت  10حوضچــه بــا اتصــاالت
و ی ــک حوضچ ــه پمپ ــاژ خب ــر داد و گف ــت :ب ــا عملیات ــی ش ــدن ای ــن ط ــرح
 23خانـــوار از نعمـــت آب آشـــامیدنی ســـالم برخـــوردار شـــدند.وی
اعتب ــار ای ــن ط ــرح را  12میلی ــارد ری ــال اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت:
ب ــا اج ــرای ای ــن ط ــرح مش ــکل تامی ــن آب روس ــتای کالت ــه ب ــاغ بخ ــش
می ــان جلگ ــه برط ــرف ش ــد.

ایــن ســامانه پاســخگویی آشــنا شــد.

بیهــوازی تصفیــه خانــه ســبزوارتخلیه و پــروژه دانــه گیــر ایــن واحــد
تکمی ــل و سیس ــتم آش ــغال گیرتصفی ــه خان ــه نی ــز نص ــب ش ــده اس ــت.

●باخرز
استانداردسازی یک منبع آبی در باخرز

بازدیـــد مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا ســـبزوار از ســـامانه
122

تقدیر از خبرنگار بسیجی شهرستان در آبفا سبزوار
ب ــه مناس ــبت هفت ــه بس ــیج از خبرن ــگار بس ــیجی شهرس ــتان ب ــا حض ــور
مدیرعامــل و مســئول روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضالب شهرســتان
س ــبزوار و مدی ــر کان ــون بس ــیج رس ــانه غ ــرب خراس ــان رض ــوی تقدی ــر
شــد.در ایــن نشســت مدیــر عامــل شهرســتان از حمیــد دالوری هــروی
خبرنــگار بســیجی تقدیــر کــرد و گفــت  :همــت واالی شــما در انعــکاس
اخبـــار و اطالعـــات صنعـــت آب و فاضـــاب  ،همچنیـــن بیـــان مســـائل
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بازدید سرزده فرماندار شهرستان از آبفا سبزوار

امـــور آب و فاضـــاب باخـــرز تاسیســـات چـــاه شـــماره  2را
استانداردس ــازی ک ــرد .مدی ــر ام ــور ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر گفت؛ب ــا توج ــه
بــه اینکــه تاسیســات ایــن منبــع آبــی مهــم در شــرایط اســتاندارد قــرار
نداش ــت در ابت ــدای س ــال ب ــرای س ــاخت ات ــاق مرب ــوط ب ــه ش ــیراالت و
ل ــوازم ان ــدازه گی ــری برنام ــه ری ــزی ش ــد ک ــه در آب ــان م ــاه ای ــن مه ــم
محق ــق ش ــد.
احســـان ســـیاح از چـــاه شـــماره  2بـــه عنـــوان یکـــی از منابـــع دارای
ش ــاخص ه ــای کم ــی و کیف ــی آب ن ــام ب ــرد و خاط ــر نش ــان ک ــرد :س ــاخت
اتــاق تجهیــزات و مهندســی مجــدد در جانمایــی شــیرآالت و لولــه هــای
آب ــده ازجمل ــه ای ــن م ــوارد ب ــه ش ــمار م ــی رود.

افت فشار روستای گندم شاد باخرز مرتفع شد

سرپرســت فرمانــدار شهرســتان از شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان
س ــبزوار ب ــه ص ــورت س ــرزده بازدی ــد کرد.ای ــن بازدی ــد ب ــه منظ ــور
بازرس ــی و نظ ــارت براج ــرای پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی و در راس ــتای
ارتقـــای ســـامت کارکنـــان  ،صیانـــت از حقـــوق شـــهروندی و رعایـــت
دس ــتورالعمل ه ــای س ــتاد مل ــی کرون ــا انج ــام ش ــد.
در ادام ــه سرپرس ــت فرمان ــدار شهرس ــتان س ــبزوار از س ــامانه 122
ایــن شــرکت بازدیــد کــرد و و بــا نحــوه پاســخگویی و پیگیــری فعالیــت

پـــس از افـــت فشـــار آب در شـــبکه توزیـــع روســـتای گنـــدم شـــاد
شهرســتان باخــرز علــت ،ریشــه یابــی وفشــار آب اســتاندارد درشــبکه

شــمــــــــــــــاره ،162آذرمـــــــــاه 1399

مدیرعامـــل  ،معـــاون و مدیـــران شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان
ســـبزوار از ســـامانه  122بازدیـــد کردنـــد .در ایـــن بازدیـــد نحـــوه
پاس ــخگویی و پیگی ــری فعالی ــت س ــامانه پاس ــخگویی مردم ــی  122و
ارتب ــاط ب ــا مرک ــز اتفاق ــات م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت .مدیرعام ــل
شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار بـــا تاکیـــد بـــر نقـــش
س ــامانه  122گف ــت  :کارب ــران بای ــد ب ــه ط ــور ش ــبانه روز پاس ــخگوی
ســـواالت و درخواســـت هـــای مـــردم باشـــند و بـــا صبـــر و حوصلـــه و
س ــعه ص ــدر ب ــا مش ــترکان برخ ــورد داش ــته باشند.حس ــین ریاض ــی ب ــر
پاس ــخ ب ــه موق ــع ب ــه مش ــترکان  ،ارس ــال ب ــه موق ــع اکی ــپ ب ــه مح ــل
اتفاق ــات و افزای ــش رضای ــت ش ــهروندان تاکی ــد کردن ــد.از مزای ــای
س ــامانه  122پاس ــخگویی تم ــام وق ــت  ،پیگی ــری م ــوارد ارج ــاع ش ــده
توســـط مشـــترکان  ،امـــکان ایجـــاد نظـــارت مســـتمر بـــرروی عوامـــل ،
پ ــل ارتباط ــی بی ــن ش ــهروندان و مس ــئوالن آبف ــا و اط ــاع رس ــانی ب ــه
شــهروندان در محــدوده هایــی کــه بــا قطعــی آب مواجــه مــی شــوند کــه
کاه ــش از می ــزان نارضایت ــی ش ــهروندان و حض ــور نیافت ــن مش ــترکان
در دس ــتگاه ه ــای خدم ــت دهن ــده ب ــرای رف ــع مش ــکل م ــی باش ــد.

و مشـــکالت مـــردم و واقعیـــت هـــای زندگـــی اجتماعـــی ارزشـــمند و
س ــتودنی اس ــت .حس ــین ریاض ــی اف ــزود  :بیش ــک فع ــاالن رس ــانه ب ــه
دنبــال انعــکاس اخبــار صحیــح و برقــراری آرامــش در جامعــه هســتند
و هم ــکاری م ــا ب ــا رس ــانه ه ــا م ــی توان ــد م ــا را در تحق ــق اه ــداف ی ــاری
کن ــد.
مدی ــر کان ــون بس ــیج رس ــانه غ ــرب خراس ــان رض ــوی ه ــم گف ــت  :تفک ــر
بســیجی خدمــت بــه مــردم بــوده و رمــز بقــای انقــاب فرهنــگ و تفکــر
بس ــیجی اس ــت .محم ــد مهرنی ــا از مجموع ــه ش ــرکت آب و فاض ــاب ک ــه
ام ــر س ــقایی را انج ــام م ــی دهن ــد تقدی ــر و تش ــکر ک ــرد.در پای ــان از
خبرن ــگار بس ــیجی ب ــا اه ــدا ل ــوح تقدی ــر ش ــد.

ایــن روســتا برقــرار شد..احســان ســیاح مدیــر امــور آبفــا باخــرز علــت
اصلــی افــت فشــار را وجــود نشــتی در خــط انتقــال روســتا عنــوان کــرد
و اصــاح 50متــر ازخــط انتقــال را راه حــل رفــع ایــن مشــکل دانســت.

پیشگیری از یخ زدگی تاسیسات در امور باخرز

ارتقــاء کیفیــت آب ،برداشــت از جایــگاه هــای آب شــیرین در بجســتان
ب ــه ی ــک چه ــارم کاه ــش یافت ــه اس ــت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اج ــرای پ ــروژه آبرس ــانی ب ــه ش ــهر یونس ــی اف ــزود:
در همی ــن رابط ــه ب ــرای اج ــرای دو پ ــروژه آبرس ــانی ب ــه روس ــتاهای
صلحآبـــاد و مطرآبـــاد بـــا ۱۵۰خانـــوار بالـــغ بـــر  ۳۰میلیـــارد ریـــال
هزینـــه اســـت .

بررس ــی مش ــکالت پ ــروژه فاض ــاب ش ــهرک فرهنگی ــان
بجس ــتان

●بجستان
بزرگتری ــن پ ــروژه ه ــای شهرس ــتان بجس ــتان در ح ــوزه
آب ش ــرب اج ــرا ش ــده اس ــت
ب ــه گفت ــه مدی ــر امورآبف ــا بجس ــتان از س ــال 92تاکن ــون بزرگتری ــن
پ ــروژه ه ــای ه ــای افتت ــاح ش ــده در ای ــن شهرس ــتان مرب ــوط ب ــه ح ــوزه
آب شـــرب بـــوده اســـت .محمدرضااکبـــر نیـــا افـــزود :در ایـــن مـــدت
س ــه پ ــروژه ب ــزرگ آبرس ــانی در قال ــب مجتم ــع و چه ــار پ ــروژه تامی ــن
آب شـــش روســـتا در شهرســـتان اجـــرا شـــده اســـت .وی اصـــاح
و توســـعه شـــبکه بـــه طـــول  ۵۰کیلومتـــر در روســـتاها و تعویـــض
پم ــپ و ...را ازدیگ ــر اقدام ــات انج ــام ش ــده در بخ ــش آب روس ــتایی
شهرس ــتان بجس ــتان برش ــمرد واع ــام ک ــرد :تم ــام  31روس ــتای ب ــاالی
 ۲۰خانوارایـــن شهرســـتان از نعمـــت آب شـــرب ســـالم و بهداشـــتی
برخ ــوردار م ــی باش ــند.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد :در شـــهر بجســـتان هـــم خطـــوط انتقـــال آب
قنـــوات درزاب و بوســـتان ویـــک حلقـــه چـــاه اجـــرا و دو حلقـــه چـــاه
نی ــز احی ــا وتجهی ــز ش ــده اس ــت .اکبرنی ــا ب ــه پ ــروژه در دس ــت اج ــرای
فاضـــاب فرهنگیـــان و اصـــاح و توســـعه شـــبکه آب شهربجســـتان
اشـــاره کـــرد و یادآورشـــد :درنتیجـــه اقدامـــات انجـــام شـــده ضمـــن

21

جلســـه مشـــترک نماینـــدگان شـــهرک فرهنگیـــان بـــا حضـــور
نماینده،امــام جمعــه و فرماندارمحتــرم شهرســتان بجســتان در محــل
فرمان ــداری برگ ــزار ش ــد .در ای ــن جلس ــه ضم ــن بررس ــی مش ــکالت
پ ــروژه فاض ــاب ش ــهرک فرهنگی ــان مق ــرر ش ــد پیمان ــکار نس ــبت ب ــه
نصـــب انشـــعابات باقیمانـــده اقـــدام کنـــد.

