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ـــا ارگانـــی بـــدون  واضـــح و مســـلم اســـت کـــه هیـــچ ســـازمان ی
مشـــارکت وهمیـــاری ســـایرادارات و همراهـــی و مســـاعدت 
 مـــردم نمـــی توانـــد خدمـــات کمـــی و کیفـــی ارائـــه کننـــد.
اصـــوال حیـــات یـــک ســـازمان بـــه مشـــارکت معنـــوی و مالـــی دیگـــران 
ــتثنی  ــده مسـ ــن قاعـ ــم ازایـ ــرق هـ ــت ، ادارات آب و بـ ــته اسـ وابسـ
نبـــوده و درصـــورت مصـــرف بهینـــه ومشـــارکت مـــردم وسایرســـازمان 
هـــا قـــادر خواهنـــد بـــود امـــر  خطیرخدمـــات رســـانی بـــه شـــهروندان 
دهنـــد. ادامـــه   را 
ـــا  ـــه م ـــه هم ـــه ک ـــر جامع ـــم ب ـــل شـــرایط اقتصـــادی حاک ـــه دلی ـــروزه ب ام
بـــه نوعـــی درگیـــر و گرفتـــار آن هســـتیم رونـــد خدمـــت رســـانی بـــه 
ـــه شـــرکت هـــای  ـــی از جمل ـــق دســـتگاه هـــای خدمات ـــان از طری هموطن
کنـــار  ودر  شـــده  نامالیمـــات  برخـــی  دســـتخوش  فاضـــالب  و  آاب 
کاهـــش منابـــع آب هـــای زیـــر زمینـــی و ســـطحی نیـــز رونـــد تامیـــن آب 
هـــای  پـــروژه  اجـــرای  و  دشـــوار  را  روســـتاها  و  شـــهرها  شـــرب  

آبرسانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
ــرح  ــی طـ ــای مالـ ــی از نیازهـ ــران بخشـ ــا هـــدف جبـ ــان و بـ ــن میـ در ایـ
هـــا و پـــروژه هـــای حـــوزه آب شـــرب تـــالش هـــای فـــراوان از ســـوی 
متولیـــان امـــر مدنظـــر قـــرار گرفتـــه کـــه یکـــی از ایـــن مـــوارد اســـتفاده 

از ظرفیـــت خیریـــن و بنـــگاه هـــای خیریـــه مـــی باشـــد.
ایـــن ظرفیـــت از گذشـــته هـــای دور بـــه عنـــوان یـــک ســـنت و رویـــه 
اســـالمی بـــه منظـــور کمـــک بـــه افـــراد نیازمنـــد در جامعـــه بـــه طـــرق 
مختلـــف توســـط خیریـــن محتـــرم مـــورد عنایـــت قـــرار گرفتـــه و نتایـــج 
بســـیار ارزنـــده ای هـــم از خـــود بـــه جـــا گذاشـــته اســـت کـــه در 
شـــرایط کنونـــی مـــی توانـــد گـــره گشـــای مشـــکالت بخـــش آب شـــرب 

بـــه ویـــژه در روســـتاهای محـــروم باشـــد.
بـــه  روســـتائیان  تشـــویق  ضمـــن  اســـت  قـــادر  پتانســـیل  ایـــن 
اقتصـــادی  توســـعه  و  رشـــد  ســـاز  زمینـــه  روســـتا  در  مانـــدن 
فراهـــم  را  روســـتایی  نـــام  بـــه  زحمتکـــش  و  قانـــع  ای  جامعـــه 
اورد کـــه در یکـــی دو دهـــه اخیـــر ســـودای ســـکونت در شـــهرها 
فراوانـــی  هزینـــه  مســـیر  ایـــن  در  و  انـــد  پروانـــده  ســـر  در  را 
 پرداختنـــد و بســـیاری نیـــز داشـــته هـــای خـــود را از کـــف دادنـــد.
بـــه مـــدد افـــراد خیـــر نمونـــه هـــای بـــارزی در تامیـــن آب کمـــی و کیفـــی 
تعـــدادی از شـــهرها و روســـتاهای اســـتان خراســـان رضـــوی شـــکل 
گرفتـــه کـــه مـــی توانـــد الگـــوی ســـایر خیریـــن باشـــد ،مـــردان و زنـــان 
خیـــری کـــه شـــاید از نقـــش تاثیـــر گـــذار و عمیـــق  خـــود در ایـــن بخـــش 

یعنـــی آب اطـــالع نداشـــته باشـــند.
ورود افـــراد خیـــر در پـــروژه هـــای احـــداث برداشـــت آب در شـــهر 
گنابـــاد و کاخـــک و اخیـــرا اجـــرای پـــروژه هـــای آبرســـانی بـــه برخـــی 
روســـتاهای تربـــت جـــام بـــا اختصـــاص میلیاردهـــا ریـــال مســـاعدت 
مالـــی ، مـــی رود تـــا همـــکاری ســـایر خیریـــن را در ایـــن مســـیر مقـــدس 
 همـــوار کـــرده و روســـتائیان را از آب شـــرب پایـــدار بهـــره منـــد ســـازد.
بایـــد اذعـــان کـــرد ثـــواب آبرســـانی بـــه مناطـــق محـــروم کمتـــر از 
ســـاخت مدرســـه نیســـت چـــرا کـــه  رفـــع دغدغـــه هـــای شـــهروندان 
و روســـتائیان در تامیـــن آب شـــرب بهداشـــتی و ســـالم منجـــر بـــه 
ایجـــاد خالقیـــت و زمینـــه ســـاز پـــرورش اســـتعدادهای خـــدادادی در 
افـــراد خواهـــد شـــد کـــه چـــرخ هـــای کشـــور ا بـــه حرکـــت در خواهنـــد 
آرود و خیریـــن بـــا کمـــک بـــه ایـــن حـــوزه از دعـــای مردمانـــی کـــه از آب 
بـــرای وضـــو اســـتفاده مـــی کننـــد توشـــه آخـــرت خواهنـــد ســـاخت .

نقش خیرین در حوزه آب شرب

سخن سردبیر
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مدیـــر عامـــل آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی در نشســـت خبـــری بـــا اصحـــاب رســـانه 
وضعیـــت منابـــع تولیـــد، توزیـــع و مصـــرف آب و همچنیـــن وضعیـــت شـــبکه هـــای جمـــع 

آوری و تصفیه فاضالب در این استان را تشریح کرد.
ــور  ــا حضـ ــرق  بـ ــرف آب و بـ ــی در مصـ ــه جویـ ــه صرفـ ــبت هفتـ ــه مناسـ ــه بـ ــن نشســـت کـ در ایـ
ـــدا  ـــوی ابت ـــم عل ـــای مشـــهد و آب منطقـــه ای اســـتان برگـــزار شـــد ســـید ابراهی مدیرعامـــل آبف
بـــه اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی در 
اســـتان اشـــاره کـــرد و اظهـــار داشـــت: ایـــن شـــرکت وظیفـــه ســـقایی ســـه میلیـــون و 300هـــزار 
ــع آب  ــدود 500منبـ ــق حـ ــوی  را از طریـ ــان رضـ ــتایی در خراسـ ــهری و روسـ ــت شـ ــر جمعیـ نفـ
شـــهری )چـــاه ، قنـــات و چشـــمه( و هزارو350منبـــع آب روســـتایی و 30هـــزار کیلومتـــر خطـــوط 

انتقـــال و شـــبکه توزیـــع برعهـــده دارد.
ــاندیز و  ــزه ، شـ ــهد ریـ ــار ، مشـ ــام، گلبهـ ــابور ، تربـــت جـ ــهر نیشـ ــه شـــش شـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
خـــواف بـــه لحـــاظ تامیـــن آب در شـــرایط قرمـــز و 16 شـــهر در نقطـــه ســـر بـــه ســـر تولیـــد و مصـــرف 
قـــرار دارنـــد اعـــالم کـــرد: 149 روســـتا هـــم بـــا مشـــکل کمبـــود آب مواجـــه انـــد کـــه بـــا تانکـــر 

ـــی شـــود. آبرســـانی م
ــا ســـوختن  ــال، ســـرقت ترانـــس بـــرق و یـ ــوط انتقـ ــاق در خطـ ــروز اتفـ ــر بـ ــر اثـ ــه وی بـ ــه گفتـ بـ
الکتـــرو پمـــپ هـــا  نیـــز روزانـــه بیـــن 70تا80روســـتا بـــه آمـــار روســـتاهای مشـــکل دار اضافـــه 

مـــی شـــود کـــه تـــا زمـــان رفـــع مشـــکل بایســـتی از طریـــق تانکـــر آبرســـانی شـــوند.
 وی افـــزود: بـــا احتســـاب روســـتاهای مواجـــه بـــا کســـری آب در اســـتان در مجمـــوع 300روســـتا 

بـــه صـــورت ثابـــت و موقـــت بـــا تانکـــر آبرســـانی مـــی شـــوند.
ـــا ویـــروس و گـــرم شـــدن  ـــا توجـــه بـــه شـــیوع  کرون وی شـــرایط مصـــرف آب در ســـال جـــاری را ب
زود هنـــگام هـــوا خـــاص توصیـــف کـــرد و یادآورشـــد:از آنجـــا کـــه ســـفره هـــای زیـــر زمینـــی ، 
منابـــع اصلـــی تامیـــن آب شـــهرها و روســـتاها هســـتند متاســـفانه بـــارش هـــای مناســـب ســـال 
آبـــی جـــاری  هـــم نتوانســـته تاثیـــر چندانـــی در تغذیـــه ســـفره هـــای زیـــر زمینـــی داشـــته باشـــد 

ـــع مواجـــه اســـت. ـــا افـــت ســـطح مناب ـــان ب ـــن اســـتان همچن وای

وی اعـــالم کـــرد: مصـــرف آب در اســـتان 21درصـــد نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل 
ـــی  ـــر بخـــش توزیـــع آب شـــده اســـت و ایـــن درحال افزایـــش یافتـــه  و همیـــن امرباعـــث فشـــار ب
اســـت کـــه وجـــود چندیـــن میلیـــون راس دام ســـبک و ســـنگین و طیـــور ، مصـــرف آب را 
دربرخـــی روســـتاها 68درصـــد ودر تعـــدادی دیگـــر تـــا 100درصـــد افزایـــش داده و بـــروز کـــم 

ــتائیان را در پـــی داشـــته اســـت. آبـــی و تشـــدید مشـــکالت تامیـــن آب روسـ
وی وظیفـــه شـــرکت آبفـــای اســـتان را صرفـــًا  تامیـــن و توزیـــع آب شـــرب و بهداشـــت شـــهروندان 
و روســـتائیان و نـــه دام و طیـــور و بخـــش کشـــاروزی دانســـت و از مشـــترکان خواســـت مصـــرف 
خـــود را بـــر اســـاس میـــزان ســـرانه تنظیـــم کننـــد تـــا همـــه شـــهروندان و روســـتائیان از آب 

شـــرب بهـــره منـــد شـــوند.
ـــی در  ـــر کـــم آب ـــی ب ـــگاران مبن ـــه پرســـش یکـــی از خبرن ـــای اســـتان در پاســـخ ب ـــر عامـــل آبف مدی
تعـــدادی از روســـتاها کـــه بعضـــا بـــا اهـــداف خـــاص در فضـــای مجـــازی منتشـــر مـــی شـــود تاکیـــد 
کـــرد: متاســـفانه در ایـــن گونـــه مطالـــب شـــرط عدالـــت و انصـــاف رعایـــت نمـــی شـــود بـــه عنـــوان 
ــام از  ــیرآباد تربـــت جـ ــتای بشـ ــه دلیـــل حمـــل آب در روسـ ــقط جنیـــن بـ ــای سـ ــر ادعـ ــال خبـ مثـ

ســـوی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــن شهرســـتان تکذیـــب شـــد. 
ـــا گالیـــه برخـــی ســـاکنان روســـتای ویرانـــی شـــاندیز هـــم گفـــت: ایـــن روســـتا بـــه  وی در رابطـــه ب
دو منطقـــه مســـکونی و خـــوش نشـــین)باغ ویـــال( تقســـیم شـــده کـــه بـــه علـــت مصـــرف بـــاالی آب 
در بـــاغ ویالهـــا ، نســـبت بـــه قطـــع آب منطقـــه بـــاغ ویالهـــای پرمصـــرف کـــه غالبـــا دارای اســـتخر 
ـــا حفـــر و تجهیـــز یـــک حلقـــه چـــاه  ـــا حداکثـــر دو مـــاه آینـــده ب ـــی ت هـــم مـــی باشـــند اقـــدام شـــد ول

کســـری آب روســـتا جبـــران خواهـــد شـــد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی در جـــواب یکـــی دیگـــر از اصحـــاب رســـانه میـــزان آب بـــدون درآمـــد در 
اســـتان را 31درصـــد اعـــالم کـــرد کـــه 50درصـــد آن هـــدر رفـــت واقعـــی و مابقـــی هـــدر رفـــت 

مجـــازی اســـت.
وی همچنیـــن گفـــت: 30درصـــد جمعیـــت تحـــت پوشـــش آبفـــای خراســـان رضـــوی در هفـــت 

ــتی فاضـــالب برخوردارنـــد. ــع بهداشـ ــع آوری ودفـ ــات جمـ ــتان از خدمـ ــهر اسـ شـ

دالیل کسری آب در روستاها و معرفی شهرهای دچار تنش آبی 
در خراسان رضوی

درپاسخ مدیرعامل آبفا خراسان رضوی به اصحاب رسانه عنوان شد: 
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مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی در گفتگـــو بـــا 
خبرنـــگار ایســـنا از ارتقـــاء شـــرایط تامیـــن آب شـــرب 700روســـتا در ایـــن 

استان خبر داد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی افـــزود: مشـــکل تامیـــن آب شـــرب ایـــن تعـــداد روســـتا 
پـــس از اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب شـــهری و 
روســـتایی  بـــا تـــالش بـــی وقفـــه همـــکاران  و بـــا وجـــود کمبـــود منابـــع مالـــی رفـــع 
ـــن حـــوزه محســـوب مـــی  ـــه اقـــدام بزرگـــی در ای ـــه اســـت ک ـــا کاهـــش یافت شـــده و ی
شـــود. وی خاطـــر نشـــان کـــرد: بخشـــی از ایـــن روســـتا هـــا مربـــوط بـــه شهرســـتان 
هـــای  تریـــت جـــام ، ســـبزوار ، بردســـکن ، خـــواف و نیشـــابور مـــی باشـــد کـــه مدیـــران 
و همـــکاران ایـــن مناطـــق بـــا دســـت خالـــی مشـــکل آب شـــرب ســـاکنان روســـتایی را 

حـــل کردنـــد کـــه جـــای تقدیـــر دارد.  
ـــا اشـــاره بـــه ســـقایی  دو هـــزار و 800 روســـتا توســـط آبفـــا خراســـان رضـــوی    وی ب
گفـــت: 91درصـــد روســـتاهای بـــاالی 20 خانـــوار تحـــت پوشـــش آبفـــا قـــرار دارنـــد 
ــر  ــه بـ ــوند کـ ــی شـ ــردان اداره مـ ــود گـ ــورت خـ ــه صـ ــم بـ ــده هـ ــد باقیمانـ و 9درصـ
ــد  ــا خواهنـ ــل آبفـ ــم تحویـ ــتا هـ ــداد روسـ ــن تعـ ــنانداری ایـ ــات اسـ ــاس مصوبـ اسـ

شـــد.
وی اعـــالم کـــرد: 200 روســـتای اســـتان بـــه طـــور دائـــم و بیـــن 70 تـــا 80 روســـتا 
هـــم بـــه شـــکل متغیـــر بـــا تانکـــر آبرســـانی مـــی شـــوند  و در شـــرایط اضطـــرار هـــم 
13 دســـتگاه تانکـــر کمکـــی توســـط اســـتانداری در اختیـــار آبفـــا قـــرار مـــی گیـــرد.
علـــوی همچنیـــن از اختصـــاص هـــزارو 20میلیاردریـــال اعتبـــار صنـــدوق توســـعه 
ملـــی بـــرای تکمیـــل 28 مجتمـــع آبرســـانی روســـتایی  در اســـتان خبـــر داد کـــه 

تعـــدادی از ایـــن مجتمـــع هـــا در ســـال جـــاری بـــه بهـــره بـــرداری خواهـــد رســـید. 
ـــن  ـــروژه هـــای آبرســـانی و تامی ـــی اجـــرای پ ـــع مال ـــن مناب ـــه راه هـــای تامی وی از جمل
آب در اســـتان را اســـتفاده از ظرفیـــت خیریـــن و ســـرمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی 
اعـــالم کـــرد کـــه در دســـتور کار آبفـــا اســـتان قرارگرفتـــه و نتایـــج خوبـــی هـــم در 

ایـــن بخـــش عایـــد شـــده اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه آبفـــا صرفـــًا موظـــف بـــه تامیـــن آب شـــرب و بهداشـــتی مشـــترکان 
مـــی باشـــد و تعهـــدی در قبـــال آب دام نـــدارد از مصـــرف آب بهداشـــتی و شـــرب 

بـــرای دام و آبیـــاری بـــاغ بـــه عنـــوان چالـــش حـــوزه آب روســـتا نـــام بـــرد.
علـــوی  یـــاد آور شـــد: در هـــر شـــبانه روز 120لیتـــرآب بـــرای هـــر مشـــترک  از 
طریـــق شـــبکه و یـــا تانکرتامیـــن مـــی شـــود در حالیکـــه بخشـــی از ایـــن ســـهمیه 
صـــرف دام و طیـــور شـــده و کمبـــود آب را بعضـــا در روســـتاهای انتهـــای خـــط مجتمـــع 

هـــای آبرســـانی باعـــث مـــی شـــود. 
وی در ادامـــه از نحـــوه عملکـــرد برخـــی اصحـــاب رســـانه در خصـــوص مشـــکل آب 
شـــرب روســـتاها بـــه ویـــژه روســـتای بشـــیرآباد شهرســـتان تربـــت جـــام گالیـــه  کـــرد 
و متذکـــر شـــد: اطـــالع رســـانی یـــک ســـویه باعـــث تضییـــع زحمـــات شـــبانه روزی 
ــن آب  ــه در تامیـ ــای تابعـ ــره دو و امورهـ ــای تبصـ ــرکت هـ ــان شـ ــران و کارکنـ مدیـ

روســـتاها بـــا وجـــود کمبودهـــا و نیـــز نگرانـــی روســـتائیان مـــی شـــود.
وی گفـــت: آبفـــا خراســـان رضـــوی پـــس از طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی و قبـــل از رســـانه 
ای شـــدن مشـــکل آب ایـــن روســـتا و دیگـــر روســـتاهای اســـتان کار طراحـــی پـــروژه 
هـــای آبرســـانی بـــه روســـتا هـــا  و راه هـــای تامیـــن منابـــع مالـــی را بـــا جدیـــت فـــراوان 

شـــروع کـــرده اســـت و همچنـــان دنبـــال مـــی کنـــد.

