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سخن سردبیر

آیندگان هم آب می خواهند
در خراســـان رضـــوی آب و هـــوای گـــرم و خشـــک و پائیـــن بـــودن
میانگی ــن ب ــارش ه ــا در قی ــاس ب ــا جه ــان و حت ــی کش ــور ،موض ــوع آب
را بـــه یـــک چالـــش جـــدی و بحـــث برانگیـــز تبدیـــل کـــرده اســـت،
برداشــت هــای بــی حــد و حســاب از منابــع زیرزمینــی بــه عنــوان تنهــا منبــع
تامی ــن آب ش ــرب و غی ــر ش ــرب در  37دش ــت اس ــتان  ،س ــاکنان ش ــهرها و
روســتاها را ناخواســته درگیــر معضــات ریــز و درشــت کمبــود آب کــرده و
قطع ــا ادام ــه ای ــن رون ــد ش ــرایط ناگ ــواری در ح ــوزه آب را ب ــرای هم ــگان
رقم خواهد زد.
آب ش ــرب م ــورد نی ــاز س ــه میلی ــون و  300ه ــزار نف ــر جمعی ــت ش ــهری و
روس ــتایی تح ــت خدم ــات آبف ــا در خراس ــان رض ــوی از مناب ــع زی ــر زمین ــی
تامیـــن مـــی شـــود منابعـــی کـــه حیـــات آن در گـــرو بـــارش هـــای مســـتمر و
فزآین ــده دارد ول ــی متاس ــفانه کاه ــش ن ــزوالت آس ــمانی و تغیی ــر ماهی ــت
ب ــارش ه ــا از ب ــرف ب ــه ب ــاران عم ــا دش ــت ه ــای تش ــنه اس ــتان را ه ــر روز
تشــنه ترکــرده و ایــن در حالــی اســت کــه برداشــت هــای بــی رویــه و عــدم
اس ــتفاده از روش ه ــای نوی ــن آبی ــار در ح ــوزه کش ــاورزی ه ــم برای ــن پی ــام
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ناگ ــوار صح ــه گذاش ــته اس ــت.
در بس ــیاری از کش ــورها ب ــا و ج ــود برخ ــورداری از مناب ــع غن ــی آب ــی  ،ط ــرح
ه ــای کنترل ــی ب ــه اج ــرا درآم ــده ت ــا مش ــترکان ب ــه ه ــر ش ــکل ممک ــن آب
مص ــرف نکنن ــد و مطاب ــق الگ ــو تعیی ــن ش ــده رفتارمناس ــب داش ــته باش ــند
ولــی در کشــورما بــه دلیــل ارزان بــودن قیمــت آب در مقایســه بــا بســیاری
از کاالهایــی کــه حتــی نبــود آن هــا هیــچ اثــری بــر ادامــه زندگــی شــهروندان
ن ــدارد و ب ــه مرات ــب از قیم ــت بس ــیار باالی ــی ه ــم برخوردارن ــد  ،ش ــیوه ب ــد
مص ــرف ک ــردن ب ــرای گروه ــی از مش ــترکان ب ــه ی ــک اپیدم ــی مب ــدل ش ــده
اس ــت.
ای ــن گ ــروه از مص ــرف کنن ــدگان تنه ــا زمان ــی ب ــه اهمی ــت وجای ــگاه آب پ ــی
مــی برنــد کــه بــا قطعــی آب مواجــه شــود  ،بــه عبــارت دیگــر مصــرف کننــده
خ ــود را درقب ــال آب و متولی ــان تامی ــن و توزی ــع آب مس ــئول نم ــی دان ــد و
گمــان مــی کنــد بــا پرداخــت قبــوض آب  ،مجــاز اســت بــه هــر شــکل و میــزان
آب مصــرف کنــد ،آبــی کــه بــا هزینــه بــاال تهیــه و بــا قیمتــی بــه مراتــب کمتــر
در ش ــبکه توزی ــع هدای ــت م ــی ش ــود .

صحبــت ازآب و اهمیــت و جایــگاه آن بارهــا و بارهــا مطــرح شــده و همچنــان
مــی شــود و تــا حــدودی توانســته دغدغــه هــای درونــی مدیــران و متولیــان
آب را بــه جامعــه منتقــل کنــد ولــی تــا رســیدن بــه شــرایطی کــه همــه اقشــار
خــود را درقبــال آب مســئول بداننــد بایســتی همــه تــاش کنیــم.
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در راســـتای صیانـــت از منابـــع
آب شـــرب کـــه غیـــر قابـــل تجدیـــد نیـــز هســـتند فعالیـــت هـــای گســـتره
فرهنگ ــی را از چن ــد س ــال قب ــل م ــورد توج ــه ق ــرار داده اس ــت و در ای ــن
راس ــتا ب ــا هم ــکاری آم ــوزش و پ ــرورش ،س ــازمان ه ــای م ــردم نه ــاد ،بس ــیج
وس ــپاه ،روحانی ــون ب ــه وی ــژه ائم ــه جمع ــه و جماع ــت و گروه ــای دیگ ــر در
تـــاش اســـت رفتـــار و عـــادت غلـــط مصـــرف بـــد در بخـــش آب را در نـــزد
مشـــترکان خـــود تغییـــر داده و آن هـــا را متوجـــه ایـــن موضـــوع بگردانـــد
ک ــه آب موج ــود صرف ــا ب ــرای مص ــرف زم ــان ح ــال نیس ــت بلک ــه آین ــدگان و
نس ــل ه ــای بع ــد ه ــم ب ــه عن ــوان وارث ــان م ــا ح ــق اس ــتفاده از ای ــن مناب ــع
خـــدادادی را دارنـــد و نبایـــد بـــا اســـراف ایـــن حـــق را از آنـــان دریـــغ
کنیم.

برنامه های آبفا برای رفع تنش آبی در شهرها و روستاهای خراسان رضوی
مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی از تهی ــه
برنامـــه هـــای رفـــع مشـــکل آب شـــرب شـــهرهای مواجـــه بـــا
تنش آبی در این استان خبرداد.
ســید ابراهیــم علــوی بــا اشــاره بــه وجــود  30شــهر مواجــه بــا مشــکل
کم ــی و کیف ــی آب در خراس ــان رض ــوی اظه ــار داش ــت :از ای ــن تع ــداد
 5شـــهر نیشـــابور ،گلبهـــار ،خـــواف  ،تربـــت جـــام و مشـــهد ریـــزه در
وضعیــت قرمزقــرار دارنــد بــه ایــن معنــی کــه میــزان مصــرف آب در
ای ــن ش ــهرها بی ــش از تولی ــد اس ــت.
بـــه گفتـــه وی میـــزان مصـــرف و تولیـــد آب در16شـــهرهم درنقطـــه
ســر بــه ســر قــرار دارد کــه جــزو شــهرهای زرد محســوب مــی شــوند
ودر  9ش ــهر ب ــا مش ــکالت کیف ــی آب از جمل ــه س ــختی مواجهی ــم.
وی برنام ــه رف ــع مش ــکل آب ه ــر ش ــهر را متف ــاوت از دیگ ــر ش ــهرها
ارزیاب ــی ک ــرد و گف ــت :در برخ ــی ش ــهرها اح ــداث مخ ــزن ودر برخ ــی
دیگــر افزایــش منابــع در دســتور قــرار دارد  ،بــه عنــوان مثــال تــوان

3

تولی ــد آب در ش ــهرهای نیش ــابور ،خ ــواف و مش ــهد ری ــزه از طری ــق
حفـــر و تجهیـــز چـــاه هـــا در حـــال افزایـــش اســـت و دربعضـــی نقـــاط
درتــاش هســتیم بــا اصــاح خطــوط انتقــال و شــبکه ضمــن جلوگیــری
از هدررف ــت  ،ب ــه س ــمت مدیری ــت مص ــرف آب حرک ــت کنی ــم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه 220روســـتا در اســـتان هـــم ازطریـــق
تانکـــر آبرســـانی مـــی شـــوند ادامـــه داد :هزارروســـتای بـــاالی
20خانواردیگردرمرزتنـــش قـــرار گرفتـــه انـــد کـــه بایســـتی بـــا
اقدامـــات اصالحـــی و تقویـــت منابـــع آبـــی از شـــرایط فعلـــی خـــارج
شـــوند.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد :بـــا توجـــه بـــه میـــزان اعتبـــارات در اختیـــار
پـــروژه هـــای مختلفـــی بـــرای رفـــع مشـــکل آب ایـــن روســـتاها در
دس ــت اجراس ــت ک ــه در همی ــن رابط ــه  42روس ــتا در قال ــب پوی ــش
ه ــر هفت ــه ال ــف – ب ای ــران در اواخ ــر آذرم ــاه امس ــال  ،ب ــا افتت ــاح
پــروژه هــای تامیــن آب از لیســت روســتاهای تنــش دار خــارج شــدند

و درتاپایــان ســال جــاری 31روســتای دیگرهــم از شــرایط تامیــن آب
پای ــدار به ــره من ــد خواهن ــد ش ــد.
وی از تدویـــن و ارســـال برنامـــه رفـــع مشـــکل آب شـــرب بـــه
اس ــتانداری خب ــرداد ک ــه براس ــاس آن ق ــرار اس ــت ب ــا تامی ــن س ــه
ه ــزار میلیاردری ــال اعتب ــار از مح ــل مناب ــع م ــاده  56ت ــا پای ــان س ــال
 1401هـــزار روســـتای مشـــکل دار تحـــت پوشـــش قـــرار بگیرنـــد.
وی منابـــع تامیـــن آب  76شـــهر و حـــدود دو هـــزار 800روســـتای
تحـــت پوشـــش آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــا جمعیـــت ســـه میلیـــون و
300ه ــزار نف ــر را ه ــزار و 800حلق ــه چ ــاه  ،قن ــات و چش ــمه اع ــام
کــرد و افــزود :ایــن اســتان از اقلیــم خشــک و کــم بــارش برخــوردار
اس ــت وب ــارش ه ــای بهت ــر دو س ــال اخی ــر ب ــه معن ــای ای ــن نیس ــت ک ــه
مجــاز بــه برداشــت آب از منابــع بــه هــر میــزان باشــیم بنابرایــن الزم
اســت یــک میلیــون و 200هزارمشــترک شــهری و روســتایی شــرایط
و نح ــوه مص ــرف و مدیری ــت آب را مدنظ ــر داش ــته باش ــند.
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توسط مدیرعامل آبفا عنوان شد:

بــه گفتــه مدیــر دفتــر سیســتم هــای کنتــرل و انــرژی آب آبفــا
خراســـان رضـــوی هـــزارو  313واحـــد تاسیســـات آبرســـانی
ش ــهری و روس ــتایی در ای ــن اس ــتان ب ــه سیس ــتم تل ــه مت ــری و
کنترل از راه دور مجهز است.
علــی باقرآبــادی افــزود :از ایــن تعــداد  81درصــد تاسیســات شــهری
(463واحـــد) و  65درصـــد را تاسیســـات روســـتایی ( 850واحـــد)
ش ــامل م ــی ش ــود.
وی اعــام کــرد :در نیمــه نخســت امســال بــرای برداشــت 160میلیــون
مترمکعـــب آب از منابـــع تحـــت پوشـــش 180میلیـــون کیلـــو وات
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س ــاعت ان ــرژی مص ــرف ش ــده اس ــت.
وی بــه برنامــه ایــن معاونــت بــرای تجهیــز ،نصــب و راه انــدازی مرکــز
پایـــش و راهبـــری (تلـــه متـــری) تاسیســـات آبرســـانی شـــهر تربـــت
حیدری ــه اش ــاره ک ــرد و اظه ــار داش ــت24 :ش ــهر اس ــتان ب ــه مرک ــز
پای ــش وراهب ــری تاسیس ــات آبرس ــانی مجه ــز ش ــده ان ــد.
وی گفـــت :بـــا ایجـــاد مرکزپایـــش  ،دسترســـی آنالیـــن بـــه اطالعـــات
کم ــی و کیف ــی ،هیدرولیک ــی  ،مص ــرف ان ــرژی  ،تولی ــد و مص ــرف آب
و ...ام ــکان پذی ــر م ــی ش ــود.
وی راه انــدازی داشــبورد مدیریــت انــرژی در شــرکت را خاطــر نشــان

ک ــرد و ادام ــه داد :ای ــن اق ــدام زمین ــه دس ــتیابی ب ــه آم ــار تولی ــد آب
و مصــرف انــرژی را بــه تفکیــک شــهر و روســتا  ،امــور و شــرکت هــای
تبصــره دو در قالــب نمــودار وگــراف فراهــم مــی کنــد.
باقرآب ــادی دریاف ــت گواهینام ــه سیس ــتم مدیری ــت ان ــرژی را ی ــک
موفقی ــت ب ــرای آبف ــا خراس ــان رض ــوی دانس ــت ک ــه در همی ــن رابط ــه
س ــیدحمیدرضا کش ــفی مع ــاون راهب ــری و نظ ــارت ب ــر به ــره ب ــرداری
شـــرکت مهندســـی  ،بابـــت ایـــن دســـتاورد از مدیریـــت عامـــل و
هم ــکاران دفت ــر سیس ــتم ه ــای کنت ــرل و ان ــرژی آبف ــا اس ــتان تقدی ــر
ک ــرده اس ــت.
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1313واحد تاسیسات آبرسانی در خراسان رضوی به سیستم تله متری
و کنترل از راه دور مجهز است

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
خراســان رضــوی در جلســه بررســی راه
هـــای تامیـــن آب شـــرب روســـتاهای
اســـتان کـــه از طریـــق ویدئوکنفرانـــس بـــا
حضورمدی ــران ش ــرکت مهندس ــی آبف ــا کش ــور
برگ ــزار ش ــد ب ــه ش ــروع ط ــرح مل ــی آبرس ــانی
روســـتایی در ســـال  94اشـــاره کـــرد کـــه
25درصـــد روســـتاهای اســـتان معـــادل
36.6درصـــد جمعیـــت روســـتایی را تحـــت
پوشش قرار داده است.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی اع ــام ک ــرد :تامی ــن آب
241روس ــتای باقیمان ــده در اج ــرای ط ــرح مل ــی
شـــامل 23مجتمـــع آبرســـانی و  7پـــروژه تـــک
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روســـتایی در برنامـــه اجرایـــی ســـال جـــاری
اســـتان مـــی باشـــد کـــه بـــرای اتمـــام عملیـــات
ب ــه  5میلیاردو342میلی ــون ری ــال اعتب ــار نی ــاز
دارد .بـــه گفتـــه وی از محـــل اعتبـــارات ملـــی
ســال گذشــته هــم یــک میلیــارد و487میلیــون
ریـــال بابـــت مجتمـــع هـــای آبرســـانی و تـــک
روســـتایی بـــه اســـتان ابـــاغ شـــده کـــه یـــک
میلیـــارد و214میلیـــون ریـــال آن معـــادل
82درصـــد تخصیـــص یافتـــه اســـت.
وی پیــش بینــی کــرد در پایــان ســال  99تعــداد
 23روس ــتا از س ــطح دو ب ــه ی ــک و  5روس ــتا از
غیربرخ ــودار ب ــه برخ ــودار از آب ش ــرب تغیی ــر
وضعیــت دهنــد.

بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ش ــبکه جم ــع
آوری و دف ــع بهداش ــتی فاض ــاب در 5
روستا این استان اجرا شده است.
ســـید ابراهیـــم علـــوی دلیـــل اجـــرای ایـــن

تع ــداد پ ــروژه را ش ــرایط فیزیک ــی خ ــاک اع ــام
کــرد کــه امــکان حفــر چــاه جذبــی وجــود نــدارد.
وی اعـــام کـــرد  :اجـــرای شـــبکه فاضـــاب در
دو روس ــتای دیگ ــر خراس ــان رض ــوی در دس ــت
اق ــدام ق ــرار دارد.
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بررسی راه های تامین آب شرب
روستاهای خراسان رضوی

اجرای شبکه فاضالب در  5روستا
خراسان رضوی

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رضــوی از برگــزاری نشســت بررســی راه هــای
تامیـــن منابـــع مالـــی اجـــرای پـــروژه هـــای
آبرس ــانی ب ــه روس ــتاهای ای ــن اس ــتان ب ــا وزی ــر نی ــرو
خبر داد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی افـــزود :در ایـــن جلســـه کـــه
اســـتاندار خراســـان رضـــوی هـــم حضـــور داشـــت
آبرس ــانی ب ــه 450روس ــتا اس ــتان از مح ــل اعتب ــارات
صنـــدوق توســـعه ملـــی مطـــرح و مقررشـــد ضمـــن
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افزایـــش کمـــک اعتبـــاری شـــرکت مهندســـی آب
و فاضـــاب کشـــور  ،از ظرفیـــت مـــاده  56هـــم بـــا
مســـاعدت اســـتانداری اســـتفاده شـــود.
وی اعتبـــار مـــورد نیـــاز آبرســـانی بـــه ایـــن تعـــداد
روســـتا را دو هـــزار و 500میلیـــارد ریـــال اعـــام
کـــرد کـــه قـــرار اســـت بـــرای ســـال هـــای 1399و
1400تامیـــن شـــود.
وی بــه 220روســتای فاقــد ردیــف اعتبــار در اســتان
اشـــاره کـــرد و افـــزود :در ایـــن جلســـه همچنیـــن

مق ــرر ش ــد ب ــرای ای ــن روس ــتاها نی ــز از مح ــل های ــی
کـــه امـــکان تامیـــن اعتبـــار وجـــود دارد بـــا کمـــک
اســـتانداری خراســـان رضـــوی و آبفـــا کشـــور یـــک
برنامـــه مـــدون تعریـــف شـــود.
بـــه گفتـــه وی در جلســـه بـــا مجمـــع نماینـــدگان
شهرســتان مشــهد هــم موضــوع تامیــن آب روســتاها
و اقدامـــات انجـــام شـــده پـــس از اجـــرای طـــرح
یکپارچهســازی شــرکت هــای آبفــا شــهری و روســتایی
مـــورد بحـــث قـــرار گرفـــت.
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450روستا در خراسان رضوی تا سال 1400آبرسانی می شود

فرمانــده بســیج ادارات و کارکنــان ســپاه امــام
رضــا(ع) از مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب
خراسان رضوی تقدیر کرد.
ســـرهنگ ابوالفضـــل کهنســـال در نشســـت بـــا
مدیرعامــل و فرمانــده پایــگاه مقاومــت بســیج شــرکت
آبفــا خراســان رضــوی بــا اهــداء لــوح از ســید ابراهیــم
علــوی در پیشــبرد اهــداف بســیج تقدیــر بعمــل آورد.
در ایــن جلســه مدیــر عامــل آبفــا خراســان رضــوی بــه
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نقـــش بســـیج در حفـــظ و حراســـت از دســـتاوردهای
انقــاب اســامی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :شــرکت
آب و فاضــاب بخشــی از بســیج نیســت بلکــه خــود را
ش ــرکت آب و فاض ــاب بس ــیجی م ــی دان ــد.
ســید ابراهیــم علــوی بــا بیــان اینکــه تمــام مشــکالت
فرهنگـــی  ،سیاســـی و اجتماعـــی بـــا بســـیجی فکـــر
ک ــردن قاب ــل ح ــل اس ــت  ،از آبف ــا ب ــه عن ــوان س ــنگر
خدمـــت بـــه مـــردم در بخـــش آب نـــام بـــرد و تاکیـــد

ک ــرد :تم ــام ت ــاش خ ــود را ب ــا انج ــام صحی ــح وظای ــف و
جلوگیــری از وارد آمــدن صدمــه بــه ایــن ســنگر بــکار
خواهی ــم گرف ــت.
فرمانـــده بســـیج ادارات و کارکنـــان ســـپاه امـــام
رضـــا(ع) هـــم بـــر تکریـــم اربـــاب رجـــوع در ادارات
تاکیـــد کـــرد و حساســـیت مدیـــر عامـــل و همـــکاران
آبف ــا در خدم ــت رس ــانی ب ــه م ــردم و تامی ــن کم ــی و
کیفـــی آب مشـــترکان را ســـتود.
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تقدیر از مدیر عامل آبفا خراسان رضوی در پیشبرد اهداف بسیج

بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی
ویـــروس کرونـــا از دو جهـــت ایـــن شـــرکت را دچـــار چالـــش
کرده است.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی اولی ــن چال ــش ناش ــی از ش ــیوع ای ــن بیم ــاری را
افزای ــش می ــزان مص ــرف آب اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ب ــا توج ــه
ب ــه ارتق ــاء پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی ب ــرای مقابل ــه ب ــا ای ــن بیم ــاری ،
می ــزان مص ــرف آب در م ــاه ه ــای نخس ــت ش ــیوع کرون ــا ت ــا  40درص ــد
افزای ــش یاف ــت ول ــی ب ــه تدری ــج ب ــا تعطیل ــی برخ ــی صن ــوف و مش ــاغل
کــه مصــرف آن هــا تــا حــد صفــر تقلیــل یافــت  ،آمارافزایــش مصــرف
ب ــه 7.5درص ــد رس ــید.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن افزایـــش تقاضـــا فشـــار مضاعفـــی بـــه
هزارو800منبـــع آب شـــرب اســـتان بـــه ویـــژه در دوران پیـــک

8

مص ــرف وارد م ــی کن ــد خاط ــر نش ــان ک ــرد  :مناب ــع مال ــی ش ــرکت ه ــم
بــرای اجــرای پــروژه هــای دردســت اقــدام بــه دلیــل عــدم پرداخــت
قب ــوض آب توس ــط ع ــده ای از مش ــترکان  ،تح ــت تاثی ــر ق ــرار گرفت ــه
اس ــت .
وی ب ــا بی ــان اینک ــه سیاس ــت آبف ــا همراه ــی و هم ــکاری ب ــا مش ــترکان
م ــی باش ــد  ،از ای ــن ش ــرکت ب ــه عن ــوان ش ــرکتی خودگ ــردان ن ــام ب ــرد
کــه بــرای اجــرا وتکمیــل طــرح هــا و پــروژه هــای خــود نیــاز بــه درآمــد
دارد.
وی فاصل ــه قیم ــت تعرف ــه آب ب ــا قیم ــت تم ــام ش ــده را چال ــش دیگ ــر
آبفـــا دانســـت و تاکیـــد کـــرد :قیمـــت آب در حالـــی در ســـال جـــاری
هف ــت درص ــد افزای ــش داش ــت ک ــه ب ــاال رفت ــن 40درص ــدی هزین ــه
ه ــا عم ــا فاصل ــه قیم ــت تم ــام ش ــده ب ــا تعرف ــه را بیش ــتر از گذش ــته

کــرد بــه طــوری کــه ایــن شــرکت بــرای تولیــد هــر متــر مکعــب آب کــه
20ه ــزار ری ــال هزین ــه درب ــردارد تنه ــا 5ه ــزار ری ــال از مش ــترکان
ش ــهری دریاف ــت م ــی کن ــد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی همچنی ــن موض ــوع اقلی ــم ک ــم ب ــاران و خش ــک
اس ــتان را ی ــاد آورش ــد ک ــه تامی ــن آب ش ــرب ش ــهرها و روس ــتاهای
تح ــت پوش ــش را ب ــا توج ــه ب ــه پراکندگ ــی گس ــترده ب ــا چال ــش ج ــدی
مواج ــه س ــاخته اس ــت.
وی گف ــت :ای ــن موض ــوع باع ــث ب ــروز مش ــکالت عدی ــده در تامی ــن آب
ش ــرب م ــورد نیازجمعی ــت تح ــت پوش ــش ش ــده اس ــت ب ــه گون ــه ای
کــه در برخــی مناطــق شــهری از جملــه گنابــاد بایســتی ازفاصلــه 120
کیلومت ــری و ب ــرای تع ــدادی از روس ــتاها از فاصل ــه  300کیلومت ــری
منتق ــل ش ــود.
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چالش های کرونایی منابع مالی و آب شرب در آبفا خراسان رضوی