بازدی ــد معی ــن اقتص ــادی شهرس ــتان از پ ــروژه فاض ــاب
فرهنگیــان بجســتان

●تایباد
رف ــع مش ــکل تامی ــن آب ش ــرب 12ه ــزار روس ــتایی در
شهرس ــتان م ــرزی تایب ــاد

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب تایب ــاد از رف ــع مش ــکل تامی ــن آب ش ــرب
12ه ــزار روس ــتایی در ای ــن شهرس ــتان م ــرزی خب ــرداد.
بـــه گفتـــه محمـــد امیـــن بابـــا غیبـــی ایـــن روســـتاها تـــا قبـــل از یـــک
پارچهس ــازی 5ت ــا 6وحداکث ــر 10س ــاعت در ش ــبانه روز ازآب ش ــرب
بهــره منــد بودنــد کــه در حــال حاضــر ایــن مــدت بــه حــدود 24ســاعت
افزای ــش یافت ــه اس ــت .وی خری ــد آب از ش ــهرک صنعت ــی ،مهندس ــی
مج ــدد و افزای ــش مناب ــع تولی ــد ،تعمی ــر ش ــیرآالت  ،شس ــت وش ــوی
خطـــوط انتقـــال ،تعویـــض و تعمیـــر الکتروپمـــپ هـــا  ،اصـــاح برخـــی
خطــوط انتقــال و عبورعرضــی از جــاده را ازجملــه اقدامــات آبفــا تایبــاد
در تامی ــن آب مش ــترکان روس ــتایی اع ــام ک ــرد.وی ب ــا بی ــان اینک ــه
آب شـــرب  ۳۸روســـتا بـــا 12هزارو800مشـــترک از طریـــق هشـــت
مجتم ــع آب رس ــانی تامی ــن م ــی ش ــود گف ــت  :س ــال گذش ــته تنه ــا دو
روســـتای بخـــش میـــان والیـــت شهرســـتان بـــا کمبـــود آب شـــرب در
فص ــل تابس ــتان مواج ــه ب ــود ک ــه ب ــا اقدام ــات فن ــی انج ــام ش ــده در
س ــال ج ــاری  ،مش ــکالت موج ــود رف ــع ش ــد .وی برتامی ــن پن ــج میلی ــارد
ری ــال اعتبارب ــرای حف ــر ی ــک حلق ــه چ ــاه ب ــه منظ ــور پای ــداری آب ش ــرب
درای ــن مناط ــق تاکی ــد ک ــرد و اظه ــار داش ــت  :ب ــا مش ــارکت و هم ــکاری
قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــی ســپاه امــام رضــا (ع) در دهســتان کــرات
تایب ــاد ب ــرای اج ــرای دو کیلومت ــر لول ــه گ ــذاری چ ــدن و تکمی ــل خ ــط
انتقــال مجتمــع آبرســانی رفــع کمبــود آب شــرب مناطــق روســتایی ۱۵
میلی ــارد ری ــال هزین ــه ش ــده اس ــت ک ــه ط ــی روزه ــای آین ــده عملی ــات
اجرای ــی ای ــن پ ــروژه آغ ــاز م ــی ش ــود.
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :ب ــا ت ــاش ش ــبانه روزی هم ــکاران ام ــور می ــزان
رضایــت منــدی مشــترکان روســتایی از عملکــرد آبفــا افزایــش و آمــار
ش ــکایات ح ــوزه آب ش ــرب کاه ــش یافت ــه اس ــت.

ع ــدم رعای ــت الگ ــوی مص ــرف از دالی ــل کمب ــود آب در
روس ــتاهای تایب ــاد

قربانـــی معیـــن اقتصـــادی مدیـــر پـــروژه طـــرح مثلـــث اقتصـــادی

جلســه هــم اندیشــی مدیریــت مصــرف آب بــا حضــور دهیــار و رئیــس
شــورای اســامی روســتای خیرآبــاد شهرســتان تایبــاد برگــزار شــد.در
ایـــن جلســـه مدیـــر امـــور آبفـــای تایبـــاد مطالبـــی پیرامـــون وضعیـــت
نگهــداری  ،توزیــع و نحــوه واگــذاری انشــعابات آب شــرب بیــان کــرد.
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امـــور آب و فاضـــاب باخـــرز پـــس از شناســـایی نقـــاط آســـیب پذیـــر
در س ــرما نس ــبت ب ــه انج ــام عملی ــات پیش ــگیرانه اق ــدام ک ــرد .ب ــه
گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ام ــور آب و فاض ــاب باخ ــرز؛در ای ــن اق ــدام
تمام ــی تاسیس ــات در مع ــرض ی ــخ زدگ ــی ب ــا اس ــتفاده از پش ــم شیش ــه
عای ــق بن ــدی ش ــد.

شهرســـتان بجســـتان و همراهـــان از پـــروژه فاضـــاب شـــهرک
فرهنگی ــان بازدی ــد کردن ــد.در پ ــی ای ــن بازدی ــد مق ــرر ش ــد پ ــروژه
فاض ــاب ش ــهرک فرهنگی ــان در جلس ــه س ــتاد ب ــه عن ــوان ی ــک مش ــکل
مطـــرح و راهکارهـــای تســـریع در اجـــرای آن بررســـی شـــود.

و مشـــكالت تأمیـــن آب شـــرب شـــهروندان ایـــن مجتمـــع و شـــهر
مشــهدریزه در تابســتان برطــرف شــد .شــایان ذکــر اســت اجــرای ایــن
پ ــروژه ک ــه ش ــامل حف ــر چ ــاه  ،شس ــت وش ــوی خ ــط و مخ ــزن م ــی باش ــد
منجرب ــه آبده ــی  28لیت ــر ب ــر ثانی ــه ش ــد.

طلب  40میلیارد ریالی امور تایباد از مشترکان

درمــان شهرســتان از امــور آبفــای تایبــاد بــه صــورت ســرزده بازدیــد
کردایــن بازدیــد بــه منظــور بازرســی و نظــارت براجــرای پروتــکل هــای
بهداشــتی و در راســتای ارتقــای ســامت کارکنــان  ،صیانــت از حقــوق
شــهروندی و رعایــت دســتورالعمل هــای ســتاد ملــی کرونــا انجــام شــد.
بخش ــدار مرک ــزی همچنی ــن ب ــا نح ــوه ارائ ــه خدم ــات ب ــه مش ــترکین ب ــا
رعای ــت پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی آش ــنا ش ــد.

واگـــذاری  ۶۲انشـــعاب رایـــگان آب بـــه مددجویـــان در
تایب ــاد
محمدامیــن بابــا غیبــی ضمــن اشــاره بــه محدودیــت منابــع آب شــرب،
خواســتار کمــک دهیــاران و شــوراها در ترویــج فرهنــگ اصــاح الگــوی
مص ــرف و صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب ش ــرب ش ــد.
رئیـــس شـــورا و دهیـــار روســـتای خیرآبـــاد هـــم مطالبـــی پیرامـــون
مش ــکالت آب ش ــرب ای ــن روس ــتا بی ــان کردن ــد و خواس ــتار برط ــرف
ش ــدن مش ــکالت ش ــدند.مدیر ام ــور آبف ــای تایب ــاد در ای ــن خص ــوص
گفـــت  :علـــت کمبـــود آب روســـتاها عـــدم رعایـــت الگـــوی مصـــرف و
اس ــتفاده غیرمج ــاز توس ــط برخ ــی مش ــترکین م ــی باش ــد.

بازدید بخشدار مرکزی از امور تایباد
بخشـــدار مرکـــزی تایبـــاد بـــه اتفـــاق کارشـــناس شـــبکه بهداشـــت و

مدی ــر ام ــور آبف ــای تایب ــاد گف ــت  :ب ــا توج ــه ب ــه نی ــاز س ــاكنین مجتم ــع
سرخســـرا و ســـمنگان و شـــهر مشـــهدریزه بـــه آب شـــرب ســـالم و
بهداش ــتی  ،حف ــر ی ــک حلق ــه چ ــاه جدی ــد در دس ــتور كار قرارگرف ــت و
مقدم ــات ای ــن مه ــم فراه ــم ش ــد .محم ــد امی ــن باب ــا غیب ــی گف ــت  :ب ــا
اتم ــام عملی ــات حف ــاری ای ــن چ ــاه  ،عملی ــات آزمای ــش پمپ ــاژ انج ــام و
نتای ــج مطلوب ــی از می ــزان آبده ــی آن بدس ــت آم ــد .وی اظهارداش ــت:
ب ــا اج ــرای ای ــن ط ــرح  ،می ــزان تولی ــد آب آش ــامیدنی افزای ــش یاف ــت
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مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب تایب ــاد ازواگ ــذاری  62انش ــعاب رای ــگان
آب ش ــرب ب ــه مددجوی ــان واجدش ــرایط تح ــت پوش ــش کمیت ــه ام ــداد
در ای ــن شهرس ــتان در س ــال ج ــاری خب ــرداد .محم ــد امی ــن باباغیب ــی
افزود:بـــرای واگـــذاری ایـــن تعـــداد انشـــعاب  ۴۸۰میلیـــون ریـــال
هزین ــه ش ــده اس ــت  .وی ادام ــه داد  :آن دس ــته از مددجویان ــی ک ــه
توانای ــی پرداخ ــت امتی ــاز آب ش ــرب را ندارن ــد  ،میتوانن ــد ب ــا ارائ ــه
معرف ــی نام ــه از مزای ــای ای ــن ط ــرح اس ــتفاده کنن ــد.