ارتقاء شرایط تامین آب 700روستا در خراسان رضوی
پس از ادغام شرکت های آبفا شهری و روستایی انجام شد:
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مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی ضمـــن تاکیـــد 
براینکـــه  امنیـــت روانـــی همـــکاران در اولویـــت قـــرار دارد ، راهبـــرد 
شـــورای معاونیـــن را تمرکـــز ســـبد بیمـــه ای شـــرکت در بیمـــه ای اعـــالم 

کرد که طرف حساب درمان می باشد.
ســـیدابراهیم علـــوی در جلســـه شـــورای درمـــان شـــرکت کـــه بـــه منظـــور انتخـــاب 
شـــرکت بیمـــه گـــر درمـــان کارکنـــان برگـــزار شـــد بـــا تشـــریح شـــرایط آبفـــا 
ـــواده هـــای  ـــرای خواســـته هـــای همـــکاران و خان درگزینـــش شـــرکتی متناســـب ب
آنـــان در حـــوزه درمـــان اظهـــار داشـــت: کارکنـــان شـــرکت آبفـــا بـــا توجـــه بـــه 
ـــون و 300هـــزار جمعیـــت شـــهری و  ـــر ســـقایی ســـه میلی وظیفـــه ســـنگین و خطی
روســـتایی در ســـطح اســـتان خراســـان رضـــوی نبایســـتی هیـــچ دغدغـــه بـــه ویـــژه 
ــر  ــان تاثیـ ــی آنـ ــرد و کارآیـ ــه برعملکـ ــرا کـ ــند چـ ــته باشـ ــان داشـ در بخـــش درمـ

مـــی گـــذارد.

در ایـــن نشســـت رئیـــس اداره بیمـــه و درمـــان شـــرکت هـــم از گســـترش 
بدنـــه آبفـــا بـــه لحـــاظ نیـــروی انســـانی  در پـــی اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی 
شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی خبـــر داد و گـــزارش جلســـات 

متعـــدد شـــورای درمـــان بـــا شـــرکت هـــای بیمـــه گـــر را بـــه اطـــالع رســـاند.
مســـعود محمـــدی بـــا بیـــان خواســـته هـــای شـــورای درمـــان از نماینـــدگان شـــرکت 

بیمـــه گـــر هـــم خواســـت نقطـــه نظـــرات خـــود را اعـــالم کننـــد.
ــد:  ــان کردنـ ــر نشـ ــش خاطـ ــد پرسـ ــرح چنـ ــا طـ ــز بـ ــه نیـ ــرکت بیمـ ــدگان شـ نماینـ
ــز  ــق مرکـ ــتی از طریـ ــر بایسـ ــی دیگـ ــرای برخـ ــتان  و بـ ــات در اسـ ــی تصمیمـ برخـ

ــود. ــف شـ ــب تکلیـ کسـ
ــکاران،  ــه همـ ــرارداد بیمـ ــت قـ ــام مهلـ ــه اتمـ ــه بـ ــا توجـ ــد بـ ــرر شـ ــه مقـ در خاتمـ
ــر متقاضـــی  ــه گـ ــای بیمـ ــایر شـــرکت هـ ــار سـ ــای طـــرف مقابـــل در کنـ دیـــدگاه هـ

بررســـی و نتیجـــه در اســـرع وقـــت اعـــالم شـــود.

 امنیت روانی همکاران در اولویت قرار دارد
 تاکید مدیرعامل آبفا خراسان رضوی:
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مدیـــران و کارشناســـان حـــوزه نگهـــداری و تعمیـــرات آب و فاضـــالب شـــرکت 
و فاضـــالب خراســـان رضـــوی و مشـــهد جلســـه نشســـت هـــم  هـــای آب 

اندیشی برگزار کردند.
ــی  ــه میزبانـ ــداری بـ ــرات و نگهـ ــروه تعمیـ ــات کارگـ ــرو مصوبـ ــه پیـ ــه کـ ــن جلسـ در ایـ
ــرداری و  ــره بـ ــر بهـ ــر دفتـ ــل مدیـ ــلطانی اصـ ــد سـ ــد محمـ ــزار شـ ــهد برگـ ــای مشـ آبفـ
توســـعه شـــبکه توزیـــع آبفـــا خراســـان رضـــوی ضمـــن تاکیـــد بـــر اهمیـــت و جایـــگاه 
نگـــه داشـــت برنامـــه ای در تاسیســـات بســـیار حســـاس آبرســـانی و تاثیـــر آن در 
ــره بـــرداری  ــای بهـ ــه هـ ــای عملیاتـــی و کاهـــش هزینـ افزایـــش بهـــره وری فرآیندهـ
گفـــت : یکـــی از اهـــداف تبییـــن شـــده ایـــن دفتـــر اســـتقرار و پیـــاده ســـازی سیســـتم 

ــه اســـت. ــای تابعـ ــتان هـ ــطح شهرسـ ــگیرانه در سـ ــرات پیشـ ــداری و تعمیـ نگهـ
ســـپس ســـفری مدیـــر دفتـــر نگهـــداری و تعمیـــرات آبفـــای مشـــهد بـــه رونـــد شـــکل 
گیـــری ، پیـــاده ســـازی و اســـتقرار ســـامانه درایـــن شـــرکت اشـــاره کـــرد و خواســـتار 

تـــداوم برگـــزاری ایـــن جلســـات شـــد.
در ادامـــه روســـای گـــروه هـــای دفتـــر بهـــره بـــرداری شـــبکه نقطـــه نظـــرات خـــود را در 

موضوعـــات مرتبـــط ارائـــه دادنـــد.
ــا خراســـان رضـــوی  بـــه گفتـــه رییـــس گـــروه تعمیـــرات و نگهـــداری تاسیســـات آبفـ
تشـــریح جزئیـــات ســـامانه هـــا و نـــرم افزارهـــای pm و GIS و حـــوادث شـــبکه توســـط 

کارشناســـان شـــرکت آبفـــای مشـــهد از دیگـــر برنامـــه هـــای ایـــن نشســـت بـــود.
علـــی کیـــوان بـــا بیـــان اینکـــه دیـــدار مســـؤلین ســـابق PM شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب 
ـــه راهـــکاری  ـــه پیشـــنهادها و ارائ ـــات و ارای ـــادل تجربی ـــرای تب شـــهری و روســـتایی ب
عملیاتـــی نیـــز از جملـــه اقدامـــات گـــروه نگـــه داری و تعمیـــرات شـــبکه توزیـــع مـــی 
ـــرات تاسیســـات در 31  باشـــد، خاطـــر نشـــان کـــرد: ســـامانه جامـــع نگـــه داری و تعمی
ــاده  ــاری پیـ ــال جـ ــاه سـ ــهریور مـ ــان شـ ــا پایـ ــوی تـ ــان رضـ ــتان خراسـ ــتان اسـ شهرسـ

ســـازی مـــی شـــود.

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران و کارشناسان حوزه 
نگهداری و تعمیرات آبفای خراسان رضوی و مشهد
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بـــه گفتـــه مدیرعامـــل شـــركت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی تعـــداد 
ـــا تانکـــر آبرســـانی مـــی شـــوند  از ابتـــدای  روســـتاهایی کـــه در ایـــن اســـتان ب
ــه  ــوم کاهـــش یافتـ ــک سـ ــر از یـ ــه کمتـ ــون بـ ــم تاکنـ ــت یازدهـ ــت دولـ فعالیـ

است.
ــتا در  ســـید ابراهیـــم علـــوی افـــزود: در ابتـــدای دولـــت یازدهـــم یـــک هـــزار روسـ
ـــا تانکـــر ســـیار آب رســـانی مـــی شـــدند کـــه ایـــن رقـــم بـــه  حـــدود 280  ایـــن اســـتان ب

روســـتا کاهـــش یافتـــه اســـت.
ـــا تانکـــر آب رســـانی مـــی شـــوند، 66 هـــزار  وی جمعیـــت ســـاکن در  روســـتاهایی کـــه ب
ـــه صـــورت  ـــن تعـــداد 130 روســـتا ب ـــار داشـــت: از ای نفـــر جمعیـــت اعـــالم کـــرد و اظه

دائـــم و 150 روســـتا بـــه شـــکل فصلـــی بـــا تانکـــر آبرســـانی می شـــود.
علـــوی خاطـــر نشـــان کـــرد: بـــرای برخـــورداری ایـــن روســـتاها از آب پایـــدار در قالـــب 
ـــار از محـــل صنـــدوق توســـعه  ـــال اعتب ـــارد ری مجتمع هـــای آبرســـانی، هـــزارو20 میلی
ملـــی اختصـــاص یافتـــه اســـت کـــه تعـــدای از ایـــن مجتمـــع هـــا در ســـال جـــاری بـــه بهـــره 

بـــرداری خواهـــد رســـید.
 

وی اظهـــار كـــرد: شـــاخص برخـــورداری از آب ســـالم و بهداشـــتی در روســـتاهای 
خراســـان رضـــوی اکنـــون 76.7 درصـــد اســـت ، درحالیکـــه  ایـــن رقـــم در ابتـــدای 

ــود. ــد بـ ــم 66 درصـ ــت یازدهـ دولـ
مدیرعامـــل آبفـــای خراســـان رضـــوی بـــا اشـــاره بـــه رشـــد بیـــش از 10 درصـــدی 
جمعیـــت روســـتایی برخـــوردار از آب ســـالم و بهداشـــتی در خراســـان رضـــوی  از 
ابتـــدای دولـــت یازدهـــم تاكنـــون گفـــت:  در ابتـــدای دولـــت یازدهـــم جمعیـــت 

برخـــوردار از آب ســـالم و بهداشـــتی در روســـتاهای اســـتان حـــدود 906هـــزار 
ـــر  ـــون و پنجـــاه و ســـه هـــزار نف ـــک میلی ـــه بیـــش از ی ـــه طـــی هفـــت ســـال ب ـــود ك ـــر ب نف

افزایـــش یافتـــه اســـت.
ســـید ابراهیـــم علـــوی از افزایـــش  28  درصـــدی حجـــم  مخـــازن ذخیـــره  آب 
روســـتایی طـــی ایـــن مـــدت خبـــر داد و گفـــت: حجـــم كل مخـــازن ذخیـــره آب در 
ــه 67  ــت کـ ــب اسـ ــر مکعـ ــدود 307 هزارمتـ ــر حـ ــال حاضـ ــتان در حـ ــتاهای اسـ روسـ

هـــزار متـــر مكعـــب آن در هفـــت ســـال گذشـــته ایجـــاد شـــده اســـت. 
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه قبـــل از دولـــت یازدهـــم هیـــچ یـــک از روســـتاهای اســـتان از 
سیســـتم جمـــع آوری و دفـــع بهداشـــتی فاضـــالب برخـــوردار نبودنـــد  افـــزود: طـــی 
ایـــن مـــدت 9 پـــروژه فاضـــالب روســـتایی بـــا جمعیـــت 16هـــزارو 500 نفـــر در برنامـــه 
کاری شـــرکت قرارداشـــت کـــه تاکنـــون 3  پـــروژه مشـــتمل بـــر 3هـــزارو860 نفـــر 

بطـــور کامـــل  اجـــرا شـــده اســـت.
ــتایی  ــهری و روسـ ــای شـ ــرکت های آبفـ ــازی شـ ــه سـ ــرح یکپارچـ ــه طـ ــاره بـ ــا اشـ وی  بـ
ادامـــه داد: ایـــن طـــرح بـــا هـــدف هـــم افزایـــی در منابـــع آب و افزایـــش بهـــره  وری 

توســـط وزارت نیـــرو در کشـــور عملیاتـــی شـــده اســـت.
ســـید ابراهیـــم علـــوی افـــزود: بدیـــن ترتیـــب از ابتـــدای ســـال جـــاری ایـــن شـــرکت 
عـــالوه بـــر آبرســـانی بـــه 72 شـــهر بـــا یـــک میلیـــون و  800 هـــزار نفـــر جمعیـــت، وظیفـــه 
ـــا جمعیـــت یـــک میلیـــون و 300 هـــزار نفـــر را  آبرســـانی بـــه 2 هـــزار و 400 روســـتا ب

نیـــز  بـــر عهـــده گرفتـــه اســـت.
ــد  ــترك حـــدود 11 درصـ ــزار و 928 مشـ ــا 569 هـ ــرکت بـ ــد:این شـ ــاد آور شـ وی یـ

ــتایی كشـــور را ســـقایی مـــی کنـــد. مشـــتركان آب و فاضـــالب روسـ

 تعداد روستاهای  تامین "آب تانکری "در خراسان رضوی 
به یک سوم کاهش یافت
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مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی در دیـــدار 
نماینـــده مـــردم شـــهرهای طرقبـــه ، شـــاندیز، 
گلبهـــار ، چنـــاران و گلمـــکان اقدامـــات انجـــام 
روســـتاهای  و  شـــهرها  آب  تامیـــن  نیازهـــای  و  شـــده 
منطقـــه را تشـــریح و بـــر تـــالش و همـــکاری ایـــن نماینـــده 
و مدیـــران حـــوزه انتخابیـــه در جـــذب ســـرمایه گـــذار 
بخـــش خصوصـــی بـــرای اجـــرا و تکمیـــل پـــروژه هـــای 

فاضالب این شهرها تاکید کرد. 
ســـید ابراهیـــم علـــوی اظهـــار داشـــت: همـــکاران آبفـــا 
بـــه طـــور دائـــم و شـــبانه روزی در تـــالش بـــرای تامیـــن 
ــه  ــه  بـ ــوزه انتخابیـ ــتاهای حـ ــهرها و روسـ ــرب شـ آب شـ
ــند  ــی باشـ ــاندیز مـ ــه شـ ــی طرقبـ ــهرهای ییالقـ ــژه شـ ویـ
ـــر بومـــی  ـــاغ ویالهـــا و حضـــور ســـاکنان غی ـــی توســـعه ب ول
در روزهـــای پایانـــی هفتـــه ، رونـــد تامیـــن و توزیـــع آب  

را بـــا مشـــکل مواجـــه مـــی ســـازد.
وی افـــزود: ایـــن در حالـــی اســـت کـــه کمبـــود اعتبـــار از 
یـــک ســـو و کاهـــش منابـــع آبـــی از ســـوی دیگـــر نتوانســـته 
و  بـــه شـــهروندان  اســـت در رونـــد خدمـــت رســـانی 

روســـتائیان خللـــی ایجـــاد کنـــد.
ــه  ــه خانـ ــداث تصفیـ ــق احـ ــرح موفـ ــه طـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
جدیـــد شـــهر گلبهـــار بـــا ســـرمایه گـــذار بخـــش خصوصـــی، 
خواســـتار پیگیـــری نماینـــده مـــردم و اعضـــای شـــورا 
ــذار  ــرمایه گـ ــی سـ ــذب و معرفـ ــرای جـ ــالمی بـ ــای اسـ هـ
در اجـــرای شـــبکه و ســـاخت تصفیـــه خانـــه فاضـــالب 
ــه نماینـــده شـــد. نماینـــده  ــوزه انتخابیـ در شـــهرهای حـ
مـــردم شـــهرهای طرقبـــه ، شـــاندیز، گلبهـــار، چنـــاران و 
گلمـــکان هـــم  از وســـعت ، جمعیـــت و پراکندگـــی مناطـــق 
و برخـــورداری از امکانـــات گردشـــگری ، بـــه عنـــوان 
ویژگـــی ایـــن شـــهرها نـــام بـــرد و خواســـتار نـــگاه ویـــژه 

آبفـــا  بـــه حـــوزه آب شـــرب ایـــن مناطـــق شـــد.
برخـــی  بـــه  همچنیـــن  امامـــی  زاده  عبـــاس  حســـین 
ایجـــاد  بـــرای  خـــود  انتخابیـــه  حـــوزه  هـــای  پتانســـیل 
صنعـــت  بخـــش  در  گـــذاری  ســـرمایه  هـــای  فرصـــت 
ـــر همـــکاری آبفـــا ، آب منطقـــه ای  گردشـــگری اشـــاره و ب
ـــع طبیعـــی از طریـــق مهـــار و اســـتفاده از آب هـــای  و مناب
ســـطحی  در جهـــت رونـــق اقتصـــادی منطقـــه تاکیـــد کـــرد.