شناسایی 18عامل تهدید کننده کیفیت منابع آب شرب در خراسان رضوی
کار گــروه حفاظــت کیفیــت منابــع آب اســتان خراســان رضــوی
ب ــا حض ــور اعض ــاء ب ــه میزبان ــی ش ــرکت آب و فاض ــاب اس ــتان
برگزار شد.
در ایـــن نشســـت کـــه نماینـــدگان آب و فاضـــاب و دانشـــگاه علـــوم
پزش ــکی مش ــهد  ،آب منطق ــه ای و اداره کل حفاظ ــت محی ــط زیس ــت
اس ــتان حض ــور داش ــتند دبی ــر کار گ ــروه از تهی ــه گ ــزارش س ــه س ــاله
کار گ ــروه اجرای ــی مدیری ــت کیفی ــت مناب ــع آب اس ــتان منطب ــق ب ــر
حوض ــه ه ــای آبری ــز ق ــره ق ــوم ،مرک ــزی ،نمکزارخ ــواف و ات ــرک خب ــر
داد.
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محمدجـــواد ادیبـــی نیـــا هـــدف گـــزارش را شناســـایی  18عامـــل
تاثیرگـــذار بـــر کیفیـــت آب شـــرب حوضـــه هـــا اعـــام کـــرد و اظهـــار
داش ــت:این عوام ــل بالق ــوه ش ــامل 10ه ــزارو 852مرک ــز پس ــماند،
قبرســـتان هـــا  ،کارواش ها،محـــل هـــای تخلیـــه نخالـــه ســـاختمانی،
دفـــع فاضـــاب صنعتی،مـــزارع پـــرورش ماهـــی ،شـــهرک هـــای
صنعت ــی ،مع ــادن ،م ــواد ش ــیمیایی ،فاضالب(فل ــزات سنگین)،س ــموم
ش ــیمیایی ،کش ــتارگاه ه ــا ،مراک ــز نگه ــداری و پ ــرورش دام و طی ــور،
فاض ــاب خانگ ــی ،پم ــپ بنزی ــن ه ــا ،خ ــط انتق ــال مش ــتقات نفت ــی و
محــل تــردد تانکرهــا مــی باشــند کــه کیفیــت منابــع آب ســطحی و زیــر

زمین ــی ای ــن حوض ــه ه ــا شناس ــایی و در نقش ــه ه ــای  GISجانمای ــی
ش ــده اس ــت.
وی همچنی ــن ب ــا بی ــان اینک ــه بررس ــی الزم ب ــرای شناس ــایی می ــزان
تاثیــر ایــن عوامــل در آلودگــی منابــع آب در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت اظهــار داشــت :نتایــج آزمایشــات شــیمیایی و فلــزات ســنگین
کلی ــه و عوام ــل تهدی ــد کنن ــده مناب ــع تامی ــن آب ش ــرب اس ــتان جم ــع
بنــدی و نقشــه هــای پهنــه بنــدی کیفیــت آب در پارامترهــای مختلــف
از جمل ــه هدای ــت الکتریک ــی ،منیزی ــم  ،س ــولفات و ک ــروم و ...ه ــم
تهی ــه ش ــده اس ــت.
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در جلسه کار گروه حفاظت کیفیت منابع آب استان اعالم شد:

شناسایی 3034فقره انشعاب غیر مجازآب در خراسان رضوی
مدیردفتـــر خدمـــات مشـــترکین شـــرکت آب و فاضـــاب
خراس ــان رض ــوی از شناس ــایی س ــه هزارو34فق ــره انش ــعاب
غی ــر مج ــاز آب در ای ــن اس ــتان ط ــی هش ــت م ــاه س ــال ج ــاری
خبرداد.
س ــید ج ــواد قریش ــی اف ــزود :از ای ــن تع ــداد دو ه ــزار و  457فق ــره
تبدی ــل ب ــه مج ــاز ش ــد.
وی ســـرانه مصـــرف مشـــترکان غیرمجـــاز آب رانســـبت بـــه ســـایر
مش ــترکین بی ــش از ح ــد دانس ــت واظه ــار داش ــت :در ش ــرایطی ک ــه
مش ــکل کمآب ــی ب ــه عن ــوان یک ــی از چال ــش ه ــای ش ــرکت ه ــای آب
و فاضـــاب مطـــرح اســـت جلوگیـــری از برقـــراری چنیـــن انشـــعاباتی
ض ــروری اس ــت .
وی ب ــا بی ــان اینک ــه انش ــعابات غیرمج ــاز ب ــه دلی ــل اس ــتفاده از ل ــوازم
غیراس ــتاندارد  ،آلودگ ــی احتمال ــی ش ــبکه توزی ــع آب را ب ــه هم ــراه

10

دارد وتاثی ــر کل ــر را از بی ــن ب ــرده و ضری ــب بهداش ــتی آب ش ــرب را
کاهـــش میدهـــد خاطـــر نشـــان کـــرد :شکســـتگیهای متعددشـــبکه
نیـــز بـــه دلیـــل اســـتفاده از لولـــه و اتصـــاالت کهنـــه و فرســـوده در
انش ــعابات غی ــر مج ــاز منج ــر ب ــه ه ــدر رف ــت آب ش ــده و روان ــه ش ــدن
آب در معاب ــر و کوچهه ــا  ،تبع ــات بهداش ــتی را نی ــز درپ ــی دارد.
وی اف ــزود :در س ــال ه ــای اخی ــر ب ــا وج ــود س ــاماندهی تع ــداد زی ــادی
از ای ــن انش ــعابات ول ــی کم ــاکان ای ــن عم ــل غی ــر قانون ــی ادام ــه دارد
و اف ــرادی ک ــه از انش ــعابات غیرمج ــاز اس ــتفاده میکنن ــد ،ع ــاوه ب ــر
تج ــاوز ب ــه حق ــوق ش ــهروندی  ،مص ــرف ب ــی روی ــه و ع ــدم پرداخ ــت
آببهـــاء ،احتمـــال قطعـــی آب و افـــت فشـــار را بـــرای مشـــترکین آن
منطقــه بوجــود میآورنــد ،بــه همیــن منظــور ایــن شــرکت بــا همــکاری
دادگس ــتری و نی ــروی انتظام ــی شهرس ــتان ه ــا اق ــدام ب ــه جم ـعآوری
ای ــن انش ــعابات بخص ــوص در باغ ــات و  ...ک ــرده اس ــت.

وی یادآورش ــد :اس ــتفاده از انش ــعابات غیرمج ــاز ،رفت ــاری ناهنج ــار،
تجــاوز بــه شــبکه و کاری غیرعــرف محســوب شــده و پیگیــرد قانونــی
دارد.
وی همچنیــن آمــار فــروش در بخــش انشــعابات آب در  8ماهــه ســال
ج ــاری را ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه مقررش ــده ب ــود ب ــر اس ــاس بودج ــه 99
35 ،ه ــزارو 182فق ــره انش ــعاب آب جدی ــد واگ ــذار ش ــود ؛ تاکن ــون
 22265فقـــره براســـاس تعـــداد و  23463فقـــره براســـاس آحـــاد
عن ــوان ک ــرد ک ــه برهمی ــن اس ــاس  %66.7از ه ــدف کل س ــال تحق ــق
یافت ــه اس ــت و گف ــت :دربخ ــش ف ــروش انش ــعابات فاض ــاب نی ــز ب ــا
توجــه بــه اینکــه مقررگردیــده بــود بــر اســاس بودجــه در طــول ســال
 9370 ، 99فقــره انشــعاب فاضــاب جدیــد واگــذار شــود ؛ تاکنــون
 8178فقــره بــه فــروش رفتــه کــه بــر همیــن اســاس بیشــتر از %87
از ه ــدف کل ــی س ــال تحق ــق یافت ــه اس ــت.
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در هشت ماه سال  99محقق شد:

بازدید ارزياب استانداري از
آبفا خراسان رضوی
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تقدیر مدیر عامل آبفا خراسان رضوی
از دانش آموزان و همکاران
مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی
در پیام ــی از ت ــاش فرزن ــدان هم ــکاران ای ــن ش ــرکت
در مقاطع مختلف تحصیلی 98-99تقدیر کرد.
متن پیام سید ابراهیم علوی به شرح زیر است.
"درخ ــت توگرباردان ــش بگي ــرد ب ــه زي ــرآوري چ ــرخ نيلوف ــري
را"
چــه غرورآفريــن اســت ديــدن موفقيــت وثمــره تــاش فرزنــد
عزيزت ــان ك ــه منج ــر ب ــه كس ــب رتب ــه برت ــر در س ــال تحصيل ــي
98-99شـــده اســـت ومســـلم ًا اهميـــت ايـــن موفقيـــت در
روزه ــاي س ــخت مواجه ــه ب ــا كرون ــا ك ــه ل ــذت نشس ــتن پش ــت
نيمكـــت هـــاي مدرســـه واســـتفاده از شـــمع وجـــود معلمـــان

دلس ــوز رااز دان ــش آم ــوزان گرفت ــه وبرت ــاش وممارس ــت
دانـــش آمـــوزان ودامنـــه وظايـــف و مســـئوليت هـــاي شـــما
افــزوده دوچنــدان است.وبراســتي موفقيــت همــواره از آن
كس ــاني اس ــت ك ــه ب ــا ت ــاش وامي ــد آين ــده را م ــي س ــازند.
اينجان ــب از زحم ــات وازخودگذش ــتگي ه ــاي ش ــما هم ــكاران
عزيــزم در جايــگاه پــدران ومــادران دلســوز ايــن ســرزمين كــه
ب ــا ع ــرق جبي ــن نه ــال ن ــازك انديش ــه فرزن ــدان خ ــود را ب ــارور
س ــاخته و ب ــه درخت ــان پرثم ــر نس ــل آين ــده مب ــدل ميس ــازيد
قدردان ــي م ــي نماي ــم واز خداون ــد متع ــال رش ــد وش ــكوفايي
هرچــه بيشــتر فرزندانتــان را در عرصــه هــاي علــم و انديشــه
خواس ــتارم.
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موســـوي تبـــار ارزيـــاب و گلچيـــن كارشـــناس دفتـــر مديريـــت
عملك ــرد ،بازرس ــي و ام ــور حقوق ــي اس ــتانداري خراس ــان رض ــوی
ازمح ــل س ــتاد ش ــركت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی بازدي ــد
کردند.
معــاون منابــع انســاني و تحقیقــات آبفــا ســپس در جلســه اي بــا محوريــت
س ــامت اداري گزارش ــي از وضعي ــت ني ــروي انس ــاي ش ــرکت را ارائ ــه
داد .محمـــد عبـــاس زاده همچنيـــن مـــواردي از اقدامـــات مناســـب
شــركت پــس از يكپارچــه ســازي بويــژه در روســتاها و اســتفاده بهتــر از
منابــع و تجهيــزات را برشــمرد و بــا توجــه بــه عــدم تناســب هزينــه هــا و
درآمدهــا ،بــه كاهــش حمايــت هــاي مالــي از محــل اعتبــارات دولتــي بــه
عن ــوان ي ــك نگران ــي و در عي ــن ح ــال به ــره گي ــري از مش ــاركت خيري ــن و
ش ــوراهاي اس ــامي ش ــهر و روس ــتا اش ــاره ك ــرد.
وی از مجموع ــه اس ــتانداري خواس ــت ت ــا زمانيك ــه ش ــركت بتوان ــد در
نقدينگ ــي وضعي ــت پاي ــداري پي ــدا كن ــد حماي ــت ه ــا و پش ــتيباني ه ــاي
مال ــي اس ــتمرار داش ــته باش ــد.
درادام ــه از طري ــق تلف ــن مه ــدی جه ــان طل ــب مع ــاون به ــره ب ــرداری و
توســعه منابــع آب اســتان هــم اطالعاتــي درخصــوص وضعيــت آبرســاني
و ديــون مالــي پــروژه هــا و پيمانــكاران را ارائــه داد  ،در ادامــه موســوي
تب ــار مس ــائلي همچ ــون مش ــكالت آبداران(بوي ــژه حق ــوق) ،رانن ــدگان ،
وضعيــت كنتورهــا و كيفيــت آب را مطــرح كــرد كــه عبــاس زاده اقدامات
ش ــركت دراي ــن خص ــوص را ب ــه اط ــاع رس ــاند.

كميت ــه تش ــويقات آبف ــا خراس ــان رض ــوی ب ــا حض ــور كلي ــه معاوني ــن و
مش ــاورين تش ــکیل جلس ــه داد .در ای ــن جلس ــه هم ــكار برت ــر آذر
مــاه  99مطابــق شــاخص هــاي جديــد جشــنواره شــهيد رجايــي معرفــی

شد.
بــر اســاس اعــام ایــن کمیتــه پــس ازاســتماع گــزارش مبســوط از اقدامــات
ايش ــان در قال ــب فاي ــل پاورپوين ــت  ،روح ال ــه طالب ــي هم ــكار ام ــور آب و
فاضــاب گنابــاد بــه عنــوان كارمنــد برتــر آذر مــاه 99شــركت آب و فاضــاب
اس ــتان خراس ــان رض ــوي تش ــخیص داده ش ــد.
همچني ــن حم ــزه توكل ــي از ام ــور آب و فاض ــاب كاش ــمر و اس ــد اس ــدي از
ام ــور آب و فاض ــاب باخ ــرز در رتب ــه ه ــاي دوم و س ــوم ق ــرار گرفتن ــد ك ــه
مق ــرر ش ــد در م ــاه بع ــد ب ــه هم ــراه س ــاير هم ــكاران مج ــدد ًا بررس ــي ش ــوند.
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مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
خراســـان رضـــوی در پیامـــی
سالروزحماســـه نهـــم دی مـــاه روز
بصی ــرت و میث ــاق ام ــت ب ــا والی ــت ،را گرام ــی
داشـــت و از ایـــن روز بـــه عنـــوان فصـــل
درخشش مردم در تقویم انقالب یاد کرد.
در پی ــام س ــیدابراهیم عل ــوی ضم ــن تس ــلیت
شـــهادت حضـــرت فاطمـــه (س) و اولیـــن

ســـالگرد شـــهادت ســـردار دل هـــا ســـپهبد
ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی آم ــده اس ــت :حماس ــه ۹
دی نم ــاد عـ ـ ّزت ،اس ــتقالل و بصی ــرت مردم ــی
اســـت کـــه تـــا پـــای جـــان بـــرای حفـــظ اصـــول
اس ــام و آرمانه ــای انق ــاب ایس ــتاده ان ــد و
نش ــان دادن ــد دش ــمنان خ ــود و انق ــاب را ب ــه
خوب ــی میشناس ــند و هرگ ــز فری ــب حیلهه ــا و
نیرنگهـــای آنـــان را نمیخورنـــد.
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نهم دی ،فصل درخشش مردم
در تقویم انقالب

گرامیداشت سالروز شهادت
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
با اجرای برنامه های فرهنگی
در آبفا خراسان رضوی
پایـــگاه مقاومـــت بســـیج شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی
در اولیـــن ســـالگرد شـــهادت سردارســـپهبدحاج قاســـم ســـلیمانی بـــا
برگ ــزاری وی ــژه برنام ــه ای فرهنگ ــی ی ــاد و خاط ــره رش ــادت ه ــای ای ــن
ســـردار بـــزرگ اســـام را گرامـــی داشـــت.
در ای ــن مراس ــم ک ــه ب ــا حض ــور مدی ــر عام ــل  ،فرمان ــده پای ــگاه مقاوم ــت
بس ــیج و کارکن ــان در مقاب ــل س ــاختمان س ــتاد و در م ــاء ع ــام برگ ــزار
ش ــد تع ــداد زی ــادی از ش ــهروندان ه ــم ب ــه جم ــع هم ــکاران پیوس ــتند
و نظ ــاره گ ــر ای ــن برنام ــه ش ــدند.در ای ــن مراس ــم گ ــروه س ــرود عص ــر
انتظـــار متشـــکل از نوجوانـــان هنرمنـــد بســـیجی در بزرگداشـــت
ســردار دل هــا حــاج قاســم ســلیمانی چنــد ســرود اجــرا کــرد کــه مــورد
توج ــه ق ــرار گرف ــت .در پای ــان ای ــن مراس ــم نی ــز س ــید ابراهی ــم عل ــوی
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی از دانــش آمــوزان
عضـــو گـــروه ســـرودعصر انتظـــار بـــا اهـــداء هدیـــه قدردانـــی کـــرد.
فرمانـــده پایـــگاه مقاومـــت بســـیج شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رضـــوی در حاشـــیه ایـــن مراســـم اظهـــار داشـــت:این پایـــگاه بـــه
مناســبت اولیــن ســالروز شــهادت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی اقــدام
ب ــه اج ــرای چن ــد برنام ــه فرهنگ ــی و ورزش ــی کرد.محمدرض ــا قائم ــی
اف ــزود :دی ــدار ب ــا خان ــواده ه ــای معظ ــم ش ــهدای مداف ــع ح ــرم ،غب ــار
روب ــی و عط ــر افش ــانی م ــزار ش ــهداء  ،تهی ــه و توزی ــع تصوی ــر س ــردار
ســـلیمانی در بیـــن همـــکاران و برگـــزاری مســـابقه ورزشـــی دارت از
وی ــژه برنام ــه ه ــای س ــالگرد ش ــهادت س ــردار ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی
بــود کــه بــا حضــور پرشــور همــکاران برگــزار شــد.به گفتــه وی شــرکت
هـــای آب و فاضـــاب تبصـــره دو و امورهـــای تابعـــه هـــم بـــا
برگ ــزاری برنام ــه ه ــا و مراس ــم مختل ــف ی ــاد و خاط ــره ای ــن
س ــردار رش ــید اس ــام را گرام ــی داش ــتند.
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شهرستان ها

● تربت حیدریه
حضـــور فرمانـــده ناحیـــه مقاومـــت و بســـیج ادارات
شهرســـتان در آبفـــای تربـــت حیدریـــه

ب ــه دو اتف ــاق در خ ــط انتق ــال آب از دش ــت ازغن ــد ب ــه ترب ــت حیدری ــه
در منطقــه کاج درخــت گفــت :پــس از بررســی و انجــام اقدامــات اولیــه
توس ــط کارشناس ــان اداره به ــره ب ــرداری از قبی ــل خام ــوش نم ــودن
پمــپ هــا و ایســتگاه و تجهیــز اکیــپ هــا  ،اقــدام بــه رفــع اتفــاق شــد.
غ ــام عب ــاس عب ــاس ن ــژاد اف ــزود  :در ی ــک م ــاه گذش ــته  4اتف ــاق در
ای ــن خ ــط رخ داده اس ــت ک ــه باتوج ــه ب ــه اینک ــه ح ــدود ی ــک س ــوم آب
مصرفــی شــهر از ایــن خــط و از دشــت ازغنــد تامیــن مــی شــود اصــاح
ای ــن مس ــیر حائ ــز اهمی ــت اس ــت.

کس ــب رتب ــه اول جش ــنواره نوج ــوان خوارزم ــی توس ــط
فرزن ــد هم ــکار آبف ــا ترب ــت حیدری ــه

رفـــع دو اتفـــاق همزمـــان در خـــط انتقـــال  600تربـــت
حیدریـــه

جلوگیـــری از نشـــت آب بـــه داخـــل قنـــات در تربـــت
حیدریـــه
دانـــش آمـــوز امیررضـــا عبـــاس نـــژاد فرزنـــد همـــکار آبفـــا تربـــت
حیدری ــه موف ــق ب ــه کس ــب رتب ــه اول در رش ــته بازارچ ــه کس ــب و کار
جشــنواره نوجــوان خوارزمــی در ســال تحصیلــی  98-99شــد.وی کــه
بــرای دومیــن ســال متوالــی ایــن رتبــه را احــراز کــرده اســت ازســوی
مدی ــرکل آم ــوزش و پ ــرورش اس ــتان خراس ــان رض ــوی تقدی ــر نام ــه
دریاف ــت ک ــرد.

بررسی وضعیت پروژه فاضالب شهر تربت حیدریه

معــاون بهــره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب تربــت حیدریــه بــا اشــاره
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اولیــن جلســه رســمی علیرضــا عباســی مدیرعامــل آبفــا تربــت حیدریــه
ب ــا نماین ــدگان س ــرمایه گذاربخ ــش خصوص ــی ب ــه منظ ــور هماهنگ ــی
بیش ــتر و بررس ــی و رف ــع موان ــع ادام ــه اج ــرای ش ــبکه ه ــای فاض ــاب
ای ــن ش ــهر برگ ــزار ش ــد.در ای ــن نشس ــت همچنی ــن ضم ــن بررس ــی راه
ه ــای خری ــد لول ــه  ،دریچ ــه و س ــایر اق ــام ض ــروری اج ــراو تکمی ــل
پــروژه  ،راه هــای پرداخــت مطالبــات پیمانــکار و اســتفاده از پتانســیل
گــروه مشــارکت بــرای اجــرای شــبکه بصــورت امانــی مــورد تبــادل نظــر

مع ــاون به ــره ب ــرداری آب ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه گف ــت :ب ــا
فشارس ــنجی و تحقیق ــات الزم وق ــوع اتف ــاق درمحوط ــه می ــدان ب ــاغ
ســلطانی ایــن شــهر قطعــی و کار حفــاری آغــاز شــد .غالمعبــاس عبــاس
نــژاد بــا اشــاره بــه وجــود قنــات در ایــن محــل و پیــش بینــی فــرار آب
از خ ــط انتق ــال  200آزبس ــت ب ــه داخ ــل قن ــات ب ــه ان ــدازه ی ــک لول ــه
 40ب ــا فش ــار  3ب ــار اف ــزود :ب ــا اس ــتفاده از کلم ــپ اس ــتیل اتف ــاق در
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ب ــه منظ ــور معرف ــی اعض ــای جدی ــد چ ــارت س ــازمانی پای ــگاه مقاوم ــت
بســـیج شـــهید برونســـی شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه جلســـه ای
باحضـــور اعضـــای پایـــگاه برگـــزار شـــد .در ایـــن جلســـه میرعامـــل
شــرکت آبفــای تربــت حیدریــه آمادگــی خــود و ســایر اعضــای پایــگاه را
بــرای انجــام فعالیــت هــا اعــام کــرد .علیرضــا عباســی افــزود  :باتوجــه
بـــه ماهیـــت کار شـــرکت آب و فاضـــاب  ،زمانـــی کـــه ارائـــه خدمـــات
ب ــا مس ــائل معن ــوی ادغ ــام ش ــود قطع ــا خدم ــت بهت ــر و ارزن ــده ت ــری
ب ــه ش ــهروندان ارائ ــه م ــی ش ــود.فرماندهان ناحی ــه بس ــیج ادارات
شهرســتان هــم بــه تشــریح نقــش بســیج در ادارات و وظایــف مربــوط
ب ــه پای ــگاه و نی ــز برنام ــه ه ــای س ــال ج ــاری پرداختن ــد.