مدیـــر امـــور تایبـــاد خواســـتار برخـــورد دادســـتان
شهرســـتان بـــا انشـــعابات غیرمجـــاز شـــد
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حفـــر چـــاه جدیـــد بـــرای تامیـــن آب مجتمـــع روســـتایی
سرخســـرا و ســـمنگان شهرســـتان تایبـــاد

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان تایب ــاد گف ــت  :ای ــن امورباب ــت
خدمــات آب بهــاء  ۴۰ ،میلیــارد و  ۸۴۸میلیــون ریــال از مشــترکان شــامل
خانگــی مــردم ودولتــی مطالبه معــوق دارد.محمدامین باباغیبی گفــت :در
مرحلــه اول یکــی از مهمتریــن سیاســت هــای مــا توزیــع اطالعیــه همــراه بــا
قب ــوض آب به ــا ب ــود ک ــه در ای ــن اطالعی ــه ه ــا از مش ــترکان تقاض ــا ش ــد
نســبت بــه پرداخــت معوقــه هــای آب بهاء خــود اقدام کنند و خوشــبختانه
ایــن درخواســت  ،تاثیــر مثبــت خــود را در افزایــش وصولــی نشــان داد
و در مرحل ــه دوم درج معوق ــه ه ــای اقس ــاط ح ــق انش ــعاب در قب ــوض آب
بهــاء مشــترکان بــود کــه بــا اعمــال ایــن روش هــا مانــده مطالبــات در بخــش
حــق انشــعاب کاهــش چشــمگیری یافــت.

مدیــر امــور آبفــا تایبــاد با دادســتان جدید شهرســتان دیدار و گفتگو
کردنــد  .در ایــن دیــدار محمــد امیــن بابــا غیبــی ضمــن تبریــک انتصــاب
ایش ــان خواس ــتار برخ ــورد ب ــا انش ــعابات غیرمج ــاز  ،وص ــول مطالب ــات
وتامیــن امنیــت شــبکه آب شــرب شــهری و روســتایی شــد .دادســتان
ه ــم ب ــر برخ ــورد ب ــا انش ــعابات غیرمج ــاز و سوءاس ــتفادهکنندگان از
بیــت المــال تاکیــد کــرد .

توسعه مشارکتی  150شبکه توزیع آب در تایباد

خــط انتقــال آب شــرب 17روســتای دهســتان موســی آبــاد تربــت جــام
کــه بــه علــت شکســتگی از مــدار خــارج شــده بــود ترمیــم شــد.
ب ــه گفت ــه مدی ــر ام ــور آبف ــا ترب ــت ج ــام ب ــه مح ــض اط ــاع از شکس ــتگی
خــط لولــه  ،بــا بســیج نیروهــای آبفــا و تــدارک امکانــات ولــوازم ومصالــح
موردنیازاق ــدام ب ــه حف ــاری و ترمی ــم نق ــاط آس ــیب دی ــده خ ــط ش ــد.
محســن عبدالهــی افــزود :اکیــپ عملیاتــی در قالــب ۳دســتگاه مزدابــه
ظرفیـــت ۱۵نفرنیـــرو بـــا یـــک دســـتگاه بیـــل بکهـــو جهـــت بازکـــردن
ش ــیرهای تخلی ــه وخال ــی ک ــردن خ ــط و انج ــام حف ــاری وآم ــاده س ــازی
مح ــل شکس ــتگی ب ــه منطق ــه اع ــزام ش ــدند .
وی خاطـــر نشـــان کـــرد :باهماهنگـــی بخشـــداری مرکـــزی و دهیـــاران
روس ــتاها ت ــا زم ــان وارد ک ــردن خ ــط لول ــه ب ــه م ــدار به ــره ب ــرداری آب
م ــورد نی ــاز روس ــتاییان درروس ــتاهای فاقدقن ــات ب ــا تانک ــر آبرس ــانی
س ــیار تأمی ــن ش ــد.

تعوی ــض و نوس ــازی ش ــبکه توزی ــع روس ــتای ش ــیخ ل ــو
ترب ــت ج ــام

انج ــام ش ــد .مش ــکل ای ــن لول ــه باع ــث ب ــی آب ش ــدن بخ ــش ش ــرقی
بلــوار پاســداران و ادارات شهرســتان شــده بــود کــه بــا تــاش واحــد
به ــره ب ــرداری ام ــور مرتف ــع ش ــد.

شــبکه آب روســتای راه چمــن شهرســتان جغتــای اصــاح
شــد

●تربت جام
شکســـتگی خـــط انتقـــال آب  17روســـتای دهســـتان
موســـی آبـــاد تربـــت جـــام ترمیـــم شـــد

ش ــبکه توزی ــع روس ــتای ش ــیخ ل ــو شهرس ــتان ترب ــت ج ــام ب ــا مش ــارکت
بنیـــاد فرهنگـــی و نیکـــوکاری حـــاج اکبـــر ابراهیمـــی و نیروهـــای
ســـختکوش حـــوزه بهـــره بـــرداری امـــور آب و فاضـــاب تربـــت جـــام
پــروژه تعویــض و نوســازی شــد.در ایــن پــروژه  2کیلومتــر شــبکه توزیــع
اج ــرا ،ی ــک ب ــاب حوضچ ــه ش ــیرآالت اح ــداث و  50رش ــته انش ــعاب آب
ب ــا اعتب ــاری بال ــغ ب ــر  2میلی ــارد ری ــال اس ــتاندارد س ــازی ش ــد.

●جغتای
بازســـازی لولـــه آب فـــوالدی بلـــوار پاســـداران شـــهر
جغتـــای

بازس ــازی و تعمی ــر مج ــدد و جانمای ــی مج ــدد لول ــه ف ــوالدی س ــایز 150
پرمی ــت واق ــع در بل ــوار پاس ــداران ش ــهر جغت ــای ب ــا ت ــاش ب ــی وقف ــه
همـــکاران امـــور شهرســـتان جغتـــای در کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن
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شــبکه توزیــع فرســوده آب روســتای راه چمــن شهرســتان جغتــای بــه
ط ــول ه ــزار مت ــر اص ــاح و بازس ــازی ش ــد .روس ــتای راه چم ــن ب ــا 570
مشــترک در بخــش هاللــی شهرســتان جغتــای قــرار دارد.

●جوین
ویدئو متری چاه شماره یک شهر نقاب

چ ــاه ش ــماره ی ــک ش ــهر نق ــاب ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان جوی ــن
ویدئومت ــری ش ــد.
بــا توجــه بــه کاهــش آبدهــی چــاه شــماره یــک نقــاب شهرســتان جویــن
از  9لیت ــر ب ــه  4نی ــم لیت ــر ب ــر ثانی ــه ،ب ــا هماهنگ ــی س ــتاد  ،عملی ــات
ویدئومتـــری بررســـی مشـــکالت ســـاختمان چـــاه عملیاتـــی شـــد.علی
نظ ــری مدی ــر ام ــور جوی ــن گف ــت :پ ــس از ویدئومت ــری  ،نتای ــج ب ــرای
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150مت ــر از ش ــبکه توزی ــع آب بل ــوار خرمش ــهر ش ــهر تایب ــاد اص ــاح
و بازســـازی شـــد.مدیر امـــور آبفـــا تایبـــاد گفـــت :بـــا هـــدف ارتقـــاء
س ــطح کیف ــی آبرس ــانی و پ ــس از بررس ــی ه ــای میدان ــی انج ــام ش ــده ،
اص ــاح ای ــن مت ــراژ از ش ــبکه در دس ــتور کار ق ــرار گرفت.محمدامی ــن
باباغیبـــی افـــزود :اجـــرای ایـــن عملیـــات کمـــک شـــایانی بـــه کاهـــش
اتف ــاق در ش ــبکه خواه ــد ک ــرد  .ش ــایان ذک ــر اس ــت ای ــن ش ــبکه ب ــه
ص ــورت مش ــارکتی و تعام ــل ام ــور ب ــا مش ــترکین اص ــاح ش ــد.

بررس ــی و ط ــرح در کمیت ــه مربوط ــه و ارائ ــه راه ــکار ب ــه س ــتاد ارس ــال
ش ــد.

بـــرای آگاه ســـازی و جلوگیـــری از حـــوادث و افزایـــش راندمـــان و
رعایـــت اصـــول در راســـتای  HSEبرگـــزار شـــد .

مدیــر امــور آبفــای چنــاران از جمــع آوری تمامــی کپســول هــای گاز کلــر
از منابــع تولیــد و ذخیــره آبــی در شــهر وروســتاهای چنــاران خبــرداد.
مس ــعود افرون ــد اف ــزود :از ای ــن پ ــس از پم ــپ ه ــای س ــلونوئیدی ب ــه
جــای کپســول گاز کلــر کــه دارای ریســک وخطــرات احتمالــی بــود بــرای
ضــد عفونــی و گنــد زدایــی اســتفاده مــی شــود .

سرپرس ــت ام ــور آبف ــای خوش ــاب در معی ــت دهی ــار ن ــوده انق ــاب از
نحــوه اجــرای عملیــات اصــاح و نوســازی بخشــی از شــبکه توزیــع ایــن
منطق ــه بازدی ــد ک ــرد .در اج ــرای ای ــن پ ــروژه نس ــبت ب ــه تعوی ــض و
اص ــاح 830مت ــر ش ــبکه فرس ــوده ش ــهر ن ــوده انق ــاب در راس ــتای
جلوگی ــری از ه ــدر رف ــت ناش ــی از اتفاق ــات ب ــاال در بعض ــی مح ــات ب ــا
مش ــارکت دهی ــاری اق ــدام م ــی ش ــود.

برگ ــزاری دوره آموزش ــی ایمن ــی حف ــاری و گ ــود ب ــرداری
در ام ــور چن ــاران
دوره آموزشــی ایمنــی حفــاری و گــود بــرداری در راســتای ارتقاءســطح
دانـــش کارشناســـان ،ناظریـــن و حفـــاران اتفاقـــات وپیمانـــکاران در
ام ــور چن ــاران ط ــی س ــه روز برگ ــزار ش ــد .ای ــن کارگاه آموزش ــی س ــه
روزه بـــرای کارشناســـان و نیـــز همـــکاران مرتبـــط بـــا رفـــع اتفاقـــات
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مشــارکت شــهروندان خوشــاب در اصــاح شــبکه توزیــع
آب
ب ــه دلی ــل اف ــت فش ــار و افزای ــش تع ــداد مش ــترکین خیاب ــان معل ــم 6
شهرســتان خوشــاب بــا مشــارکت مردمــی  70متــر لولــه پلــی اتیلــن بــه
س ــایز  40اج ــرا و به ــره ب ــرداری ش ــد.به گفت ــه جعف ــر اس ــماعیلینیا
سرپرس ــت ام ــور خوش ــاب ب ــا اج ــرا و به ــره ب ــرداری از ای ــن ش ــبکه ،

بررسی دالیل افت فشار آب شرب روستای
ابراهیمآبادشهرستانخوشاب

وضعیـــت افـــت فشـــار آب شـــرب روســـتای ابراهیـــم آبـــاد از توابـــع
بخـــش مشـــکان بررســـی میدانـــی شـــد.درپی اعـــام مشـــکل افـــت
فش ــار آب در بخش ــی از ش ــبکه توزی ــع روس ــتای ابراهی ــم آب ــاد بخ ــش
مشـــکان شهرســـتان خوشـــاب  ،کارشناســـان ایـــن امـــور بـــه منطقـــه
اع ــزام وب ــه بررس ــی دالی ــل ب ــروز مش ــکل پرداختند.درهمی ــن رابط ــه
موضــوع رفــع افــت فشــار در دســتور کار قــرار گرفــت و بــرای اقــدام
ب ــه پیمان ــکار نگه ــداری و به ــره ب ــرداری ح ــوزه روس ــتایی اب ــاغ ش ــد.