توسعه باغ ویالها و حضور ساکنان غیر بومی  
روند تامین و توزیع آب  در مناطق  ییالقی را مشکل کرده است

 تولید آب شرب در برخی روستاهای خراسان رضوی 
بیش از دو برابر سرانه تعریف شده است

مدیر عامل آبفا خراسان رضوی 
در دیدار نماینده مردم شهرهای طرقبه ، شاندیز، گلبهار ، چناران و گلمکان:

 مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان 
رضـــوی در پاســـخ بـــه درخواســـت مدیـــر امـــور 
تـــوان  افزایـــش  بـــرای  بردســـکن  آبفـــای 
تولیـــد آب در برخـــی روســـتاهای ایـــن شهرســـتان 
تاکیـــد کـــرد :آبفـــا صرفـــا وظیفـــه تامیـــن آب شـــرب و 
و  دام  نـــه  دارد  برعهـــده  را  مشـــترکان  بهداشـــت 
طیور.ســـید ابراهیـــم علـــوی در جلســـه تامیـــن و گـــذر 
از بحـــران آب ســـال 99 بردســـکن افـــزود: بعضـــا در 
بـــرای  آب  288لیتـــر  تـــا  روســـتاها  از  تعـــدادی 
هرمشـــترک در شـــبانه روزتولیـــد مـــی شـــود کـــه ایـــن 

رقم بیش از دو برابر سرانه تعریف شده است.
بـــه گفتـــه وی ایـــن افزایـــش تولیـــد در واحدهـــای 
دامـــداری و پـــرورش طیـــور روســـتاها مصـــرف مـــی 
شـــود در حالیکـــه متولـــی تامیـــن آب صنعـــت دامـــداری 

آبفـــا نیســـت.
وی در همیـــن زمینـــه بـــر برنامـــه ریـــزی مدیریـــت 
آبفـــا  مدیـــران  توســـط  روســـتاها  در  آب  مصـــرف 
تاکیـــد کـــرد و خواســـتار شـــروع گفتمـــان بـــا موضـــوع 
در  دام   و  شـــرب   آب  تامیـــن  حقوقـــی  مســـئولیت 

ــا شـــد. ــتان هـ شـــورای حفاظـــت از منابـــع آب شهرسـ
ــوده  ــای فرسـ ــبکه هـ ــالح  شـ ــن گفـــت: اصـ وی همچنیـ
ــکان  ــه امـ ــره سـ ــع تبصـ ــل منابـ ــهرها  از محـ آب در شـ

پذیـــر اســـت.
در ایـــن جلســـه مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان 
بردســـکن منابـــع تامیـــن آب شـــرب چهـــار شـــهر و75 
روســـتای شهرســـتان بـــا جمعیـــت 75هـــزار و 721 
را 39 حلقـــه چـــاه ، 9 چشـــمه  و6رشـــته قنـــات اعـــالم 

ـــرد. ک
حســـین مهـــدوی اولیایـــی مشـــکل عمـــده حـــوزه آب 
شـــهر بردســـکن را فرســـودگی خـــط انتقـــال قنـــات 
نوبهـــار دانســـت و خاطـــر نشـــان کـــرد: در صـــورت 
اصـــالح هـــزارو 300متـــر از ایـــن خـــط ، شـــهر بردســـکن 

بـــه دبـــی قابـــل قبولـــی مـــی رســـد.
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت اســـتحصال آب 
دردیگرشـــهرها و  مجتمـــع هـــای آبرســـانی روســـتایی 
بـــه ارائـــه چنـــد پیشـــنهاد و راهـــکار پرداخـــت کـــه 
ــرار  ــی قـ ــد و بررسـ ــورد نقـ ــه مـ ــای جلسـ ــط اعضـ توسـ

گرفـــت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
در جلسه تامین و گذر از بحران آب سال 99 بردسکن:
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همگانـــی   آمـــوزش  و  عمومـــی  روابـــط  دفتـــر  مدیـــر 
ــان رضـــوی گفـــت: بـــه  شـــرکت آب و فاضـــالب خراسـ
مناســـبت هفتـــه صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب و بـــرق 
واســـتفاده  بهینـــه  از منابـــع آبـــی ، مســـابقه اســـتند آپ کمـــدی  
ویـــژه هنرمنـــدان هنرهـــای نمایشـــی اســـتان برگـــزار مـــی 

شود.
ســـعید روزی موضوعـــات ایـــن مســـابقه را مدیریـــت مصـــرف 
ــی ، آب  ــم آبـ ــده ، کـ ــه آینـ ــگاه بـ ــواده ، آب ونـ آب  ، آب درخانـ
ــزود: اداره  ــرد و افـ ــالم کـ ــانه اعـ ــت و آب و رسـ ــط زیسـ ومحیـ
کل فرهنـــگ وارشاداســـالمی و دفترروابـــط عمومـــی وآمـــوزش 
همگانـــی شـــرکت آب وفاضـــالب خراســـان رضـــوی و شـــرکت 

ــالمی  ــاد اسـ ــگ وارشـ ــره دو، اداره فرهنـ ــالب تبصـ آب وفاضـ
و انجمـــن هنرهـــای  نمایشـــی شهرســـتان تربـــت حیدریـــه در 

برگـــزاری ایـــن مســـابقه همـــکاری دارنـــد.
تکـــراری  غیـــر  بایســـتی  آثارارســـالی  داشـــت:  اظهـــار  وی 
دارای کیفیـــت تصویـــر و صـــدای  مناســـب و حداکثـــر 10 
دقیقـــه باشـــد. وی متقاضیـــان را ازارســـال آثارمربـــوط بـــه 
جشـــنواره هـــای دیگـــر برحـــذر داشـــت و از آنـــان خواســـت 
آثـــار خـــود را حداکثـــر تـــا 16تیرمـــاه جـــاری بـــه آدرس آیـــدی  

بفرســـتند.  @torbattheater
بـــه گفتـــه روزی بـــه پنـــج نفـــراز برگزیـــدگان لـــوح تقدیـــر و 
مبلـــغ هشـــت میلیـــون ریـــال جایـــزه نقـــدی اهـــدا مـــی شـــود.

مسابقه استند آپ کمدی با موضوع آب  در خراسان رضوی 
برگزار می شود 

ــامانه  ــازی سـ ــاده سـ ــرورت پیـ ــه ضـ ــه بـ ــا توجـ بـ
عقـــد  در  توانمنـــد  و  کارآ  افـــزاری  نـــرم 
قراردادهـــای آتـــی بهـــره بـــرداری ، راهبـــری و 
ــا حضـــور  نگهـــداری تاسیســـات آب شـــرب جلســـه ای بـ
مدیرعامـــل شـــرکت خصوصـــی در آبفـــا خراســـان رضـــوی  

برگزار شد.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه علـــی کیـــوان رییـــس گـــروه 
ــی  ــع توضیحاتـ ــات توزیـ ــرات تاسیسـ ــداری و تعمیـ نگهـ
ــام شـــرکت  ــازی و ادغـ در خصـــوص رونـــد یکپارچـــه سـ
هـــای آبفـــای شـــهری و روســـتایی ، ماهیـــت قراردادهـــای 
جـــاری و آتـــی راهبـــری و نگهـــداری و شـــهری ارائـــه داد و 
بـــر  ضـــرورت اســـتقرار ســـامانه نـــرم افـــزاری پاســـخگوی 
نیـــاز هـــای شـــرکت در ابعـــاد جمـــع آوری و ثبـــت داده هـــا 
، گـــزارش گیـــری ، صـــدور صـــورت وضعیـــت ، قابلیـــت 
کنتـــرل و نظـــارت توســـط کارشناســـان امـــوری و ســـتادی 
ـــد کـــرد. ـــا ســـامانه GIS تاکی و قابلیـــت لینـــک شـــدن ب

ـــرداری و توســـعه شـــبکه  ـــر دفتـــر بهـــره ب در ادامـــه مدی

ـــاد  ـــه احتمـــال زی ـــع آبفـــا خراســـان رضـــوی گفـــت : ب توزی
ـــری  ـــاه ســـال جـــاری قراردادهـــای راهب ـــدای مهرم از ابت
و تاسیســـات در کلیـــه امورهـــای تابعـــه اســـتان منعقـــد 
خواهـــد شـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه حجـــم اعتبـــارات ایـــن 
ــه  ــکاران مربوطـ ــرد پیمانـ ــارت برعملکـ ــا ، نظـ قراردادهـ
جـــزو اولویـــت هـــای حـــوزه معاونـــت بهـــره بـــرداری و 

توســـعه آب خواهـــد بـــود. 
محمـــد ســـلطانی اصـــل افـــزود : قابلیـــت تحلیـــل و آنالیـــز 

گـــزارش هـــا نیـــز مـــورد تقاضاســـت .
در ادامـــه روســـای گـــروه هـــای بهـــره بـــرداری شـــبکه 
و  نگهـــداری  و  انتقـــال  خطـــوط  و  منابـــع   ، توزیـــع 
تعمیـــرات تاسیســـات تولیـــد بـــه بیـــان نقطـــه نظـــرات 
و پیشـــنهادهای خـــود پرداختنـــد ودر پایـــان بهمنـــش 
مدیـــر عامـــل شـــرکت فکـــر آذیـــن دانـــش گوهـــر بـــا 
تشـــریح امکانـــات و قابلیـــت هـــای نـــرم افـــزار نگهـــداری 
و تعمیـــرات آبفـــا پـــارس نـــت  ، آمادگـــی خـــود را بـــرای 
ـــا آبفـــا اســـتان اعـــالم کـــرد. همـــکاری و توســـعه تعامـــل ب

سامانه نرم افزار عقد قرارداد درحوزه تاسیسات آب آبفا 
خراسان رضوی پیاده سازی می شود
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چالـــش هـــای بخـــش آب شـــرب حـــوزه  انتخابیـــه 
ــاد در  ــح آبـ ــرز و صالـ ــاد ، باخـ ــام ،  تایبـ تربـــت جـ
جلســـه ویدئوکنفرانـــس مدیرعامـــل شـــرکت 
مهندســـی آبفـــا کشـــور و نماینـــده مـــردم ایـــن شـــهرها 
در مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا مدیرعامـــل شـــرکت آب 
و فاضـــالب خراســـان رضـــوی بررســـی و بـــه تصویـــب 
چنـــد مصوبـــه بـــرای ارتقـــاء کیفـــی و کمـــی آب شـــرب 

شهروندان و روستائیان منجر شد.
و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل  ابتـــدا  نشســـت  ایـــن  در 
وضعیـــت  از  گزارشـــی  رضـــوی   خراســـان  فاضـــالب 
ــتاهای ایـــن  ــع تولیـــد و توزیـــع آب شـــهرهاو روسـ منابـ
ــد  ــه چنـ ــا ارائـ ــاند و بـ ــالع رسـ ــه اطـ ــا را بـ ــتان هـ شهرسـ
ـــارات صنـــدوق  عـــدد و رقـــم ، خواســـتار تخصیـــص اعتب
رفـــع  بـــرای  آبـــی  تنـــش  بـــا  مقابلـــه  و  ملـــی  توســـعه 
ـــت  ـــاد صول ـــت جـــام و احمـــد آب مشـــکالت شـــهر هـــای ترب
، 25روســـتا فاقـــد شـــبکه و غیـــر تحـــت پوشـــش بـــاالی 
20 خانـــوار ، مجتمـــع هـــای ســـمیع آبـــاد و گل اللـــه و 
روســـتا قلعـــه گک در شهرســـتان تربـــت جـــام شـــد.

ــود  ــا وجـ ــرکت بـ ــن شـ ــوی افزود:ایـ ــم علـ ــید ابراهیـ سـ
کمبـــود منابـــع مالـــی پـــروژه هـــای آبرســـانی را بـــه هـــر 
شـــکل ممکـــن و حتـــی ایجـــاد دیـــون راهبـــری کـــرده 

اســـت .
ــح  ــرز و صالـ ــاد ، باخـ ــام ،  تایبـ ــت جـ ــردم تربـ ــده مـ نماینـ
آبـــاد درمجلـــس شـــورای اســـالمی هـــم  از شناســـایی 24 
روســـتای فاقـــد شـــبکه و 30 روســـتای دارای شـــبکه 
ـــرداد .  ـــود آب شـــرب در منطقـــه خب ـــا کمب ـــی مواجـــه ب ول
جلیـــل رحیمـــی جهـــان آبـــادی بـــر تامیـــن اعتبـــارات مـــورد 
نیـــاز پـــروژه هـــای آبرســـانی و تـــالش مجموعـــه وزارت 
نیـــرو بـــرای بهبـــود شـــرایط تامیـــن آب حـــوزه انتخابیـــه 

ـــد کـــرد. ـــژه روســـتاها تاکی ـــه وی خـــود ب
حمیـــد رضـــا جانبـــاز مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب 
کشـــور نیـــز نســـبت بـــه تامیـــن اعتبـــار پـــروژه هـــای 
آبرســـانی از محـــل صنـــدوق توســـعه ملـــی قـــول مســـاعد 
طریـــق  از  اعتبـــار  تخصیـــص  موضـــوع  گفـــت:  و  داد 
ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی را نیـــز پیگیـــری 

ــرد ــد کـ خواهـ

مصوبات رفع چالش های آب شرب شهرها و روستاهای تربت جام

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان 
رضـــوی بـــر  اختصـــاص منابـــع صنـــدوق توســـعه 
ـــدار روســـتاهای مواجـــه  ـــی در تامیـــن آب پای مل

با تنش آبی در این استان تاکید کرد.
نماینـــدگان  بـــا  نشســـت  در  علـــوی  ابراهیـــم  ســـید 
اقدامـــات  بـــه  اشـــاره  بـــا  ســـبزوار  انتخابیـــه  حـــوزه 
انجـــام شـــده بـــرای بهبـــود شـــرایط تامیـــن آب شـــرب 
روســـتاها پـــس از ادغـــام شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب 
شـــهری و روســـتایی اعـــالم کـــرد: ایـــن شـــرکت بـــا وجـــود 
کمبـــود منابـــع اعتبـــاری و ایجـــاد دیـــون ، آبرســـانی بـــه 
روســـتاهای مشـــکل دار را بـــا بســـیج  امکانـــات آغـــاز 

ــت. ــرده اسـ کـ
وی بـــا اشـــاره بـــه 26هـــزار کیلومترخطـــوط و شـــبکه 
4هـــزار  و  400روســـتا  و  هـــزار  دو  در  آب  توزیـــع 
کـــرد:  اعـــالم  پوشـــش  تحـــت  72شـــهر  در  کیلومتـــر 
ــال قدمـــت  ــا بیـــش از 30سـ ــراژ بـ ــن متـ ــد ایـ 50درصـ