ق ــرار گرفت.همچنی ــن در نشس ــت مدیرعام ــل و معاونی ــن ش ــرکت
آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه ط ــی جلس ــه ای ک ــه ب ــا حض ــور ش ــهردار
و کارشناس ــان ش ــهرداری ای ــن ش ــهربرگزار ش ــد مس ــائل و مش ــکالت
موج ــود ف ــی مابی ــن بررس ــی و تصمی ــم گی ــری ه ــای الزم انج ــام ش ــد.
ش ــهردار ترب ــت حیدری ــه در ای ــن نشس ــت حف ــاری پ ــروژه ه ــای آب و
فاض ــاب را از دغدغ ــه ه ــای ای ــن ش ــهرداری عن ــوان ک ــرد و خواس ــتار
ســاماندهی و هماهنگــی بیشــتر فــی مابیــن شــهرداری و شــرکت آبفــا
در اج ــرای پ ــروژه ه ــا ش ــد  .اکبری ــان همچنی ــن از اقدام ــات آبف ــا در
رعای ــت ک ــردن م ــوارد ایمن ــی مس ــیرهای در ح ــال حف ــاری نی ــز تش ــکر
ک ــرد.

کمتری ــن زم ــان ممک ــن رف ــع و پ ــس از تس ــت آبده ــی  ،خ ــط وارد م ــدار
به ــره ب ــرداری ش ــد.

بررســـی شـــرایط آب و فاضـــاب شهرســـتان تربـــت
حیدریـــه در نشســـت فرمانـــدار بـــا مدیـــر عامـــل آبفـــا
خراســـان رضـــوی

طریــق گفتگــو بــا اعضــای شــورای اســامی شــهر تربــت حیدریــه زمینــه
برقــراری مجــدد برخــورداری از مزایــای تبصــره ســه را فراهــم آورنــد
کـــه فرمانـــدار تربـــت حیدریـــه قـــول مســـاعدت داد.وی وضعیـــت
آب روســـتاها را خاطـــر نشـــان کـــرد و گفـــت :در پـــی اجـــرای طـــرح
یکپارچــه ســازی خدمــات در ســطح شــرکت آبفــا شــهری و روســتایی بــا
بکارگیــری تــوان و ظرفیــت نیــروی انســانی و امکانــات فنــی  ،شــاخص
آب روس ــتایی از منف ــی  20ب ــه صف ــر رس ــید ول ــی ب ــه دلی ــل مش ــکالت
بس ــیار زی ــادی ک ــه وج ــود داش ــته اس ــت بایس ــتی رون ــد کار از چن ــان
س ــرعتی برخ ــوردار ش ــود ت ــا ترب ــت حیدری ــه ب ــه ش ــرایطی برس ــد ک ــه
دیگــر شهرســتان هــای اســتان قــرار دارند.بــه گفتــه وی رفــع مشــکل
آب  29روس ــتا در دس ــتور کار ق ــرار گرفت ــه اس ــت ک ــه در  4روس ــتا
حف ــر چ ــاه و در مابق ــی اص ــاح ش ــبکه توزی ــع آب مدنظ ــر ق ــرار دارد.

●نیشابور
افتتاح  19پروژه روستایی در شهرستان نیشابور

آب شــرب شــهر نیشــابور اجرایــی شــد.علی رضــا اخویــان ایــن پــروژه
را شــامل 2هــزارو 300متــر لولــه گــذاری بــا ســایز هــای  250و 160
میل ــی مت ــر و اح ــداث  2ب ــاب حوضچ ــه اتص ــاالت ب ــا اعتب ــاری بال ــغ ب ــر
 10میلی ــارد ری ــال اع ــام ک ــرد ک ــه از مح ــل اعتب ــارات داخل ــی ش ــرکت
آب و فاض ــاب نیش ــابور تامی ــن ش ــده اس ــت.
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 19ط ــرح روس ــتایی در شهرس ــتان نیش ــابور افتت ــاح ش ــد.مدیر عام ــل
شــرکت آبفــا نیشــابور از جملــه اقدامــات انجــام شــده در این روســتاها
را حف ــر و تجهی ــز س ــه حلق ــه چ ــاه ب ــا دب ــی  34لیت ــر ب ــر ثانی ــه  ،اح ــداث
 1550مت ــر مکع ــب مخ ــزن ذخی ــره  ،اج ــرای  36900مت ــر خ ــط انتق ــال
 3100 ،مت ــر اص ــاح ش ــبکه و  46000مت ــر توس ــعه ش ــبکه توزی ــع و
ســاخت یــک بــاب ایســتگاه پمپاژاعــام کــرد .علــی رضــا اخویــان گفــت:
ای ــن پ ــروژه ه ــا ب ــا هزین ــه ای بال ــغ ب ــر  90ه ــزار میلی ــون ری ــال اج ــرا
ش ــد و 12ه ــزارو  429نف ــر تح ــت پوش ــش ق ــرار گرفتن ــد.

آغــاز اجــرای پــروژه توســعه خــط انتقــال آب روســتاهای
مبارکــه و شــادمهرک شهرســتان نیشــابور
مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان نیش ــابور گف ــت :ب ــا
هــدف ارتقــا و افزایــش کمــی و کیفــی آب مجتمــع روســتایی مبارکــه و
ش ــادمهرک  ،پ ــروژه توس ــعه خ ــط انتق ــال آب از انته ــای ش ــبکه توزی ــع

نشس ــت مش ــترک مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب ب ــا مع ــاون مدی ــر
کل ومدیرآم ــوزش و پ ــرورش شهرس ــتان نیش ــابور برگ ــزار ش ــد.در
ای ــن نشس ــت مباح ــث مش ــترک از جمل ــه آم ــوزش دان ــش آم ــوزان در
مقاط ــع مختل ــف تحصیل ــی در ح ــوزه ش ــیوه نام ــه ه ــای الگ ــوی مص ــرف
و آمـــوزش راهکارهـــای صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب مطـــرح شـــد
ومعــاون و مدیرآمــوزش و پــرورش شهرســتان نیشــابور ضمــن تشــکر
از اقدامــات شــرکت آب و فاضــاب در جهــت آمــوزش دانــش آمــوزان
و افزایــش ســطح آگاهــی آنهــا در زمینــه صرفــه جویــی درمصــرف آب،
از نص ــب کنت ــور ه ــای هوش ــمند و ش ــیرهای کاهن ــده ب ــه تع ــداد 30
دس ــتگاه در م ــدارس شهرس ــتان قدردان ــی ک ــرد .ب ــه گفت ــه کلی ــدری
ب ــا نص ــب ای ــن ش ــیرها مص ــرف آب در م ــدارس شهرس ــتان  6درص ــد
کاهــش یافــت.در پایــان بــه پــاس زحمــات همــکاران آبفــا لــوح تقدیــر
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ب ــه گفت ــه فرمان ــدار ترب ــت حیدری ــه ب ــا اقدام ــات مناس ــب و ب ــه موق ــع
آبف ــا خراس ــان رض ــوی پس ــاب خروج ــی تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ای ــن
شــهر از شــرایط و اســتاندارد الزم بــرای اســتفاده در بخــش صنعــت
برخ ــوردار ش ــد.علی رس ــتمی در نشس ــت ب ــا مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب
و فاضـــاب خراســـان رضـــوی از عملکـــرد آبفـــا در تامیـــن آب کمـــی و
کیف ــی ش ــهرها و روس ــتاهای شهرس ــتان و اج ــرای ش ــبکه جم ــع آوری
و دفـــع بهداشـــتی فاضـــاب و همچنیـــن رفـــع بـــو از تصفیـــه خانـــه
فاض ــاب ای ــن ش ــهر قدردان ــی ک ــرد.وی همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه اج ــاره
آب از دیگ ــر مناب ــع موج ــود ب ــرای رف ــع نیازه ــای ش ــهروندان در پی ــک
مصــرف تابســتان  ،خواســتار تســریع در تکمیــل پــروژه فاضــاب شــهر
ترب ــت حیدری ــه ش ــد.وی در همی ــن رابط ــه از راه ان ــدازی کار گروه ــی
متشـــکل از فرمانـــداری  ،دفتـــر امـــام جمعـــه و آبفـــا شهرســـتان و
پیمانــکار فاضــاب تربــت حیدریــه بــرای تعییــن اولویــت اجــرای پــروژه
بــا رعایــت مالحظــات فنــی و اجتماعــی در نقــاط مختلــف شــهر خبــرداد و
تاکیــد کــرد :تصمیمــات ایــن کار گــروه غیرقابــل تغییراســت .رســتمی
همچنی ــن ب ــه برخ ــی مش ــکالت ح ــوزه آب روس ــتایی شهرس ــتان اش ــاره
و بــا توجــه بــه وضعیــت منابــع اعتبــاری ســال آینــده  ،بــر الویــت بنــدی
اج ــرای پ ــروژه ه ــا تاکی ــد کرد.مدی ــر عام ــل آبف ــا خراس ــان رض ــوی ه ــم
مهمتری ــن مش ــکل ش ــهر ترب ــت حیدری ــه را فرس ــودگی ش ــبکه ه ــای
توزی ــع آب اع ــام ک ــرد و یک ــی از راه ه ــای اص ــاح و نوس ــازی ش ــبکه
ه ــای آب را اس ــتفاده از مناب ــع مال ــی حاص ــل از تبص ــره ه ــای قانون ــی
در اختیـــار شـــوراهای اســـامی برشمرد.ســـید ابراهیـــم علـــوی از
فرمان ــدار و مدی ــر عام ــل آبف ــا شهرس ــتان ترب ــت حیدری ــه خواس ــت از

ب ــه رس ــم ی ــاد ب ــود ب ــه مدی ــر عام ــل ش ــرکت اه ــداء ش ــد.

رانــش زمیــن باعــث تخریــب 15حلقــه چــاه آب شــرب در
دشــت نیشــابور شــد

شهرســتان بــه بیــان گزارشــی از عملکــرد و اقدامــات صــورت گرفتــه
در  9م ــاه س ــال ج ــاری و مش ــکالت پی ــش رو پرداخ ــت .در پای ــان عل ــی
رض ــا قامت ــی مع ــاون اس ــتاندار وفرمان ــدار نیش ــابور ضم ــن تش ــکر از
اقدامــات آبفــا نیشــابور بــه ویــژه عبــور از تنــش آبــی تابســتان اظهــار
داش ــت :ب ــا در اختی ــار داش ــتن اطالع ــات دقی ــق از ح ــوزه کاری خ ــود
م ــی ت ــوان در مدیری ــت و تامی ــن آب ب ــا دق ــت بیش ــتری کار را پی ــش
ب ــرد .وی تاکی ــد ک ــرد ب ــا تم ــام امکان ــات بای ــد از مخ ــازن و تاسیس ــات
و مناب ــع آب ــی صیان ــت و حراس ــت ک ــرد ب ــه ط ــوری ک ــه م ــا اکن ــون در
کش ــور دو براب ــر س ــرانه دنی ــا مص ــرف داری ــم و بای ــد از طری ــق برنام ــه
ه ــای فرهنگ ــی و رس ــانه ش ــهروندان را از کمب ــود آب مطل ــع ک ــرد.

بازدی ــد نماین ــده م ــردم از پ ــروژه آبرس ــانی روس ــتاهای
مبارک ــه و ش ــادمهرک شهرس ــتان نیش ــابور

تاکی ــد فرمان ــدار شهرس ــتان نیش ــابور ب ــر حراس ــت از
مناب ــع آب
مدیرعامــل آبفــا نیشــابور در نشســت بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار

هاج ــر چناران ــی نماین ــده م ــردم شهرس ــتان ه ــای نیش ــابور ،فی ــروزه و
زبرخ ــان در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــه هم ــراه مدی ــر عام ــل ش ــرکت
آب و فاضـــاب شهرســـتان نیشـــابور از پـــروژه توســـعه خـــط انتقـــال
مبارک ــه و ش ــادمهرک بازدی ــد بعم ــل آوردن ــد .ف ــاز اول ای ــن پ ــروزه
ب ــه اعتب ــاری بال ــغ ب ــر  10میلی ــارد ری ــال و تکمی ــل آن ب ــه 30میلی ــارد
ریـــال اعتبـــار نیـــاز دارد.در اجـــرای ایـــن پـــروژه تاکنـــون  500متـــر
لول ــه گ ــذاری ش ــده و رون ــد کار ب ــا س ــرعت ادام ــه دارد.

هش ــدار مدیرعام ــل آبف ــا نیش ــابور نس ــبت ب ــه تاثی ــر
ویالس ــازی ه ــای غی ــر مج ــاز ب ــر مناب ــع آب زی ــر زمین ــی
رئیــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت بــا حجــت االســا م یعقوبــی
ام ــام جمع ــه شهرس ــتان نیش ــابور دی ــدار و گفتگ ــو ک ــرد.در ای ــن دی ــدار
علیرضــا اخویــان ضمــن ارائــه گــزارش اقدامــات انجــام شــده در  9ماهــه
س ــال ج ــاری ب ــه واگ ــذاری انش ــعابات آب ب ــه ب ــاغ ویاله ــا اش ــاره ک ــرد
و گف ــت :ویالهای ــی ک ــه ب ــه ص ــورت غی ــر مجازس ــاخته ش ــده و اس ــتعالم
از بخش ــداری  ،فرمان ــداری و مناب ــع طبیع ــی ندارن ــد قط ــع آب و نس ــبت
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ران ــش زمی ــن در دش ــت نیش ــابور باع ــث تخری ــب 15حلق ــه چ ــاه آب
شـــرب شـــد.مدیرعامل شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو نیشـــابور
ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر اظه ــار داش ــت :ای ــن تع ــداد چ ــاه ک ــه ب ــه عن ــوان
بخش ــی از مناب ــع تامی ــن آب ش ــرب مش ــترکان م ــی باش ــد ب ــه دلی ــل
برداش ــت ه ــای ب ــی روی ــه از س ــفره ه ــای زی ــر زمین ــی دچارری ــزش و
از م ــدار خ ــارج ش ــد.علی رض ــا اخوی ــان در گفتگ ــو ب ــا اصح ــاب رس ــانه
ازنیش ــابور ب ــه عن ــوان یک ــی از ش ــهرهای قرم ــز در بخ ــش آب ن ــام ب ــرد
و ب ــر حف ــظ و حراس ــت از مناب ــع زی ــر زمین ــی تاکی ــد ک ــرد.وی ب ــا بی ــان
اینک ــه نیشابوربیش ــترین آم ــار مناط ــق روس ــتایی در خراس ــان رض ــوی
را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت  ،از جابجای ــی س ــاالنه 10حلق ــه چ ــاه
ب ــرای تامی ــن آب ش ــهرها و روس ــتاها در ای ــن شهرس ــتان خب ــرداد.

ب ــه جم ــع آوری انش ــعابات آنه ــا اق ــدام م ــی ش ــود و ب ــاغ ویالهای ــی ک ــه از
قب ــل تعه ــد داده ش ــده ب ــود ه ــم در ص ــورت ع ــدم تحوی ــل اس ــتعالمات
مربوط ــه انشعاباتش ــان قط ــع خواه ــد ش ــد.وی اف ــزود :ای ــن اقدام ــات
بــرای جلوگیــری از ســاخت بــی رویــه بــاغ ویالهــا در دامنــه کــوه بینالــود
و ب ــه تب ــع آن آلودگ ــی چ ــاه ه ــاو آبه ــای زی ــر زمین ــی عملیات ــی م ــی ش ــود.
ب ــه گفت ــه وی برخ ــی از ب ــاغ وی ــا ه ــای س ــاخته ش ــده بعض ــا تبدی ــل ب ــه
تاالره ــای عروس ــی و غی ــره ش ــده ک ــه ظرفی ــت ه ــزار نف ــر را دارا م ــی
باشــند و پســاب بجــا مانــده از ایــن تاالرهــا بــا توجــه بــه جنــس خــاک کــه
اغل ــب ش ــنی از ن ــوع درش ــت م ــی باش ــد ضری ــب نف ــوذ پذی ــری را ب ــاال
م ــی ب ــرد ک ــه باع ــث آلودگ ــی مناب ــع آب ــی و مخاط ــره انداخت ــن زندگ ــی
ش ــهروندان خواه ــد ش ــد .وی ادام ــه داد در ح ــال حاض ــر  500لیت ــر ب ــر
ثانی ــه کس ــری آب در ش ــهر نیش ــابور و  150لیت ــر ب ــر ثانی ــه در ح ــوزه
روســتایی داریــم یعنــی معــادل  15حلقــه چــاه درشــهر و  8حلقــه چــاه در
روس ــتا ل ــذا اگ ــر ب ــه موق ــع اقدام ــات اجرای ــی و اعتب ــارات ج ــذب نش ــود
در تابســتان  1400بــا مشــکل مواجــه خواهیــم شــد لــذا تــاش و همــت
مجموعــه و اســتان بــر ایــن اســت کــه بــا مدیریــت یکپارچــه مشــکالت را
بــه حــد اقــل برســانیم.امام جمعــه شهرســتان نیشــابور هــم از پیشــنهاد
مدیرعام ــل آبف ــا نیش ــابور در رابط ــه ب ــا ب ــاغ وی ــا ه ــا حمای ــت ک ــرد .

معـــاون مشـــترکین شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان نیشـــابور
اقدام ــات انج ــام ش ــده ای ــن ح ــوزه در  9م ــاه س ــال ج ــاری را اع ــام
کرد.س ــعید هم ــت آب ــادی گف ــت  :در ای ــن م ــدت 3ه ــزارو 680فق ــره
انش ــعاب آب ب ــه ف ــروش رف ــت که2ه ــزارو 598فق ــره نص ــب ش ــد.به
گفت ــه وی در همی ــن راس ــتا ه ــزارو 416فق ــره انش ــعاب فاض ــاب نی ــز
واگ ــذار ک ــه  956م ــورد آن نص ــب و وارد ف ــاز به ــره ب ــرداری ش ــد.وی
همچنی ــن از کش ــف  25انش ــعاب غی ــر مج ــاز آب در شهرس ــتان خب ــر
داد ک ــه متخلفی ــن ب ــه مراج ــع قضای ــی معرف ــی ش ــدند.

●سبزوار
ســبزوار  ،پیشــتاز در اجرای شــبکه فاضالب در خراســان
رضوی

بخــش فاضــاب باعــث توقــف فعالیــت هــا در ایــن حــوزه نشــده و آبفــا
خراســـان رضـــوی بـــرای فائـــق آمـــدن بـــر ایـــن چالـــش  ،اســـتفاده از
روش هــای نویــن تاسیســات فاضــاب ازجملــه مــدل هــای مالــی BOT
و بیــع متقابــل بــرای جــذب ســرمایه بخــش غیــر دولتــی در دســتور کار
ق ــرار داده اس ــت.علوی ی ــاد آورش ــد :تصفی ــه خان ــه م ــدرن فاض ــاب
گلبه ــار ب ــا روش ( )BOTاح ــداث و در ح ــال به ــره ب ــرداری اس ــت و در
ش ــهرهای نیش ــابور  ،س ــبزوار  ،خ ــواف  ،تایب ــاد  ،قوچ ــان و ترب ــت ج ــام
ه ــم ق ــرار داده ــا در ح ــال عق ــد اس ــت  .وی ش ــرایط اتص ــال ش ــبکه
فاضــاب مراکــز درمانــی و بیمارســتان هــا را مــورد اشــاره قــرار داد و
افــزود :ایــن مراکــز مکلــف بــه پیــش تصفیــه فاضــاب خــود شــده انــد
و س ــپس آبف ــا پس ــاب را تحوی ــل و ب ــه تصفی ــه خان ــه فاض ــاب منتق ــل
م ــی کن ــد.وی همچنی ــن اع ــام ک ــرد :ش ــبکه فاض ــاب در پن ــج روس ــتا
نیزایج ــاد ش ــده و در دو روس ــتا ه ــم در دس ــت اجراس ــت.

شستش ــوی 292کیلومت ــر ش ــبکه جم ــع آوری فاض ــاب
در س ــبزوار
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رییــس اداره بهــره بــرداری فاضــاب شــرکت آبفــا شهرســتان ســبزوار
گفـــت  :در نـــه مـــاه ســـالجاری بیـــش از  292کیلومتـــر شـــبکه جمـــع
آوری فاض ــاب در س ــبزوار شستش ــو شد.س ــید عل ــی ش ــایقی اف ــزود
 :از دیگ ــر اقدام ــات ای ــن ح ــوزه  30کیلومترویدئومت ــری ش ــبکه 18 ،
هزارم ــورد س ــم پاش ــی  184 ،منه ــول  122،م ــورد بازرس ــی ادواری
آدم روهـــا  95 ،موردمرئـــی کـــردن دریچـــه و  30مـــورد تعویـــض
دریچ ــه م ــی باش ــد.وی ادام ــه داد  :در ای ــن م ــدت  674م ــورد اتف ــاق
ه ــم رف ــع ش ــد ک ــه  74م ــورد آن مرب ــوط ب ــه ش ــبکه فرع ــی  29 ،م ــورد
منه ــول ه ــا و  571م ــورد مرب ــوط ب ــه انش ــعابات بود.جمعی ــت تح ــت
پوش ــش ش ــبکه فاض ــاب  219ه ــزارو  315نف ــر م ــی باش ــد.

جلسه مدیرعامل آبفا سبزوار با قاریان کنتور
مدیرعام ــل  ،معاونی ــن و مدی ــران ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان

رفـــع مشـــکل کمبـــود آب شـــرب روســـتای بهارســـتان
ســـبزوار

ریی ــس اداره آب و فاض ــاب روداب از مرتف ــع ش ــدن مش ــکل کمب ــود
آب ش ــرب روس ــتای بهارس ــتان س ــبزوار خب ــر داد  .سیدرضابهش ــتی
نص ــر گف ــت  :در پ ــی تواف ــق ب ــا ش ــورا و دهی ــار روس ــتا  ،دو قن ــات ب ــه
اج ــاره گرفت ــه ش ــد.وی اف ــزود  :ب ــا ای ــن اق ــدام روس ــتای بهارس ــتان از
آب پای ــدار برخ ــوردار م ــی ش ــود.به گفت ــه وی ای ــن روس ــتا از مجتم ــع
ظفــر کــه دارای  250کیلومتــر خــط انتقــال  141 ،بــاب مخــزن و پوشــش
آبرســانی  52روســتا مــی باشــد آبرســانی شــده و  146اشــتراک دارد.