نصب شیرآالت هیدرانت در شهر مشکان
باعنایــت بــه ضــرورت نصــب شــیرآالت هیدرانــت آتــش نشــانی در شــهر
مشــکان بــرای اقــدام بــه موقــع آتــش نشــانی در اطفــای حریــق احتمالــی
در شــهر و روســتاهای توابــع مشــکان مهنــدس جــواد شــیرخانی شــهردار
مشــکان بــا سرپرســت و کارشناســان بهــره بــرداری آبفــای خوشــاب طــی
نشس ــت مش ــترک ب ــه بررس ــی و تب ــادل نظ ــر پرداخ ــت.در ای ــن نشس ــت
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●چناران
کپســول هــای گاز کلــر از منابــع تولیــد و ذخیــره آب امــور
چنــاران جمــع شــد

●خوشاب
شــبکه توزیــع نــوده انقــاب شهرســتان خوشــاب اصــاح
و نوس ــازی م ــی ش ــود

مش ــکل اف ــت فش ــار رف ــع و از ب ــروز اتفاق ــات احتمال ــی پیش ــگیری
ش ــد.

مق ــرر ش ــد در اس ــرع وق ــت ب ــا هم ــکاری ام ــور آبف ــا اقدام ــات الزم ب ــرای
نصــب شــیرآالت هیدرانــت توســط شــهرداری مشــکان انجــام شــود.

●زاوه
تعویض الکتروپمپ مجتمع حاجی آباد زاوه

دار ش ــد.

●ششتمد
اصــاح خــط انتقــال آب شــرب چهــار روســتای شهرســتان
ششتمد

در بازدیـــد مدیرامورآبفاطرقبـــه شـــاندیزو مهرشـــاندیز قربانـــی-
رئیـــس اداره آبفاشـــاندیز و کارشناســـان حـــوزه بهـــره بـــرداری
ازتاسیســـات ومخـــازن آبرســـانی،وضعیت تصفیـــه خانـــه فاضـــاب
مســـکن مهـــر شـــاندیز بررســـی شـــد.
علــی اصغرپاکــروان درایــن بازدیدازنحــوه فرآیندتصفیــه واســتحصال
پســـاب فاضـــاب و نیزمشـــکالت موجودمطلـــع ودســـتورالزم بـــرای
اج ــرای س ــیل بن ــد و تجهی ــزات جانب ــی تصفی ــه خان ــه را صادرک ــرد.

تاکی ــد ب ــر اج ــرای ب ــه موق ــع پ ــروژه ه ــای آبف ــا طرقب ــه
شـــاندیز

●درگز
پلمب گذاری  30هزار کنتور آب در امور درگز

باهم ــکاری پیمان ــکار وص ــول مطالبات30ه ــزار اش ــتراک ام ــور درگ ــز
در زمــان کمتــر از یــک هفتــه بازرســی شــد .رضــا تیمــوری مدیــر امــور
اع ــام ک ــرد :در اج ــرای ای ــن ط ــرح ه ــا کنتوره ــای فاق ــد س ــرب  ،پلم ــب

25

ریی ــس اداره آب و فاض ــاب شش ــتمد از اص ــاح و به ــره ب ــرداری خ ــط
انتق ــال پمپ ــاژ دهن ــو  -س ــنجدک ب ــه ط ــول  520مت ــر خب ــر داد .کاظ ــم
ســلیمانی گفــت  :بــه دلیــل عمــر بــاال و فرســودگی لولــه آمــار اتفاقــات
در ای ــن مس ــیر زی ــار ب ــود و همی ــن ام ــر در آبرس ــانی ب ــه روس ــتا ه ــای
دهنـــو  ،چنـــار  ،کالتـــه تیرکمـــان و ســـنجدک (از شهرســـتان کاشـــمر)
اخت ــال ایج ــاد م ــی کرد.ب ــه گفت ــه وی ای ــن خ ــط ب ــا لول ــه گالوانی ــزه و
پلــی اتیلــن وهزینــه ســه میلیــاردو  650میلیــون ریــال اجــرا شــد.وی
اف ــزود  :حف ــاری مس ــیرهم ب ــا مش ــارکت دهی ــاری ه ــا انج ــام ش ــد.

●طرقبه شاندیز
بررسی وضعیت تصفیه خانه فاضالب مسکن
مهرشاندیز

پنجمیـــن جلســـه ارتقـــاء وبهـــره بـــرداری اموردرمحـــل اداره آبفـــا
شـــاندیز برگزارشـــد .درایـــن جلســـه کـــه مســـئولین بهـــره بـــرداری
آب وفاضـــاب نیزحضورداشـــتند مدیراموردرســـخنانی برپیگیـــری
ج ــدی وب ــه موق ــع پ ــروژه ه ــای عمران ــی وش ــبکه ه ــای آب ــی تاکیدک ــرد.
عل ــی اصغ ــر پاک ــروان همچنی ــن ضم ــن بازدیدازپ ــروژه ه ــای دردس ــت
اق ــدام اداره آبف ــا ش ــاندیز ،تامی ــن نقدینگ ــی وصرف ــه جوی ــی درتم ــام
زمین ــه هاباتوج ــه ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی را خواس ــتار ش ــد.

ام ــور آبف ــا طرقب ــه ش ــاندیز روس ــتای کن ــگ را تحوی ــل
گرف ــت
حـــوزه آب شـــرب روســـتای تاریخـــی کنـــگ طرقبـــه بـــه امـــورآب
وفاضـــاب طرقبـــه تحویـــل شد.جلســـه ای تحویـــل گیـــری تاسیســـات
آب ای ــن روس ــتا باحض ــور مدی ــر وکارشناس ــان ام ــور ،بخش ــدار،اعضای
ش ــورای اس ــامی ودهیارروس ــتای کن ــگ برگ ــزار و مقررش ــد امورآبف ــا
شهرســـتان دراســـرع وقـــت نســـبت بـــه نصـــب انشـــعابات ،اصـــاح
وتوســـعه و بازســـازی خـــط انتقـــال ونیزتامیـــن وتوزیـــع آب اقـــدام
کنـــد .مدیراموردرابتـــدای جلســـه ضمـــن تشـــریح فعالیـــت هـــای
ص ــورت گرفت ــه پ ــس ازیکپارچهس ــازی ش ــرکت ه ــای آبف ــا گفت:ای ــن
امورحدود48هزاراش ــتراک داردک ــه حدود16ه ــزارآن رامش ــترکین
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الکتروپمـــپ شـــناور چـــاه آب شـــرب مجتمـــع آبرســـانی حاجـــی آبـــاد
شهرس ــتان زاوه ک ــه ب ــه عل ــت نق ــص فن ــی س ــوخته ب ــود ب ــا پیگی ــری و
ت ــاش هم ــکاران به ــره ب ــرداری ام ــور تعمی ــر ،تعوی ــض و مج ــدد وارد
م ــدار ق ــرار گرف ــت .الزم ب ــه ذک ــر اس ــت اق ــدام س ــریع و ب ــه موق ــع
کارشناس ــان ام ــور مان ــع از قط ــع آب ای ــن مجتم ــع ش ــد  .ای ــن مجتم ــع
آبرســـانی روســـتاهای حســـین آبـــاد -حاجـــی آبـــاد -حفیـــظ آبـــاد و
اســـماعیل آبـــاد بـــا  628مشـــترک را تحـــت پوشـــش دارد.

دردیدارب ــا حج ــت االس ــام ایزدی،ام ــام جمع ــه طرقب ــه ضم ــن ارائ ــه
گزارشــی از وضعیــت آب شــرب واهــم اقدامــات امور،ازحمایــت هــای
دلس ــوزانه وی تش ــکرکرد.
وی دردیداربـــا قربانـــی ،شـــهردارنیز خواستارمســـاعدت در اجـــرای
پ ــروژه ه ــای اص ــاح وتوس ــعه ش ــبکه آبرس ــانی و مجوزحف ــاری درنق ــاط
حس ــاس ش ــهری ش ــد و ازتش ــریک مس ــاعی ش ــهرداری درتم ــام زمین ــه
ه ــا قدردان ــی ک ــرد.

بهــره بــرداری ازشــبکه توزیع آب روســتای دهبار طرقبه
روس ــتایی تش ــکیل م ــی دهند.عل ــی اصغرپاک ــروان ب ــه کیفی ــت وکمی ــت
آب شــرب شــهروندان اشــاره کــرد وبــه مــردم اطمینــان داد آب مصرفــی
آنه ــا هی ــچ مش ــکلی ازلح ــاظ بهداش ــتی ن ــدارد .وی در ادام ــه ب ــه ع ــدم
تمای ــل واس ــتقبال مع ــدود روس ــتاهای شهرس ــتان ب ــرای واگ ــذاری ب ــه
ام ــور اش ــاره ک ــرد وافزود:فق ــط س ــه روس ــتا در شهرس ــتان تمای ــل ب ــه
واگ ــذاری نداش ــتند.به گفت ــه وی روس ــتای کن ــگ باتوج ــه ب ــه مش ــکالت
آبــی بــه ایــن نتیجــه رســید بــه اموربپیونــدد و تاکنــون نیزپیگیرموضــوع
بودند.بخش ــدارطرقبه نیزخواس ــتارعملی ش ــدن مصوب ــات ای ــن جلس ــه
شـــد.دراین جلســـه تعمیـــر و مرمـــت مخـــزن 400مترمکعبی،معرفـــی
آبـــدار روســـتا ،واگـــذاری انشـــعاب بـــه افـــراد برابـــر معرفـــی نامـــه
دهیار،شناســایی انشــعابات غیرمجــاز ،اصــاح وتوســعه شــبکه وتامیــن
منابــع آبــی بــا مســاعدت طرفیــن در دســتور کارقــرار گرفــت .روســتای
تاریخ ــی و توریس ــتی کن ــگ طرقب ــه طب ــق آخری ــن سرش ــماری عموم ــی
دارای 450خانوارب ــا دو هزارجمعی ــت و800انش ــعاب اس ــت ،ک ــه آب
ش ــرب اهال ــی ازطری ــق چش ــمه و ی ــک حلق ــه چ ــاه تامی ــن م ــی ش ــود.