بـــه تعویـــض و اصـــالح دارد. نیـــاز 
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: آبفـــای اســـتان هزینـــه تامیـــن آب 

تـــک روســـتاها را بـــه هـــر شـــکل ممکـــن تامیـــن مـــی کنـــد 
ولـــی در مـــورد مجتمـــع هـــای آبرســـانی کـــه بعضـــا چندیـــن 
روســـتا بـــا چندهـــزار نفـــر جمعیـــت را آبرســـانی مـــی 
کننـــد  نیـــاز بـــه اعتبـــار کالن دارد کـــه منابـــع صنـــدوق 

توســـعه مـــی توانـــد راهگشـــا باشـــد.
ــورد  ــار مـ ــن اعتبـ ــتار تامیـ ــه خواسـ ــن زمینـ  وی در همیـ
نیـــاز بـــرای شـــروع پـــروژه آبرســـانی از دشـــت بفـــره بـــه 
ســـبزوار شـــامل حفـــر8 حلقـــه چـــاه و ایجـــاد تاسیســـات 

مـــورد نیازشـــد.
محبـــی  بهـــروز  و  عنابســـتانی  اصغـــر  علـــی  ادامـــه  در 
نماینـــدگان حـــوزه انتخابیـــه ســـبزوار کـــه بـــه همـــراه 
شـــهردار و اعضـــای شـــورای اســـالمی شـــهر جغتـــای در 
ایـــن جلســـه حاضـــر شـــده بودنـــد بـــه بیـــان خواســـت 
هـــای شـــهروندان و روســـتائیان در دو بخـــش آب و 
ـــرای پیگیـــری  ـــد و آمادگـــی خـــود را ب فاضـــالب  پرداختن
منابـــع موردنیـــاز اجـــرای پـــروژه هـــای آب و فاضـــالب 
انتخابیـــه  حـــوزه  روســـتایی  مناطـــق  شـــهرو  شـــش 

کردنـــد. ســـبزواراعالم 

منابع صندوق توسعه ملی راهگشای اجرای پروژه های بزرگ 
آبرسانی در خراسان رضوی 

مدیرعامل آبفا استان تاکید کرد:
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  99 ســـال  اول  ماهـــه  ســـه  برتـــر  همـــكاران 
رضـــوی  خراســـان  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت 
جشـــنواره  جدیـــد  هـــای  شـــاخص  براســـاس 

شهید رجایی معرفی شدند.
معـــاون منابـــع انســـانی و تحقیقـــات آبفـــا خراســـان رضـــوی 
ایـــن افـــراد را  نصیـــر خرقانـــی از شـــركت تبصـــره 2 
نیشـــابور همـــكار برتـــر فروردیـــن مـــاه ، مجیـــد بخشـــی از 
امـــور تربـــت جـــام همـــكار برتـــر اردیبهشـــت مـــاه و علـــی 
چشـــمی از امـــور داورزن همـــكار برتـــر خـــرداد مـــاه  99 

معرفـــی کـــرد.
افـــراد  ایـــن  بـــه  محمـــد عبـــاس زاده  ضمـــن تبریـــک 
از شـــركت هـــای تبصـــره 2 و امورهـــای تابعـــه ای كـــه 
نســـبت بـــه معرفـــی همـــكار برتـــر اقـــدام نکـــرده انـــد 
ـــه معرفـــی  ـــه منظـــور ایجـــاد انگیـــزه ، نســـبت ب خواســـت ب
همـــكاران برتـــر هرمـــاه خـــود در بـــازه زمانـــی تعییـــن 
شـــده اقـــدام کننـــد وهرگونـــه نقطـــه نظـــر را در خصـــوص 
بهبـــود شـــاخص هـــای ارزیابـــی همـــكاران برتـــر بـــه ایـــن 

ــد. ــه دهنـ ــت ارائـ معاونـ

همكاران برتر سه ماهه اول سال 99 معرفی شدند  

بـــر  نظـــارت  و  پایـــش  مدیـــر مرکـــز 
آبفـــا  فاضـــالب  و  آب  کیفیـــت 
برگـــزاری  از  رضـــوی   خراســـان 
بهتریـــن  از  عکـــس  تهیـــه  مســـابقه  اولیـــن 
ایستگاه کلرزنی در سطح استان خبرداد.

جـــواد ادیبـــی نیـــا هـــدف از برگـــزاری  ایـــن 
مســـابقه را  ارزیابـــی ایســـتگاه هـــای كلرزنـــی 
و آشـــنایی همـــكاران بـــا تجربیـــات و اقدامـــات 
شـــركت هـــا و امورهـــای تحـــت پوشـــش در 
ســـابق  روســـتایی  و  شـــهری  هـــای   بخـــش 

اعـــالم کـــرد.

بـــه گفتـــه وی امورهـــای باخـــرز- بردســـكن- 
تایبـــاد - تربـــت جـــام -جغتـــای - چنـــاران-
درگـــز-  - داورزن  خوشـــاب-   - خـــواف 
رشتخوار-زاوه-ســـرخس- طرقبـــه شـــاندیز 
و فریمـــان در ایـــن مســـابقه شـــركت کردنـــد. 
وی خاطـــر نشـــان کـــرد : شـــرکت کننـــدگان 
ــابقه از  ایســـتگاه هـــای كلـــرزن  در ایـــن مسـ
 - مایعـــی  كلـــرزن  هـــای  ایســـتگاه   - گازی 
نمـــك  الكترولیـــز  كلـــرزن  هـــای  ایســـتگاه 
بـــه  و....اقـــدام  ســـاختمان  طعام-نمـــای 

کردنـــد. عکاســـی 
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 تربت حیدریه   

نشست مدیر عامل آبفا تربت حیدریه با خبرنگاران:
بهـــره بـــرداری از طـــرح فاضـــالب در تربـــت حیدریـــه بـــه  

52 درصـــد رســـید

ــت  ــه در نشسـ ــالب تربت حیدریـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ مدیرعامـ
در  فاضـــالب  طـــرح  از  بـــرداری  بهـــره  گفـــت:  خبرنـــگاران   بـــا 
ایـــن شـــهر بـــه 52 درصـــد رســـید.صادق یوســـفی در همیـــن 
تربـــت  انشـــعاب فاضـــالب در  واگـــذاری 29هـــزار  از  رابطـــه  
حیدریـــه خبـــرداد و طـــول خطـــوط جمـــع آوری را 230 کیلومتـــر 
ــالم  ــر اعـ ــالب را 10 کیلومتـ ــه فاضـ ــا تصفیه خانـ ــال تـ ــط انتقـ و خـ
ــه  ــه فاضـــالب کـ ــه خانـ ــاب خروجـــی تصفیـ ــه وی پسـ ــه گفتـ کرد.بـ
ــو از ایـــن واحـــد بعمـــل  تـــالش و هزینـــه فراوانـــی بـــرای رفـــع بـ
آمـــد توســـط آزمایشـــگاهی مجهـــز بـــه طـــور دائـــم کنتـــرل مـــی 
ــهری و  ــای شـ ــای آبفـ ــرکت هـ ــام شـ ــه ادغـ ــاره بـ ــا اشـ ــود.وی بـ شـ
روســـتایی خاطـــر نشـــان کـــرد: آبفـــای تربـــت حیدریـــه بـــه 62 
هـــزار مشـــترک شـــهری و 29 هـــزار و 100 مشـــترک روســـتایی 
بیـــان  بـــا  .وی  ارایـــه می دهـــد  در ســـطح شهرســـتان خدمـــات 
اینکـــه تعـــداد زیـــادی از روســـتاهای تربت حیدریـــه بـــه صـــورت 
مجتمـــع آبرســـانی مـــی شـــوند افـــزود: 18 مجتمـــع آبرســـانی در 
نقـــاط روســـتایی شهرســـتان آب مـــورد نیـــاز روســـتائیان را تامیـــن 
می کند.یوســـفی منابـــع  تامیـــن آب در شـــهرتربت حیدریـــه را 
ــاه و 10  ــه چـ ــتاها 54 حلقـ ــمه و در روسـ ــاه و 2 چشـ ــه چـ 36 حلقـ
ـــرد و  ـــر ک ـــه  ذک ـــر برثانی ـــد 910لیت ـــوان تولی ـــا مجمـــوع ت چشـــمه ب
گفـــت: نیـــاز آبـــی شهرســـتان در پیـــک مصـــرف 115لیتـــر برثانیـــه 
اســـت کـــه بـــرای رفـــع کســـری اقـــدام بـــه خریـــد آب مـــی شـــود.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد : از 11 حلقـــه چـــاه موجـــود در دشـــت 
آبـــرود هفـــت حلقـــه چـــاه بـــه دلیـــل خشکســـالی هـــای پـــی در پـــی 
از مـــدار خـــارج شـــده اســـت.مدیرعامل شـــرکت آب و فاضـــالب 
هیـــچ  در  بی آبـــی  تاکنـــون  اینکـــه  بیـــان  بـــا  تربت حیدریـــه 
روســـتای شهرســـتان گـــزارش نشـــده اســـت، افـــزود: بـــا ایـــن 
ـــل  ـــود آب در ســـاعاتی از شـــبانه روز در 35 روســـتا قاب حـــال کمب
ـــردم و دســـتگاه  ـــا از م ـــات شـــرکت آبف مشـــاهده اســـت.وی مطالب

هـــای دولتـــی را 45 میلیـــارد ریـــال عنـــوان کـــرد و از مشـــترکان 
خواســـت بـــرای جلوگیـــری از اخـــالل در رونـــد خدمـــت رســـانی ، 

نســـبت بـــه پرداخـــت قبـــوض خـــود اقـــدام کننـــد.

امام جمعه تربت حیدریه اعالم آمادگی کرد:
بهـــره گیـــری از ظرفیـــت روحانیون بـــرای ترویج فرهنگ 

صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب در تربت حیدریه 

امـــام جمعـــه تربـــت حیدریـــه آمادگـــی ایـــن دفتـــر را بـــرای بهـــره 
گیـــری از ظرفیـــت صددرصـــدی روحانیـــون ، طـــالب و امامـــان 
جمعـــه شـــهر و روســـتاها بـــه منظـــور تبلیـــغ و ترویـــج فرهنـــگ 
صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب اعـــالم کرد.حجـــت االســـالم عصمتـــی 
در دیـــدار مدیـــر عامـــل  ، امـــام جماعـــت و جمعـــی از کارکنـــان 
شـــرکت آب و فاضـــالب تبصـــره دو تربـــت حیدریـــه ،  بـــا مهـــم 
ـــدن فعالیـــت هـــای فرهنگـــی افـــزود:  در صـــورت برگـــزاری  خوان
نمازجمعـــه توصیـــه هـــای الزم بـــه مـــردم شـــریف شهرســـتان در 
خصـــوص صرفـــه جویـــی ارائـــه خواهـــد شـــد.مدیرعامل آبفـــا 
ـــن شـــرکت در تامیـــن  ـــان اقدامـــات ای ـــه بی ـــه هـــم ب ـــت حیدری ترب
ـــا  ـــه ب ـــا راه مقابل ـــاز شـــهر و روســـتاها پرداخـــت و تنه ـــورد نی آب م
مشـــکل کـــم آبـــی را ترویـــج فرهنـــگ مصـــرف بهینـــه آب دانســـت 
و خواســـتار همـــکاری امامـــان جمعـــه مســـاجد شـــهر و روســـتا در 
ایـــن زمینـــه شـــد.صادق یوســـفی افـــزود : باتوجـــه بـــه ادغـــام 
ــت پوشـــش  ــترکین تحـ ــتایی و افزایـــش مشـ ــهری و روسـ آب شـ
ــه  اهمیـــت  ــه بـ ــن آب ،  باتوجـ ــرکت در تامیـ ــن شـ ــکالت ایـ و مشـ
آگاه ســـازی اقشـــار مختلـــف مـــردم در خصـــوص مصـــرف درســـت 
از مصـــارف  پرهیـــز  و  گرمـــا  بهینـــه آب خصوصـــا در فصـــل  و 
غیرضـــروری  گفـــت: امامـــان جمعـــه شـــهر و روســـتاها در خطبـــه 
هـــای نمـــاز مـــردم را بـــه مدیریـــت مصـــرف آب توصیـــه کننـــد.

ـــت   ـــر جمعی ـــزار نف ـــرب دو ه ـــاله آب ش ـــد س ـــکل چن مش
روســـتای احمـــد آبـــاد خزایـــی تربـــت حیدریـــه رفـــع شـــد

بـــا تجهیـــز و راه انـــدازی چـــاه جدیـــد روســـتای احمـــد آبـــاد خزایـــی 
ــر  ــاله    دو هـــزار نفـ بخـــش رخ تربـــت حیدریـــه مشـــکل چنـــد سـ
ـــرداری شـــرکت آب  ـــی ایـــن روســـتا رفـــع شـــد.معاون بهـــره ب اهال

ــا دبـــی  ــاه بـ و فاضـــالب تبصـــره دو تربـــت حیدریـــه عمـــق ایـــن چـ
ــاه  10لیتـــر برثانیـــه را 180 متـــر اعـــالم کـــرد و افـــزود: ایـــن چـ
ســـال قبـــل در فاصلـــه هـــزار متـــری چـــاه قدیـــم حفـــر شـــد ولـــی 
بـــه دلیـــل فاصلـــه زیـــاد از شـــبکه بـــرق تجهیـــز نشـــد.محمود 
اســـماعیلی خاطـــر نشـــان کـــرد: آبفـــا تربـــت حیدریـــه پـــس از 
ادغـــام شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی ، 400 
متـــر خـــط انتقـــال بـــا لولـــه 110 پلـــی اتیلـــن تـــا ورودی شـــبکه 
توزیـــع روســـتا را اجـــرا و اقـــدام بـــه حمـــل و اســـتقرار دیـــزل 
ژنراتـــور KW 250 بـــرای تامیـــن موقـــت بـــرق چـــاه کـــرد.وی 
بـــا بیـــان اینکـــه  ایـــن رونـــد بـــه واســـطه هزینـــه بـــاالی حفاظـــت ، 
تعمیـــر و نگـــه داری و تامیـــن ســـوخت ژنراتـــور نمـــی توانـــد بـــه 
مـــدت طوالنـــی ادامـــه داشـــته باشـــد ، خواســـتار اقـــدام ســـریع 
ـــرق از نزدیـــک  ـــال ب ـــرق در اجـــرا و اتصـــال شـــبکه انتق شـــرکت ب
ـــه اســـماعیلی  ـــد روســـتا شـــد.به گفت ـــاه جدی ـــه چ ـــس ب ـــن تران تری
آب چـــاه روســـتای احمدآبـــاد خزایـــی در پـــی خشکســـالی هـــای پـــی 
درپـــی بـــه ســـه لیتـــر برثانیـــه کاهـــش یافتـــه بـــود و اهالـــی روســـتا 
ـــد. روســـتای  ـــدار بودن ـــط  در ســـاعاتی از روز آب ـــن ســـال فق چندی
ــری  ــه 70کیلومتـ ــترک در فاصلـ ــا 470 مشـ ــی بـ ــاد خزایـ احمدآبـ

شـــهر تربـــت حیدریـــه واقـــع اســـت.