اختص ــاص 50میلیاردری ــال اعتب ــار رف ــع تن ــش آب ــی ب ــه
شهرس ــتان ه ــای غ ــرب اس ــتان خراس ــان رض ــوی
مدی ــر عام ــل آب و فاض ــاب س ــبزوار از اختص ــاص 50میلیاردری ــال
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مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی از س ــبزوار ب ــه
عن ــوان ش ــهر پیش ــتاز در اج ــرای ش ــبکه جم ــع آوری و دف ــع بهداش ــتی
فاضـــاب درایـــن اســـتان نـــام برد.ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــا بیـــان
اینک ــه 90درص ــد ش ــبکه فاض ــاب ش ــهر س ــبزوار اج ــرا ش ــده اس ــت
 ،پیـــش بینـــی کـــرد ایـــن پـــروژه در ســـال  1400تکمیـــل شـــود.وی
همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه ش ــبکه در دس ــت اج ــرای فاض ــاب درهف ــت
شـــهر نیشـــابور ،تربـــت حیدریـــه ،خـــواف ،طرقبـــه ،شـــاندیز ،تایبـــاد
و بخشـــی از شـــهر گنابـــاد اظهـــار داشـــت30:درصد جمعیـــت تحـــت
پوشـــش آبفـــا در خراســـان رضـــوی از خدمـــات جمـــع آوری و دفـــع
بهداش ــتی فاض ــاب برخوردارن ــد .وی از چه ــار تصفی ــه خان ــه فاض ــاب
بــزرگ درحــال بهــره بــرداری در شــهرهای نیشــابور  ،ســبزوار  ،تربــت
حیدریـــه و گلبهـــار خبـــرداد و افـــزود :در طرقبـــه  ،شـــاندیز وگنابـــاد
اق ــدام ب ــه راه ان ــدازی تصفی ــه خان ــه ه ــای کوچ ــک ش ــده اس ــت ودر
ح ــال حاض ــر پیگی ــر ج ــذب س ــرمایه گ ــذار ب ــرای اح ــداث تصفی ــه خان ــه
فاضــاب در قوچــان ،خــواف ،تایبــاد و تربــت جــام هســتیم.وی مصــرف
پس ــاب تصفی ــه خان ــه ه ــای فاض ــاب را در م ــوارد مج ــاز کش ــاورزی و
صنع ــت اع ــام ک ــرد و خاط ــر نش ــان س ــاخت :کمب ــود مناب ــع مال ــی در

ســـبزوار بـــا حـــوزه مشـــترکین و قاریـــان کنتـــور جلســـه ای برگـــزار
کردند.درای ــن جلس ــه مدیرعام ــل ش ــرکت ب ــر اولوی ــت بخش ــیدن ب ــه
وصـــول مطالبـــات و برنامـــه ریـــزی دوره قرائـــت پایـــان ســـال  99و
لــزوم اقدامــات جهــادی بــرای تامیــن منابــع مالــی طــی مــدت باقیمانــده
ت ــا پای ــان س ــال تاکی ــد ک ــرد.

روس ــتای ق ــز جه ــت جل ــب مش ــارکت مردم ــی برگ ــزار و ب ــر مش ــارکت
م ــردم ب ــرای س ــاخت مخ ــزن ذخی ــره آب روس ــتا تاکی ــد شد.روس ــتای
ق ــز ب ــا  304اش ــتراک  260نف ــر جمعی ــت دارد.

●باخرز
مشکالت آبرسانی در باخرز و تایباد رو به پایان است

تاکی ــد ب ــر مش ــارکت اهال ــی روس ــتای ق ــز س ــبزوار ب ــرای
س ــاخت مخ ــزن آب

اص ــاح خ ــط انتق ــال آب  7روس ــتا در شهرس ــتان باخ ــرز
عملیات ــی ش ــد
مدیــر امــور آبفــای شهرســتان تایبــاد بــا اشــاره بــه فرســودگی بخشــی
از ش ــبکه ه ــای توزی ــع آب ش ــرب روس ــتاهای تح ــت پوش ــش  ،حف ــر و
تجهیــز چــاه در مجتمــع روســتایی سرخســرا و ســمنگان  ،پیگیــری حفــر
چ ــاه آب ش ــرب ش ــهر کاری ــز در ای ــن شهرس ــتان را م ــورد تاکی ــد ق ــرار
داد.محمدامی ــن باب ــا غیب ــی در نشس ــت ب ــا نماین ــده م ــردم ش ــهرهای
تایب ــاد ،ترب ــت ج ــام و باخ ــرز در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــا تش ــریح
مس ــائل و دغدغ ــه ه ــای ای ــن ام ــور  ،خواس ــتار توج ــه وی ــژه ایش ــان ب ــه
حــوزه آبرســانی و پیگیــری الزم در راســتای تخصیــص اعتبــارات مــورد
نیازجه ــت رف ــع مش ــکالت موج ــود و گ ــذر از تن ــش و بح ــران کمب ــود
آب ش ــرب ب ــه وی ــژه در پی ــک مص ــرف و فص ــل گ ــرم س ــال ش ــد.جلیل
رحیم ــی ه ــم ب ــا بی ــان اینک ــه مش ــکالت آبرس ــانی در باخ ــرز و تایب ــاد
رو ب ــه پای ــان اس ــت اع ــام ک ــرد :ب ــا افتت ــاح پ ــروژه ج ــام رود در ده ــه
فج ــر امس ــال فق ــط 14روس ــتا در دوشهرس ــتان صال ــح آب ــاد و ترب ــت
ج ــام فاق ــد آب باق ــی م ــی ماند.ب ــه گفت ــه وی در چهارس ــال گذش ــته ۲۶
روس ــتا در ای ــن ح ــوزه انتخابی ــه ب ــا اعتب ــارات دولت ــی و  ۱۱روس ــتا ب ــا
کم ــک خیری ــن از آب س ــالم برخ ــوردار ش ــدند.

تامین فشار آب روستای اشتیوان باخرز

جلس ــه ای ب ــا حض ــور معاونی ــن و کارشناس ــان ش ــرکت آب و فاض ــاب
شهرس ــتان س ــبزوار ودهی ــار  ،اعض ــای ش ــوار  ،معتمدی ــن و خیری ــن
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مش ــکل ک ــم فش ــاری آب ب ــا عملی ــات اص ــاح ش ــبکه توزی ــع روس ــتای
اشــتیوان باخــرز مرتفــع شــد.مدیر امــور آبفــا باخرزبــا اعــام ایــن خبــر
گفت:اج ــرای ای ــن پ ــروژه ب ــا توج ــه ب ــه هدررف ــت ب ــاالی آب و ب ــروز
اتفاق ــات زی ــاد ج ــزء اولوی ــت ه ــا ق ــرار گرف ــت ک ــه ب ــا اص ــاح ش ــبکه
مشـــکل کـــم فشـــاری در ســـاعات پیـــک مصـــرف حـــل شد.احســـان

مدی ــر آبف ــا باخ ــرز دلی ــل انج ــام ای ــن عملی ــات را رف ــع فرس ــودگی خ ــط
انتقــال و کاهــش پــرت ناشــی از آن عنــوان کــرد و بیــان داشــت :قــرار
داشـــتن ایـــن خـــط انتقـــال در نقطـــه فاقـــد راه دسترســـی  ،اجـــرای
عملی ــات را س ــخت ک ــرده ب ــود ام ــا در ای ــن عملی ــات  100مت ــر از خ ــط
انتقــال دهنــو بــا قطــر  90میلیمتــر تعویــض شــد تــا آبرســانی بــه ایــن
روس ــتاها ب ــا پای ــداری بیش ــتر و پ ــرت کمت ــری ادام ــه یاب ــد.

تقدیر از فرزند همکار در امور باخرز
مدی ــر ام ــور باخ ــرز از فرزن ــدان ممت ــاز هم ــکار تقدی ــر ک ــرد  .احس ــان
ســـیاح در مراســـمی از فرزنـــدان همـــکار کـــه عنـــوان دانـــش آمـــوز
ممت ــاز را کس ــب ک ــرده بودن ــد تقدی ــر ک ــرد.وی در ای ــن مراس ــم ضم ــن
تقدی ــر از فرزن ــدان هم ــکار احمدرض ــا ت ــازه و مرضی ــه آرون ــد ب ــرای
آن ــان موفقی ــت و درخش ــش علم ــی بیش ــتر را آرزو ک ــرد .ب ــا ه ــدف
بررســی شــرایط ایمنــی و حفاظتــی بازدیــد میدانــی از تاسیســات آبــی
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اعتب ــارات تن ــش آب ــی ب ــرای رف ــع مش ــکالت آبرس ــانی ب ــه شهرس ــتان
هــای ســبزوار  ،ششــتمد و خوشــاب خبــرداد .حســین ریاضــی افــزود:
در پ ــی بازدی ــد عل ــی نیک ــزاد نائ ــب ریی ــس مجل ــس ش ــورای اس ــامی،
شــاهین پاکــروح معــاون برنامــه ریــزی و توســعه شــرکت مهندســی آب
و فاض ــاب کش ــور  ،س ــید ابراهی ــم عل ــوی مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی و دیگ ــر مدی ــران اس ــتان از پ ــروژه ه ــای
آب و فاضـــاب  ،راه آهـــن و راه وشهرســـازی شهرســـتان ســـبزوار ،
نشســتی در محــل دانشــگاه حکیــم ســبزواری برگــزار شــد .وی اظهــار
داشــت :در ایــن جلســه چالــش هــای بخــش آب و فاضــاب شهرســتان
بررس ــی ش ــد ک ــه ع ــاوه ب ــر اختص ــاص اعتب ــارات تن ــش آب ــی کش ــور
ب ــرای رف ــع مش ــکالت آب و فاض ــاب ای ــن ش ــهرها پیگی ــری الزم ب ــه
منظ ــور اختص ــاص اعتب ــار در بودج ــه س ــال آین ــده ب ــرای بازس ــازی و
مرمــت شــبکه هــا و مخــازن فرســوده آبــی شهرســتان ســبزوار  ،جویــن
 ،جغت ــای  ،داورزن  ،شش ــتمد وخوش ــاب نی ــز انج ــام و تصوی ــب ش ــد.

ســـیاح متـــراژ اصـــاح شـــده شـــبکه روســـتای اشـــتیوان باخـــرز را
هزارو100مت ــر ب ــا اقط ــار90و 63میل ــی مت ــر اع ــام ک ــرد.

ائمـــه جمعـــه و روحانیـــت  ،آگاهـــی مـــردم از لســـان روحانیـــت تاثیـــر
زیــادی در بازدارندگــی و کاهــش ایــن نــوع انشــعابات خواهــد داشــت.
در ادام ــه حج ــت االس ــام زاه ــدی ضم ــن حمای ــت از برنام ــه ه ــای آب
و فاضـــاب باخـــرز  ،ایـــن اقدامـــات را ارزنـــده و تـــداوم مقابلـــه بـــا
انشـــعابات غیـــر مجـــاز را ضـــروری دانســـت .

و می ــزان پیش ــرفت پ ــروژه را بررس ــی کردن ــد.

تقدیــر از دانــش آمــوز برگزیــده مســابقه نقاشــی آب و
زندگــی در بجســتان

تقدیر از همکاران آبفا باخرز

باخ ــرز انج ــام ش ــد .نظ ــارت وکنت ــرل پیوس ــته ب ــر ش ــرایط تاسیس ــات
مهمتریــن عامــل پیشــگیری از خســارات احتمالــی مــی باشــد کــه امــور
باخ ــرز ب ــه ط ــور منظ ــم نس ــبت ب ــه انج ــام بازدی ــد ه ــای دوره ای اق ــدام
م ــی کن ــد .ب ــه گفت ــه احس ــان س ــیاح مدی ــر ام ــور باخ ــرز ش ــرایط فعل ــی
تاسیســات باخــرز از نظــر فنــی و حفاظتــی در ســطح مطلوبــی مــی باشــد
و برنام ــه ه ــای ام ــور ه ــم ب ــرای ارتق ــاء ش ــاخص ه ــای ارزیاب ــی تدوی ــن
و عملیات ــی خواه ــد ش ــد.

تاکی ــد ام ــام جمع ــه و دادس ــتان باخ ــرز ب ــر برخ ــورد ب ــا
انش ــعابات غی ــر مج ــاز

●بجستان
بازدید از پروژه فاضالب فرهنگیان بجستان

در دی ــدار مدی ــر ام ــور آبف ــا باخ ــرز ب ــا زاه ــدی ام ــام جمع ــه شهرس ــتان
چال ــش ه ــای بخ ــش آب بررس ــی ش ــد.
در ای ــن دی ــدار احس ــان س ــیاح وج ــود انش ــعابات غی ــر مج ــاز را یک ــی از
مهــم تریــن چالــش هــای حــوزه آب عنــوان کــرد و گفــت :انشــعابات غیــر
مج ــاز ع ــاوه ب ــر اینک ــه مص ــداق تع ــدی ب ــه حق ــوق ش ــهروندی و بی ــت
المــال اســت خســارت هــای مالــی زیــادی را بــه شــرکت آب و فاضــاب
تحمی ــل ک ــرده اس ــت.وی بابی ــان اینک ــه ب ــه س ــبب ای ــن موض ــوع ام ــور
آبف ــا اقدام ــات موث ــری در راس ــتای کش ــف و مقابل ــه ب ــا انش ــعابات غی ــر
مج ــاز انج ــام داده اس ــت تصری ــح کرد:ب ــا توج ــه ب ــه پی ــروی م ــردم از
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مهن ــدس اکبرنی ــا مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان بجس ــتان در
معی ــت فرمان ــدار و معاون ــت عمران ــی فرمان ــداری بجس ــتان از پ ــروژه
اجــرای طــرح اگــوی شــهرک فرهنگیــان بازدیــد و رونــد اجــرای عملیــات

بازدید سرزده امام جمعه بجستان ازآبفا شهرستان

حج ــت االس ــام والمس ــلمین س ــیدجواد عب ــدی ،ام ــام جمع ــه بجس ــتان
ب ــا حض ــور در ام ــور آب و فاض ــاب ای ــن شهرس ــتان ب ــا پرس ــنل اداره
دی ــدار و از نزدی ــک ب ــا فعالی ــت ه ــای آنه ــا آش ــنا ش ــد.
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مدیرآبفـــا باخـــرز از علـــی غالمـــی نگهبـــان تاسیســـات ایـــن امـــور
قدردان ــی و ل ــوح تقدی ــری ب ــه وی اه ــدا ک ــرد .احس ــان س ــیاح ضم ــن
قدردان ــی از زحم ــات و ت ــاش ه ــاي هم ــه هم ــكاران از مس ــلم عام ــری
کارش ــناس مال ــی وعل ــی پاس ــبان راب ــط رواب ــط عموم ــی آبف ــا باخ ــرز ه ــم
ب ــا اه ــداء ل ــوح  ،تقدی ــر ک ــرد.

دانـــش آموزبجســـتانی  ،لـــوح تقدیـــر از دفتـــر روابـــط عمومـــی و
آمــوزش همگانــی شــرکت آبفــا خراســان رضــوی دریافــت کرد.نرگــس
ش ــریفی در فراخ ــوان س ــال گذش ــته ب ــا ارس ــال نقاش ــی ب ــا موض ــوع
آب ب ــه دبیرخان ــه س ــتاد آبف ــا خراس ــان رض ــوی ب ــه مرحل ــه اس ــتانی راه
یاف ــت .در مرحل ــه اول ای ــن مس ــابقه ک ــه تح ــت عن ــوان "آب و زندگ ــی"
و همزم ــان ب ــا جش ــنواره نخس ــتین واژه آب در اس ــتان برگ ــزار ش ــد
چهــار هــزارو  350اثــر بــه دبیــر خانــه جشــنواره ارســال شــد .از ایــن
تعــداد  530اثــر بــه مرحلــه اســتانی راه یافــت کــه صاحبــان اثــر مــورد
تقدی ــر و تش ــویق ق ــرار گرفتن ــد.

در ایــن بازدیــد اکبرنیــا مدیــر امورضمــن ارائــه گزارشــی از اقدامــات
انج ــام ش ــده و پ ــروژه ه ــای در دس ــت اج ــرا ،از حض ــور ام ــام جمع ــه
بجس ــتان در ای ــن اداره و توج ــه وی نس ــبت ب ــه فعالی ــت ه ــا و خدم ــات
نهاده ــای شهرس ــتان ب ــه وی ــژه ام ــور آب وفاض ــاب قدردان ــی ک ــرد.

بررســـی وضعیـــت شـــبکه هـــای توزیـــع آب شـــرب
شهرســـتان بجســـتان
بردس ــکن ب ــا مش ــارکت دهی ــاری روس ــتا تعوی ــض و اص ــاح ش ــد.این
عملیـــات بـــا هـــدف جلوگیـــری از هـــدر رفـــت و کـــم فشـــاری آب در
دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت و عملیات ــی ش ــد.

درخواس ــت ه ــای مدی ــر ام ــور بردس ــکن از ام ــام جمع ــه
ای ــن شهرس ــتان

●بردسکن
تعویـــض و اصـــاح خـــط انتقـــال آبرســـانی روســـتای
فیروزآبـــاد شهرســـتان بردســـکن
ه ــزار مت ــر از خ ــط انتق ــال آبرس ــانی روس ــتای فیروزآب ــاد شهرس ــتان

20

رف ــع ب ــی آب ــی و تعوی ــض الکتروپم ــپ روس ــتای خ ــور
شهرســـتان بردســـکن

مدیــر و تعــدادی از پرســنل آبفــا بردســکن بــا امــام جمعــه شهرســتان
دیــدار کردنــد .در ایــن نشســت راهــکار مدیریــت و شــیوه مصــرف آب
ش ــرب بررس ــی ش ــد.در ادام ــه حس ــین مه ــدوی اولیائ ــی مدی ــر ام ــور
از حج ــت االس ــام والمس ــلمین امین ــی ام ــام جمع ــه خواس ــت در خطب ــه
ه ــای نم ــاز جمع ــه  ،م ــردم را ب ــه صرف ــه جوی ــی و مدیری ــت مص ــرف آب
تش ــویق و ب ــه مس ــئولین دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی تاکی ــد کن ــد ع ــاوه ب ــر
مدیری ــت مص ــرف آب  ،نس ــبت ب ــه پرداخ ــت بده ــی قب ــوض ادارات و
اماک ــن تح ــت پوش ــش اق ــدام کنن ــد.

بررسی وضعیت بهداشتی آب شرب بردسکن
جلســـه نشســـت مدیـــر امـــور و همـــکاران واحـــد کنتـــرل کیفـــی بـــا
رحمان ــی مس ــئول واح ــد بهداش ــت محی ــط ش ــبکه بهداش ــت و درم ــان
شهرســـتان بردســـکن  ،بـــه منظـــور بررســـی وضعیـــت بهداشـــتی آب
ش ــرب شهرس ــتان برگ ــزار ش ــد.در ای ــن نشس ــت مس ــئول بهداش ــت

در پــی بــرودت هــوا و بــروز نقــص فنــی در الکتروپمــپ چــاه روســتای
خورشهرســتان بردســکن  ،نیروهــای اتفاقــات و بهــره بــرداری امــور در
دو ش ــیفت و  3روز کاری در ش ــرایط برف ــی و س ــرمای ش ــدید نس ــبت
ب ــه تعوی ــض پم ــپ و رف ــع مش ــکل ب ــی آب ــی اق ــدام کردن ــد  .ب ــه گفت ــه
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان بردس ــکن ب ــا توج ــه ب ــه صع ــب
العب ــور ب ــودن مس ــیر  ،کلی ــه عملی ــات کش ــیدن و نص ــب الکتروپم ــپ
توس ــط نی ــروی انس ــانی و ب ــدون جرثقی ــل ص ــورت گرف ــت  .حس ــین
اولیائــی یــادآور شــد :روســتای خــور  184خانــوار و جمعیتــی بالــغ بــر
 489نفــر و  320اشــتراک دارد کــه آب فعلــی آن از طریــق یــک حلقــه
چ ــاه دس ــتی و ی ــک دهن ــه چش ــمه تامی ــن م ــی ش ــود.
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جلس ــه بررس ــی وضعی ــت ش ــبکه ه ــای توزی ــع آب ش ــرب شهرس ــتان
بجس ــتان برگ ــزار ش ــد.در ای ــن نشس ــت س ــید ابراهی ــم عل ــوی مدی ــر
عامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی شــرایط تامیــن و توزیــع
آب شـــهر یونســـی و روســـتای مرندیـــز را بـــه اطـــاع محمدصفایـــی
نماینــده مــردم شــهرهای گنابــاد و بجســتان در مجلــس شــورای اســامی
و اعض ــای ش ــوراهای اس ــامی ای ــن مناط ــق رس ــاند و خواس ــتار پیگی ــری
تامی ــن مناب ــع مال ــی پ ــروژه ه ــای ارتق ــاء کیفی ــت آب توس ــط نماین ــده و
اعضـــای شـــوراهای اســـامی شـــد.نماینده مـــردم شـــهرهای گنابـــاد و
بجس ــتان در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ه ــم ب ــر خواس ــتار اص ــاح ش ــبکه
فرس ــوده ش ــهر یونس ــی و س ــاخت مخ ــزن در روس ــتای مرندي ــز تاکی ــد
کــرد وافــزود :خدمــات رســانی بــه جامعــه زحمتکــش روســتایی افتخــاری
بــس عظیــم محســوب مــی شــود .محمدصفایــی همچنیــن ضمــن تشــکر از
مدیرعام ــل و کارکن ــان آبف ــا در تامی ــن آب ش ــرب مش ــترکان نس ــبت ب ــه
همــکاری بــا آبفــا در خصــوص اجــرای طــرح هــای آبرســانی بــه روســتاها
و رفــع مشــکالت حــوزه انتخابیــه قــول مســاعد داد کــه مقــرر شــد علــی
دانشــوری مجــری و رابــط مجلــس در آبفــا خراســان رضــوی مــوارد فــوق
و ج ــذب اعتب ــارات شهرس ــتان از طری ــق نماین ــده را پیگی ــری کن ــد.

محیــط  ،آب شــرب شهرســتان را مطلــوب ارزیابــی کــرد و ضمــن تشــکر
از مدیــر امــور و واحــد کنتــرل کیفــی از کارشناســان و مســئول کنتــرل
کیف ــی خواس ــت بط ــور مرت ــب در روس ــتاها ب ــا خان ــه ه ــای بهداش ــت و
در شهرس ــتان ب ــا ش ــبکه بهداش ــت و درم ــان ارتب ــاط مس ــتمر داش ــته
و نســـبت بـــه کنتـــرل کلـــر باقیمانـــده در شـــبکه توزیـــع حساســـیت
بیش ــتری نش ــان دهن ــد .

پذیــرش مقالــه همــکار آبفــای تایبــاد در ســومین کنگــره
علــوم ومهندســی آبفا

اصـــاح  6هـــزار متـــر شـــبکه توزیـــع آب روســـتایی در
بردســـکن

مدیـــح شـــهردار بردســـکن هـــم اظهـــار کـــرد  :شـــهرداری بردســـکن
آم ــاده هم ــکاری ب ــا آبف ــا اس ــت.

جلسه اخذ تبصره  3و ماده  7در بردسکن برگزار شد
جلس ــه مدی ــر ام ــور آبف ــای شهرس ــتان بردس ــکن ب ــا اعض ــاء ش ــورای
اســامی و شــهردار در خصــوص اخــذ تبصــره  3و مــاده  7برگــزار شــد.
در ایـــن جلســـه حســـین اولیائـــی همفکـــری بـــا شـــورا و شـــهرداری
را بـــرای اجـــرای طـــرح هـــای عمرانـــی مثمـــر ثمـــر دانســـت و افـــزود
 :تس ــهیل در اج ــرای پ ــروژه ه ــا و توج ــه ب ــه ارتق ــاء زیرس ــاخت ه ــا و
اصــاح و بازســازی مســیرهای شــبکه هــای فرســوده در ســطح شــهر از
اه ــداف ای ــن ام ــور م ــی باش ــد .
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مقال ــه هم ــکار ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان تایب ــاد در س ــومین
کنگ ــره عل ــوم و مهندس ــی آب و فاض ــاب ای ــران در دانش ــگاه ش ــیراز
پذی ــرش ش ــد .مقال ــه رض ــا قارنگی ــان ب ــه اتف ــاق دو پژوهش ــگر دیگ ــر
بـــا عنـــوان ارزیابـــی کیفـــی منابـــع آبـــی آالینـــده زیســـت محیطـــی و
مدیری ــت تاثی ــرات آن ( مطالع ــه م ــوردی  :ش ــهر مش ــهد) تهی ــه ش ــده
اس ــت.