مدیرام ــورآب وفاض ــاب طرقب ــه ش ــاندیز ب ــه ص ــورت جداگان ــه باام ــام
جمع ــه وش ــهردار ای ــن ش ــهر دیداروگفتگ ــو کرد.عل ــی اصغرپاک ــروان

بازدی ــد اعض ــای ش ــورای ش ــهر از پ ــروژه ه ــای در ح ــال
اجـــرای اداره قلندرآبـــاد

درهفت ــه س ــی و دوم پوی ــش #هرهفت ــه الف-ب-ای ــران وزارت نی ــرو،
درمراســمی بــه صــورت ویدئوکنفرانس،پــروژه شــبکه خــط انتقــال توزیع
آب روســتای دهبــار بــه طول  3کیلومتــر و اجرای 2باب حوضچه بااعتباری
بالــغ بر4میلیاردریــال توســط وزیرنیــرو بــه بهــره بــرداری رسید.شــایان
ذکراس ــت ب ــا افتت ــاح ای ــن پ ــروژه ه ــا  ،س ــاکنین روس ــتای دهب ــار دیگ ــر
مشــکل کــم آبــی نخواهندداشــت .ایــن روســتا حدود400اشــتراک آبــی
دارد وجــزء روســتاهای هــدف گردشــگری اســت.

●فریمان
شروع ساخت مخزن 300مترمکعبی روستای تقیآباد
شهرستانفریمان

مدی ــر ام ــور آبف ــا فریم ــان از آغازعملی ــات س ــاخت مخ ــزن  300مت ــر
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اعضـــای شـــورای شـــهر قلندرآبـــاد شهرســـتان فریمـــان از پـــروژه
هـــای در حـــال اجـــرای اداره آب و فاضـــاب ایـــن شـــهر بازدیـــد
کردند.
ریی ــس اداره قلندرآب ــاد در ای ــن بازدی ــد گزارش ــی از فعالی ــت ه ــا و
پ ــروژه ه ــا ی در دس ــت اق ــدام را ارائ ــه ک ــرد.
ســلطانیان اجــرای آبنمــا در رودخانــه قبــل ازمخــزن شــهرقلندرآباد و
وارد مدارکــردن مخــزن 200مترمکعبــی درمحــل ایســتگاه پمپــاژ بیــن
راه ــی  ،اج ــرای هزارو300مترلول ــه آزبس ــت 100درحاش ــیه ج ــاده
فریمــان بــه تربتجــام درســه راهــی قلنــدر آبــاد را خاطــر نشــان کــرد
و اظهــار داشــت :بــا اجــرای ایــن پــروژه  ،لولــه خــط انتقــال دربرابرســیل
تثبی ــت ش ــده و ب ــاوارد مدارش ــدن مخ ــزن 200مترمکعب ــی  ،حج ــم
مخ ــزن درمح ــل ایس ــتگاه پمپ ــاژ افزای ــش یاف ــت.
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مدیرامورآبفاطرقبــه شــاندیز بــا امــام جمعــه و شــهردار
شهرس ــتان دی ــدار ک ــرد

مکعب ــی روس ــتای تق ــی آب ــاد ای ــن شهرس ــتان خب ــرداد .موس ــی رضای ــی
گفـــت :بـــا ســـاخت ایـــن مخـــزن کمبـــود حجـــم ذخیـــره روســـتای 600
خان ــواری تق ــی آب ــاد ومش ــکل کمب ــود فش ــار آب  150خان ــوار س ــاکن
رف ــع خواهن ــد ش ــد.

بررســی وضعیت آب شــرب روستای کته شمشیر فریمان

●فیروزه
رفع مشکل تامین آب مجتمع شهید چمران فیروزه

جلســـه ای بـــا حضـــور علـــی آذری نماینـــده مـــردم مجلـــس شـــورای
اســامی شهرســتان قوچــان و دکتــر رضــازاده سرپرســت فرمانــداری
و هی ــات هم ــراه در ام ــور آب وفاض ــاب قوچ ــان برگ ــزار ش ــد .در ای ــن
جلس ــه راهب ــردی ج ــواد س ــعادتی مدی ــر ام ــور از مش ــکالت ح ــوزه آب
شــرب شــهر و روســتاها گفــت و مقــرر شــد پیگیــری هــای الزم در ایــن
خص ــوص انج ــام ش ــود.

طـــرح مشـــکالت آب روســـتای مـــزرج درحضورنماینـــده
قوچ ــان

دادســـتان و امـــام جمعـــه وروســـا و نماینـــدگان ادارات فریمـــان از
روســتای کتــه شمشــیر ســفلی بازدیــد کردنــد .در ایــن بازدیــد دهیــار و
اعضــای شــورای اســامی روســتا بــه بیــان مشــکالت روســتا پرداختنــد
و ادارات بـــه ارائـــه پاســـخ پرداختنـــد.در ایـــن جلســـه کمبـــود آب
روس ــتا در تابس ــتان نی ــز مط ــرح و توضیح ــات الزم ارائ ــه ش ــد.

برگـــزاری جلســـه مدیـــر امـــور فریمـــان بـــا شـــهردار و
رییـــس شـــورای قلندرآبـــاد

عل ــی آذری نماین ــده مجل ــس ش ــورای اس ــامی شهرس ــتان قوچ ــان ب ــا
روســـتائیان مزرجـــی دیـــدار و گفـــت وگـــو کـــرد.در ایـــن دیـــدار کـــه
تع ــدادی از مدی ــران ادارات حض ــور داش ــتند ج ــواد س ــعادتی مدی ــر
ام ــور قوچ ــان ب ــه پرس ــش ه ــای روس ــتائیان در ح ــوزه آب پاس ــخ داد.

آغاز حفر چاه روستای دوغایی قوچان

●قوچان
جلس ــه نماین ــده مجل ــس وفرمان ــدار قوچ ــان ب ــا مدی ــر
امورشهرســـتان

جلس ــه مدی ــر ام ــور فریم ــان ب ــا ش ــهردار و ریی ــس ش ــورای اس ــامی
ش ــهر قلندرآب ــاد برگ ــزار ش ــد .مدی ــر ام ــور فریم ــان در ای ــن نشس ــت
گ ــزارش عملک ــرد و برنام ــه ه ــای ام ــور و توضیحات ــی درب ــاره پ ــروژه
آبرســانی حاشــیه جــاده شــهر قلندرآبــاد را ارائــه داد کــه بــا مشــارکت
مــردم در حــال ا جراســت .موســی رضایــی همچنیــن از اجــرای پــروژه
آبنم ــا تثبی ــت و مق ــاوم س ــازی خ ــط انتق ــال ش ــهر قلندرآب ــاد ب ــا اعتب ــار
 ۸۵۰میلیــون ریــال خبــر داد .در ادامــه همفکــری و ارائــه راهکارهــای
مناس ــب و عمل ــی طرفی ــن ب ــرای رف ــع مش ــکالت و برنام ــه ری ــزی ب ــرای
اص ــاح بخ ــش ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهر قلندراب ــاد انج ــام ش ــد.
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بـــا عنایـــت بـــه مشـــکل کمبـــود آب شـــرب در روســـتای دوغایـــی
شهرســتان قوچــان و در پــی پیگیــری هــای صــورت گرفتــه ،حفــره یــک
حلقــه چــاه بــه عمــق  200متــر و بــا اعتبــاری بالــغ بــر ســه میلیاردریــال
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ب ــا ت ــاش و پیگی ــری ش ــبانه روزی  ،در کمتری ــن زم ــان ممک ــن قطع ــی
آب ش ــرب بی ــش از 2ه ــزارو 500نف ــر از روس ــتائیان فی ــروزه ک ــه ب ــر
اث ــر نق ــص فن ــی الکت ــرو پم ــپ رخ داده ب ــود برط ــرف ش ــد.مدیر آبف ــای
فیــروزه در ایــن خصــوص بیــان داشــت:با توجــه بــه نقــص الکتروپمــپ
اکیـــپ رفـــع اتفـــاق جهـــت نصـــب الکتـــرو پمـــپ جدیـــد بـــه منطقـــه
اعـــزام و از همـــان ابتـــدا آبرســـانی بـــا تانکـــر ســـیار بـــه روســـتائیان
آغـــاز شـــد.مجید ســـبحانی بیـــان داشـــت :بـــا پیگیـــری هـــای بعمـــل
آم ــده الکت ــرو پم ــپ جدی ــد در مح ــل نص ــب و آب ش ــرب ای ــن مجتم ــع
وص ــل ش ــد.به گفت ــه وی مجتم ــع آبرس ــانی ش ــهید چم ــران فی ــروزه
شـــامل  5روســـتای شـــوراب،قره باغ،نصرآباد،صمـــان وعلیآبـــاد بـــا
جمعیت ــی بی ــش از 2ه ــزارو 500نفرم ــی باش ــدکه در بخ ــش طاغنک ــوه
شهرس ــتان فی ــروزه واق ــع اس ــت.

آغ ــاز ش ــد.جواد س ــعادتی مدی ــر ام ــور آب وفاض ــاب قوچ ــان گف ــت :
ای ــن روس ــتا از جمل ــه روس ــتاهای غیرتح ــت پوش ــش م ــی باش ــد و در
ص ــورت اتم ــام پ ــروژه و آبده ــی مناس ــب ای ــن روس ــتا ب ــا  347خان ــوار
و ه ــزارو 128نف ــر جمعی ــت  ،در لیس ــت روس ــتا ه ــای تح ــت پوش ــش
ق ــرار م ــی گی ــرد .

60روستای شهرستان قوچان در اولویت آبرسانی

اختصـــاص بیشـــترین اعتبـــار رفـــع تنـــش آبـــی بـــه
شهرســـتان قوچـــان
مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی از اختص ــاص
100میلیــارد ریــال اعتبــارات رفــع تنــش آبــی بــه شهرســتان قوچــان
خب ــرداد .س ــید ابراهی ــم عل ــوی در نشس ــت سرپرس ــت فرمان ــداری
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و ممرآب ــاد از م ــدار نص ــب ش ــده اس ــت .