تربـــت  و  زاوه  روســـتایی  مشـــترک  آب  چـــاه  تـــوان 
حیدریـــه  افزایـــش مـــی یابـــد

از  تعـــدادی  نیـــاز  مـــورد  شـــرب  آب  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا     

تربـــت  آبفـــا  شـــرکت  منابـــع  از  زاوه  شهرســـتان  روســـتاهای 
حیدریـــه در دشـــت زاوه تامیـــن آب مـــی شـــود جلســـه ای بـــه 
ــی و  ــزک ناگهانـ ــتاهای کاریـ ــی روسـ ــم آبـ ــکل کـ ــع مشـ ــور رفـ منظـ
حاجـــی آبـــاد برگـــزار شـــد مدیـــر عامـــل آبفـــا تربـــت حیدریـــه در 
ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره بـــه ادغـــام شـــرکت هـــای آبفـــای شـــهری 
و روســـتای و افزایـــش محـــدوده خدمـــات و  مشـــترکین تحـــت 
پوشـــش ، بـــر توســـعه همـــکاری هـــای مشـــترک در زمینـــه هـــای 
مختلـــف از جملـــه تامیـــن آب شـــرب روســـتاها  تاکیـــد کرد.صـــادق 
یوســـفی افـــزود: ایـــن شـــرکت آمادگـــی دارد در زمینـــه اســـتفاده 
از امکانـــات و دانـــش فنـــی تجـــارب خـــود را در اختیـــار ســـایر 
امورهـــا قـــرار دهـــد.در ایـــن نشســـت مقـــرر شـــد چـــاه رمضانـــی 
ـــه صـــورت مشـــترک بیـــن روســـتاهای زاوه  شهرســـتان زاوه کـــه ب
و تربـــت حیدریـــه اســـتفاده مـــی شـــود مـــورد کارشناســـی قـــرار 
گرفتـــه و در صـــورت امـــکان افزایـــش تولیـــد ، توســـط  شـــرکت 

ــا اقـــدام شـــود . آبفـ

بازدیـــد مدیـــر آبفـــا و نماینـــدگان دولـــت و مـــردم تربـــت 
حیدریـــه  از  وضعیـــت آب روســـتاها

تربـــت  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل  یوســـفی  صـــادق   
حیدریـــه بـــه اتفـــاق نماینـــده و فرمانـــدار  شهرســـتان  در جمـــع  
ــادی   ــان زیـ ــه مـــدت زمـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــن گفـــت: بـ ــردم کدکـ مـ
از ادغـــام شـــرکت هـــای آب شـــهری و روســـتایی نمـــی گـــذرد 
ولـــی اقدامـــات موثـــر و چشـــمگیری در حـــوزه تامیـــن آب اغلـــب 
ــن  ــه ضمـ ــده  کـ ــل آمـ ــتاها یعمـ ــای آب روسـ ــاه هـ ــا و چـ ــع هـ مجتمـ
ـــا ایـــن زمـــان مشـــکلی  جلـــب رضایـــت روســـتائیان ، خوشـــبختانه ت
ــوالد  ــه فـ ــه  کارخانـ ــده اســـت. در ادامـ ــاد نشـ ــن آب ایجـ در تامیـ
ــت   ــرار گرفـ ــد قـ ــورد بازدیـ ــرباال مـ ــوری و سـ ــتاهای نـ رخ  و روسـ

ــد. ــی شـ ــتاها  بررسـ ــن  روسـ ــوزه آب ایـ ــکالت حـ ومشـ

ـــش  ـــوری بخ ـــع ن ـــاه دوم مجتم ـــرداری از چ ـــره ب ـــاز به آغ
رخ تربـــت حیدریـــه 

تربـــت  رخ  بخـــش  نـــوری  مجتمـــع  چـــاه دوم  از  بـــرداری  بهـــره 
ــرکت  ــرداری آب شـ ــره بـ ــس اداره بهـ ــد.  رئیـ ــاز شـ ــه آغـ حیدریـ
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آبفـــای تربـــت حیدریـــه بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت:  چـــاه رزرو موجود  
ـــه  ـــوری واقـــع در منطقـــه رخ تربـــت حیدری در مجتمـــع آبرســـانی ن
بـــا پیگیـــری هـــای مجدانـــه مدیرعامـــل  و کارشناســـان اداره بهـــره 
بـــرداری و  تـــالش هـــای شـــبانه روزی ریاســـت و پرســـنل اداره 
آبفـــای ربـــاط ســـنگ  پـــس از تجهیـــز و  نصـــب الکتروپمـــپ مـــورد 
بهـــره بـــرداری قـــرار گرفت.جعفـــر ترکمـــان زاده دبـــی ایـــن چـــاه 
را 15 لیتردرثانیـــه اعـــالم کـــرد و افـــزود:  روســـتاهای نـــوری  ، 
ـــا  550 اشـــتراک از ایـــن  شـــورحصار ، پاگـــدار ، قجـــاق و قنجـــی ب

منبـــع آبـــی بهـــره منـــد شـــدند.

نیشابور   

قطـــع 10 انشـــعاب غیرمجـــازآب مســـکونی و باغـــی در 
ـــابور  ـــار نیش ـــهر ب ش

ــابور از  ــتان نیشـ ــار شهرسـ ــهر بـ رئیـــس اداره آب و فاضـــالب شـ
آغـــاز عملیـــات جمـــع آوری انشـــعابات غیرمجـــاز آب مســـکونی 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــینی بـ ــه حسـ ــرداد .فاطمـ ــهر خبـ ــن شـ ــی در ایـ و باغـ
شناســـایی 65فقـــره انشـــعاب غیـــر مجـــاز در ایـــن شـــهر اعـــالم 
کـــرد: بـــا همـــکاری و مســـاعدت دادســـتان نیشـــابور و نیـــروی 
ــف  ــراد متخلـ ــع و افـ ــاز قطـ ــر مجـ ــعاب غیـ ــره انشـ ــی 10فقـ انتطامـ

بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی شـــدند.وی گام بعـــدی را ارســـال 
اخطـــار بـــرای متخلفـــان باقیمانـــده اعـــالم کـــرد تـــا نســـبت بـــه 
ــاز اقـــدام کنند.حســـینی میـــزان  جمـــع آوری اشـــعابات غیـــر مجـ
آبیـــاری باغـــات بـــا آب شـــرب را درحـــدی اعـــالم کـــرد کـــه مخـــزن 
ذخیـــره  500مترمکعبـــی شـــهر پـــس از تکمیـــل ظرفیـــت ،  ظـــرف 
ـــا مشـــکل کمبـــود آب  چنـــد  ســـاعت تخلیـــه شـــده  و شـــهروندان ب
ــترک  ــزارو 240مشـ ــه هـ ــان اینکـ ــا بیـ ــدند. وی بـ ــی شـ ــه مـ مواجـ
تحـــت پوشـــش خدمـــات آبفـــای شـــهر بـــار قـــرار دارنـــد، برخـــورد 
حـــوزه آب شـــرب  کننـــدگان در  بـــا متخلفیـــن و سوءاســـتفاده 
را خواســـت مـــردم دانســـت  و اعـــالم کـــرد: بـــا اجـــرای شـــبکه 
ــم  ــه حجـ ــه بـ ــر ثانیـ ــر بـ ــار 15 لیتـ ــمه و آبشـ ــل چشـ ــد از محـ جدیـ
تولیـــد آب شـــهر بـــار افـــزوده شـــد و تـــوان تولیـــد بـــه 25لیتـــر 
ــاز شـــهروندان را بـــرآورده  برثانیـــه رســـید کـــه ایـــن میـــزان نیـ
مـــی کند.همچنیـــن در جلســـه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب وفاضـــالب 
شهرســـتان نیشـــابور بـــا مســـئوالن بـــار ، امـــام جمعـــه ایـــن شـــهر 

ــرد.  ــد کـ ــاز آب تاکیـ ــر مجـ ــعابات غیـ ــع اوری انشـ ــر جمـ بـ

بررســـی راه هـــای ســـرمایه گـــذاری صنعـــت فـــوالد در 
ـــابور ـــهر نیش ـــالب ش ـــبکه فاض ـــل ش تکمی

 مدیـــر عامـــل شـــرکت آبفـــا نیشـــابور در نشســـت بـــا مدیـــران 
صنایـــع فـــوالدی شهرســـتان گزارشـــی از وضعیـــت تامیـــن و توزیـــع 
آب شهرســـتان نیشـــابور و همچنیـــن رونـــد اجـــرای شـــبکه جمـــع 
آوری  و وضعیـــت تصفیـــه خانـــه فاضـــالب شـــهر را  ارائـــه داد.
ـــر ســـرمایه گـــذاری شـــرکت آب و فاضـــالب  ســـپس هاشـــمی مدی
ــرقی ،  ــور شـ ــرای کلکتـ ــوه اجـ ــی از نحـ ــان گزارشـ ــه  بیـ ــتان بـ اسـ
خـــط انتقـــال ، شـــبکه هـــای فرعـــی و شـــرایط امـــکان برخـــورداری 
ــالب  ــه فاضـ ــه خانـ ــی تصفیـ ــاب خروجـ ــتان از پسـ ــع شهرسـ صنایـ
شـــهر نیشـــابور پرداخـــت.در ادامـــه  دکتـــر غفـــوری مدیـــر عامـــل 
شـــرکت فـــوالد خراســـان رضـــوی از آمادگـــی ایـــن شـــرکت بـــرای  
مشـــارکت و ســـرمایه گـــذاری در اتکمیـــل شـــبکه   فاضـــالب و 
ــورداری  ــرای برخـ ــالب بـ ــه  فاضـ ــه خانـ ــعه تصفیـ ــرح توسـ ــز طـ نیـ
مشـــترکین از شـــبکه فاضـــالب و نیـــز  اســـتفاده خروجـــی پســـاب 
در صنایـــع آب بـــر فـــوالد خبرداد.همچنیـــن فتحـــی نیـــا از شـــرکت 
ــار در بـــاره مشـــارکت و ســـرمایه گـــذاری طـــرح  فـــوالد خیـــام عطـ

توســـعه فاضـــالب شـــهر و امـــکان اســـتفاده از پســـاب تصفیـــه 
خانـــه در شـــرکت مذکـــور بـــه  مطالبـــی بیـــان کـــرد.

درجریـــان بازدیـــد نماینـــده مـــردم نیشـــابور از پـــروژه هـــای 
آبرســـانی شـــهری و روســـتایی شهرســـتان اعـــالم شـــد:

ـــکل  ـــع مش ـــرای رف ـــار ب ـــال اعتب ـــارد ری ـــن 30 میلی تامی
ـــابور ـــهر نیش ـــتایی و ش ـــع روس ـــه مجتم آب س

ــارد  ــابور اعـــالم کـــرد:  بالـــغ بـــر 30 میلیـ ــا نیشـ مدیـــر عامـــل آبفـ
ریـــال بـــرای رفـــع مشـــکل آبرســـانی درســـه مجتمـــع روســـتایی و 
شـــهر نیشـــابور تامیـــن اعتبـــار شـــده اســـت.علی رضـــا اخویـــان در 
بازدیـــد نماینـــده مـــردم نیشـــابور و فیـــروزه و عضـــو کمیســـیون 
برنامـــه و بودجـــه مجلـــس از پـــروژه هـــای آبرســـانی شـــهری و 
ـــار داشـــت: رســـالت شـــرکت  روســـتایی شهرســـتان نیشـــابور اظه
آب وفاضـــالب  پـــس از تلفیـــق ابفـــای شـــهری و روســـتای تامیـــن 
ایـــن  بـــا کیفیـــت وپایـــدار شـــهرها و روســـتاها اســـت.در  آب 
بازدیـــد کـــه بخشـــدار مرکـــزی و ســـایر مســـولین محلـــی شهرســـتان 
ــانی  ــروژه آبرسـ ــر در پیشـــرفت پـ ــتند دالیـــل تاخیـ ــور داشـ حضـ
ــد  ــی شـ ــط بررسـ ــر خـ ــاه و10کیلومتـ ــه چـ ــا 5حلقـ ــنجان بـ از فوشـ
ــع  ــه موقـ ــدام بـ ــم از اقـ ــردم هـ ــدگان مـ ــورا و نماینـ ــای شـ .اعضـ
و جهـــادی آبفـــا در شـــروع عملیـــات حفـــر چـــاه و رفـــع مشـــکل 
چندیـــن ســـاله تامیـــن آب روســـتائیان تقدیـــر کردنـــد. احســـان 
ــاره بـــه  ــا اشـ ــز بـ ــابور و فیـــروزه نیـ ارکانـــی نماینـــده مـــردم نیشـ
حرکـــت جهـــادی آبفـــا نیشـــابور در رفـــع مشـــکل مناطـــق روســـتایی، 
نســـبت بـــه حـــل سایرمشـــکالت اهالـــی از طریـــق تقویـــت تعامـــالت 

بـــا مســـئولین و مـــردم قـــول مســـاعد داد.

ــرب  ــن آب شـ ــای تامیـ ــرح هـ ــگاران از طـ ــد خبرنـ بازدیـ
ــابور شهرســـتان نیشـ

خبرنـــگاران شهرســـتان نیشـــابور از طـــرح هـــای در دســـت اجـــرای 
ایـــن  بازدیـــد کردنـــد.در  آبفـــا شهرســـتان  تامیـــن آب شـــرب 
ــره  ــالب تبصـ ــرکت آب و فاضـ ــردرای شـ ــره بـ ــاون بهـ ــد معـ بازدیـ
ــن آب  ــده تامیـ ــام شـ ــات انجـ ــریح اقدامـ ــن تشـ ــابور ضمـ دو نیشـ
روســـتاها پـــس از یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آبفـــای شـــهری 

و روســـتایی بـــه پرســـش هـــای اصحـــاب رســـانه پاســـخ داد.وی در 
همیـــن رابطـــه از آغـــاز عملیـــات حفـــاری یـــک حلقـــه چـــاه بـــرای 
ــتان  ــن شهرسـ ــزی ایـ ــش مرکـ ــتای بخـ ــرب 9 روسـ ــن آب شـ تامیـ
خبـــر داد.جعفـــر تمیـــز در بازدیـــد خبرنـــگاران از طـــرح آبرســـانی 
آبفـــا نیشـــابورهم اظهـــار داشـــت: چـــاه آب شـــرب روســـتاهای  
جعفرآبـــاد، بـــرزو، رحیم آبـــاد، عبیرآبـــاد، کاریـــز صبـــاح، کریـــم 
ــدار  ــل ریـــزش از مـ ــه دلیـ ــه بـ ــیب و منصوریـ ــیف، ده شـ ــاد سـ  آبـ
خـــارج شـــده بـــود .وی افزود:چـــاه جدیـــد بـــه عمـــق 200متـــر 
ــانی  و ظـــرف دو هفتـــه حفـــر مـــی شـــود و طـــی ایـــن مـــدت  آبرسـ
ــر و  ــط تانکـ ــاعت اول توسـ ــتاهای تحـــت پوشـــش در 48 سـ روسـ
پـــس از آن بـــا احیـــای موقـــت چـــاه قدیـــم انجـــام می شـــود.وی بـــا 
بیـــان اینکـــه مشـــکل کـــم فشـــاری 10 روســـتای مجتمـــع آبرســـانی 
کاریـــز صبـــاح بـــا حفـــر چـــاه جدیـــد وبـــا  اعتبـــار چهـــار میلیـــارد ریـــال 
ــانی  ــع  آب رسـ ــاه مجتمـ ــت: چـ ــود  گفـ ــی شـ ــرف مـ ــر طـ ــه زودی بـ بـ
کاریـــز صبـــاح بـــا 10 روســـتا دو هفتـــه قبـــل بـــه علـــت ریـــزش چـــاه 
ــای موقـــت  ــا احیـ ــاعت بـ ــه پـــس از 48 سـ ــد کـ ــارج شـ ــدار خـ از مـ
آن، آب ایـــن تعـــداد روســـتا بـــا 442خانـــوار وصـــل شـــد .به گفتـــه 
ــه  ــهری و 135 حلقـ ــاه آب شـ ــه چـ ــر 52 حلقـ ــال حاضـ ــز در حـ تمیـ
چـــاه آب روســـتایی در نیشـــابور وجـــود دارد کـــه پنـــج حلقـــه چـــاه 
نیـــز در منطقـــه فوشـــنجان بـــه زودی بـــه ایـــن تعـــداد اضافـــه 

می شـــود.

راه اندازی گشت آب در نیشابور
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 گشـــت آب بـــا هـــدف جلوگیـــری از مصـــرف بـــی رویـــه آب در 
فضـــای ســـبز شـــهراری هـــا ، کارواش هـــا و ســـایر بخـــش هـــا 
در آبفـــا نیشـــابور راه انـــدازی شـــد.به گفتـــه مســـئول روابـــط 
ـــاز   ـــای هـــوا  و آغ ـــی  گرم ـــن اقـــدام در پ ـــا نیشـــابور  ای عمومـــی آبف
قـــرار گرفت.حســـن ســـیفی  تابســـتان در دســـتور کار  فصـــل 
یکـــی از مـــکان هـــای پرمصـــرف آب را فضاهـــای ســـبز شـــهری و 
بوســـتان هـــا عنـــوان کـــرد  و افـــزود: در صـــورت مشـــاهده مـــوارد 
تخلـــف  شـــلنگ جمـــع آوری و انشـــعاب محـــل مســـدود مـــی شـــود.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: شـــهر داری مکلـــف اســـت  از ســـاعت 19 
همزمـــان بـــا غـــروب آفتـــاب آبیـــاری فضـــای ســـبز شـــهر را آغـــاز 
کنـــد.وی گفـــت : نحـــوه مصـــرف آب در  کارواش هـــا و مشـــترکانی 
ــد و  ــم  رصـ ــور دائـ ــه طـ ــد بـ ــی کننـ ــتفاده مـ ــرب اسـ ــه از آب شـ کـ

کنتـــرل خواهـــد شـــد.