●تربت جام
پیش ــرفت بزرگتری ــن پ ــروژه آبرس ــانی روس ــتایی خی ــر
س ــاز کش ــور در شهرس ــتان ترب ــت ج ــام ب ــه 90درص ــد
رس ــید

جلســـه هـــم اندیشـــی مدیریـــت مصـــرف آب بـــا حضـــور مدیـــر امـــور
در روس ــتاهای بخ ــش می ــان والی ــت شهرس ــتان تایب ــاد و در راس ــتای
طــرح محرومیــت زدایــی شــهید ســلیمانی برگــزار شــد محمدامیــن بابــا
غیب ــی مدی ــر ام ــور ب ــا بی ــان اینک ــه تأمی ــن آب ش ــرب ج ــز الوی ــت ه ــای
مه ــم و اساس ــی ام ــور اس ــت  ،ب ــر ح ــل مش ــکالت و بازس ــازی ش ــبکه
ه ــای فرس ــوده ی آب ش ــرب ب ــا مش ــارکت م ــردم تاکی ــد ک ــرد .
در ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد یـــک کیلومتـــر از شـــبکه هـــای فرســـوده
روســـتاهای کهجـــه ،پســـاوه و ســـوران اصـــاح و بازســـازی شـــود.
جلس ــه ه ــم اندیش ــی مدیری ــت مص ــرف آب ب ــا حض ــور مدی ــر ام ــور در
روســتای ارزنچــه علیــا شهرســتان تایبــاد نیــز برگــزار شــد کــه دهیــار
و اعض ــای ش ــورای اس ــامی روس ــتای ارزنچ ــه علی ــا ه ــم نظ ــرات خ ــود
را در خص ــوص مش ــکالت موج ــود در ح ــوزه آب ش ــرب روس ــتای ف ــوق
مط ــرح نمودن ــد

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب ترب ــت ج ــام از اختص ــاص 100میلی ــارد
ری ــال کم ــک ی ــک خی ــر ب ــرای اح ــداث ی ــک مجتم ــع آبرس ــانی روس ــتایی
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مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان بردســـکن در برنامـــه
دهگردشــی فرمانــدار و روســای دســتگاه هــای دولتــی در  3روســتای
عل ــی آب ــاد  ،آبن ــو و کش ــمر ب ــا اش ــاره ب ــه فرس ــودگی ه ــای ب ــاالی ش ــبکه
انتق ــال آب اف ــزود  :روس ــتاهای کش ــمر  ،آبن ــو و عل ــی آب ــاد بیش ــترین
فرس ــودگی ش ــبکه انتق ــال آب را دارن ــد  .حس ــین اولیائ ــی اف ــزود:
بـــا توجـــه بـــه درصـــد کـــم تخصیـــص اعتبـــارات  ،نیـــاز اســـت شـــبکه
فرســوده بــا مشــارکت مــردم و شــورا اصــاح شــود  .وی بیــان داشــت
 :تاکن ــون ش ــش هزارمت ــر ش ــبکه توزی ــع در ح ــوزه روس ــتایی اص ــاح
ش ــده ک ــه افزای ــش رضایتمن ــدی را در ب ــر داش ــته اس ــت .
همچنی ــن در دومی ــن جلس ــه دهگردش ــی فرمان ــدار  ،مع ــاون برنام ــه
ری ــزی عمران ــی فرمان ــداری  ،بخش ــدار اناب ــد و روس ــای دس ــتگاه ه ــای
دولت ــی شهرس ــتان بردس ــکن ک ــه ب ــا ه ــدف بررس ــی و رص ــد مش ــکالت
روس ــتاها و دی ــدار چه ــره ب ــه چه ــره م ــردم در روس ــتاهای عل ــی بی ــگ و
کالت ــه جمع ــه برگ ــزار ش ــد .
معــاون فرمانــدار توجــه جــدی بــه تامیــن آب شــرب در ســطح روســتاها
بویــژه روســتاهای علــی بیــگ و کالتــه جمعــه را امــری ضــروری دانســت
ک ــه مق ــرر ش ــد ب ــا اق ــدام ام ــور آب شهرس ــتان  ،مش ــکل آب مصرف ــی
ایــن دو روســتا بررســی و مرتفــع شــود .

●تایباد
برگــزاری جلســه هــم اندیشــی مدیریــت مصــرف آب در
روســتاهای تایبــاد

درای ــن شهرس ــتان خبرداد.محس ــن عبداله ــی گف ــت :عملی ــات س ــاخت
مجتمـــع آبرســـانی چشـــمه گل بـــا هـــدف آبرســـانی بـــه روســـتاهای
مح ــروم دهس ــتان ج ــام رود شهرس ــتان ترب ــت ج ــام ب ــه هم ــت ح ــاج
اکب ــر ابراهیم ــی خیرنیک ــوکار آغ ــاز ش ــده ک ــه ت ــا کن ــون 90درص ــد
پیشــرفت فیزیکــی دارد.وی ایــن پــروژه را شــامل حفــر و تجهیــز یــک
حلق ــه چ ــاه عمی ــق  ،اج ــرای  21کیلومت ــر خ ــط انتق ــال و ش ــبکه توزی ــع ،
اح ــداث س ــه ب ــاب مخ ــزن ب ــه ظرفی ــت  750مت ــر مکع ــب  ،اح ــداث دو
ب ــاب ایس ــتگاه پمپ ــاژ و نص ــب  6دس ــتگاه الکت ــرو پم ــپ و اج ــرای 800
متــر خــط انتقــال بــرق عنــوان کــردو خاطــر نشــان ســاخت :اجــرای ایــن
پ ــروژه در ش ــرایط ع ــادی حداق ــل ی ــک س ــال زم ــان م ــی ب ــرد ول ــی ب ــا
ت ــاش ه ــای ش ــبانه روزی و ض ــرورت تامی ــن آب روس ــتائیان پ ــس از
یکپارچ ــه س ــازی در م ــدت کمت ــر از  5م ــاه ب ــه به ــره ب ــرداری خواه ــد
رســید .وی زمــان افتتــاح ایــن پــروژه را بهمــن مــاه ســال جــاری اعــام
کـــرد و افـــزود :در جریـــان اجـــرای ایـــن پـــروژه علـــوی مدیـــر عامـــل
شــرکت آبفــا خراســان رضــوی از پــروژه بازدیــد و وضعیــت پیشــرفت
پ ــروژه رامطل ــوب ارزیاب ــی ک ــرد.

وبااعتب ــار  50میلی ــون ری ــال اص ــاح و بازس ــازی ش ــد.درحال حاض ــر
قریـــب بـــه 90درصدشـــبکه توزیـــع ایـــن روســـتای 500خانـــواری
تعویـــض و نوســـازی شـــده کـــه عـــاوه بـــر کاهـــش هدررفـــت آب ،
فش ــارآب درش ــبکه توزی ــع نی ــز مطل ــوب و مش ــترکین از آب ش ــرب
س ــالم و بهداش ــتی مس ــتمر به ــره من ــد ش ــدند.

تاکیـــد دادســـتان تربـــت جـــام درخصـــوص برخـــورد بـــا
عامـــان انشـــعابات غیرمجـــاز
چشــمه اعــام کــرد کــه کســری آب مــورد نیــاز روســتای 500خانــواری
قلع ــه ش ــیر از مح ــل چ ــاه مجتم ــع  3روس ــتایی کالت ــه ب ــزرگ تامی ــن م ــی
ش ــود.

بررســـی وضعیـــت آب شـــرب شـــهر ســـمیع آبـــاد و
روس ــتاهای م ــرزی پائی ــن ج ــام شهرس ــتان ترب ــت ج ــام

تقدیــر نماینــده مــردم تربــت جــام از اقدامــات موسســه
خیریــه ابراهیمــی بــرای آبرســانی بــه روســتاها
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مشــکل آب شــرب روســتای دو هــزار نفــری قلعــه شــیر
شهرســتان تربــت جــام رفــع شــد
خـــط انتقـــال آب شـــرب روســـتای قلعـــه شـــیر تربـــت جـــام اصـــاح و
بازس ــازی وخ ــط انتق ــال پمپ ــاژی از ایس ــتگاه پمپاژحس ــنک ب ــه قلع ــه
ش ــیر واردم ــدار به ــره ب ــرداری ش ــد.به گفت ــه مدی ــر ام ــور ترب ــت ج ــام
ب ــا ای ــن اق ــدام کمب ــود آب ش ــرب دو ه ــزار نف ــر س ــاکن روس ــتا رف ــع
شد.محس ــن عبدالله ــی منب ــع اصل ــی تامی ــن آب ش ــرب ای ــن روس ــتا را

در جلســـهای بـــا حضـــور مدیـــر و کارشناســـان حـــوزه بهـــره بـــرداری
و مشـــترکین امـــور آب و فاضـــاب تربـــت جـــام بـــا بخشـــدار
،شهرداروشـــورای اســـامی شهرســـمیع آبـــاد و شـــوراهای اســـامی
ودهیــاران روســتاهای بخــش مــرزی پاییــن جــام شهرســتان ،وضعیــت
آب ش ــرب ش ــهر وروس ــتاهای ای ــن بخ ــش بررس ــی ش ــد.دراین جلس ــه
مدیــر امــور آبفــای تربــت جــام از تکمیــل مطالعــات آب یابــی ایــن بخــش
درقال ــب مجتم ــع آبرس ــانی شــهید گل الل ــه خبرداد.محس ــن عبداللهــی
اعتبـــارات آبرســـانی شهرســـتان را ناچیـــز دانســـت واز مشـــارکت
خیری ــن در اج ــرای پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی ای ــن شهرس ــتان خب ــرداد.
مدیرامورآبفـــای تربـــت جـــام میـــزان کســـری آب در شهرســـمیع
آبـــاد و10روســـتای زون 2مجتمـــع آبرســـانی شـــهیدگل اللـــه را 30
لیتربرثانی ــه اع ــام وب ــر حفرحداق ــل دوحلق ــه چ ــاه در مح ــدوده ج ــام
رود ب ــرای تامی ــن آب ش ــرب م ــردم ای ــن منطق ــه م ــرزی تاکی ــد ک ــرد.
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فرماندارتربــت جــام و نماینــده موسســه خیریــه حــاج اکبرابراهیمــی
و رئیــس آبفــا تربــت جــام بــا حضــور در محــل کمیســیون امنیــت ملــی
مجلــس شــورای اســامی بــا دکتــر رحیمــی نماینــده شهرســتان دیــدار
و گفتگــو کردنــد.در ایــن نشســت نماینــده مــردم تربــت جــام از کمــک
هــا و تــاش هــای خالصانــه وصادقانــه حــاج اکبــر ابراهیمــی و همراهــی
هــای حمیــدی فرمانــدار در رفــع مشــکالت خطــوط انتقــال و آبرســانی
روس ــتائیان تقدی ــر ک ــرد.وی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد پ ــروژه آبرس ــانی
ب ــه روس ــتای جه ــان آب ــاد ( کالت ــه عثم ــان س ــلطان) ه ــم ب ــزودی آغ ــاز
ش ــده وی ــادآوری کرد100مترازش ــبکه توزی ــع روس ــتای حس ــن آب ــاد
مول ــوی بخ ــش مرک ــزی ترب ــت ج ــام ه ــم ب ــا مش ــارکت دهی ــاری روس ــتا

دادســتان شهرســتان تربــت جــام برشناســایی و جمـعآوری انشــعابات
غیرمج ــاز آب و برخ ــورد ب ــا متخلف ــان تاکی ــد کرد.عل ــی زاده در بازدی ــد
میدان ــی فرمان ــدار و مس ــئوالن شهرس ــتان از نق ــاط دارای انش ــعابات
غی ــر مج ــاز کش ــف ش ــده  ،برخ ــورد ب ــا متخلف ــان را در راس ــتای محق ــق
شـــدن عدالـــت اجتماعـــی اعـــام کـــرد و گفـــت :وجـــود انشـــعابات
غیرمج ــاز هزینهه ــای ج ــاری ش ــرکتهای آب و فاض ــاب را افزای ــش
م ــی ده ــد و خس ــارتهای مال ــی و ه ــدر رف ــت را در پ ــی دارد.مدی ــر
امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان تربـــت جـــام نیـــز خاطرنشـــان کـــرد:
کســانی کــه از طریــق انشــعابات غیرمجــاز بــه شــبکه وصــل میشــوند،
عــاوه بــر نپرداختــن هزینــه خدمــات و افزایــش آب بــدون درآمــد  ،بــا
تجــاوز بــه حقــوق دیگــر مشــترکان ،شــبکه را در معــرض خطــر آلودگــی
ق ــرار میدهن ــد ک ــه درهمی ــن راس ــتا شناس ــایی انش ــعابات غیرمج ــاز
ب ــا حساس ــیت وی ــژه دنب ــال میش ــود.

بهــره بــرداری از پــروژه آبرســانی خیرســاز بــه روســتای
420نفــری شــیخ لــو در شهرســتان تربــت جــام

ق ــرار دارد  ،روس ــتای ه ــای حطیط ــه ،زرق ــان ،فریمان ــه ،ابوچن ــاری و
زمنــد را بــا شــش هــزار و 864نفــر جمعیــت در قالــب دوهــزارو 605
اش ــتراک آبرس ــانی م ــی کن ــد.

مس ــیر خ ــط انتق ــال روس ــتای گف ــت شهرس ــتان جغت ــای
مرم ــت ش ــد

کلرســـنجی  ،کلرباقیمانـــده شـــبکه و گـــزارش بـــه موقـــع اتفاقـــات
درس ــطح روس ــتاها ب ــا کارشناس ــان تب ــادل نظ ــر ک ــرد.در ادام ــه چن ــد
مـــورد کلرســـنجی از ســـطح شـــبکه توزیـــع انجـــام شـــد و اســـتمرار
کلرباقیمانـــده در شـــبکه توزیـــع و مطلوبیـــت کلرزنـــی مـــورد تاییـــد
ق ــرار گرف ــت.

ثبت امالک آبفا شهرستان جوین در سامانه شمیم

●جغتای
س ــاخت خاکری ــز ب ــرای انح ــراف س ــیل در مس ــیر مجتم ــع
فریمان ــه -زمن ــد شهرس ــتان جغت ــای

مس ــیر تخری ــب ش ــده خ ــط انتق ــال ش ــبکه آب ش ــرب روس ــتای گف ــت
شهرســـتان جغتـــای مرمـــت شـــد .روســـتای گفـــت از توابـــع بخـــش
مرک ــزی شهرس ــتان جغت ــای ب ــا  500نف ــر جمعی ــت و  195اش ــتراک
از مجتم ــع آبرس ــانی جبل ــه ن ــو ک ــه ش ــامل روس ــتاهای جبل ــه ،جبل ــه ن ــو،
دس ــتوران ،گف ــت م ــی باش ــد آبرس ــانی م ــی ش ــود.

●جوین
کلرباقیمان ــده در ش ــبکه توزی ــع آب ام ــور جوی ــن تائی ــد
ش ــد

●چناران
کاهش تعداد انشعابات نصب نشده در امور چناران

بــه منظــور انحــراف ســیل در مســیر مجتمــع فریمانــه -زمنــد بــا تــاش
بخ ــش به ــره ب ــرداری و هم ــکاری بخ ــش اتفاق ــات اق ــدام ب ــه س ــاخت
خاکری ــز ش ــد.مجتمع فریمانه-زمن ــد ک ــه در ش ــرق مرک ــز شهرس ــتان

بــا هــدف تعامــل بیشــتر آبفــای شهرســتان جویــن بــا مراکــز بهداشــت
و خانـــه هـــای بهداشـــت  ،رابـــط حراســـت و مســـئول کنتـــرل کیفـــی
ای ــن ام ــور از خان ــه ه ــای بهداش ــت بازدی ــد و در خص ــوص ف ــرم ه ــای

رئی ــس اداره مش ــترکین ام ــور آبف ــای چن ــاران گف ــت :از ابت ــدای س ــال
جـــاری تـــا پایـــان آذز مـــاه 650فقـــره انشـــعاب آب در شهرســـتان
چن ــاران نص ــب ش ــده ک ــه 500رش ــته مرب ــوط ب ــه ش ــهر و 150رش ــته
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ب ــا هماهنگ ــی مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان جوی ــن ب ــا اداره
ثب ــت اس ــناد شهرس ــتان  ،بازدی ــد میدان ــی و نقش ــه ب ــرداری از کلی ــه
تاسیس ــات ام ــور ش ــامل (ام ــاک س ــند دار و فاق ــد س ــند ) انج ــام و
مختصــات دقیــق امــاک در ســامانه شــمیم بــدون هیچگونــه پرداخــت
هزین ــه ای ثب ــت ش ــد
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پـــروژه آبرســـانی خیرســـاز روســـتا ی شـــیخ لـــو از توابـــع شهرســـتان
ترب ــت ج ــام ب ــا هزین ــه دو میلیاردری ــال به ــره ب ــرداری ش ــد.فرماندار
تربـــت جـــام درمراســـم بهـــر ه بـــرداری ازایـــن پـــروژه گفـــت  :ایـــن
روســتا بــا  100خانــوار و 420نفــر جمعیــت بــه همــت بنیــاد فرهنگــی و
نیکــوکاری حــاج اکبــر ابراهیمــی و تــاش و پیگیــری امــور آب و فاضــاب
ترب ــت ج ــام آبرس ــانی ش ــد .مرتض ــی حمی ــدی از زحم ــات ش ــبانه روزی
پرســـنل و مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان قدردانـــی کـــرد و
ازایش ــان ب ــه عن ــوان مدی ــر میدان ــی و فع ــال شهرس ــتان یادک ــرد .

مرب ــوط ب ــه روس ــتاها ب ــوده اس ــت  .عل ــی ای ــران ن ــژاد ب ــا بی ــان اینک ــه
ایــن تعــداد انشــعاب نصــب شــده 150فقــره بیشــتر از تعدادفــروش
انشـــعاب اســـت افـــزود :ایـــن در حالیســـت کـــه در مـــدت یادشـــده
500فق ــره انش ــعاب جدی ــد آب در ش ــهرچناران نی ــز واگ ــذار ش ــده
اس ــت .وی همچنی ــن گف ــت :پرون ــده  27ه ــزار مش ــترک آب ش ــهری و
روســتایی ایــن امــور در  9مــاه ســال جــاری بــه روز رســانی شــد.ایران
نــژاد افــزود :همزمانواحــد شــماری اشــتراک هــای موجــود و افزایــش
ظرفیـــت قـــراردادی در اشـــتراک هـــای غیـــر مســـکونی بـــه تعـــداد
250اش ــتراک ه ــم ب ــروز رس ــانی ش ــد .
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همش ــهریان پرداخت.محم ــد کاظم ــی اف ــزود :پ ــروژه ب ــزرگ آبرس ــانی
ب ــه خلی ــل آب ــاد ک ــه ش ــامل  ۶کیلومت ــر لول ــه گ ــذاری ،س ــاخت مخ ــزن
،حف ــر و تجهی ــز چ ــاه عمی ــق و اج ــرای خ ــط ب ــرق م ــی باش ــد ت ــا ده ــه فج ــر
ب ــه به ــره ب ــرداری خواه ــد رس ــید.به گفت ــه وی ب ــرای رف ــع کمب ــود آب
شــهر کنــدر و روســتاهای ششــطراز هــم  ،تجهیــز چــاه جدیــد کنــدر در
دس ــتور کار ق ــرار دارد ک ــه ت ــا پای ــان س ــال انج ــام خواه ــد ش ــد.

حضــور مدیــر امــور خلیــل آبــاد در جمــع مــردم روســتای
کالتــه شــور

●خلیل آباد
حضــور مدیــر امــور خلیــل آبــاد در برنامــه رادیویــی صبــح
بخیر خراس ــان
مدیــر امــور آبفــا خلیــل آبــاد دربرنامــه رادیویــی صبــح بخیــر خراســان،
ب ــه تش ــریح خدم ــات و فعالی ــت ه ــا و ارائ ــه برنام ــه ه ــای آت ــی ام ــور
ب ــرای جلوگی ــری از بح ــران آب در فص ــل گرم ــا و توصی ــه ه ــای الزم ب ــه
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مدیـــر امـــور خلیـــل آبـــاد بـــه همـــراه بخشـــدار مرکـــزی شهرســـتان،
درجمــع مــردم خونگــرم ومحــروم روســتای کالتــه شــور حضــور یافــت
و از نزدیــک مشــکالت و مســائل مربــوط بــه حــوزه آب شــرب را رصــد و
در جهــت رفــع آن اقدامــات الزم را انجــام داد.محمدکاظمــی همچنیــن
در ارتب ــاط ب ــا رف ــع کمب ــود آب در تابس ــتان واص ــاح ش ــبکه فرس ــوده
روس ــتا ق ــول مس ــاعد داد.

●خواف
اعالم آمادگی سپاه برای همکاری با امور خواف

ســـرهنگ نطـــاق فرمانـــده ناحیـــه مقاومـــت بســـیج ســـپاه خـــواف

طـــرح هـــای روســـتایی و عشـــایری خـــواف 40تـــا ۱۰۰
درصـــد پیشـــرفت دارد

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب خ ــواف از پیش ــرفت  ۴۰ت ــا صددرص ــدی
طـــرح هـــای انتقـــال آب بـــه روســـتاهای مـــرزی و عشـــایری ایـــن
شهرســـتان خبـــر داد.
ســید حســین رضاییــان در بازدیــد فرمانــدار و مســئوالن از طــرح هــای
انتقــال آب ایــن شهرســتان گفــت :از جملــه ایــن طــرح هــا احــداث یــک
ب ــاب مخ ــزن بتن ــی ب ــه حج ــم  ۳۰۰مت ــر مکع ــب اس ــت ک ــه در روس ــتای
چــاه زول و بــه وســیله ســپاه بــا پیشــرفت  ۴۰درصــدی در حــال اجــرا
مــی باشــد.وی افــزود :همچنیــن بــرای آبرســانی بــه روســتای مــرزی و
عشــایری نهــور اجــرای  ۱۶کیلومتــر خــط انتقــال بــا لولــه پلــی اتیلــن بــا
پیشــرفت  ۱۰۰درصــدی انجــام شــده اســت.
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340انش ــعاب غی ــر مج ــاز آب در  9م ــاه س ــال ج ــاری درش ــهرچناران
شناس ــائی و قط ــع ش ــد .ب ــه گفت ــه مس ــعود افرون ــد مدی ــر ام ــور آبف ــای
چنــاران ایــن تعــداد انشــعاب در پــی عقــد قــرار داد بــا پیمانــکار جمــع
آوری انش ــعابات غی ــر مج ــاز شناس ــایی ش ــد.
رفـــع مشـــکل برقـــی ایســـتگاه پمپـــاژ روســـتای چکـــودر شهرســـتان
ســـرخس
آب شــرب روســتای چکــودر شهرســتان ســرخس در پــی بــروز مشــکل
برق ــی قط ــع ش ــد.با اع ــام ای ــن خب ــر ب ــه ام ــور نیروه ــای به ــره دار ب ــه
مح ــل اع ــزام و نس ــبت ب ــه رف ــع نق ــص فن ــی ایس ــتگاه پمپ ــاژ روس ــتا
اق ــدام وتامی ــن آب ش ــرب پای ــدار ب ــرای  863نف ــر س ــاکنین روس ــتای
چک ــودر ااز س ــرگرفته ش ــد.