پیمایش خط انتقال چشمه دره کور امور کاشمر

●کاشمر
ساخت فلوتر در امور کاشمر

فلوت ــر اتص ــال مخ ــزن هوای ــی روس ــتای ف ــرگ ب ــه خ ــط انتق ــال مخ ــزن
هــزار مجتمــع بهاریــه کاشــمر ســاخته شــد .بــه گفتــه کارشــناس انــرژی
ام ــور کاش ــمراین وس ــیله ب ــا کمتری ــن هزین ــه در مح ــل کارگاه ام ــور ب ــا
ه ــدف خاموش ــی مناب ــع تولی ــد و ایس ــتگاه پمپ ــاژ ه ــا در هف ــت روس ــتا
طراح ــی و هزین ــه ش ــد .
امی ــر حس ــین دهق ــان ه ــدف نهای ــی س ــاخت فلوت ــر را ح ــذف قب ــوض
بــرق در ایســتگاه پمپــاژ و منابــع تولیــد امــور تــا زمــان پیــک مصــرف در
فص ــل تابس ــتان اع ــام ک ــرد وگف ــت  :در راس ــتای خ ــط مش ــی مدیری ــت
انـــرژی بـــا نگـــرش اصـــاح الگـــوی مصـــرف و بهبـــود مســـتمر فلوتـــر
مکانیکــی تاکنــون در ســه ایســتگاه روســتاهای عشــرت آبــاد  ،فدافــن

پیمایش خط انتقال چشمه دره کور امور کاشمر انجام شد.
امیــر حســین دهقــان کارشــناس انــرژی امــور کاشــمر گفــت  :بــا توجــه
ب ــه ش ــروع فص ــل بارندگ ــی و افزای ــش دب ــی چش ــمه دره ک ــور ام ــور
کاش ــمر  ،مس ــیر خ ــط انتق ــال بط ــول ح ــدود  6کیلومت ــر پیمای ــش ش ــد.
پ ــس از پیمای ــش م ــورد اتف ــاق رف ــع  ،ی ــک ش ــاخه لول ــه  300تعوی ــض
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مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب قوچـــان از اولویـــت بنـــدی روســـتاهای
مواجــه بــا تنــش آبــی در ایــن شهرســتان خبــرداد و اظهــار داشــت60:
روس ــتا در اولوی ــت رف ــع مش ــکل تامی ــن آب ش ــرب ق ــرار دارن ــد.
جــواد ســعادتی جمعیــت ســاکن در ایــن روســتاها را بیــش از 33هــزار
نفــر اعــام کــرد.
وی افــزود :از ایــن تعــداد 10مــورد تــک روســتا تلقــی شــده و مابقــی
تحــت پوشــش 11مجتمــع قــرار دارنــد.
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :ب ــه منظ ــور رف ــع مش ــکالت تامی ــن آب ش ــرب
ایــن روســتاها چندیــن پــروژه در حــال اجراســت کــه بــرای تکمیــل آن
ه ــا 400میلی ــارد ری ــال اعتب ــار م ــورد نی ــاز م ــی باش ــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه 233روس ــتا در شهرس ــتان قوچ ــان یادآورش ــد:از
ایـــن تعـــداد 129روســـتا تحـــت پوشـــش آبرســـانی و 104روســـتا
غیرتحـــت پوشـــش مـــی باشـــند.
ب ــه گفت ــه وی 33روس ــتای ب ــاالی  20خان ــوارو 21روس ــتای زی ــر 20
خان ــواردر شهرس ــتان نی ــز از خدم ــات آبف ــا قوچ ــان محرومن ــد ک ــه از
ای ــن تعداد10روس ــتا ب ــا تانک ــر آبرس ــانی م ــی ش ــوند.

قوچــان اظهــار داشــت :ایــن رقــم بیشــترین مبلــغ در بیــن شهرســتان
ه ــای اس ــتان خراس ــان رض ــوی را ش ــامل م ــی ش ــود.وی ب ــا بی ــان اینک ــه
شــمال خراســان و شهرســتان قوچــان از دیــر بــاز از منابــع آب مناســب
برخ ــوردار بودن ــد گفت:ب ــه همی ــن واس ــطه ای ــن مناط ــق کمت ــر م ــورد
توج ــه قرارگرفت ــه ان ــد .
وی عقــب ماندگــی بخــش آب شــرب روســتاهای شهرســتان قوچــان را
تاریخ ــی دانس ــت و خواس ــتار حمای ــت و مش ــارکت فرمان ــداری ب ــرای
رف ــع ای ــن عق ــب ماندگ ــی ش ــد .وی ب ــا اش ــاره ب ــه پ ــروژه انتق ــال آب از
س ــد تب ــارک آب ــاد ب ــه قوچ ــان ب ــر رف ــع موان ــع اج ــرای پ ــروژه ب ــه منظ ــور
تس ــریع در انتق ــال آب ب ــه ای ــن ش ــهر تاکی ــد ک ــرد.
سرپرســت فرمانــداری قوچــان هــم چالــش اصلــی شهرســتان را تنــش
آبــی و شــهر قوچــان را کمبــود آب شــرب دانســت و خاطــر نشــان کــرد:
ای ــن مش ــکل ب ــه دلی ــل کاه ــش آب 25حلق ــه چ ــاه و ی ــک رش ــته قن ــات
در بهــار و تابســتان تشــدید مــی شــود.
عبــاس رضــا زاده بــا بیــان اینکــه اجــرای خــط انتقــال آب از ســد تبــارک
آبـــاد بـــه قوچـــان عملیاتـــی شـــده اســـت اظهـــار داشـــت :تامیـــن آب
روســتای پاییــن دســت ایــن ســد هــم بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

و ش ــیر ه ــوا در مس ــیر نص ــب ش ــد.

●گناباد
 35جای ــگاه برداش ــت درقال ــب ن ــذر آب درشهرس ــتان
گناب ــاد اح ــداث م ــی ش ــود

 16اتفاق درخط انتقال گناباد در سال جاری
ش ــانزدهمین اتف ــاق خ ــط انتق ــال 120کیلومت ــری آب ش ــهر گناب ــاد در
س ــال ج ــاری دراس ــرع وق ــت رف ــع ش ــد.

به ــره ب ــرداری ازهش ــتمین جای ــگاه برداش ــت آب ش ــرب
خیرس ــاز درگناب ــاد
گفتگــو کــرد .در ایــن دیــدار مصطفــی محمــدی بــر نقــش روحانیــت در
اصــاح الگــوی مصــرف خصوصــا در حــوزه آب شــرب تاکیــد کــرد .امــام
جمع ــه گلم ــکان نی ــز ب ــرای هم ــکاری ه ــای ف ــی مابی ــن اع ــام آمادگ ــی
ک ــرد.وی همچنی ــن ب ــا فرمان ــده پای ــگاه مقاوم ــت بس ــیج ای ــن گلبه ــار
دی ــدار و گف ــت وگ ــو ک ــرد.
در ای ــن دیداره ــا ک ــه ب ــه مناس ــبت هفت ــه بس ــیج انج ــام ش ــد مصطف ــی
محم ــدی ب ــر نق ــش بس ــیج در ایج ــاد امنی ــت تاکی ــد ک ــرد و خواس ــتار
هم ــکاری بس ــیج در تامی ــن امنی ــت تاسیس ــات و مناب ــع تولی ــد ام ــور
ش ــد .فرمانده ــان بس ــیج ه ــم در خص ــوص هم ــکاری ه ــای ف ــی مابی ــن
اع ــام آمادگ ــی کردن ــد.
هشـــتمین جایـــگاه برداشـــت آب شـــرب خیرســـاز درشـــهرگناباد بـــه
بهربـــرداری رســـید.
مدیرام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد بااع ــام ای ــن خب ــر گف ــت  :ای ــن جای ــگاه
توســـط خانـــواده هـــای فیاضـــی وآذرمـــی بـــه یـــاد مرحومـــان عبـــاس
فی ــاض و محم ــد آذرم ــی و ب ــا اعتب ــار  500میلی ــون ری ــال درخیاب ــان
ام ــام ص ــادق(ع) ش ــهرگناباد ،جه ــت بهرمن ــدی همش ــهریان درمحل ــه
س ــرتراز درقال ــب ن ــذر آب ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید.
هــادی حیــدری نیاافــزود  :ایــن هشــتمین جایــگاه درشــهر گنابــاد اســت
کــه درقالــب نــذر آب بــه بهــره بــرداری رســید ودرحــال حاضــر چندیــن
جای ــگاه دیگ ــر توس ــط خیری ــن درح ــال س ــاخت اس ــت ک ــه ب ــزودی ب ــه
به ــره ب ــرداری م ــی رس ــد.
وی گفـــت :پـــروژه جداســـازی آب شـــرب وســـاخت جایـــگاه هـــای
برداش ــت باکم ــک خیری ــن ع ــاوه برش ــهر گناب ــد درش ــهرهای کاخ ــک
وبیدخـــت نیـــز درحـــال اجـــرا مـــی باشـــد.