اعـــالم آمادگـــی دادگســـتری نیشـــابور بـــرای برخـــورد بـــا 
انشـــعابات غیـــر مجـــاز و غیـــر متعـــارف آب

االســـالم  حجـــت  بـــا  نیشـــابور  آبفـــا  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
ـــری مقـــدم  ـــور، رییـــس دادگســـتری و اکب ـــی پ والمســـلمین حکمت
دادســـتان شهرســـتان دیـــدار و گفتگـــو کرد.علـــی رضـــا اخویـــان 
ـــود شـــرایط   ـــرای بهب ـــات انجـــام شـــده  ب ـــه اقدام ـــن جلســـه ب در ای
تامیـــن آب  روســـتاها ی  بخـــش میـــان جلگـــه اشـــاره کـــرد و اظهـــار 
داشـــت:  حفـــر  ســـه حلقـــه در بخـــش هـــای میـــان جلگـــه و مرکـــزی 
و دو حلقـــه در شـــهر نیشـــابورآ غـــاز شـــده اســـت.وی واگـــذاری 
بـــه واحدهـــای اطـــراف را  انشـــعاب توســـط برخـــی مشـــترکان 
خـــالف قانـــون اعـــالم کـــرد  و خواســـتار برخـــورد دادگســـتری و 
ــتری  ــد. رئیـــس دادگسـ ــان شـ ــا متخلفـ ــتان بـ ــتانی شهرسـ دادسـ
ــات  ــه از زحمـ ــورت جداگانـ ــه صـ ــدام بـ ــر کـ ــم هـ ــتانی هـ و دادسـ
و پیگیـــری هـــای مســـتمر و شـــبانه روزی مدیرعامـــل و مجموعـــه 
شـــرکت آبفـــا نیشـــابوردر تامیـــن آب شـــرب ســـالم و بهداشـــتی 
شـــهروندان و روســـتائیان  تقدیـــر  و آمادگـــی دســـتگاه قضـــا 
شهرســـتان را  بـــرای هرگونـــه همـــکاری و مســـاعدت بـــا آبفـــا بـــه 
ــکان  ــاز و مالـ ــر مجـ ــعابات غیـ ــا انشـ ــورد بـ ــوع برخـ ــژه در موضـ ویـ

ویالهـــای دارای مصـــرف غیرمتعـــارف اعـــالم کردنـــد.

قدردانـــی نماینـــده مـــردم از اقدامـــات آبرســـانی آبفـــا 
نیشـــابور 

جلســـه نماینـــده مـــردم نیشـــابور وفیـــروزه  در مجلـــس شـــورای 
برگـــزار  نیشـــابور  آبفـــا  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر  بـــا   اســـالمی  

شد.
در ایـــن نشســـت   کـــه معاونیـــن و روســـای بخـــش هـــای روســـتایی 
ـــر عامـــل شـــرکت   ـــان مدی شـــرکت حضـــور داشـــتند علیرضـــا اخوی
ضمـــن قدردانـــی از حمایـــت هـــای نماینـــده مـــردم  بـــه ارائـــه 
ـــرای تامیـــن آب مشـــترکان  گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده  ب
شـــامل حفـــر چـــاه پرداخـــت و  علـــت اصلـــی بـــروز مشـــکالت بوجـــود 
آمـــده را افزایـــش زودهنـــگام دمـــای هـــوا دانست.ســـپس هـــر 
یـــک از روســـای چهارگانـــه مناطـــق بخـــش هـــا بـــه بیـــان مشـــکالت 
پـــروزه  تکمیـــل  وخواســـتار   پرداختنـــد   خـــود  کاری  حـــوزه 
ــاز شـــدند.در پایـــان  ــارات مـــورد نیـ ــام  و تامیـــن اعتبـ ــای ناتمـ هـ
هاجرچنارانـــی از تســـریع در ارائـــه خدمـــات بـــه روســـتاها تشـــکر 
کـــرد و در  ادامـــه  پـــروژه هـــای  خـــط انتقـــال و ســـاخت مخـــازن  را 

مـــورد بازدیـــد قـــرار داد.

ـــار خواســـتار احـــداث  مخـــزن جدیـــد آب  رئیـــس آبفـــا ب
ـــد ـــهر ش ـــن ش ـــرب در ای ش

ــار خواســـتار احـــداث یـــک   رئیـــس اداره آب و فاضـــالب شـــهر بـ
بـــاب مخـــزن جدیـــد آب شـــرب در ایـــن شـــهر شـــد.فاطمه حســـینی 
در بازدیـــد مدیـــر دفتـــر خدمـــات مهندســـی آبفـــا خراســـان رضـــوی 
ــار  ــی بـ ــزن فعلـ ــت مخـ ــهر ظرفیـ ــن شـ ــانی ایـ ــات آبرسـ از تاسیسـ
را 500متـــر مکعـــب اعـــالم کـــرد و افـــزود: در صـــورت احـــداث  
ـــت ، مشـــکلی در  آبرســـانی ســـال  ـــن طرفی ـــا همی ـــد ب ـــی جدی مخزن
هـــای آینـــده بـــا توجـــه بـــه توســـعه و افزایـــش جمعیـــت شـــهر 
ــاز   ــهر بـ ــانی شـ ــاد نخواهـــد شـــد.وی از اجـــرای پـــروژه آبرسـ ایجـ
بـــه طـــول 8 کیلومتـــر درخردادمـــاه ســـال جـــاری خبـــر داد و اعـــالم 
ــدارد.در  ــرب نـ ــود آب شـ ــر  کمبـ ــال حاضـ ــار در حـ ــهر بـ ــرد:  شـ کـ
ـــا حضـــور  ـــر در حـــوزه آب شـــهر ب ـــادل نظ ـــد جلســـه تب ـــان بازدی پای
امـــام جمعـــه ، اعضـــای شـــورا ی اســـالمی و شـــهردار شـــهر بـــار  

برگـــزار شـــد.

تعویـــض شـــیر فلکـــه اصلـــی بافـــت قدیمـــی و مرکـــزی 
ـــابور ـــهر نیش ش

یکـــی از شـــیر فلکـــه هـــای اصلـــی و قدیمـــی بافـــت مرکـــزی نیشـــابور 
ــر از 6  ــهر در کمتـ ــوار بعثـــت ایـــن شـ ــی بلـ ــبکه فرعـ ــال شـ و اتصـ
ســـاعت تعویـــض شـــد.به گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آبفـــا 
ـــی ، شـــبکه 200  ـــا تعویـــض شـــیر فلکـــه اصل نیشـــابور همزمـــان ب
بـــه 250 و رفـــع اتفـــاق لولـــه 350  خیابـــان دارایـــی هـــم انجـــام و 

مشـــکل تقویـــت در مناطـــق دچـــار افـــت فشـــار مرتفـــع شـــد.  

سبزوار   

تاکیدمدیرعامـــل برتوزیـــع عادالنـــه آب دربیـــن مجتمع 
هـــای آبرســـانی روســـتایی شهرســـتان ســـبزوار

در  ســـبزوار  شهرســـتان  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل 
گردهمایـــی آبـــداران بـــر توزیـــع عادالنـــه آب بیـــن مجتمـــع هـــای 
آبرســـانی روســـتایی شهرســـتان تاکیـــد کرد.حســـین ریاضـــی 
گفـــت :  آب در اختیـــار بایســـتی  بـــا عدالـــت و دســـتورالعملی 
ـــداران   ـــع شـــود.وی افـــزود : آب ـــن مـــردم توزی ـــالغ شـــده بی ـــه اب ک
در خـــط مقـــدم فعالیـــت هـــا حضـــور دارنـــد و مـــا پشـــتیبان شـــما 
هســـتیم و گفتـــار شـــما بـــرای مـــا مـــالک عمـــل اســـت . ریاضـــی از 
ـــل مناســـب  ـــوب و تعام ـــات مطل ـــه خدم ـــداران خواســـت در ارائ آب
بـــا روســـتائیان از هیـــچ تالشـــی دریـــغ نکننـــد.وی بـــا اشـــاره بـــه 

نواقـــص و مشـــکالت موجـــود در حـــوزه آب  گفـــت : تصمیـــم و 
برنامـــه ریـــزی مـــی کنیـــم ایـــن مشـــکالت را بـــه حداقـــل برســـانیم.
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــار داشـــت : ب مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اظه
طوالنـــی بـــودن خطـــوط انتقـــال در مجتمـــع هـــا دنبـــال منابـــع آبـــی 
جدیـــد هســـتیم کـــه مســـیر مجتمـــع هـــا را کوتـــاه کنیـــم کـــه ایـــن 
ــی  ــبزوار مـ ــا سـ ــرکت آبفـ ــای کاری شـ ــرد هـ ــه و راهبـ ــزو برنامـ جـ
باشـــد.در ادامـــه معاونـــان مالـــی و پشـــتیبانی ، معـــاون خدمـــات 
مشـــترکین و درآمـــد و بهـــره بـــرداری ، کارشـــناس امـــور حقوقـــی 
، مســـئول روابـــط  امـــور محرمانـــه  ، رییـــس اداره حراســـت و 
عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــالب خواســـته و پیشـــنهادهای خـــود را 
در خصـــوص مدیریـــت هزینـــه هـــا ، ثبـــت دقیـــق قرائـــت کنتـــور 
، هماهنـــگ بـــودن آبـــداران بـــا نماینـــده بهـــره بـــرداری هـــر بخـــش 
ـــاس متحدالشـــکل و  ـــه لب ـــاز ، تهی ـــر مج ، شناســـایی انشـــعابات غی
صـــدور کارت شناســـایی و درخواســـت ازمـــردم روســـتاها بـــرای 

صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب ارائـــه دادنـــد.

دبـــی ســـنجی تاسیســـات آب شـــرب روســـتاهای بخـــش 
ششـــتمد

مســـئول بهـــره بـــرداری از تاسیســـات آبرســـانی بـــه روســـتاهای 
بخـــش ششـــتمد از دبـــی ســـنجی آب شـــرب روســـتاهای  ایـــن 

ــر داد. بخـــش خبـ
 کاظـــم ســـلیمانی گفـــت :بـــا هـــدف رفـــع مشـــکالت آب شـــرب 
مجتمـــع وحـــدت اقـــدام بـــه بازدیـــد از چـــاه تـــا مخـــزن فروســـیمان ، 
مجتمـــع بـــرازق بـــرای رفـــع مشـــکل قطعـــی آب در روســـتای کالتـــه 
ســـادات و ســـه راهـــی ربـــاط محـــل تقســـیم آب بیـــن شهرســـتان 
هـــای ســـبزوار و نیشـــابور بـــه همـــراه همـــکاران شـــرکت آب و 
فاضـــالب و نیشـــابور  و دبـــی ســـنجی ایـــن منابـــع شـــد.به گفتـــه 
وی   29 هـــزارو 994  مشـــترک روســـتایی تحـــت پوشـــش آبفـــای 

ســـبزوار قـــرار دارنـــد.
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ــع  ــکالت مجتمـ ــل مشـ ــبزواربرای حـ ــده سـ ــول نماینـ قـ
وحـــدت 

و  اســـالمی  شـــورای  مجلـــس  در  ســـبزوار  مـــردم  نماینـــده   
و  وحـــدت  مجتمـــع  از  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  کارشناســـان 
روســـتاهای چشـــمه آوش ، البـــالغ ، روشـــن آبـــاد ، قلعـــه میـــدان ، 
بیـــروت ، خرســـف ، دهنـــو ، چنـــار ،کالتـــه تیرکمـــان  جهـــت بررســـی 
و رفـــع مشـــکالت ایـــن منطقـــه بازدیـــد کردند.دکتـــر عنابســـتانی 
ـــار از صنـــدوق توســـعه  در ایـــن بازدیـــد قـــول پیگیـــری اخـــذ اعتب

ــدت را داد. ــع وحـ ــکالت مجتمـ ــل مشـ ــرای حـ ــی بـ ملـ

ــع  ــرب مجتمـ ــد  آب شـ ــاه جدیـ ــدازی چـ ــز وراه انـ تجهیـ
ــبزوار ــاد سـ خیرآبـ

مســـئول بهـــره بـــرداری از تاسیســـات آبرســـانی بـــه روســـتاهای 
ــبزوار از  ــتان سـ ــالب شهرسـ ــرکت آب و فاضـ ــزی شـ ــش مرکـ بخـ
تجهیـــزو راه انـــدازی چـــاه جدیـــد آب شـــرب مجتمـــع خیرآبـــاد 
خبـــر داد.علـــی دولـــت آبـــادی گفـــت : چـــاه جدیـــد بـــا هـــدف تامیـــن  
آب شـــرب مجتمـــع خیرآبـــاد واقـــع در شـــرق روســـتای  خیرآبـــاد 
حفـــر و وارد مـــدار شـــد.وی  میـــزان دبـــی اســـتحصال چـــاه را پنـــج 
لیتـــر بـــر ثانیـــه اعـــالم کـــرد کـــه  بـــا انجـــام ایـــن عملیـــات مشـــکل 
کمبـــود آب شـــرب  مجتمـــع بـــا جمعیتـــی بالـــغ بـــر 505 خانـــوار 
رفـــع شـــد.به گفتـــه وی در اجـــرای  ایـــن پـــروژه دو میلیـــاردو 

500 میلیـــون ریـــال هزینـــه شـــده اســـت.

تقدیراهالی توحیدشهر از آبفا سبزوار

 اهالـــی خیابـــان معرفـــت در توحیـــد شهرســـبزوار بـــا ارســـال نامـــه  
از همـــکاران شـــرکت آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار تقدیـــر 
کردنـــد.در بخشـــی از ایـــن نامـــه آمـــده اســـت : از تـــالش هـــا ، 
پیگیـــری هـــا و مســـاعی همـــکاران محتـــرم واحـــد بهـــره بـــرداری 
آن شـــرکت مهنـــدس حســـین رنجبـــر و  مهنـــدس مهـــدی روانگـــرد 
و در ســـایه تدبیـــر مدیریـــت محتـــرم آن شـــرکت کـــه باعـــث رفـــع 
مشـــکل آبـــی ســـاکنین خیابـــان معرفـــت در توحیـــد شـــهر شـــد 

صادقانـــه تقدیـــر و تشـــکر مـــی کنیـــم .

معرفی  رییس جدید اداره آبفا ششتمد

فاضـــالب  و  آب  اداره  روســـای  معارفـــه  و  تکریـــم   مراســـم 
و  آب  شـــرکت  معاونیـــن  و  مدیرعامـــل  حضـــور  بـــا  ششـــتمد 
فاضـــالب  شهرســـتان ســـبزوار، بخشـــدار، رییـــس و اعضـــای 
شـــورای شـــهر ششـــتمد برگـــزار شـــد.در ایـــن مراســـم  کاظـــم 
ســـلیمانی بـــه عنـــوان رئیـــس جدیـــد آبفـــا ششـــتمد معرفـــی و از 
خدمـــات حســـین باقـــر آبـــادی رییـــس ســـابق ایـــن اداره قدردانـــی 

ــد . شـ

آغـــاز عملیـــات اتصـــال قســـمتی ازشـــبکه توزیع مجتمع 
رســـالت به مخزن20هزارمترمکعبی ســـبزوار

مســـئول بهـــره بـــرداری از تاسیســـات آبرســـانی بـــه روســـتاهای 
قســـمتی  اتصـــال  عملیـــات   : گفـــت  ســـبزوار  مرکـــزی  بخـــش 
مخـــزن 20  بـــه  رســـالت  آبرســـانی  مجتمـــع  توزیـــع  شـــبکه  از 
ــزود  ــریفان افـ ــد.مرتضی شـ ــاز شـ ــبزوار آغـ ــی سـ هزارمترمکعبـ
ــزن 20  ــه از مخـ ــر لولـ ــدود 250 متـ ــرای حـ ــا اجـ ــروژه بـ ــن پـ : ایـ
هـــزار مترمکعبـــی جـــاده اســـفراین بـــه خـــط 150 آزبســـت شـــبکه 
توزیـــع آب ، کهنـــه آب متصـــل مـــی شـــود.وی اظهـــار داشـــت: ایـــن 
پـــروژه بـــه صـــورت شـــبانه روزی در حـــال اجـــرا اســـت و  عملیـــات 
حفـــاری مســـیر لولـــه گـــذاری هـــم بـــه اتمـــام رســـیده اســـت .وی 
ـــه بهـــره  ـــده ب ـــا دو روز آین ـــروژه ت ـــن پ ـــار امیـــدواری کـــرد :  ای اظه
بـــرداری برســـد.وی اضافـــه کـــرد : بـــا اجـــرای ایـــن پـــروژه مشـــکل 
آب شـــرب روســـتای کهنـــه آب  در پیـــک مصـــرف مرتفـــع مـــی 

شـــود.