وهمکاران ــش ب ــا مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف دی ــدار
کردنـــد.در ایـــن جلســـه ســـید حســـن رضائیـــان مدیـــر امـــور آب و
فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف از هم ــکاری س ــپاه پاس ــداران ب ــا مجموع ــه
آبف ــای خ ــواف تقدی ــر ک ــرد.
س ــرهنگ نط ــاق نی ــز اقدام ــات ن ــه ماه ــه خ ــودرا بی ــان ک ــرد و گف ــت :
م ــا آم ــاده هم ــکاری ب ــا آبف ــای خ ــواف هس ــتیم و امیدواری ــم در س ــایه
ای ــن همکاریه ــا بتوانی ــم ت ــا پای ــان س ــال پ ــروژه ه ــای در دس ــت اق ــدام
را تکمی ــل نمایی ــم.

هم اندیشی مدیر جدید امور خواف با همکاران

جلوگیــری از قطــع آب شــرب روســتاهای نصرآبــاد و چــرو
شهرســتان خوشاب

ازاولی ــت ه ــای ای ــن ام ــور ب ــوده ک ــه ب ــه مح ــض ج ــذب اعتب ــارات الزم
و ب ــا مش ــارکت دهی ــاری و ش ــورای اس ــامی نس ــبت ب ــه نوس ــازی آن
اقــدام خواهــد شــد.به گفتــه وی بــرای رفــع موقــت ترکیدگــی شــبکه
هــا راه کارهــای الزم بررســی و بــه عنــوان دســتورکار جدیــد پیمانــکار
ح ــوزه نگه ــداری و به ــره ب ــرداری اب ــاغ ش ــد.

اخ ــذ حک ــم جل ــب و برخ ــورد ب ــا عام ــان نص ــب انش ــعابات
غی ــر مج ــاز آب در خوش ــاب

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف در نشس ــت ب ــا کارکن ــان
ای ــن ام ــو از ت ــاش ش ــبانه روزی آنه ــا تش ــکر ک ــرد و گف ــت :ب ــا کم ــک و
هم ــکاری یکدیگ ــر بای ــد مش ــکالت را ب ــه حداق ــل برس ــانیم وبرخ ــورد
بـــا متخلفیـــن حـــوزه آب ومعرفـــی آنهـــا بـــه مراجـــع قضایـــی بایـــد در
دس ــتور کار قرارگی ــرد .وی همچنی ــن پیش ــنهادات ونظ ــرات هم ــکاران
خ ــود را دریاف ــت ودرخص ــوص آن تب ــادل نظ ــر وگفتگ ــو ک ــرد.

در پــی بــروز اتفــاق در خط انتقال آب شــرب  125میلیمتر روســتاهای
نصرآب ــاد و چ ــرو شهرس ــتان خوش ــاب اکی ــپ رف ــع اتفاق ــات در اس ــرع
وق ــت ب ــه مح ــل اع ــزام ش ــد.همکاران واح ــد اتفاق ــات ب ــا رف ــع ب ــه
موق ــع اتف ــاق از قطع ــی آب ش ــرب 400خان ــوار س ــاکن در ای ــن روس ــتا
ه ــا جلوگی ــری کردن ــد.

نماین ــدگان مجل ــس ش ــورای اس ــامی در معی ــت فرمان ــدار و مدی ــران
دســتگاه هــای اجرائــی شهرســتان خوشــاب از روســتاهای بخــش نــوده
انق ــاب بازدی ــد کردن ــد.در ای ــن دهگردش ــی اه ــم مش ــکالت  ،ح ــوزه
آب ش ــرب روس ــتاها  ،فرس ــودگی ش ــبکه ه ــای توزی ــع اع ــام ش ــد ک ــه
جعف ــر اس ــماعیلی نی ــا سرپرس ــت آبف ــا خوش ــاب ج ــذب اعتب ــارات الزم
بــرای اصــاح و تعویــض شــبکه هــای فرســوده شهرســتان را خواســتار
ش ــد و نماین ــدگان نس ــبت ب ــه پیگی ــری و تخصی ــص اعتب ــارات الزم
ق ــول مس ــاعد دادن ــد.

سرپرس ــت ام ــور آبف ــای خوش ــاب در پ ــی گزارش ــات کارشناس ــان و
آب ــدار روس ــتای بلق ــان آب ــاد مبن ــی ب ــر ب ــروز اتفاق ــات و نش ــت آب از
ش ــبکه ه ــای توزی ــع در معی ــت ریاس ــت ش ــورای اس ــامی روس ــتای
بلق ــان آب ــاد از ش ــبکه ه ــای آب ش ــرب ای ــن روس ــتا بازدی ــد ب ــه عم ــل
آورد .
جعفــر اســماعیلی نیاعامــل بــروز اتفاقــات و نشــتی آب را فرســودگی
لول ــه ه ــا اع ــام کردوعن ــوان داش ــت  :اص ــاح ش ــبکه ه ــای فرس ــوده
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●رشتخوار
توســـعه  220متـــر شـــبکه آبرســـانی در شهرســـتان
رشـــتخوار

مدی ــر ام ــور آبف ــای شهرس ــتان رش ــتخوار گف ــت  :ب ــه منظ ــور گس ــترش
و تامیـــن آب مـــورد نیـــاز مناطـــق روســـتایی روســـتای براکـــوه ایـــن
ام ــور اق ــدام ب ــه اج ــرای  100مت ــر ش ــبکه توزی ــع آب در ای ــن روس ــتا
کرد.
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●خوشاب
دهگردشی نمایندگان در روستاهای خوشاب

فرســودگی شــبکه هــای آب شــرب روســتای بلقــان آبــاد
شهرس ــتان خوشاب

سرپرســـت امـــور آبفـــای شهرســـتان خوشـــاب در پـــی حکـــم جلـــب
یک ــی از مش ــترکین خاط ــی ک ــه اق ــدام ب ــه وص ــل انش ــعاب غی ــر مج ــاز
و اس ــتفاده جه ــت مص ــارف غی ــر ش ــرب ک ــرده ب ــود اظه ــار داش ــت :ب ــا
اع ــزام اکی ــپ قط ــع انش ــعابات غی ــر مج ــاز و بررس ــی میدان ــی  ،س ــه
فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز شناس ــایی و پلم ــپ ش ــد .جعف ــر اس ــماعیلی
نی ــا ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــا ص ــدور حک ــم جل ــب مش ــترک متخل ــف ،کلی ــه
خس ــارت وارده ب ــه ای ــن ام ــور اخ ــذ ش ــد افزود:اف ــرادی ک ــه اق ــدام
ب ــه نص ــب انش ــعابات غی ــر مج ــاز آب م ــی کنن ــد تح ــت پیگ ــرد قضای ــی
ق ــرار م ــی گیرند.جعف ــر طی ــار صاب ــری رئی ــس دادگس ــتری شهرس ــتان
خوش ــاب ه ــم برخ ــورد قاط ــع باانش ــعابات غی ــر مج ــاز و مش ــترکین
متخلـــف در حـــوزه (آب  ،بـــرق و )...را جـــزء اولویـــت هـــا دانســـت و
از هم ــکاری ب ــا آبف ــا در رس ــیدگی س ــریع ب ــه پرون ــده ه ــای انش ــعابات
غی ــر مج ــاز خب ــر داد.

 145مـــورد رفـــع اتفـــاق آب در شهرســـتان رشـــتخوار
در 14روز

محم ــد ج ــواد نجف ــی همچنی ــن ب ــا بی ــان اینک ــه  120مترش ــبکه آب ه ــم
در بل ــوار ش ــفای رش ــتخوار توس ــعه یاف ــت اف ــزود :اج ــرای عملی ــات
توس ــعه ش ــبکه آبرس ــانی بل ــوار ش ــفای رش ــتخوار ب ــا لول ــه های ــی ب ــه
قط ــر  63میلیمت ــری پل ــی اتیل ــن انج ــام ش ــد.
مدیر شبکه بهداشت تایید کرد:

تامین آب مطابق استاندارد در رشتخوار
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حفاظ ــت فیزیک ــی از تابل ــو ب ــرق چ ــاه آب ش ــرب مجتم ــع
ش ــهن آب ــاد
مدی ــر ام ــور آبف ــای رش ــتخوار از رف ــع  145م ــورد اتف ــاق از اول ت ــا
چهارده ــم دی م ــاه امس ــال در ش ــهرها و روس ــتاهای ای ــن شهرس ــتان
خب ــر داد .محمدج ــواد نجف ــی گف ــت :از ای ــن تع ــداد  100م ــورد اتف ــاق
آب در روســتاهای شهرســتان و  45مــورد هــم در دو شــهر رشــتخوار
و جن ــگل رخ داده اس ــت.
ب ــه گفت ــه وی بالفاصل ــه پ ــس از دریاف ــت گ ــزارش ه ــای ارس ــالی تی ــم
اتفاق ــات بالفاصل ــه ب ــه مح ــل اع ــزام ش ــد و نس ــبت ب ــه مرم ــت نق ــاط
حادث ــه دی ــده اق ــدام ک ــرد.وی ب ــا بی ــان اینک ــه عل ــت ب ــروز اینگون ــه
اتفاق ــات در اکث ــر مناط ــق فرس ــودگی ش ــبکه توزی ــع آب م ــی باش ــد
افزود:ایــن امــور در راســتای خدمــات رســانی بهتــر بــه مــردم ،نشــتی
ه ــای موج ــود را در کمتری ــن زم ــان ممک ــن و ب ــدون قطع ــی آب اص ــاح
م ــی کن ــد.

●زاوه
تجلیـــل از همســـران همـــکاران آبفـــا زاوه شـــاغل در
حرفـــه پرســـتاری

بـــا تـــاش همـــکاران واحـــد
بهـــره بـــرداری امـــور زاوه
اقدام ــات الزم ب ــرای حفاظ ــت
از تابل ــو ب ــرق چ ــاه آب ش ــرب
مجتمــع شــهن آبــاد شهرســتان
زاوه بعمـــل آمـــد.
بـــه گفتـــه شـــاکری رییـــس
اداره به ــره ب ــرداری و توس ــعه
آب ام ــور ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه
پـــروژه مجتمـــع آبرســـانی
شـــهن آبـــاد اخیـــر ًا انجـــام
شـــده و تأسیســـات فاقـــد
حصارکش ــی م ــی باش ــد ب ــرای
مهـــار ســـرقت احتمالـــی و
نیـــز جلوگیـــری از آســـیب بـــه
تابل ــو ب ــرق مزب ــور اقدام ــات محافظت ــی الزم ت ــا زم ــان محص ــور ش ــدن
تأسیســـات در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.

●داورزن
بازدیــد معــاون شــرکت مهندســی توســعه آبفــا کشــور از
پــروژه هــای آبرســانی داورزن
شـــاهین پاکـــروح معـــاون برنامـــه ریـــزی و توســـع شـــرکت مهندســـی
توس ــعه آب و فاض ــاب کش ــور و س ــید ابراهی ــم عل ــوی مدی ــر عام ــل
آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــه اتفـــاق ،مدیـــر عامـــل شـــرکت
آبف ــای س ــبزوار  ،مدی ــر امورآبف ــای داورزن ،فرمان ــدار و بخش ــداران
شهرســـتان داورزن  ،از پـــروژه هـــای مجتمـــع زردکوهـــی و صدخـــرو
شهرســتان داورزن بازدیــد کردنــد .در ایــن بازدیــد عــده ای از اهالــی
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دومیـــن جلســـه تعامـــل و همـــکاری در راســـتای اســـتفاده صحیـــح و
مدیری ــت مناب ــع و مخ ــازن تامی ــن آب ش ــرب و بهداش ــتی ب ــا حض ــور
ج ــواد اش ــترایه مدی ــر ش ــبکه بهداش ــت و درم ــان و کارشناس ــان ای ــن
شـــبکه و محمدجـــواد نجفـــی مدیـــر آبفـــای رشـــتخوار و کارشـــناس
کنت ــرل کیف ــی ای ــن ام ــور برگزارش ــد.
در ای ــن جلس ــه مس ــائل مرب ــوط ب ــه مخ ــازن و ش ــبکه ه ــای آبرس ــانی در
مناط ــق ش ــهری و روس ــتایی م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت و آب ش ــرب
از نظ ــر کیفی ــت و مطابق ــت ب ــا اس ــتانداردها بررس ــی ش ــد.
دکت ــر اش ــترایه ب ــا اش ــاره ب ــه تامی ــن آب مطاب ــق ب ــا اس ــتانداردهای
کیفیـــت آب توســـط امـــور آبفـــای رشـــتخوار از همـــکاری مدیـــر و
کارشناس ــان کنت ــرل کیف ــی ای ــن ام ــوردر اهمی ــت ب ــه کل ــر باقیمان ــده
تقدیـــر کـــرد.

بمناســبت میــاد بــا ســعادت حضــرت زینــب کبــری (س) و گرامیداشــت
روز پرســتار در مراســمی بــا حضــور یوســف قاســمی مدیــر امــور آب و
فاض ــاب زاده از س ــه ت ــن از هم ــکاران ک ــه همس ــران آن ــان در حرف ــه
پرســتاری مشــغول بــه خدمــت رســانی هســتند بــا اهــدا لــوح و شــاخه
گل تجلیــل شــد .
در ای ــن مراس ــم ک ــه کارکن ــان ام ــور ه ــم ش ــرکت داش ــتند مدی ــر ام ــور
ب ــا مه ــم توصی ــف ک ــردن جای ــگاه پرس ــتاران در ارائ ــه خدم ــات درمان ــی
بــه بیمــاران بــر نقــش مهــم و ایثارگرانــه مدافعــان ســامت بــه ویــژه
در یـــک ســـال گذشـــته بـــا توجـــه بـــه شـــیوه ویـــروس کرونـــا تاکیـــد
کرد.

مح ــل و دهی ــاران و ش ــوراهای روس ــتاهای غی ــر برخ ــوردار در مح ــل
حض ــور یافتن ــد وخواس ــتار تس ــریع دراج ــرای پ ــروژه ه ــا ش ــدند .در
ادامــه ضمــن بازدیــد میدانــی از محــل اجــرای پــروژه وبررســی مســیر
اجـــرا ،مشـــکالت منطقـــه بررســـی و فرمانـــدار داورزن بـــرای تحقـــق
اعتبـــارات پـــروژه تقاضـــای پیگیـــری کرد.توضیـــح اینکـــه بـــا اجـــرای
پ ــروژه مجتم ــع زرد کوه ــی تع ــداد هزارنف ــر در قال ــب 300خان ــوار و
در ش ــهرک روس ــتای ص ــد خ ــرو  40خان ــوار از آب بهداش ــتی پای ــدار
به ــره من ــد خواهن ــد ش ــد.

●درگز
تجلیل از جانباز بازنشسته امور درگز

کردن ــد.در ای ــن جلس ــه س ــرهنگ زیدانل ــو ب ــه بی ــان برخ ــی مش ــکالت
روس ــتاهای ک ــم برخ ــوردار از آب س ــالم و بهداش ــتی پرداخ ــت و رض ــا
تیم ــوری مدی ــر ام ــور درگ ــز ب ــا اش ــاه ب ــه ت ــوان ب ــاالی س ــپاه خواس ــتار
همـــکاری ایـــن نیـــرو بـــرای محرومیـــت زدایـــی از روســـتاهای فاقـــد
شــبکه آبرســانی ســالم و بهداشــتی شــد و فرمانــده ســپاه شهرســتان
در ای ــن رابط ــه ق ــول مس ــاعد داد.

●سرخس
برگزاری چهارمین جلسه برنامه ریزی ّآبفا سرخس

ثبــت اســناد شهرســتان بدهــی آب بهــای یکــی از مشــترکین را وصــول
کرد.بـــا هـــدف وصـــول مطالبـــات مشـــتركين بدهـــكار ومشـــتركيني
ك ــه از پرداخ ــت به ــاي مصرف ــي خ ــود امتن ــاع م ــي کنن ــد  ،ب ــه اس ــتناد
قان ــون جدي ــد مج ــازات اس ــتفاده كنن ــدگان غي ــر مج ــاز از آب  ،ب ــرق،
تلف ــن ،فاض ــاب و گاز مص ــوب خ ــرداد  96و ب ــه موج ــب م ــاده  3قان ــون
يــاد شــده و همچنيــن مــاده  34قانــون توزيــع عادالنــه آب  ،مطابــق بــر
مقــررات اجــراي اســناد رســمي الزم االجــرا ،درخواســت صــدور برگــه
اجرائي ــه از طري ــق اداره ثب ــت اس ــناد رس ــمي و دفات ــر رس ــمي ثب ــت
اس ــناد ارائ ــه ش ــد .ب ــا ای ــن درخواس ــت ك ــه منج ــر ب ــه انس ــداد كلي ــه
حس ــاب ه ــاي بانك ــي ای ــن مش ــترک ش ــد نامب ــرده اق ــدام ب ــه پرداخ ــت
آب به ــاء مصرف ــي ب ــه مبل ــغ 102میلی ــون و  938ه ــزار ری ــال ش ــد.

در مراســمی از ا...وردی داره جانبــاز بازنشســته امــور درگــز در محــل
ات ــاق مدیری ــت ام ــور تجلی ــل بعم ــل آم ــد.در ای ــن مراس ــم ل ــوح تقدی ــر
بــه ایشــان اهــدا شــد .

درخواس ــت مدی ــر ام ــور مدی ــر ام ــور از فرمان ــده ناحی ــه
مقاوم ــت بس ــیج درگ ــز
مدیـــر و فرمانـــده پایـــگاه امـــور آبفـــا درگـــز  ،بـــا ســـرهنگ زیدانلـــو
،فرمانـــده ناحیـــه بســـیج مقاومـــت شهرســـتان دیـــدار و گفتگـــو
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چهارمی ــن جلس ــه برنام ــه ری ــزی ام ــور شهرس ــتان ب ــا حض ــور تمام ــی
واح ــد ه ــا برگ ــزار ش ــد.در ای ــن جلس ــه ضم ــن ارائ ــه گ ــزارش عملک ــرد
واحدهـــا  ،نســـبت بـــه برنامـــه ریـــزی و ارائـــه راهکارهـــای بهبـــود
عملک ــرد و تحق ــق اه ــداف در م ــدت زم ــان باقیمان ــده ت ــا انته ــای س ــال
اقــدام شــد.در پایــان امیــر پوروحدتــی مدیــر امــور از نگهبــان نمونــه
تاسیس ــات ب ــا اه ــدای ل ــوح تقدی ــر ک ــرد.

وصــول بدهــی 102میلیــون ریالــی یــک مشــترک آب از
طریــق تعامــل بــا اداره ثبــت اســناد
ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــرخس از طری ــق تعام ــل ب ــا اداره

جلس ــه ش ــورای اداری و محرومی ــت زدای ــی شهرس ــتان س ــرخس ب ــه
ریاســت اســتاندار خراســان رضــوی برگــزار شد.ســیدابراهیم علــوی
مدیرعامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی در ایـــن جلســـه ضمـــن بررســـی
مشـــکالت آبـــی و اعتبـــاری شهرســـتان نســـبت بـــه تکمیـــل پـــروژه
آبرســـانی گلـــزار بـــا  16روســـتای تحـــت پوشـــش تـــا پایـــان شـــهریور
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 40کیلومتــر از خــط انتقــال آب ســد دوســتی بــه ســرخس
دهــه فجــر تحویــل مــی شــود

 1400قــول مســاعد داد.در ایــن جلســه همچنیــن مقــرر شــد شــرکت
آب منطق ــه ای اس ــتان ت ــا ده ــه مبارک ــه فج ــر س ــال ج ــاری نس ــبت ب ــه
رف ــع نواق ــص و تحوی ــل  40کیلومت ــر خ ــط انتق ــال آب س ــد دوس ــتی از
روس ــتای س ــنگر ت ــا س ــرخس و به ــره ب ــرداری از ی ــک چ ــاه حف ــر ش ــده
ب ــه منظ ــور ارتق ــاء کیف ــی آب ش ــرب شهرس ــتان اق ــدام کن ــد.

●طرقبه شاندیز
شـــعبه رســـیدگی بـــه انشـــعابات غیـــر مجـــاز آب در
شهرســـتان طرقبـــه شـــاندیز دایـــر مـــی شـــود
جامعـــه ،وظایـــف محولـــه امورنیزمضاعـــف شـــده اســـت .داودی-
دهیارازغدنیزبااظهارخرســندی ازطــرح الحــاق بــه آبفاگفت:بطورقطــع
ت ــاش م ــی ش ــود تابامس ــاعدت اهال ــی وش ــوراوهمکاری آبفاکاره ــا ب ــه
نحواحســن پیــش رود.پاکروان-مدیرامورنیــز وظیفــه ورســالت همــه
راخدم ــت ب ــه م ــردم وپاس ــخگویی ب ــه آن ــان دانس ــت واظهارامی ــدواری
کـــرد :دراســـرع وقـــت مواردمطروحـــه درصورتجلســـه تحویـــل
گیـــری مدنظرطرفیـــن قرارگیـــرد .روســـتای زیبـــای ازغـــد دارای
200خانوارجمعی ــت و400اش ــتراک م ــی باش ــدکه آب ش ــرب اهال ــی
ازطریـــق چشـــمه،قنات وچـــاه تامیـــن مـــی شـــود.