●گلبهار
دی ــدار مدی ــر ام ــور ب ــا ام ــام جمع ــه گلم ــکان و فرمان ــده
بس ــیج گلبه ــار

مدیـــر امـــور گلبهـــار بـــا امـــام جمعـــه موقـــت شـــهر گلمـــکان دیـــدار و
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تاکیــد برتامیــن پایــدار آب روســتای نوبهــار بــا مشــارکت
مــردم

مدی ــر ام ــور گلبه ــار ب ــا م ــردم و مس ــئولین روس ــتای نوبه ــار دی ــدار و
گف ــت وگ ــو ک ــرد .ب ــه دنب ــال قط ــع آب روس ــتای نوبه ــار مدی ــر ام ــور
گلبه ــار ضم ــن پیگی ــری و ح ــل مش ــکل  ،در مح ــل روس ــتا حض ــور یاف ــت
و ب ــا م ــردم و مس ــئولین روس ــتا گف ــت وگ ــو ک ــرد.در ای ــن دی ــدار مق ــرر
شـــد بـــرای تامیـــن پایـــدار آب روســـتا از طریـــق مشـــارکت مردمـــی
اقدام ــات الزم انج ــام ش ــود.
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مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب گناب ــاد اع ــام ک ــرد 35 :جای ــگاه برداش ــت
آب ش ــرب درش ــهرهای گناب ــاد ،کاخ ــک و بیدخ ــت درقال ــب “ن ــذرآب”
توس ــط خیری ــن درح ــال س ــاخت اس ــت .ه ــادی حی ــدر نی ــا اف ــزود :ای ــن
جایــگاه هــا بــا هــدف کیفــی ســازی آب شــرب بــا اعتبــار 50میلیاردریــال
دردس ــت اح ــداث ق ــرار دارد.
ب ــه گفت ــه وی پیش ــرفت فیزیک ــی پ ــروژه ش ــهر کاخ ــک  ۱۰۰در ص ــد ،
گناب ــاد  ۸۰و بیدخ ــت  ۲۰درص ــد و در مجم ــوع میانگی ــن شهرس ــتان
 ۸۰درصــد مــی باشــد .وی یــادآور شــد :افــراد خیــردر قالــب نــذر آب
ن ــذورات خ ــود را ص ــرف تامی ــن آب ش ــرب در نق ــاط مختل ــف م ــی کنن ــد
و ایــن اقــدام طــی یــک ســال گذشــته در گنابــاد رونــق یافتــه اســت .
وی همچنیـــن از برنامـــه ایـــن امـــور بـــرای حفـــر و جابجایـــی دو حلقـــه
چ ــاه ب ــه منظ ــور افزای ــش کیف ــی و کمی ــت آب ش ــرب در ش ــهر گناب ــاد
خب ــرداد ک ــه در مرحل ــه تامی ــن اعتب ــار م ــی باش ــد.
حیدرنیــا بــا بیــان اینکــه کیفیــت آب شــرب شــهر روشــناوند بــا اتصــال
بـــه ش ــبکه آب شـــهر گنابـــاد افزایـــش یافتـــه اســـت افـــزود :پـــروژه
اص ــاح پن ــج کیلومت ــر از مس ــیر خ ــط انتق ــال آب ش ــرب ش ــهر گناب ــاد در
مرحل ــه انتخ ــاب پیمانکارم ــی باش ــد  .وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :مش ــکل
کــم آبــی روســتاهای رهــن و ریــاب شهرســتان گنابــاد هــم در تابســتان
س ــال گذش ــته رف ــع ش ــد وپ ــروژه اح ــداث مخ ــزن ده هزارمت ــر مکعب ــی
گناب ــاد ه ــم  ،ب ــا پیش ــرفت فیزیک ــی  ۹۵درص ــد و اعتب ــار  50میلی ــارد
ری ــال درح ــال تکمی ــل اس ــت.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی آبفـــا گنابـــاد ،مدیـــر امـــورآب وفاضـــاب
گناب ــاد بااع ــام ای ــن خب ــر گف ــت :ای ــن اتف ــاق ب ــرروی لول ــه  500چ ــدن
ودرفاصلـــه  25کیلومتـــری گنابـــاد روی داد کـــه بیـــش از70درصـــد
ازمنابــع تولیــد شــهر گنابــاد از مــدار بهــره بــرداری خــارج شــد .بــه گفتــه
هــادی حیــدری نیــا علیرغــم ســرمای شــدید هــوا در کوتــاه تریــن زمــان
ممکن ــه ای ــن اتف ــاق رف ــع ش ــد .ب ــه گفت ــه وی  13کیلومت ــر ازمس ــیر خ ــط
انتق ــال گناب ــاد نی ــاز نوس ــازی ش ــده اس ــت.

آشنایی بانوان گلبهار با الگوی مصرف آب

کارگاه اصـــاح الگـــوی مصـــرف آب بـــرای بانـــوان بســـیجی گلبهـــار
برگــزار شــد .در ایــن کارگاه کــه بــه درخواســت حــوزه مقاومــت بســیج
حض ــرت زین ــب گلبه ــار برگ ــزار ش ــد بان ــوان بس ــیجی پای ــگاه بس ــیج
مس ــجد حض ــرت معصوم ــه گلبه ــار ب ــا روش ه ــای بهین ــه مص ــرف آب
آش ــنا ش ــدند.

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان م ــه والت از پ ــروژه در دس ــت
اجـــرای اصـــاح شـــبکه آبرســـانی روســـتای مهنـــه خبـــر داد.مهـــدی
رضائی ــان اف ــزود :ب ــا پیگی ــری مس ــتمر ام ــور و پ ــس از تهی ــه اس ــناد
و تامی ــن اعتب ــار الزم از مح ــل اعتب ــارات عمران ــی ،نس ــبت ب ــه ش ــروع
اص ــاح ش ــبکه در روس ــتاهای مهن ــه ،عب ــدل آب ــاد و حس ــن آب ــاد اق ــدام
ش ــد .وی ه ــدف ای ــن پ ــروژه را کاه ــش تراک ــم اتفاق ــات و ه ــدر رف ــت
آب ،جداس ــازی ش ــبکه روس ــتا از ش ــبکه مص ــارف دام ــداری و تامی ــن
فش ــار مطل ــوب عن ــوان ک ــرد .الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ای ــن پ ــروژه اکن ــون
55درص ــد پیش ــرفت فیزیک ــی دارد.

اصالح شبکه فرسوده گالوانیزه در روستای عبدلآباد
مه والت

مدیـــر امـــور آبفـــای مـــه والت  ،از اتصـــال خـــط اجـــرا شـــده ســـنوات
قب ــل ب ــه ش ــبکه آبرس ــانی روس ــتای خی ــر آب ــاد ای ــن شهرس ــتان خب ــر
داد.
رضائیــان افــزود :در اجــرای ایــن عملیــات اقــدام یــه نصــب ســه راه و
اتص ــاالت مرتب ــط ش ــد.وی اضاف ــه ک ــرد :ب ــا بهس ــازی انش ــعابات مس ــیر
و اتصــال بــه شــبکه جدید،خــط فرســوده قدیــم از مــدار بهــره بــرداری
خــارج مــی شــود.
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●مه والت
اتصــال خــط جدیــد بــه شــبکه آبرســانی روســتای خیرآبــاد
شهرســتان مه والت

اصــاح و تعویــض شــبکه فرســوده آب روســتای مهنــه بــا
55درصــد پیشــرفت

اتفاق ــات ب ــه مح ــل اع ــزام و در کمتری ــن زم ــان ممک ــن نس ــبت ب ــه رف ــع
اتف ــاق اق ــدام ک ــرد.وی اظه ــار داش ــت :ب ــا توج ــه ب ــه پیش ــروی کوچ ــه
از یـــک ســـمت و قـــرار گرفتـــن شـــبکه زیـــر دیـــوار ،ســـریعا نســـبت
ب ــه بازس ــازی ش ــبکه ب ــا لول ــه پل ــی اتیل ــن س ــایز  63اق ــدام ش ــد ت ــا از
خس ــارات احتمال ــی در آین ــده جلوگی ــری ش ــود.

فقط تیتر

رفع مشکل اتصال چاه ارت تابلو برق چاه های کاشمر
ناحیه مقاومت بسیج درآبرسانی به روستاهای محروم گنابادمشارکت می کند
برگزاری نشست تعاملی مدیر آبفا وشهردار گناباد
آبفاطرقبه شاندیزدرخصوص یخ زدگی تاسیسات آب طالع رسانی کرد
بهره برداری ازساختمان مشترکین آبفاشاندیز
شست و شوی مخزن 400متر مکعبی مجتمع روستائی جوکار شهرچناران
رفع اتفاق لوله بعد از ایستگاه پمپاژ قلندرآباد فریمان
جلسه آب بدون درآمد امور فیروزه برگزار شد
رفع اتفاق شبانه خط انتقال آب روستای گندم شاد باخرز
اصالح و توسعه شبکه آب در باخرز جدی تر دنبال می شود
70درصد مطالبات امور باخرز وصول شد
معاینه پزشکی همکاران آبفا گلمکان

31

شــمــــــــــــــاره ،162آذرمـــــــــاه 1399

مدیرعامل آبفای تربت حیدریه  :پروژه های فاضالب تربت حیدریه از اقدامات شاخص این شهر است
مدیرعامل و پرسنل آبفای تربت حیدریه در طرح حامیان اکرام مشارکت کردند
تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستای نوری شهرستان تربت حیدریه
جلسه کمیته آب بدون درآمد شرکت تربت حیدریه برگزار شد
حذف هزینه راکتیو قبوض برق در تابلو های منابع آب آبفا تربت حیدریه
بایگانی پروندهای مشترکین آبفای تربت حیدریه الکترونیکی می شود
الکترو پمپ چاه مجتمع بینالود بخش سروالیت نیشابور تعویض شد
توزیع کتاب هنرخوب زندگی کردن دربین همکاران آبفا سبزوار
تعویض الکتروپمپ چاه روستای دارین سبزوار
آمادگی ستاد نماز جمعه ششتمد برای مشارکت در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب
رفع اتفاق لوله  150و  100بلوار امام رضا قوچان
تعویض کابل الکترو پمپ چاه روستای یاقوتی تربت جام
تعویض شیر فلکه  200خط انتقال چاه شماره  11کوثر تربت جام تعویض شد
فرسودگی  ۲۰درصد شبکه آب روستایی شهرستان نایباد
چاه های کوثر تایباد دبی سنجی شد
بررسی و پایش حوضچه های خطوط انتقال آب در تایباد
تقدیر سرپرست مرکز بهداشت از مدیر و کارشناس کنترل کیفی امور تایباد
جلسه همفکری بخشدار میان والیت و مدیران امور تایباد