ظرفیـــت هـــای قانونـــی دادگســـتری ســـبزوار بـــرای 
ـــود ـــی ش ـــه م ـــکار گرفت ـــوزه آب ب ـــات ح ـــا تخلف ـــه ب مقابل

شهرســـتان  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  معاونیـــن  و  مدیرعامـــل 
ــتان  ــن شهرسـ ــتری ایـ ــس دادگسـ ــتان و رییـ ــا دادسـ ــبزوار بـ سـ
دیـــدار حســـین ریاضـــی مدیرعامـــل  ایـــن  دیـــدار کردنـــد.در 
شـــرکت آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار تقدیرنامـــه  ســـید 
ابراهیـــم علـــوی مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان 
رضـــوی را بـــه حســـین اردمـــه دادســـتان وســـید محمـــد حســـینی 
رییـــس دادگســـتری ایـــن شهرســـتان  بـــه خاطـــر حمایـــت هـــای 
بـــا  برخـــورد  در  ویـــژه  بـــه  آب  در صنعـــت  و قضایـــی  قانونـــی 
متخلفیـــن دارای انشـــعاب هـــای غیرمجـــاز اهـــدا کرد.دادســـتان 
هـــای  ظرفیـــت  تمـــام  از  داد  قـــول  هـــم  ســـبزوار  شهرســـتان 
قانونـــی بـــرای جلوگیـــری از تصرفـــات  وبرداشـــت هـــای غیـــر 

مجـــاز در صنعـــت آب اســـتفاده شـــود.

واگـــذاری انشـــعابات روســـتایی درشهرســـتان ســـبزوار 
از طریـــق دفاتـــر پیشـــخوان 

معـــاون خدمـــات مشـــترکین ودرآمـــد شـــرکت آب و فاضـــالب 
انشـــعابات  واگـــذاری  فرآینـــد    : گفـــت  ســـبزوار  شهرســـتان 

روســـتاها در شهرســـتان ســـبزوار از طریـــق دفاتـــر پیشـــخوان 
دولـــت اجرایـــی شـــد.مهدی کریمـــی افـــزود : بـــه منظـــور افزایـــش 
ســـطح خدمـــات و کاهـــش رفـــت وآمـــد هـــای غیـــر ضـــرور  جلســـات 
آموزشـــی وتوجیهـــی بـــا دفاتـــر پیشـــخوان برگـــزار شـــد.وی اظهـــار 
ـــات  ـــه خدم ـــد ســـطح ارائ ـــن فرآین ـــل ای ـــا تکمی ـــرد : ب ـــدواری ک امی

بـــه روســـتاییان نیـــز  افزایـــش یابـــد.

بهبود شرایط تامین آب  110روستا در سبزوار

از  ســـبزوار  دو  تبصـــره  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل 
بهبـــود شـــرایط تامیـــن آب در 110روســـتای ایـــن شهرســـتان 
روســـتا  تعـــداد  داشـــت:این  اظهـــار  ریاضـــی  خبرداد.حســـین 
ــهری  ــا شـ ــرکت آبفـ ــازی شـ ــه سـ ــرح یـــک پارچـ ــرای طـ پـــس از اجـ
و روســـتایی از ابتـــدای ســـال جـــاری تاکنـــون بـــا اصـــالح شـــبکه ، 
اجـــاره آب قنـــات و حفـــر و جابجایـــی چـــاه ازوضعیـــت بهتـــری بـــرای 
ـــت  ـــن ظرفی ـــور از تابســـتان 99 برخـــوردار شـــدند.وی همچنی عب
تامیـــن آب شـــرب در شـــهر ســـبزوار بـــا 300 هـــزار نفرجمعیـــت 
را هزارلیتـــر برثانیـــه اعـــالم کـــرد و اظهـــار داشـــت:این شـــهر بـــا 
کمبـــود 300لیتـــرآب برثانیـــه مواجـــه است.حســـین ریاضـــی  
افـــزود: آبفـــای ســـبزواربرای جبـــران ایـــن میـــزان کســـری آب 
نســـبت بـــه هوشـــمند ســـازی شـــبکه توزیـــع آب مشـــترکان اقـــدام 
ـــام  ـــه عنـــوان تنهـــا شـــهر اســـتان ن مـــی کنـــد.وی از آبفـــا ســـبزوار ب
بـــرد کـــه بـــا هوشـــمند ســـازی  وکاهـــش فشـــار شـــبکه  ، مصـــرف 
آب مشـــترکان را از 12 شـــب مدیریـــت مـــی کند.ریاضـــی اجـــرای 
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پـــروژه هـــای کوچـــک تامیـــن آب را جوابگـــوی شـــهر ســـبزوار 
ندانســـت و برتامیـــن منابـــع مالـــی مـــورد نیـــاز پـــروژه هـــای تامیـــن 

آب پایـــدار بـــرای ایـــن شـــهر تاکیـــد کـــرد.

باخرز   

ــگ  ــج فرهنـ ــرای تریـ ــر بـ ــتفاده از هنـ ــای اسـ راهکارهـ
صرفـــه جویـــی در صـــرف آب  در باخـــرز 

 در جلســـه هـــم اندیشـــی رئیـــس کمیتـــه اموربانـــوان و دبیـــر 
انجمـــن شـــعر شهرســـتان باخـــرز  راهکارهـــای نهادینـــه کـــردن 
فرهنـــگ صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب مـــورد تبـــادل نظـــر قـــرار 
گرفت.احســـان ســـیاح مدیـــر امـــور در ایـــن نشســـت ضمـــن تشـــکر 
از اعـــالم آمادگـــی کمیتـــه امـــور بانـــوان و دبیـــر انجمـــن شـــعر 
ــا،  اهمیـــت  ترویـــج فرهنـــگ  ــا آبفـ ــکاری بـ ــتان بـــرای همـ شهرسـ
صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب را یـــادآور شـــد.در ادامـــه حاضریـــن 
ـــدگاه هـــای خـــود پرداختنـــد ســـپس  ـــه  پیشـــنهاد هـــا و دی ـــه ارائ ب
درخصـــوص برگـــزاری مســـابقات  شـــعر ، داســـتان و کلیـــپ کوتـــاه 

بـــا مضمـــون صرفـــه جویـــی برنامـــه ریـــزی شـــد.

ارتقـــاء شـــاخص هـــای کیفـــی  آب روســـتای کردیـــان 
ــرز  باخـ

بررســـی هـــا و پیگیـــری هـــای امـــور باخـــرز درخصـــوص تامیـــن و 
ـــج  ـــان باخـــرز  نتای ـــی آب روســـتای کردی ـــاء شـــاخص هـــای کیف ارتق

ــال داشـــت.مدیر امـــور آب و فاضـــالب باخـــرز  مثبـــت را بـــه دنبـ
بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: پـــس از آگاهـــی از کاهـــش دبـــی و 
عـــدم تامیـــن آب روســـتای کردیـــان مطالعـــه و بررســـی هـــای 
هیدرولیکـــی خـــط انتقـــال در دســـتور کار قـــرار گرفـــت و گرفتگـــی 
خـــط انتقـــال در چندیـــن نقطـــه مشـــخص شـــد کـــه در کوتـــاه تریـــن 
زمـــان نســـبت بـــه رفـــع و بهـــره بـــرداری مجـــدد اقـــدام شـــد. 
احســـان ســـیاح افزایـــش 5 لیتـــر بـــر ثانیـــه دبـــی را حاصـــل ایـــن 
اقـــدام دانســـت و منبـــع تامیـــن آن را چشـــمه ای بـــا شـــاخص هـــای 
کیفـــی بـــاال عنـــوان کرد.دهیـــار روســـتای کردیـــان  هـــم از پیگیـــری 
امـــور آب و فاضـــالب باخـــرز در  رفـــع ایـــن مشـــکل تقدیـــر کـــرد.

ـــتری  ـــت بیش ـــا دق ـــرز ب ـــور باخ ـــد آب در ام ـــزان تولی می
انـــدازه گیـــری مـــی شـــود

امـــور آب و فاضـــالب باخـــرز در راســـتای شـــفاف ســـازی تولیـــد و 
ــنج  ــی سـ ــیون دبـ ــه کالیبراسـ ــبت بـ ــتحصالی نسـ ــق آب اسـ تدقیـ
هـــای 7 منبـــع آبـــی ایـــن امـــور اقـــدام کـــرد.  مدیـــر آب و فاضـــالب 
باخـــرز برخـــوداری  از آمـــار دقیـــق  را یکـــی از مـــوارد مهـــم در 
ـــر  ـــن ب ـــدون درآمـــد دانست.احســـان ســـیاح همچنی کاهـــش آب ب
اطـــالع از صحـــت عملکـــرد دســـتگاه هـــای انـــدازه گیـــری و انجـــام 

کالیبراســـیون دوره ای ایـــن تجهیـــزات تاکیـــد کـــرد.

اعـــالم آمادگـــی فرمانـــدار باخـــرز بـــرای فرهنـــگ ســـازی 
ـــرق  ـــرف آب و ب در مص

مدیـــران صنعـــت آب و بـــرق شهرســـتان باخـــرز، در اقدامـــی 
مشـــترک بـــه مناســـبت هفتـــه صرفـــه جویـــی بـــا فرمانـــدار ایـــن 
ــه  ــا توجـ ــو کردنـــد. در ایـــن دیـــدار بـ ــتان دیـــدار و گفتگـ شهرسـ
ــرژی،  ــرف آب و انـ ــش مصـ ــتان و افزایـ ــل تابسـ ــروع فصـ ــه شـ بـ
راه کارهایـــی  عبـــور از بحـــران ارائـــه شـــد. فرمانـــدار باخرزهـــم 
آمادگـــی  فاضـــالب  و  آب  امـــور  خدمـــات  از  قدردانـــی  ضمـــن 
فرمانـــداری در فرهنـــگ ســـازی صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب و 

بـــرق را اعـــالم کـــرد.

مشـــترکین کـــم مصـــرف آب در  باخـــرز تقدیـــر مـــی 
شـــوند

ــه  ــگ صرفـ ــردن فرهنـ ــه کـ ــزه و نهادینـ ــاد انگیـ ــتای ایجـ در راسـ
جویـــی در مصـــرف آب  ،امـــور آب و فاضـــالب باخـــرز از مشـــترکین 

ـــد.  ـــی کن ـــر م ـــم مصـــرف تقدی ک
بـــا همـــکاری امـــور بانـــوان و خانـــواده فرمانـــداری شهرســـتان 
اقدامـــات  تاثیـــر گـــذار در حهـــت فرهنـــگ ســـازی مصـــرف بهینـــه 
انجـــام شـــده اســـت.برگزاری مســـابقه نقاشـــی ، شـــعر و داســـتان 
نویســـی از جملـــه ایـــن برنامـــه هـــا اعـــالم شـــده اســـت  و تـــازه 
تریـــن آن شناســـایی مشـــترکین کـــم مصـــرف مـــی باشـــد کـــه در 
ــد  ــر خواهـ ــان تقدیـ ــمی از آنـ ــی مراسـ ــتان طـ ــل تابسـ ــان فصـ پایـ

شـــد.

تاکیـــد مدیـــر آبفـــا باخـــرز بـــر تعامـــل شـــهرداری بـــا ایـــن 
امـــور 

ــور آب و  ــر امـ ــا  مدیـ ــاری هـ ــهرداری و دهیـ ــبت روز شـ ــه مناسـ بـ
فاضـــالب باخـــرز بـــا شـــهردار شهرســـتان دیـــدار وگفتگـــو کـــرد. در 
ایـــن دیداراحســـان ســـیاح ، تـــداوم تعامـــل شـــهرداری بـــا آبفـــا  در 

ـــه هـــای حـــوزه آب را خواســـتار شـــد. اجـــرای برنام

بجستان   

اقدامـــات آبفـــای بجســـتان بـــرای بهبـــود آب شـــرب 
شـــهرها و روســـتاهای شهرســـتان

شـــده   انجـــام  اقدامـــات  بجســـتان  وفاضـــالب  مدیرامـــورآب 
ـــود خدمـــت رســـانی  ـــی و بهب درراســـتای کاهـــش مشـــکالت کـــم آب
برشـــمرد. را  تحـــت پوشـــش  هـــای  و روســـتا  در ســـطح شـــهر 
محمدرضـــا اکبرنیـــا افـــزود: در نتیجـــه ایـــن فعالیـــت هـــا کمبـــود و 
کاهـــش فشـــارآب  درروســـتاهای مارندیـــز، چـــاه فالیـــز، فخرآبـــاد، 
نـــوق، ســـریده ، مـــزار و جزیـــن و مجتمـــع هـــای خارفیـــروزی و 
رضاییـــه و شـــهرهای بجســـتان و یونســـی تـــا حـــد زیـــادی بهبـــود 
یافـــت. وی ایـــن اقدامـــات را ارســـال اخطاریـــه بـــرای مشـــترکان 
ـــرای  ـــه رفـــع اتفاقـــات ، پیمایـــش ب ـــر مصـــرف، ســـرعت بخشـــی ب پ
ـــد چشـــمی  ـــی و بازدی ـــاز، نشـــت یاب ـــر مج شناســـایی انشـــعابات غی
ـــع واحـــد هـــای دامـــداری روســـتایی، فشارســـنجی  از خطـــوط توزی
شـــبکه توزیـــع و مدیریـــت فشـــار ،اصـــالح خـــط انتقـــال و شـــبکه 
ــاه رزرو، مهندســـی  ــتفاده از چـ ــر، اسـ ــا تانکـ ــانی بـ ــع ، آبرسـ توزیـ
مجـــدد و تعویـــض پمـــپ چـــاه هـــا ، مرمـــت و بازســـازی قنـــات و 
اســـتفاده از آب مـــازداد قنـــات و تزریـــق بـــه شـــبکه توزیـــع و 

افزایـــش کیفیـــت آب اعـــالم کـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری نشســـت هـــای مشـــترک  بـــا اعضـــای 
شـــوراهای اســـالمی و دهیارهـــا و روحانیـــون روســـتاها اظهـــار 
داشـــت: در ایـــن جلســـات وضعیـــت منابـــع آب شـــرب تشـــریح و 
بـــر همـــکاری آنـــان بـــا آبفـــا بـــه منظـــور ترویـــج مدیریـــت مصـــرف 

ــد.  ــد شـ ــتاها تاکیـ آب در روسـ
وی از اجـــرای خـــط انتقـــال آب قنـــات بوســـتان شـــهر بجســـتان بـــه 
ــن  ــد و افزایـــش کیفیـــت آب ایـ ــرای خریـ ــر بـ ــول 2.5 کیلومتـ طـ
شـــهر خبـــرداد و افـــزود:   اصـــالح شـــبکه فرســـوده شـــهر بـــه طـــول 
حـــدود 500متـــر و اجـــرای خـــط انتقـــال آب چـــاه بلـــوار مطهـــری بـــه 
مخـــزن 1000 در شـــهر بجســـتان وتجهیـــز و بهـــره بـــرداری ازچـــاه 
شـــماره3 شـــهر یونســـی از دیگـــر اقدامـــات ایـــن امـــور از ابتـــدای 

طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی تـــا کنـــون بـــوده اســـت.
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بردسکن   

توافـــق آبفـــا و شـــهرداری بردســـکن بـــرای اصـــالح 
شـــبکه تویـــع آب 

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان بردســـکن بـــه اتفـــاق 
رئیـــس اداره بهـــره بـــرداری بـــه مناســـبت روز شـــهرداری بـــا 
شـــهردار بردســـکن دیـــدار و گفتگـــو کـــرد . حســـین مهـــدوی 
بـــه  ایـــن دیـــدار ضمـــن تبریـــک روز شـــهرداری  اولیائـــی  در 
مهنـــدس مدیـــح شـــهردار بردســـکن در بـــاره مســـائل دو جانبـــه 
بـــه گفتگـــو پرداخـــت و در خصـــوص بهبـــود وضعیـــت و اصـــالح 
شـــبکه آب شـــرب  بـــه توافقاتـــی دســـت یافتنـــد . در ادامـــه مقـــرر 
شـــد  توســـعه و اصـــالح شـــبکه در مســـیرهای دارای مشـــکل و یـــا 
ــا هماهنگـــی طرفیـــن انجـــام شـــود . ــار بـ ــا افـــت فشـ مواجـــه بـ

آغـــاز عملیـــات اصـــالح و بازســـازی شـــبکه فرســـوده 
روســـتای کبـــودان شهرســـتان بردســـکن

   مدیـــر امـــور آبفـــا بردســـکن از آغـــاز عملیـــات اصـــالح و بازســـازی 
بردســـکن  شهرســـتان  کبـــودان  روســـتای  فرســـوده  شـــبکه 

خبـــرداد.
کاهـــش  هـــدف  بـــا  عملیـــات  ایـــن  گفـــت:  اولیایـــی  حســـین 

هدررفـــت، ارتقـــاء خدمـــت رســـانی و بهبـــود بهـــره بـــرداری از 
منابـــع تامیـــن آب شـــرب در دســـتور کار قـــرار گرفـــت. حســـین 
اولیایـــی افـــزود: در اجـــرای ایـــن پـــروژه 800متـــر شـــبکه بـــا 
مشـــارکت مـــردم، شـــورای اســـالمی و دهیـــاری روســـتا اجـــرا 
و  بازســـازی  مشـــترکین  انشـــعابات  هـــم   مســـیر  طـــول  در  و 
ـــه شناســـائی مشـــترکین پرمصـــرف  استانداردســـازی و نســـبت ب

و بدهـــکار نیـــز اقـــدام مـــی شـــود.