روستای ازغد به امورطرقبه شاندیز پیوست
باه ــدف افزای ــش س ــطح کیف ــی وکم ــی خدم ــات ب ــه م ــردم ومش ــترکین
ودرراســـتای یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب وفاضالب،روســـتای
زیبـــای ازغـــد بـــه امورآبفاطرقبـــه شـــاندیزملحق شد.درنشســـت
مشـــترکی باحضـــور بخشـــدارطرقبه،اعضای شـــورای اســـامی
ودهیارومدیروتنـــی چنـــد از کارشناســـان امـــور قربانی-بخشـــدار
طرقبـــه افزود:باادغـــام آب روســـتایی وانتظـــارات ایـــن بخـــش از
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روســتاهای شهرســتان طرقبــه شــاندیز بــا کمبــود آب بــه
میــزان  60لیتــر برثانیــه مواجــه انــد

آمادگ ــی بخ ــش خصوص ــی ب ــرای س ــرمایه گ ــذاری300
میلی ــارد ریال ــی در پ ــروژه فاض ــاب ش ــهر طرقب ــه

بخ ــش خصوص ــی  300میلی ــارد ری ــال دراج ــرای پ ــروژه فاض ــاب ش ــهر
ییالق ــی طرقب ــه در خراس ــان رض ــوی س ــرمایه گ ــذاری م ــی کن ــد .م ــدل
مالـــی ایـــن پـــروژه بیـــع متقابـــل بـــوده و آورده ســـرمایه گـــذار ازمحـــل
ف ــروش پس ــاب در م ــدت معی ــن تس ــویه خواه ــد ش ــد.خبازی س ــرمایه
گ ــذار ای ــن پ ــروژه در جلس ــه ای ب ــا حض ــور فرمان ــدار و مدی ــر ام ــور آبف ــا
طرقبـــه شـــاندیز اظهـــار داشـــت :ســـرمایه گـــذاری دربخـــش فاضـــاب
مق ــرون ب ــه صرف ــه نیس ــت لیک ــن اگ ــر مس ــاعدت وهمفک ــری مس ــئولین

درجلســه کارگــروه امنیــت غذایــی طرقبــه شــاندیز،ازخدمات وفعالیــت
ه ــای ام ــورآب وفاض ــاب ای ــن شهرس ــتان قدردان ــی بعم ــل آمد.درای ــن
جلســه مدیرامــور بااشــاره بــه اینکــه درحــال حاضردربحــث کمــی وکیفــی
آب شــرب شــهروندان مشــکلی نداریــم گفت:درحــوزه تامین آب شــرب
شــهری درنقطــه ســربه ســرودرمناطق روســتایی باکمبود60لیتربرثانیــه
مواج ــه هس ــتیم .عل ــی اصغرپاک ــروان افزود:اخی ــرا تع ــداد مع ــدودی
ازس ــاکنین منطق ــه حصارب ــادرج مطالب ــی درخص ــوص ع ــدم کیفی ــت آب
درحصار،ســـعی درتشـــویش اذهـــان عمومـــی دارندکـــه بنـــده باتفـــاق
فرماندار،مدیرشـــبکه بهداشت،دادســـتان وتنـــی چندازمســـئولین
بکــرات ازمحلــه حصاربازدیــد کــرده کــه خوشــبختانه در ایــن بازدیدهــا
موردخاصــی مشــاهده نشــد وکیفیــت آب نیزبــه تائیــداداره بهداشــت
نیزرســـیده اســـت.وی ازشـــهروندان خواســـت تاهرگونـــه مشـــکل
کم ــی وکیف ــی ویااتف ــاق درخط ــوط اصل ــی وفرع ــی آب راازطری ــق تلف ــن
امداد122اط ــاع دهن ــد تادراس ــرع وق ــت اق ــدام ش ــود .سیدحس ــن
حسینی-فرماندارشهرس ــتان طرقب ــه شاندیزومدیرش ــبکه بهداش ــت
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دادس ــتان جدی ــد شهرس ــتان طرقب ــه ش ــاندیز ب ــا در خواس ــت مدی ــر
ام ــور مبن ــی ب ــر ایج ــاد ش ــعبه رس ــیدگی ب ــه انش ــعابات غی ــر مج ــاز آب
موافقــت کرد.علــی اصغرپاکــروان در دیــدار بــا دادســتان شهرســتان
بــا اشــاره بــه چالــش هــای ناشــی از انشــعابات غیــر مجــاز آب خواســتار
برخ ــورد قضای ــی ب ــا متخلف ــان شد.دادس ــتان جدی ــد طرقب ــه ش ــاندیز
هــم برشناســایی دقیــق انشــعابات غیرمجــازو برخــورد شــدید قانونــی
بــا خاطیــان ومســببان ایــن پدیــده ناهنجــار اجتماعــی تاکیدکرد.حســن
محمـــدزاده ازتـــاش دســـتگاه قضـــا درراســـتای امنیـــت وعدالـــت
ســـخن گفـــت و حفـــظ جایـــگاه شـــهروندان وگســـترش عدالـــت را
ضـــروری دانســـت.وی ازامورآبفـــا خواســـت عـــاوه برشناســـایی
انشــعابات غیرمجازوجریمــه قانونــی افــراد خاطــی افــرادی کــه نســبت
ب ــه واریزجریم ــه تعل ــل م ــی کنن ــد را ب ــه دادس ــرا معرف ــی کنن ــد.

خصوصـــا فرمانـــداری وشـــهرداری فراهـــم باشـــد راه گشـــاخواهدبود.
وی ه ــدف خ ــود را از س ــرمایه گ ــذاری در بخ ــش فاض ــاب طرقب ــه  ،رف ــع
مش ــکالت زیس ــت محیط ــی و کم ــک ب ــه آبادان ــی ای ــن ش ــهر عن ــوان ک ــرد.
سیدحس ــن حس ــینی فرماندارشهرس ــتان طرقب ــه نی ــز آمادگ ــی هم ــه
جانبــه خــودرا درایــن راســتااعالم کــرد و در ادامــه غالمــی رئیــس شــورای
اســامی طرقبــه تاکیــد کــرد :شــهرطرقبه توســط دلســوزان وعالقمنــدان
بومــی ســاخته مــی شــود و پیشــرفت وآبادانــی آن درگرواتحادوهمدلــی
اس ــت .عل ــی اصغ ــر پاک ــروان مدیرامورآبفاطرقب ــه ش ــاندیزهم برت ــاش
وجدی ــت وهم ــکاری کام ــل دس ــت ان ــدرکاران شهرس ــتان ب ــا س ــرمایه
گــذار تاکیــد کــرد و گفــت :ایــن پــروژه شــامل اجــرای تصفیــه خانــه لــوکال
م ــی باش ــد ک ــه چن ــد محل ــه را تح ــت پوش ــش قرارم ــی ده ــد.

ودرم ــان شهرس ــتان نی ــز ضم ــن تائیدکیفی ــت آب شهرس ــتان،ازنفش
وجایـــگاه اموردرخدمـــت رســـانی بـــه مـــردم شهرســـتان قدردانـــی
ورســـالت آبفـــا راباتوجـــه بـــه طـــرح یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای
آب وفاضـــاب ونیزســـقایی مردم،خطیروســـنگین عنـــوان وبـــرای
مدیرومجموع ــه ام ــورآرزوی موفقی ــت وس ــربلندی کردن ــد.

●فریمان
تب ــادل نظ ــر در ب ــاره ط ــرح ه ــای بخ ــش آب ش ــهر س ــفید
س ــنگ

بازدید رییس آبفا سفید سنگ از منطقه زلزله زده
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برگــزاری جلســه عملکــرد وصــول مطالبــات آبفــا فریمــان
در شــهر قلنــدر آبــاد

تعوی ــض ش ــبکه توزی ــع فرس ــوده روس ــتای ره ــن کاری ــز
شهرس ــتان فی ــروزه

جلس ــه عملک ــرد وص ــول مطالب ــات آبف ــا فریم ــان در ش ــهر قلن ــدر آب ــاد
تش ــکیل ش ــد .در ای ــن جلس ــه ضم ــن بازدی ــد از تع ــدادی از اش ــتراک
ه ــای پ ــر مص ــرف و صنعت ــی  ،راهکاره ــای وص ــول مطالب ــات ب ــا حض ــور
پیمان ــکار و مس ــئول تش ــخیص ام ــور م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت.

در راس ــتای کاه ــش ه ــدر رف ــت آب و هزین ــه ه ــای رف ــع اتف ــاق 200
مت ــر از لول ــه فرس ــوده ش ــبکه توزی ــع روس ــتای ره ــن کاری ــز از تواب ــع
فیـــروزه تعویـــض شـــد .همچنیـــن شـــیر خـــودکار نصـــب شـــده در
خروج ــی چ ــاه مجتم ــع ام ــام حس ــین (ع) شهرس ــتان در مح ــل تعمی ــر و
مج ــددا در م ــدار ق ــرار گرف ــت.

●فیروزه
رف ــع دوازدهمی ــن اتف ــاق خ ــط انتق ــال روس ــتای ش ــوراب
شهرس ــتان فی ــروزه در  6م ــاه گذش ــته
در پ ــی ترکیدگ ــی خ ــط انتق ــال آب از مخ ــزن ق ــره ب ــاغ ب ــه روس ــتای

بهبـــود وضعیـــت آب شـــرب  ۴۷روســـتا در شهرســـتان
فی ــروزه ب ــا مهندس ــی مج ــدد
ب ــه گفت ــه مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا
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مدیــر امــور فریمــان در نشســت بــا اعضــای شــورای اســامی و شــهردار
شـــهر سفیدســـنگ بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر در خصـــوص طـــرح هـــا و
اقدامــات ایــن امــور در حــوزه آب و فاضــاب پرداخت.موســی رضایــی
در گزارش ــی عملک ــرد ام ــو را تش ــریح و توضیحات ــی را درب ــاره پ ــروژه
اص ــاح ش ــبکه فرس ــوده ش ــهر سفیدس ــنگ ارائ ــه داد.وهمچنی ــن در
خص ــوص تبص ــره  3و م ــاده  7گفتگ ــو و نظ ــر مواف ــق ش ــورای اس ــامی
جل ــب ش ــد درادام ــه حاضری ــن ب ــه بررس ــی راهکاره ــای عمل ــی ب ــرای
رف ــع مش ــکالت بخ ــش آب و فاض ــاب ش ــهرپرداختند.

رئیــس اداره آبفــا ســفید ســنگ بــه همــراه کارشناســان کنتــرل کیفــی
و ان ــرژی از منطق ــه زلزل ــه زده روس ــتاهای الغ ــور و دو قلع ــه براش ــک
بازدی ــد کردن ــد .ب ــه گفت ــه س ــیدمرتضی موس ــوی پ ــور تاسیس ــات و
شــبکه هــای آبرســانی و منابــع تولیــد در ایــن حادثــه طبیعــی خســارت
ندی ــده و تنه ــا دو دس ــتگاه کل ــرزن دچ ــار نق ــص ش ــده ب ــود ک ــه توس ــط
کارشناس ــان مربوط ــه مرتف ــع ش ــد.به گفت ــه وی در ای ــن منطق ــه هی ــچ
گون ــه قطع ــی آب ی ــا خراب ــی در ش ــبکه مش ــاهده نش ــد.

شـــوراب از توابـــع شهرســـتان فیـــروزه و قطـــع آب  400مشـــترک
 ،اکیـــپ اتفاقـــات بـــه محـــل اعـــزام و در کمتریـــن زمـــان ممکـــن و تـــا
پاس ــی از ش ــب اق ــدام ب ــه رف ــع اتف ــاق کرد.ش ــایان ذکراس ــت لول ــه
ب ــکار رفت ــه در مس ــیر خ ــط انتق ــال آب ش ــرب ب ــه روس ــتای ش ــوراب
دارای عم ــر ب ــاال و فرس ــودگی م ــی باش ــد ب ــه ط ــوری ک ــه در ش ــش م ــاه
گذش ــته باع ــث وق ــوع  12مورداتف ــاق ش ــده ک ــه نگه ــداری ومرم ــت
آن مس ــتلزم ص ــرف هزین ــه و وق ــت زی ــاد م ــی باش ــد.

اســـتفاده از توانمندیهـــای داخلـــی ازبیـــن  ۸۰روســـتای فیـــروزه
وضعیـــت آب شـــرب  ۴۷روســـتا بـــا مهندســـی مجـــدد بهبـــود
یافت.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی در جلس ــه ش ــورای اداری شهرس ــتان فی ــروزه
افــزود :تــاش بــر ایــن اســت تــا پیــش از تابســتان آینــده پــروژه هــای
تامی ــن آب روس ــتاهای اس ــتان اجرای ــی ش ــود و بدی ــن منظ ــور از مح ــل
م ــاده  ۵۶ح ــدود س ــه هزارمیلی ــارد ری ــال اختص ــاص مییاب ــد.
درجلسه ای با فرمانداری فیروزه مطرح شد:

خی ــران اس ــتان  ۱۵۰میلی ــارد ری ــال ب ــرای آبرس ــانی
کم ــک کردن ــد

●قوچان
الیروبی قنات روستای کهنه فرود قوچان

مدیــر امــور آبفــا قوچــان گفــت:در پــی ریــزش دیــواره قنــات روســتای
کهنــه فــرود قوچــان بــه علــت بــارش هــای اخیــر و کاهــش دبــی آب ایــن
روســتا عملیــات الیروبــی وترمیــم قنــات در دســتور کار قــرار گرفــت.
جــواد ســعادتی اظهــار امیــدواری کــرد :بــا اتمــام ایــن عملیــات مشــکل
آب شــرب  467خانــوار و هــزارو 671نفــر جمعیــت ســاکن ایــن روســتا
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●کاشمر
آغـــاز پـــاک گـــذاری بیـــش از  20هـــزار مشـــترک آب
روســـتایی در شهرســـتان کاشـــمر

ط ــرح حمای ــت هم ــکاران ام ــور کاش ــمر از فرزن ــدان ب ــی
سرپرســـت و بدسرپرســـت
مســـئول قســـمت مشـــترکین امـــور کاشـــمر گفـــت  :بـــه منظـــور نظـــم
بخش ــیدن  ،س ــهولت و دق ــت در انج ــام خدم ــات مش ــترکین بوي ــژه در
ام ــر قرائ ــت کنت ــور و توری ــع قب ــوض آب به ــا و همچنی ــن شناس ــایی
اماکــن فاقــد اشــتراک آب  ،عملیــات تهیــه و نصــب پــاک اشــتراک آب
ب ــرای  28روس ــتای ای ــن شهرس ــتان ب ــا بی ــش از  20ه ــزار اش ــتراک
آغـــاز شـــد .علـــی حســـندخت گفـــت  :عملیـــات کـــد اشـــتراک و پـــاک
گ ــذاری مش ــترکین ام ــکان تهی ــه برنام ــه جام ــع تامی ــن آب و برنام ــه
ری ــزی راهب ــردی و تدوی ــن برنام ــه ه ــای بلن ــد م ــدت  ،می ــان م ــدت و
کوت ــاه م ــدت را فراه ــم م ــی کن ــد.

موفقیت امور کاشمر دروصول مطالبات
رئيـــس قســـمت مشـــترکین امـــور کاشـــمر گفـــت  :جلســـه کارگـــروه
خدم ــات مش ــترکین جه ــت بررس ــی وضعی ــت موج ــود وپ ــی ب ــردن ب ــه
نق ــاط ضع ــف و ق ــوت و مش ــکالت ح ــوزه مش ــترکین  ،قاری ــان کنت ــور

امـــام جماعـــت امـــور کاشـــمر گفـــت  :طـــرح حمایـــت از فرزنـــدان بـــی
سرپرســت ( یتیــم ) و بــد سرپرســت ( محســنین ) بــا همــکاری کمیتــه
ام ــداد ام ــام خمین ــی ره کاش ــمر ب ــا اس ــتقبال خ ــوب هم ــکاران ام ــور
اجرای ــی ش ــد .
حج ــت االس ــام برهان ــی اف ــزود  18 :نف ــر از هم ــکاران ام ــور کاش ــمر
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عل ــوی ادام ــه داد :امس ــال خی ــران  ۱۵۰میلی ــارد ری ــال ب ــه طرحه ــای
آبرســـانی اســـتان کمـــک کردهانـــد و در شـــش شهرســـتان اســـتان
ماننـــد خـــواف ،تربتجـــام ،صالـــح آبـــاد ،درگـــز و قوچـــان طرحهـــای
آبرســانی بــا کمــک خیــران در حــال اجراســت و در ســایر شــهرها بایــد
ای ــن ظرفی ــت فع ــال ش ــود.
وی گف ــت :امس ــال در شهرس ــتان خوش ــاب ط ــی تفاهمنام ـهای ب ــا ام ــام
جمعــه ایــن شهرســتان از محــل وجوهــات شــرعی  ۱۰میلیــارد ریــال و
ب ــه همی ــن می ــزان ه ــم از مح ــل مناب ــع دولت ــی ب ــرای اج ــرای طرحه ــای
آبرس ــانی در نظ ــر گرفت ــه ش ــد.علوی گف ــت :بی ــش از  ۵۰درص ــد از
 ۳۰هــزار کیلومتــر شــبکه آب اســتان بیــش از  ۲۰ســال قدمــت دارد
و ب ــرای ه ــر کیلومت ــر اص ــاح ش ــبکه  ۱۰میلی ــارد ری ــال م ــورد نی ــاز
اس ــت.
فرمان ــدار فی ــروزه ه ــم گف ــت :ط ــی ی ــک س ــال گذش ــته در ح ــوزه آب
و فاضـــاب فیـــروزه اقدامـــات ارزشـــمندی انجـــام شـــده و مشـــکل
تامی ــن آب مح ــور جنوب ــی فی ــروزه ح ــل ش ــد و بای ــد ب ــا برنامهری ــزی
از طوالن ــی ش ــدن ط ــرح آبرس ــانی از س ــد ب ــار ب ــه فی ــروزه جلوگی ــری
ش ــود.ابوالفضل حکیمپ ــور اف ــزود ۶۶ :روس ــتا ب ــاالی  ۲۰خان ــوار در
ایــن شهرســتان وجــود دارد کــه بــا آبرســانی بــه روســتای کالتــه زینــل
ش ــاخص برخ ــورداری ای ــن روس ــتاها از آب شُ ــرب ب ــه  ۱۰۰درص ــد
رســید .مرکــز شهرســتان  ۴۲هــزار نفــری فیــروزه در  ۱۶۲کیلومتــری
غ ــرب مش ــهد واق ــع اس ــت.

بطــور کامــل بــر طــرف شــود.

و قرارداده ــای مرتب ــط برگ ــزار ش ــد  .عل ــی حس ــندخت اف ــزود :ام ــور
کاش ــمر از ابت ــدای س ــال بال ــغ ب ــر  121میلی ــارد ری ــال ف ــروش خال ــص
در بخــش جــاری داشــته کــه تاکنــون بالــغ بــر  82میلیــارد ریــال وصــول
ش ــده اس ــت ک ــه ب ــا تهات ــر فض ــای س ــبز و اماک ــن ش ــهرداری مرب ــوط ب ــه
س ــال  1398و ن ــه ماه ــه س ــال  1399درص ــد وصول ــی ب ــه باالت ــر از
متوس ــط اس ــتانی خواه ــد رس ــید .وی خاط ــر نش ــان ک ــرد  :ب ــا احتس ــاب
رق ــم کل ،ه ــدف ف ــروش س ــال  1399محق ــق ش ــده اس ــت و ف ــروش
دوره  996مـــازاد بـــر هـــدف تعییـــن شـــده خواهـــد بـــود و بـــا توجـــه
ب ــه اینک ــه ه ــدف وص ــول نس ــبت ب ــه س ــال گذش ــته 18درص ــد رش ــد
داش ــته مس ــلما ب ــا تدابی ــر الزم و عق ــد ق ــرارداد جدی ــد ب ــا پیمان ــکار
وص ــول ب ــه ه ــدف تعیی ــن ش ــده خواهی ــم رس ــید.

 18یتی ــم و ب ــد سرپرس ــت را م ــورد حمای ــت مال ــی بص ــورت ماهیان ــه
ق ــرار دادن ــد .در همی ــن رابط ــه کمیت ــه ام ــداد شهرس ــتان ب ــا اه ــداء
ل ــوح از مدی ــر و هم ــکاران ام ــور تقدی ــر ک ــرد.

●گناباد
بهــره بــرداری از  4جایــگاه برداشــت آب شــرب خیــر ســاز
درگناباد

کاخـــک خواســـتار واگـــذاری ایـــن مخـــازن بـــه شـــهرداری کاخـــک
ش ــد.مدیرعامل ش ــرکت آب وفاض ــاب خراس ــان رض ــوی ه ــم گف ــت:
کیفی ــت آب ش ــرب ش ــهر کاخ ــک ازلح ــاظ بهداش ــتی مش ــکلی ن ــدارد
و خری ــد و انتق ــال آب قن ــوات نی ــاز ب ــه اج ــرای ه ــزار و 500مترخ ــط
انتق ــال وتاسیس ــات دارد ک ــه هم ــکاری وپیگی ــری تمام ــی مس ــئولین
شهرســـتان را مـــی طلبدومخـــازن تـــا رفـــع موانـــع قانونـــی واگـــذاری
بـــرای بهـــره بـــرداری و جداســـازی فضـــای ســـبز دراختیارشـــهرداری
قرارمـــی گیـــرد.

فیزیک ــی درمرحل ــه آبگی ــری آزمایش ــی ق ــرار دارد.
مدیر امور آب و فاضالب گناباد اعالم کرد:

پدافنـــد غیرعامـــل از اهـــداف ایجـــاد جایـــگاه هـــای
برداشـــت آب شـــرب در شهرســـتان گنابـــاد

تقدیر ازخیرین نذر آب درگناباد
درمراســـم بهـــره بـــرداری ازجایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــرب
کـــه درقالـــب نـــذر آب از چهـــار خیـــر کـــه درســـاخت ایـــن جایـــگاه
هـــا مشـــارکت داشـــته انـــد بااهـــدا لـــوح از طـــرف فرمانـــدار گنابـــاد
تقدیروازپیمانـــکاران ومجریـــان ایـــن پـــروژه هـــم قدردانـــی بعمـــل
آمـــد.
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حجـــت االســـام صادقـــی نســـب امـــام جمعـــه ،قربانـــی فرمانـــدار و
خاکســتانی رئیــس دفتــر نماینــده ازمراحــل پایانــی ســاخت مخــزن ده
هزارمت ــر مکعب ــی گناب ــاد بازدی ــد کردن ــد.
درای ــن دی ــدار حج ــت االس ــام صادق ــی نس ــب باتش ــکر از اقدام ــات
خ ــوب وشایس ــته آب وفاض ــاب درس ــطح شهرس ــتان گناب ــاد  ،اح ــداث
مخ ــزن واح ــداث جای ــگاه ه ــای برداش ــت را ازاقدام ــات بس ــیار مه ــم
درش ــهر گناب ــاد بی ــان ک ــرد  .فرماندارگناب ــاد ه ــم بااش ــاره ب ــه اینک ــه
ســاخت مخــزن مــی توانــد یــه عنــوان یــک پــروژه مهــم دربحــث پدافنــد
غی ــر عام ــل وتامی ــن آب ش ــهروندان درص ــورت ب ــروز ح ــوادث عم ــل
کن ــد  ،ازپیمان ــکار خواس ــت هرچ ــه س ــریع ت ــر ای ــن مخ ــزن راآم ــاده
به ــره ب ــرداری نمای ــد .ای ــن پ ــروژه ب ــا بی ــش از 95درصدپیش ــرفت

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب گناب ــاد پ ــروژه دردس ــت اج ــرای ایج ــاد و
توس ــعه جای ــگاه ه ــای برداش ــت آب ش ــرب در ای ــن شهرس ــتان را در
راس ــتای اقدام ــات و اه ــداف پدافن ــد غیرعام ــل اع ــام ک ــرد.
هـــادی حیـــدری نیـــا افـــزود :در صـــورت بـــروز مشـــکل در خـــط
120کیلومتـــر آبرســـانی بـــه شـــهرگناباد و قطـــع احتمالـــی آب  ،ایـــن
پــروژه بــه عنــوان شــبکه جایگزیــن،آب شــرب مــورد نیــاز شــهروندان
را تامیــن خواهــد کــرد.وی عامــل دیگــر اجــرای ایــن پــروژه را تحویــل
آب شـــرب کیفـــی تـــر بـــه مشـــترکان بیـــان کـــرد و اظهـــار داشـــت:
تاکنــون 10جایــگاه در گنابــاد و دو جایــگاه در کاخــک بــه بهــره بــرداری
رس ــیده اس ــت و کار جانمای ــی 10جای ــگاه در ش ــهر بیدخ ــت دردس ــت
اقـــدام قـــرار دارد.بـــه گفتـــه حیـــدری نیـــا  5جایـــگاه دیگردرگنابـــاد
و ش ــش جای ــگاه نی ــز در کاخ ــک درح ــال اح ــداث اس ــت.وی از ص ــرف
50میلیـــارد ریـــال اعتبـــار دراجـــرای ایـــن پـــروژه خبـــرداد کـــه بـــا
مش ــارکت فرمان ــداری ،ش ــهرداری  ،ش ــورای اس ــامی و اداره اوق ــاف
و خیری ــه شهرس ــتان عملیات ــی ش ــده اس ــت.وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :آب
م ــورد نی ــاز جای ــگاه ه ــای برداش ــت آب در گناب ــاد و بیدخ ــت از ی ــک
حلق ــه چ ــاه و ش ــهر کاخ ــک ه ــم از ی ــک حلق ــه چ ــاه تامی ــن م ــی ش ــود .وی
همچنیــن یادآورشــد :افــراد خیــر نیــز در قالــب نــذر آب چهــار میلیــارد
ری ــال در بخ ــش آب ش ــرب شهرس ــتان مش ــارکت ک ــرده ان ــد.