خواندنی
حقایقی جالب درباره ایران
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 .۱از زمانهـــای باســـتان ،مـــردم ایـــران از یـــک
سیســـتم آبرســـانی بـــه نـــام قنـــات اســـتفاده
میکردهان ــد .در ای ــن ش ــیوه آبه ــای زیرزمین ــی را
ل ب ــه جاهای ــی ک ــه
جم ــع و آن را از طری ــق ی ــک س ــری کان ــا 
مردم احتیاج دارند هدایت میکنند.
 .2ایرانی ــان ب ــه م ــدت بی ــش از  ۲۵۰۰س ــال قالیچهه ــای
زیبـــا میبافتهانـــد .هنـــگام درســـت کـــردن قالیچههـــا،
بافن ــدگان ایران ــی اغل ــب از روی عم ــد اش ــتباهی مرتک ــب
میشـــوند .آنهـــا بـــا ایـــن کار میخواهنـــد نشـــان بدهنـــد
ک ــه “فق ــط خداون ــد بیعی ــب و نق ــص اس ــت” .بع ــد از نف ــت
دومی ــن بزرگتری ــن کاالی صادرات ــی ای ــران ف ــرش اس ــت.
 .۳پایتخ ــت ای ــران ،ته ــران اس ــت ک ــه ب ــه معن ــی “دامنــهی
گــرم” اســت .تقریبــا  ۱۲میلیــون نفــر در ایــن شــهر زندگــی
میکننـــد.
 .۴جمعیــت ایــران در  ۲۰۱۲بالــغ بــر  ۷۸.۸۶۸.۷۱۱نفــر
بــود کــه ایــن کشــور را هجدهمیــن پرجمعیتتریــن کشــور
دنیــا لقــب داده بــود.
 .5فرهنــگ ایرانــی بــه خاطــر داشــتن ادبیــات شــعری زیبــا،
قالیچههـــای لوکـــس ،و باغهـــای سرســـبز معـــروف اســـت.
در واقــع ،ریش ـهی واژهی انگلیســی پارادایس(پردیــس/
بهشــت) واژهای فارســی بــه معنــی “بــاغ محصــور” اســت.
 .6ایـــران یکـــی از باالتریـــن نرخهـــای رشـــد شـــهری را
داشـــته و بیـــن ســـالهای  ۱۹۵۰و  ۲۰۰۲از %۲۷تـــا
 %۶۰رشـــد را تجربـــه کـــرده اســـت .تـــا ســـال ۲۰۳۰
هشــتاد درصــد جمعیــت ایــن کشــور شــهری خواهنــد بــود.
 .7ق ــوم م ــاد اصال ــت آریای ــی داش ــتند و نخس ــتین مردم ــی
بودنــد کــه تــا قــرن ششــم قبــل از میــاد ایــران را متحــد و
یکپارچ ــه کردن ــد .یک ــی از قبای ــل ،یعن ــی مغه ــا ،روحانی ــون
قدرتمن ــد زرتش ــتی بودن ــد .معروفتری ــن مغه ــا س ــه م ــرد

دان ــای داس ــتان مس ــیحیان هس ــتند ک ــه ب ــرای مس ــیح ت ــازه
متول ــد ش ــده هدایای ــی بردن ــد .کاش ــف ایتالیای ــی ق ــرن ۱۳
مارکوپول ــو ادع ــا ک ــرده اس ــت ک ــه از م ــزار ای ــن س ــه م ــرد
دانــا در جایــی کــه االن بــه عنــوان پایتخــت ایــران شــناخته
میش ــود ،یعن ــی ته ــران ،دی ــدن ک ــرده اس ــت.
 .8ایـــران یکـــی از بزرگتریـــن تولیدکننـــدگان خاویـــار،
پســـته ،و زعفـــران جهـــان اســـت.
 .9شـــخصیتهایی از کتـــاب مقـــدس کـــه ادعـــا میشـــود
در ای ــران دف ــن ش ــدهاند اس ــتر ،دانی ــال نب ــی ،ک ــوروش
کبی ــر ،داری ــوش کبی ــر ،و س ــنت تادئ ــوس هس ــتند.
.10بســـیاری از ایرانیهـــا ماســـت را یـــک خوراکـــی
شـــگفتانگیز میداننـــد .از ایـــن مـــاده خوراکـــی بـــرای
درمـــان زخمهـــا ،تســـکین آفتـــاب ســـوختگی ،و حتـــی
افزای ــش ط ــول عم ــر اس ــتفاده میش ــود .بعض ــی از م ــردم
از ماس ــت ب ــه عن ــوان ماس ــک ص ــورت اس ــتفاده میکنن ــد.
 .11چ ــون ازدواجه ــای مرس ــوم ایران ــی بس ــیار پ ــر هزین ــه
هس ــتند ،دول ــت مراس ــم ازدواج گروه ــی برپ ــا میکن ــد ت ــا
هزینهه ــا را کاه ــش ده ــد و جوان ــان ایران ــی را ب ــه ازدواج
تش ــویق کن ــد.
 .12در  ،۲۰۰۷ای ــران بزرگتری ــن ف ــرش دس ــتباف جه ــان
را ب ــرای مس ــجدی در ام ــارات متح ــدهی عرب ــی باف ــت .ای ــن
ف ــرش ب ــه ان ــدازهی ی ــک زمی ــن فوتب ــال ب ــود.
 .13چــوگان در اوایــل قــرن ششــم قبــل از میــاد و اساســا
بـــه عنـــوان تمرینـــی بـــرای ســـوارهنظامها بـــازی میشـــده
اس ــت.
 .14ایــران بــه عنــوان “پایتخــت عمــل جراحــی بینــی جهــان”
لق ــب گرفت ــه اس ــت چراک ــه بین ــی غرب ــی ب ــه ش ــکل مطل ــوب
بینــی بــرای زنــان جــوان ایرانــی تبدیــل شــده اســت.
 .15ای ــران ب ــا مس ــاحت کل  ۱.۶۴۸.۱۹۵کیلومت ــر مرب ــع

هجدهمیـــن کشـــور بـــزرگ
جهـــان اســـت .ایـــن کشـــور
فق ــط کم ــی از آالس ــکا کوچکت ــر
اســـت.
 .16شــعر و شــاعری در فرهنــگ ایرانــی جایــگاه بخصوصــی
دارد .تم ــام ایرانی ــان میتوانن ــد ابیات ــی از اش ــعار مع ــروف
فارســی -مــن جملــه معروفتریــن مجموع ـهی شــعر ایرانــی
یعنــی شــاهنامه – را از بــر بخواننــد.
 .7در ایـــران چنـــد همســـری قانونـــی اســـت و مـــردان
میتواننـــد تـــا  ۴زوجـــه اختیـــار کننـــد .ســـن ازدواج
درحالحاضـــر  ۱۳ســـال اســـت پســـرها ممکـــن اســـت در
 ۱۵ســالگی ازدواج کننــد ،یعنــی همــان ســنی کــه بــه لحــاظ
قانونـــی میتواننـــد در انتخابـــات شـــرکت کننـــد.
 .18فوتب ــال محبوبتری ــن ورزش در ای ــران اس ــت .تی ــم
مل ــی فوتب ــال ای ــن کش ــور س ــه ب ــار قهرم ــان ج ــام ملته ــای
آس ــیا ش ــده و در س ــه دورهی ج ــام جهان ــی حض ــور داش ــته
اس ــت.
 .19فارسهـــا اکثریـــت جمعیـــت ایـــران را تشـــکیل
میدهنـــد( ،)%۶۱پـــس از آن آذریهـــا ( ،)%۱۶کردهـــا
( ،)%۱۰لرهـــا ( ،)%۶بلوچهـــا ( ،)%۲عربهـــا (،)%۲
ترکمنهـــا ( )%۲اســـت و ســـایر اقـــوام ( )%۱قـــرار
دارنـــد.
 .20اســـام دیـــن غالـــب در ایـــران اســـت ( :)%۹۸کـــه
 %۸۹آنهـــا شـــیعه و  %۹ســـنی هســـتند .ادیـــان دیگـــر
مثـــل زرتشـــتی ،یهودیـــت ،مســـیحیت ،و بهائیـــت %۲
باقیمانـــده را تشـــکیل میدهنـــد.
 .21در م ــاه دس ــامبر س ــال  ۲۰۰۳در ش ــهر ب ــم واق ــع در
جنـــوب شـــرقی ایـــران زلزلـــهای بـــه وقـــوع پیوســـت کـــه
جـــان  ۳۰.۰۰۰نفـــر را گرفـــت.
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جدولکلمات متقاطع
افقی:
.1همنام -بلور .2جنگل رابین هود-بله روسی-از رشته های
شمشیربازی.3سلسله پادشاهی کره-صحرای جنوب آفریقا.4
خاکه فلزات -زمان معین.5تکنوازی در موسیقی -سال آذری-
ترک خفیف استخوان  .6سنن-تخم ماهی .7زخم آب کشیده–
ویرایش  .8صدمه –نیروی ادراک -ماده بیهوشی قدیمی .9
سخت و محکم–مایه .10بافت گیاهی اسفنجی -بیابان .11
زبان فارسی امروزه  -شگرد– آلبومی از روزبه نعمت الهی .12
از نرم افزارهای ویروس کش  -خوراک معین

عمودی:
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 .1پایه کارمندی – رادار زیردریایی  -راندن مزاحم .2زیباترین
نمایش فردی فوتبال  -سریع السیر .3گروه خونی کمیاب– کله
پز – ماشین نویسی .4کوچک ترین گوزن ایران– مقدار دارو.5
معاون دادستان  -ضربان الکتریکى  .6زبانه آتش – ملح  .7باال
پوش بلند – درندگان .8سایت معروف اینترنتی -شهری در
استرالیا .9نوعی آبنبات -نان پوک روستایی  .10خانه چوبین
– از مواد قلیایى صنعتى  -برکت برنج  .11همه گیر– ساز زهی
ی -سر نخ معدن
ل سابق اسلوون 
کهن  .12زیر پا مانده  -پو 
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شرکت  /امور تعداد خبر ارسالی آذر 99
6
باخرز
2
بجستان
0
بردسکن
14
تایباد
4
تربت جام
18
تربت حیدریه
2
جغتای
1
جوین
5
چناران
1
خلیل آباد
0
خواف
4
خوشاب
2
داورزن
1
درگز
0
رشتخوار
1
زاوه
8
سبزوار
23
ستاد
0
سرخس
0
ششتمد
0
صالح آباد
8
طرقبه شاندیز
5
فریمان
2
فیروزه
3
فیض آباد
4
قوچان
3
کاشمر
0
کالت
7
گلبهار
4
گناباد
5
نیشابور

انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
● ●انتصابات
علی دانشوری مرندیز مجری پیگیری امور مجلس و مشکالت اعتباری شهرستان ها
عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل آبفا تربت حیدریه
		
علی رضا عباسی
رئیس اداره آبفا بیدخت
		
عباس صادق زاده
محمدمهدی مهدی زاده رئیس آبفا فرهادگرد
رئیس گروه آمار
		
حسین خرمی نیا
سرپرست آبفا کاشمر
		
غالم رضا خانی
غالم عباس عباس نژاد معاون بهره برداری تربت حیدریه
سرپرست اداره نقلیه
		
محسن ناصری
رئیس گروه آموزش
مهدی حسنی		
نشریه پیام آبفا برای همکاران گران قدر آرزوی موفقیت دارد.

● ●تقدیر
تقدیر بخشدار مرکزی و دهیار روستای سرک چناران از مویر امور شهرستان
تقدیر فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چناران از رئیس اداره آبفا گلمکان

● ●درگذشت
همکار بازنشسته امور قوچان
عباس علی قربانیان
همکار آبفا طرقبه شاندیز
		
ابوالفضل معماری
نشریه پیام آبفا برای آن مرحوم  -رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد
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