●گلبهار
قــول فرمانــدار شهرســتان گلبهــار بــرای رفع چالــش های
بخش آب

مدی ــر ام ــور ب ــا فرمان ــدار شهرس ــتان گلبه ــار دی ــدار و گفتگ ــو ک ــرد.
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فرمانـــدار گنابـــاد گفـــت :تاکنـــون بیـــش از 50میلیـــارد ریـــال بـــرای
جداس ــازی آب ش ــرب درای ــن شهرس ــتان هزین ــه ش ــده اس ــت.حامد
قربان ــی در مراس ــم افتت ــاح چه ــار جای ــگاه برداش ــت آب ش ــرب خی ــر
ســـاز افزود:ایـــن اقـــدام بـــا هـــدف اســـتفاده بهینـــه از آب شـــرب
دردســـتور کار قـــرار گرفتـــه اســـت.
وی ضمــن تقدیــر ازخیریــن وامــورآب وفاضــاب گنابــاد در تامیــن آب
ش ــرب ش ــهروندان اظه ــار داش ــت :ایج ــاد جای ــگاه ه ــای برداش ــت آب
نق ــش مهم ــی دربح ــث پدافن ــد غی ــر عام ــل در شهرس ــتان دارد.مدی ــر
امــورآب وفاضــاب گنابــاد هــم گفــت  15جایــگاه درگنابــاد  6 ،جایــگاه
درکاخ ــک و 10جای ــگاه درش ــهربیدخت توس ــط خیری ــن درقال ــب ن ــذر
آب س ــاخته خواه ــد ش ــد.وی همچنی ــن ب ــا بی ــان اینک ــه ش ــش جای ــگاه
نیــز ازمحــل اعتبــارات اســتانی درشــهرکاخک ایجــاد مــی شــود افــزود:
تاکن ــون  9جای ــگاه توس ــط خیری ــن درش ــهر گناب ــاد س ــاخته ویابازس ــازی
شــده اســت.وی اعــام کــرد :بــرای ســاخت ایــن چهارجایــگاه دومیلیــارد
و 100میلی ــون ری ــال هزین ــه ش ــده اس ــت.
مدی ــر ام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد ه ــم درجلس ــه ویدئوکنفران ــس ب ــا
مدیـــر عامـــل شـــرکت آبفـــا خراســـان رضـــوی از اجـــرای ســـه هـــزارو
100مترخ ــط انتق ــال آب در ش ــهر کاخ ــک خب ــرداد و ای ــن اق ــدام را در
راس ــتای پای ــداری تامی ــن آب ای ــن ش ــهراعالم کرد.رئی ــس ش ــورای
اســامی شــهرکاخک نیــز ضمــن تقدیــر از اقدامــات شــرکت وامــورآب
وفاضـــاب درایـــن شـــهر خواســـتار خریـــد آب مـــازاد قنـــوات کاخـــک
درراس ــتای کیف ــی س ــازی آب ش ــرب ای ــن ش ــهر ش ــد.
حجـــت االســـام مقیمیـــان بااشـــاره بـــه مخـــازن بالاســـتفاده درشـــهر

مخـــزن 10هـــزار شـــهر گنابـــاد وارد مرحلـــه آبگیـــری
آزمایشـــی شـــد

تاکی ــد مدی ــر ام ــور گلبه ــار ب ــر مش ــارکت م ــردم دررف ــع
مش ــکالت آب ــی روس ــتاها

ب ــا توج ــه ب ــه ارتق ــاء ش ــهر گلبه ــار ب ــه شهرس ــتان  ،دون ــده ب ــه عن ــوان
سرپرس ــت فرمان ــداری گلبه ــار منص ــوب ش ــد .در ای ــن دی ــدار ک ــه در
مح ــل فرمان ــداری گلبه ــار برگ ــزار ش ــد مصطف ــی محم ــدی مدی ــر ام ــور
ب ــه اعتب ــارات م ــورد نی ــاز ب ــرای رف ــع چال ــش ه ــای موج ــود اش ــاره ک ــرد
و خواس ــتار توج ــه وی ــژه ب ــه ح ــوزه آب ش ــد.
دونـــده نیزبـــا اشـــاره بـــه کاهـــش اعتبـــارات در ســـال هـــای اخیـــر
خواســتار مدیریــت صحیــح درحــوزه هــای مربوطــه شــد و در خصــوص
تخصیـــص اعتبـــارات قـــول همـــکاری و مســـاعدت داد.

ش ــرکت عم ــران 50میلی ــارد ری ــال در پ ــروژه ه ــای آب و
فاض ــاب گلبه ــار س ــرمایه گ ــذاری م ــی کن ــد
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●مه والت
نصب دستگاه های کنترل کیفیت توسط امور مه والت

مس ــئول کنت ــرل و کیفی ــت ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان م ــه والت از
نص ــب و راه ان ــدازی دس ــتگاه الکترولی ــز نم ــک طع ــام  ،در مجتم ــع ف ــاز
2گلس ــتان ای ــن شهرس ــتان خب ــر داد.ش ــریفیان افزود:ای ــن دس ــتگاه
در راســـتای تامیـــن آب شـــرب بـــا کیفیـــت و مطلـــوب روســـتاهای (دوغ
آباد،مهنه،خیـــر آباد،حســـن آباد،نصـــر آبـــاد ،چهلســـر)با 4هـــزارو 478
مش ــترک نص ــب و راه ان ــدازی و سیس ــتم کلرزن ــی گازی از م ــدار خ ــارج
شــد.به گفتــه وی همچنیــن دســتگاه کلــر ســنج آنالیــن در شــبکه توزیــع

●دولت آباد
بررسی وضعیت آب شرب شهر دولت آباد

در جلســه ای بــا حضــور مدیــر امــور ،شــهردارو اعضــای شــورای اســامی
ش ــهر دول ــت آب ــاد ک ــه در مح ــل ات ــاق جلس ــات ش ــهرداری برگ ــزار ش ــد
وضعیــت تأمیــن و نحــوه توزیع آب شــرب شــهر تشــریح و بررســی شــد.در
ایــن نشســت همچنیــن راه هــای ارائــه خدمــات در مناطــق توســعه یافتــه
شــهرمورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.

●سلطان آباد
اتم ــام عملی ــات اتص ــال خ ــط انتق ــال جدی ــد آب ش ــرب
ش ــهر س ــلطان آب ــاد

ب ــا اتم ــام عملی ــات تعمی ــر و اتص ــال ش ــبکه جدی ــد خ ــط انتق ــال آب ش ــرب
ش ــهر س ــلطان آب ــاد ب ــه خ ــط انتق ــال قدی ــم بط ــول  250مت ــر لول ــه -GRP
 300بخشــی از شــبکه جدیــد وخــط انتقــال  ،بــا تــاش کارشناســان حــوزه
بهــره بــرداری و عوامــل اجرایــی ایــن شهرســتان وارد مــدار شــد.
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جلســـه مش ــترک معاونیـــن شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان خراســـان
رضـــوی و مســـئولین شـــرکت عمـــران شـــهر گلبهـــار برگـــزار
شد.
درای ــن جلس ــه مق ــرر ش ــد ش ــرکت آب و فاض ــاب نس ــبت ب ــه ارائ ــه
ازبیل ــت پ ــروژه ه ــای اج ــرا ش ــده در بخ ــش آب و فاض ــاب اق ــدام و
شــرکت عمــران نیــز مبلــغ  50میلیــارد ریــال در پــروژه هــای آبرســانی
و تکمی ــل خ ــط انتق ــال فاض ــاب ش ــهر گلبه ــار طب ــق اولوی ــت اعالم ــی
ام ــور آب و فاض ــاب گلبه ــار س ــرمایه گ ــذاری کن ــد .

جلســات مدیــر امورآبفــا بــا دهیــاران روســتاهای شهرســتان گلبهــار برگزار
ش ــد.این جلس ــات ط ــی هفت ــه ج ــاری در مح ــل ام ــور و ب ــا حض ــور مس ــولین
قســـمت هـــا بـــا دهیـــاران روســـتاهای خیرآبـــاد ،پوشـــان ،طویـــل ،چنـــار،
حس ــین آب ــاد گوش ــه ،کاه ــو ،ش ــیرین ،س ــلوگرد ،محس ــن آب ــاد ،س ــیدآباد
و خان ــی آب ــاد برگ ــزار ش ــد.در ای ــن جلس ــات مس ــائل و مش ــکالت روس ــتاها
مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و محمــدی مدیــر امــور بــر لــزوم
مش ــارکت م ــردم و دهی ــاران در ح ــل مس ــائل مربوط ــه تاکی ــد ک ــرد.

آب شــهر شــادمهر نصــب و راه انــدازی شــده کــه از قابلیــت ارســال لحظــه
ای پیام ــک برخ ــوردار اس ــت.

فقط تیتر
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کارگروه ایمنی آب شرکت آبفای تربت حیدریه برگزار شد
صورت های مالی و عملکرد  12ماهه سال 98آبفا تربت حیدریه تصویب شد
برگزاری جلسه طرح و برنامه روابط عمومی ها در آبفا تربت حیدریه
مخازن آب شرب روستای کوه سخت بخش سر والیت نیشابور شتشو شد
سیلند رهای گاز کلر ار تاسیسات بخش سر والیت نیشابور جمع آوری شد
بازسازی مخزن هوایی مجتمع قاسمی بخش میان جلگه نیشابور انجام شد
ساختمان شماره دوآبفا سبزوار به نام شهید سلیمانی مزین شد
بررسی مشکالت کوی گلستان با حضور مدیر عامل آبفا سبزوار
نصب مجدد پمپ چاه روستای جلفان شهرستان درگز
رفع اتفاق خط 200آزبست شهر لطف آباد در گز در سرمای زیر صفر
تاکید بر تصویب ماده هفت در نیل شهر تربت جام
تعمیرشیر صافی دو سر فالنچ  Tشکل ورودی مخزن ده هزار متر مکعبی شهر تربت جام
جذب مشارکت های مردمی در بخش اصالح و توسعه شبکه های آب شهر تربت جام
برگزاری دوره آموزشی بکارگیری اصول ایمنی در حفاری و گود برداری در امور تربت جام
وضعی ــت مناب ــع تامی ــن آب مجتم ــع ش ــهید گل الل ــه بخ ــش پایی ــن ج ــام شهرس ــتان ترب ــت ج ــام
بررس ــی ش ــد
 21هزار مورد کلرسنجی از منابع آب شرب شهرستان گناباد در  9ماه انجام شد
تقدیر کمیته امداد امام خراسان رضوی ازامور کاشمر
آغاز پالک گذاری بیش از  20هزار مشترک آب روستایی در شهرستان
جی آی اس و وب جی آی اس در امور کاشمر راه اندازی شد
برگزاری دوره آموزشی ایمنی در گود برداری در امور فریمان
راه اندازی دستگاه کلریناتور سلونوئیدی در مخزن  1000مترمکعبی فرهادگرد
تعویض پمپ در ایستگاه پمپاژ روستای کالته خوش ،فریمان
 220متر از شبکه توزیع روستای سنگ بست اصالح شد
برگزاری انتخابات نماینده کارگری در آبفای رشتخوار
رفع اتفاق لوله 200آزبست شهر جنگل
موضوع حفرچاه جدید در شهر جنگل در دست بررسی است
دوحلقه چاه در روستاهای شهرستان گلبهار ویدئومتری شد
نصب جدار برای چاه روستای چنار توسط امور گلبهار
دو حلقه چاه روستایی در امور گلبهار مهندسی مجدد شد
تشکیل کمیته انشعابات غیر متعارف در امور گلبهار

بازدید از منازل احداثی بر روی لوله های شبکه توزیع آب شرب شهر مشکان
الکترو پمپ چاه آب شرب الغدیر خوشاب تحویل کار گاه شد
بررسی مشکالت تامین آب شرب روستاهای شهرستان خوشاب
آزمایش پمپاژ چاه آب شرب شماره  2شهر سلطان آباد
راه های رفع موانع آبرسانی به شهر سلطان آباد بررسی شد
بررسی مشکالت تامین آب شرب روستاهای شهرستان خوشاب
نماینده کارگران آبفای شهرستان خوشاب انتخاب شد

خواندنی
چرا باید میز کار خود را تمیز نگه داریم؟
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فــرض کنیــد کــه یــک میــز کار نامرتــب بــا وســایل
غیـــر ضـــروری داریـــد .در ایـــن صـــورت اگـــر
تم ــام آنرا ه ــم ب ــا یاداش ـتهای مه ــم پ ــر کنی ــد
ب ــاز ممک ــن اس ــت چی ــزی را از قل ــم بیاندازی ــد،
زیــرا اقــام دیگــر روی میــز ،قســمتی از تمرکــز
ش ــما را ب ــه خ ــود اختص ــاص م ــی دهن ــد.
در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد
هیچک ــس دوس ــت ن ــدارد هنگام ــی ک ــه دنب ــال
یـــک برگـــه بـــه خصـــوص و یـــا یـــک فایـــل در
رایانـ ـهاش میگ ــردد س ــر در گ ــم ش ــود .ش ــاید
ب ــرای ش ــما ه ــم پی ــش آم ــده باش ــد ک ــه برگ ـهای
مه ــم ب ــر روی می ــز ش ــما ب ــوده اس ــت و هنگام ــی
کـــه بـــه آن نیـــاز داشـــتید آن را نمییافتیـــد.
ب ــرای اف ــرادی همچ ــون م ــن ک ــه ب ــا رایان ــه س ــر

و کار داریـــم ،ایـــن نکتـــه عـــاوه بـــر میـــز کار
فیزیکـــی در دنیـــای واقعـــی ،شـــامل میـــز کار
مج ــازی ه ــم م ــی ش ــود .ش ــاید ب ــا خ ــود بگویی ــد
ک ــه م ــن وق ــت ای ــن را نداری ــم ک ــه می ــز خ ــود
را مرت ــب کن ــم .ام ــا اگ ــر تنه ــا ب ــه همی ــن ی ــک
نکتـــه توجـــه کنیـــد ،درمـــی ابیـــد کـــه بـــا یـــک
می ــز مرت ــب ،حت ــی ممک ــن اس ــت وق ــت بیش ــتر و
اعص ــاب بهت ــری ب ــرای ش ــما باق ــی بمان ــد.
ش ــاید م ــن ه ــم روزهای ــی باش ــد ک ــه می ــز کارم
خیل ــی مرت ــب نباش ــد ،ام ــا ت ــا حداق ــل ب ــه خاط ــر
م ــوارد ب ــاال ،س ــعی میکن ــم ت ــا ح ــد ممک ــن آنرا
تمی ــز و مرت ــب نگ ــه دارم .زی ــرا ب ــدون وج ــود
نظـــم ،هیچـــگاه نمیشـــود بـــه دنبـــال موفقیـــت
ب ــود.
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اغلـــب مـــا ممکـــن اســـت بـــه علـــت شـــغلی کـــه
داریـــم روزانـــه ســـاعتهای زیـــادی را پشـــت
میـــز بگذرانیـــم .مـــن هـــم بـــه عنـــوان یـــک
ی حرفـــهای ام در گـــرو کار
شـــخص کـــه زندگـــ 
کــردن بــا رایانــه اســت ،از ایــن قائــده مســتثنی
نیس ــتم .از روزی ک ــه ب ــه ی ــاد دارم ،ب ــه عن ــوان
ی ــک ش ــخص کمالگ ــرا ،عالق ــه عجیب ــی نس ــبت
بـــه نظـــم در مـــن مـــوج میزنـــد .وقتـــی قـــرار
اس ــت پش ــت می ــزم بنش ــینم و ش ــروع ب ــه کار
کنـــم ،اگـــر در روز قبـــل میـــز خـــود را مرتـــب
نک ــرده باش ــم ،حتم ــا چن ــد دقیق ــه ابتدای ــی را
بــه مرتــب کــردن وســایل روی میــز میگذرانــم.
چ ــه بس ــا حت ــی صفح ــه دس ــکتاپ رایانـ ـهام را
ه ــم ش ــروع ب ــه مرت ــب ک ــردن کن ــم ،ان ــگار ک ــه
اگــر هرچیــز در ســر جــای خــوش قــرار نداشــته
باشــد ،نمیتوانــم کارم را شــروع کنــم .امــا ایــن
عالق ــه عجی ــب و افراط ــی ،ب ــه ط ــور ناخ ــود آگاه
ب ــرای م ــن هدیــهای ب ــه هم ــراه داش ــته اس ــت
کـــه معتقـــدم بـــرای هـــر شـــخص پشـــت میـــز
نش ــینی واج ــب اس ــت .ب ــه گفت ــی اکث ــر اف ــرادی
ک ــه در حرف ــه خ ــود موف ــق هس ــتند ،ی ــک می ــز
مرت ــب ،بهتری ــن محی ــط ممک ــن را ب ــرای انج ــام
کاره ــای روزان ــه فراه ــم م ــی کن ــد.
ی ــک می ــز کار مرت ــب ،نش ــان دهن ــده حرف ـهای
ب ــودن شماس ــت
فرق ــی نمیکن ــد ک ــه ش ــما ترجی ــه میدهی ــد در
پیــش خودتــان ،همکارتــان ،رئیــس و یــا اربــاب
رجــوع حرفـهای جلــوه کنیــد ،در هــر صــورت یک
می ــز کار س ــاده و مرت ــب ،از الزام ــات حرفــهای

بــودن اســت .هیــچ کــس بــا دیــدن یــک میــز کار
نامرت ــب احس ــاس خوب ــی را دریاف ــت نمیکن ــد.
بـــرای راحـــت بـــودن مدیریـــت میـــز کارتـــان،
بهتــر اســت تعــداد وســایلی کــه روی آن داریــد
را بــه حداقــل برســانید ،در ایــن حالــت تنهــا بــه
وس ــایلی ک ــه در لحظ ــه نی ــاز داری ــد دسترس ــی
داریـــد و چیـــزی نمیتوانـــد فکـــر شـــما را بـــه
خ ــودش مش ــغول کن ــد
بـــا یـــک میـــز کار مرتـــب ،کمتـــر مضطـــرب
خواهیـــد شـــد
فرق ــی نمیکن ــد ک ــه چق ــدر فش ــار کاری در ای ــن
برهـــه زمانـــی بـــر شـــما وجـــود داشـــته باشـــد،
یـــک میـــز کار نامرتـــب در هـــر صـــورت هیـــچ
کمک ــی ب ــه ش ــما نخواه ــد ک ــرد .وقت ــی ه ــرج و
م ــرج در اط ــراف ش ــما باش ــد ،ف ــرار ک ــردن از
تشـــویش روزانـــه کاری ناممکـــن اســـت .تنهـــا
چی ــزی ک ــه ش ــما در اوق ــات س ــخت نمیخواهی ــد
ایــن اســت کــه بــا شــلوغی اطــراف خــود بیشــتر
درگی ــر ش ــوید و فکرت ــان بی ــش از پی ــش غ ــرق
چیزهـــای بیهـــوده شـــود.
کارهـــای مهـــم خـــود را فرامـــوش نخواهیـــد
ک ــرد
ب ــا ی ــک میـ ـزکار مرت ــب تنه ــا چی ــزی ک ــه ب ــرای
یـــاداوری کارهـــای مهـــم نیـــاز داریـــد ،یـــک
دفترچـــه یاداشـــت روزانـــه و یـــا چســـباندن
یاداشـــتهای کوتـــاه اســـت .زیـــرا بـــا مرتـــب
بـــودن میـــزکار تمامـــی اقـــام ضـــروری جلـــوی
چش ــم شماس ــت و چی ــزی غی ــر مهم ــی نمیتوان ــد
توجـــه شـــما را بـــه خـــودش در گیـــر کنـــد .امـــا
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جدولکلمات متقاطع
افقی:
.1درخت مسواک -از آالت نجومی .2خیابانی عریض با
درختکاری -عامل بیماری .3سگ–تکه پارچه کهنه .4شهر بی
قانون -غذای ایتالیایی .5فرمانده قشون -شهر تاریخی آلمان
 .6پوشش–درد  .7رشد-یگانه  .8منسوب به تکنیک–پیل
.9دانشگاهی– کیف ورزشی  -10ابر رقیق-ضربه فوتبالی
 .11شایستگی– آکوموالتور .12خائن -پارازیت

عمودی:
 .1ورم پای دندان -لذت-درس خوانده  .2رخسار -بلیغ-
ونوس .3بخشی از فیزیک– حرف سیزدهم انگلیسی  .4کتف–
حجممصری-سکوبا.5هشتمینماهازسالخورشیدی-فرزند-
خیس .6مخفف اگر–قفل کمربند -نقشه فرنگی .7اندرون
دهان–پیامبر-با.8جشنترکی-پدرآذری-فیلممهیجو ُپرزدو
خورد.9میدانبوکس–ازکویرهایایران-بیماریمسری.10از
اقوام ایرانی–دارالمجانین  .11نخستین-شرم– معبر خون
 .12گیره -محصول آسیاب -تنبل
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ﺗﻌداد ﺧﺑر ارﺳﺎﻟﯽ دی 99
8

6

4

2

0

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

تعداد خبر ارسالی دی 99
9
4
7
12
13
11
3
3
3
3
5
11
1
4
7
۳
12
19
4
0
0
6
7
6
3
1
9
0
9
6
14

انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
● ●انتصابات
مدیر عامل آب و فاضالب خراسان رضوی به عنوان عضو رئیس کمیته تحقیقات شرکت آبفا استان
سید ابراهیم علوی
مدیر امور آب و فاضالب خواف
سید حسن رضائیان
مدیر امور آب و فاضالب زبرخان
			
جعفرتمیز
رئیس اداره آبفا مزداوند
		
روح اهلل والیتی
رئیس اداره آبفا نوخندان
			
محمدنوابی
محمدحسین فرهادی رئیس اداره آبفا نیل شهر
رئیس اداره آبفا چاپشلو
توفیق بابکی		
رئیس اداره آبفا لطف آباد
مهدی غفارنیا معنوی
رئیس اداره آبفا زاوین
		
علی پورباقری
رئیس اداره آبفا قاسم آباد
			
علی زنگنه
مرتضی الهدادی خرم آبادی رئیس اداره آبفا نشتیفان
رئیس گروه بهره برداری از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب
		
وحید عارف خانی
نشریه پیام آبفا برای همکاران گران قدر آرزوی موفقیت دارد.

● ●بازنشستگان
همکار آبفا سبزوار
حسین بلبلی		
همکار ستاد
شهرام دلیلی		
همکار ستاد
سید محسن هاشمی
همکار ستاد
بهروز برنامهر		
همکار ستاد
سید محسن هاشمی
امور سرخس
			
رضا فخوری
امور کاشمر
حسین احمدی 		
حسین جالینوس زاده همکار شرکت تبصره دو سبزوار
کاظم اکرمی مقدم حصار همکار ستاد

● ●متولدین:
دل آرام علیشاهی فرزند علیشاهی همکار ستاد
نشریه پیام آبفا تولد این نوگل تازه متولد شده را تبریک می گوید

● ●درگذشت
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همکار بازنشسته آبفا سبزوار
غالمرضا نصرآبادی			
نشریه پیام آبفا برای آن مرحوم  -رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد

رویدادهای مهم ماه
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