تایباد   

سرپرســـت امـــور آبفـــا تایبـــاد: مـــردم نقـــش اساســـی در 
کاهـــش مصـــرف آب دارنـــد

ــه  ــاد درجلسـ ــتان تایبـ ــالب شهرسـ ــور آب و فاضـ ــت  امـ  سرپرسـ
ــه  ــه دهـ ــه سـ ــک بـ ــت: نزدیـ ــاد گفـ ــتان تایبـ ــاران شهرسـ ــا دهیـ بـ
اســـت کـــه اول تـــا هفتـــم تیرمـــاه هـــر ســـال هفتـــه صرفه جویـــی 
در مصـــرف آب نـــام گـــذاری شـــده اســـت چراکـــه فصـــل گرمـــا 
تداعـــی کننـــده مباحثـــی چـــون تبخیـــر، کم آبـــی ســـهمیه بنـــدی 
آب، صرفه جویـــی و...  اســـت.محمد امیـــن بابـــا غیبـــی ادامـــه 
داد: ایـــن رویـــداد طـــی ســـال هـــای اخیـــر بـــه عنـــوان یـــک رویـــداد 
فرهنگـــی در افـــکار عمومـــی و رســـانه ها جـــای خـــود را بازکـــرده 
اســـت و هـــر ســـاله بـــه ایـــن مناســـبت فعالیت هـــای فرهنگـــی – 
آموزشـــی زیـــادی بـــرای ارتقـــای آگاهـــی  جامعـــه دربـــاره آب و جلـــب 
توجـــه افـــکار عمومـــی بـــه ایـــن مقولـــه حســـاس گرامـــی داشـــته 
ــاران و خانـــواده  ــای همـــکاری دهیـ می شـــود. وی از جملـــه راه هـ
ــارکت در تامیـــن  ــتاها در  مصـــرف بهینـــه آب را مشـ ــا درروسـ هـ
اعتبـــارات تکمیـــل پـــروژه هـــای نـــا تمـــام مرتبـــط بـــا صنعـــت آب، 
پرهیـــز از مصـــرف آب شـــرب  بـــرای دام و طیـــور در روســـتاها، 
اســـتفاده بهینـــه از آب شـــرب و عـــدم آبیـــاری فضـــای ســـبز و 
ســـایر مصـــارف غیـــر مرتبـــط  ، معرفـــی افـــراد خاطـــی کـــه اقـــدام 
ــاز از شـــبکه مـــی کننـــد ، اســـتفاده  بـــه انشـــعاب گیـــری غیـــر مجـ
از پســـاب آشـــپزخانه منـــازل بـــرای آبیـــاری فضـــای ســـبز داخـــل 
منـــازل و نگهـــداری مناســـب و حفاظـــت بهینـــه از اتصـــاالت و 
کنتورهـــای آب خانگـــی عنـــوان کـــرد.در پایـــان دهیـــاران بـــه طـــرح  
پرســـش در بـــاره حـــوزه  آب پرداختنـــد کـــه سرپرســـت امـــور نیـــز 

بـــه  آن هـــا پاســـخ داد.

بررسی راه های توسعه ورزش در آبفا تایباد

نشســـت ریاســـت اداره ورزش و جوانـــان شهرســـتان تایبـــاد بـــا 
ــعه  ــای توسـ ــی راه هـ ــرای بررسـ ــتان  بـ ــور شهرسـ ــت امـ سرپرسـ
ـــا برگـــزار شـــد. در  ایـــن نشســـت  سرپرســـت  آب  ورزش در آبف
و فاضـــالب شهرســـتان تایبـــاد بـــر همـــکاری بیـــش از پیـــش ایـــن 
امـــور بـــا هیئـــت ورزش  شهرســـتان تأکیـــد کـــرد   و تعامـــل بیشـــتر 
توســـعه  و  زمینـــه مدیریـــت  در  تجربیـــات  انتقـــال  زمینـــه  در 
روزافـــزون ورزش در دســـتور کار قـــرار گرفت.رئیـــس اداره 
ورزش و جوانـــان تایبـــاد هـــم بـــه ارائـــه گزارشـــی از عملکـــرد 

ورزش شهرســـتان  پرداخـــت  وبـــر توســـعه امکانـــات ورزشـــی در 
ادارات تاکیـــد کـــرد.

دیـــدار مدیـــران صنعـــت آب و بـــرق تایبـــاد بـــا فرمانـــدار 
شـــهر ســـتان تایبـــاد

فرمانـــدار تایبـــاد کـــه بـــه مناســـبت هفتـــه صرفـــه جویـــی در 
ــی  ــخن مـ ــاد سـ ــرق تایبـ ــت آب و بـ ــران صنعـ ــا مدیـ ــرف آب بـ مصـ
گفـــت بـــا یـــادآوری خشکســـالی ســـالیان گذشـــته اظهـــار داشـــت 
اخیـــر،  ســـال  چنـــد  هـــای  خشکســـالی  علـــت  بـــه  متاســـفانه   :
ــرد. محســـن  ــی بـ ــج مـ ــم آبـــی رنـ ــاد از مشـــکل کـ ــتان تایبـ شهرسـ
ســـیاح  افـــزود: بـــا تـــالش دســـتگاه هـــای مربوطـــه اقدامـــات خوبـــی  
در کنتـــرل مصـــرف آب انجـــام شـــده اســـت. سرپرســـت امـــور آب 
و فاضـــالب تایبـــاد نیـــز بـــا ارائـــه گزارشـــی از وضعیـــت آب شـــرب  
ــزار  ــر 38 هـ ــزون بـ ــون افـ ــم اکنـ ــرد: هـ ــح کـ ــتان ، تصریـ شهرسـ
مشـــترک در شهرســـتان از آب شـــرب ســـالم و بهداشـــتی  بهـــره 
منـــد هســـتند.بابا غیبـــی بـــه مشـــکالت خشکســـالی و کمبـــود آب 
شـــرب در برخـــی از روســـتاهای تایبـــاد اشـــاره  و بـــر لـــزوم مصـــرف 
ــا و منابـــع موجـــود در حـــوزه آب  بهینـــه آب شـــرب و  ظرفیـــت هـ
ـــد  ـــن حـــوزه تاکی ـــی در ای ـــرای پیشـــگیری از بحـــران هـــای احتمال ب
ــی از راه  ــارات ، یکـ ــود اعتبـ ــه کمبـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــرد.وی افـ کـ
هـــای حـــل مشـــکالت آب شـــرب در روســـتاها ، مشـــارکت مـــردم 

و خیریـــن در اجـــرای پـــروژه هـــا اســـت .

تربت جام   

ــا  ــنهادی آبفـ ــته پیشـ ــا بسـ ــهر بـ ــورای شـ موافقـــت شـ
ــام  تربـــت جـ

درجلســـه مدیـــر وکارشناســـان امـــور آب وفاضـــالب  بـــا شـــهردارو 
اعضـــای شـــورای اســـالمی تربـــت جـــام وضعیـــت تامیـــن آب شـــرب 
ایـــن شـــهر و راهکارهـــای گـــذر از بحـــران تابســـتان 99 بررســـی 
شـــد.در ایـــن نشســـت ضمـــن تاکیـــد بـــر ضـــرورت ترویـــج فرهنـــگ 
ـــا مشـــارکت تمامـــی دســـتگاه هـــای مرتبـــط  مدیریـــت مصـــرف آب ب
ـــا بســـته پیشـــنهادی امـــورآب وفاضـــالب شهرســـتان  ـــا مـــردم ،  ب ب
تربـــت جـــام  درخصـــوص »افزایـــش آب بهـــا وحـــق انشـــعاب« در 

قالـــب تبصـــره 3 موافقـــت شـــد.

نماینده مردم تربت جام:
ــری در  ــه آب تانکـ ــد بـ ــتاهای نیازمنـ ــد روسـ 51درصـ

تربـــت جـــام بـــه شـــبکه متصـــل شـــدند

آبـــاد  و صالـــح  باخـــرز   ، تایبـــاد    ، جـــام  تربـــت  مـــردم  نماینـــده 
درمجلـــس شـــورای اســـالمی گفـــت: از 47روســـتای نیازمنـــد بـــه 
آب تانکـــری در شهرســـتان تربـــت جـــام  24 روســـتا)51درصد( 
بـــه شـــبکه آبرســـانی متصـــل شـــدند.دکتر جلیـــل رحیمـــی جهـــان 
آبـــادی در جلســـه بررســـی چالـــش هـــای آب مناطـــق شـــهری و 
روســـتایی تربـــت جـــام  کـــه بـــا حضـــور فرمانـــدار در امـــور آب 
وفاضـــالب ایـــن شهرســـتان تشـــکیل شـــد ، بـــر رفـــع آب شـــرب  
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ادارات  بـــا همراهـــی و همـــکاری   مانـــده  باقـــی  23 روســـتای 
شهرســـتان تاکیـــد کـــرد.وی ضمـــن تاکیـــد بـــر مهـــار روان آب هـــا 
اعـــالم کـــرد: ســـاالنه بیـــش از 10میلیـــون متـــر مکعـــب روان آب از 
منطقـــه خـــارج و وارد افغانســـتان مـــی شـــود  در حالیکـــه بـــا ایجـــاد 
ــرد. ــری کـ ــزان آب جلوگیـ ــن میـ ــروج ایـ ــوان از خـ ــی تـ ــد مـ آب بنـ
وی دشـــت تربـــت جـــام را بـــه لحـــاظ منابـــع آبـــی منطقـــه بحرانـــی 
ـــا تانکـــر آبرســـانی  دانســـت و ادامـــه داد:اکثـــر روســـتاهایی کـــه ب
مـــی شـــود از نظـــر مالـــی رنـــج مـــی برنـــد  و تـــوان مشـــارکت در 
اجـــرای پـــروژه هـــای آبرســـانی را ندارنـــد کـــه بایـــد ازاعتبـــارات 
صنـــدوق توســـعه ملـــی وســـتاد بحـــران اســـتفاده شـــود.در ادامـــه 
فرمانـــدار تربـــت جـــام گفـــت : درســـال جـــاری 167میلیـــارد ریـــال 
اعتبـــار بـــه شهرســـتان اختصـــاص یافتـــه کـــه بیشـــترین درصـــد 
ـــان  ـــا بی ـــدی ب ـــه مـــی شـــود.مرتضی حمی در بخـــش آبرســـانی هزین
اینکـــه شهرســـتان تربـــت جـــام   بـــا کمبـــود آب شـــرب مواجـــه اســـت  
خاطـــر نشـــان کرد:ارتفـــاع آب در مخـــازن  بایســـتی بـــه 2متـــر 
برســـد تـــا از فشـــار مناســـب  بـــرای توزیـــع در شـــبکه برخـــودار 
ــازن   ــاع آب در مخـ ــر ارتفـ ــد روزاخیـ ــه وی  در چنـ ــه گفتـ ــود .بـ شـ
ـــا تـــالش و مدیریـــت مســـئوالن  ـــود کـــه ب ـــه 25 ســـانت رســـیده ب ب
آب و فاضـــالب قطعـــی آب در مناطـــق شـــهری نداشـــتیم  البتـــه کـــم 
آبـــی در برخـــی مناطـــق وجـــود دارد.مرتضـــی حمیـــدی بـــا اشـــاره 
ــاه  ــک مـ ــزود: در یـ ــتان افـ ــرق در شهرسـ ــس بـ ــرقت ترانـ ــه سـ بـ
گذشـــته دو دســـتگاه ترانـــس بـــرق شـــبکه آبرســـانی ســـرقت 
ـــد توزیـــع  ـــا پیگیـــری آبفـــا و همـــکاری شـــرکت بـــرق رون شـــد کـــه ب
آب در کمتریـــن زمـــان ممکـــن از ســـرگرفته شـــد.مدیر امـــور آب 
و فاضـــالب تربـــت جـــام هـــم وضعیـــت شـــبکه آبرســـانی شـــهری 
و روســـتایی را تشـــریح و خواســـتار پیگیـــری نماینـــده مجلـــس 
ــع  ــاز رفـ ــورد نیـ ــارات مـ ــن اعتبـ ــتان در تامیـ ــدار شهرسـ و فرمانـ
کمبـــود و مشـــکل آب شـــرب منطقـــه شد.محســـن عبداللهـــی 
افـــزود: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی بایســـتی از ظرفیـــت 
خیریـــن بـــرای آب رســـانی بـــه روســـتاها اســـتفاده کنیـــم کـــه 

تعـــدادی از خیریـــن قـــول همـــکاری داده انـــد.

کمـــک 65 میلیـــارد ریالـــی یـــک بنیـــاد خیریـــه بـــرای 
آبرســـانی  بـــه روســـتاهای تربـــت جـــام

ــانی  اولیـــن نشســـت هـــدف گـــذاری نحـــوه اجـــرای پـــروژه آبرسـ
ـــت  ـــه مجتمـــع چشـــمه گل دهســـتان جامـــرود بخـــش مرکـــزی ترب ب
جـــام بـــر گـــزار شـــد.این پـــروژه در قالـــب ســـه فازعملیاتـــی مـــی 
شـــود کـــه هزینـــه فـــاز نخســـت آن را بنیـــاد فرهنگـــی و نیکـــوکاری 
حـــاج اکبـــر ابراهیمـــی بـــه مبلـــغ 65 میلیـــارد ریـــال تقبـــل کـــرده 
اســـت.در ایـــن نشســـت کـــه نماینـــده بنیـــاد ابراهیمـــی ، معاونـــان 
و کارشناســـان  آبفـــای اســـتان و مدیـــر امـــور آبفـــای تربـــت جـــام 
ــه  ــانی بـ ــات آبرسـ ــروع عملیـ ــی شـ ــه زمانـ ــتند برنامـ ــور داشـ حضـ
ایـــن مجتمـــع تدویـــن شـــد.به گفتـــه نماینـــده بنیـــاد فرهنگـــی و 
نیکـــوکاری حـــاج اکبـــر ابراهیمـــی در فـــاز اول اجـــرای پـــروژه ، 
ـــده از  ـــاه آین ـــا 4 م ـــر ت روســـتاهای چشـــمه گل و بشـــیرآباد حداکث
آب شـــرب پایـــدار برخـــوردار خواهنـــد شـــد.محمدرضا قربانـــی 
جامـــی اظهـــار داشـــت: شـــبکه آبرســـانی ایـــن مجتمـــع بـــه گونـــه ای 
طراحـــی شـــده اســـت کـــه در فـــاز هـــای بعـــدی تمـــام روســـتاهای 
تحـــت پوشـــش مجتمـــع چشـــمه گل بـــا کمتریـــن هزینـــه از آب 
شـــرب بهـــره منـــد شـــوند. وی از پیگیـــری مدیرعامـــل آبفـــای 
ــه  ــتان بـ ــتاهای اسـ ــوی در تامیـــن آب شـــرب روسـ ــان رضـ خراسـ
ویـــژه شهرســـتان تربـــت جـــام قدردانـــی کـــرد و از تامیـــن منابـــع 
ــا اســـتان  ــانی خبرداد.مدیـــر عامـــل آبفـ مالـــی ایـــن پـــروژه آبرسـ
اجـــرای  تـــوان و ظرفیـــت خیریـــن در  از  اظهـــار داشـــت:  هـــم 
ـــه روســـتاها اســـتفاده خواهـــد  ـــروژه دیگـــر آبرســـانی ب ـــن پ چندی
شد.ســـید ابراهیـــم علـــوی اعتبـــار مـــورد نیـــاز اجـــرای پـــروژه 
مجتمـــع چشـــمه گل شهرســـتان تربـــت جـــام  را 100میلیـــارد 
ریـــال اعـــالم کـــرد و بـــا اشـــاره بـــه شـــروع رســـمی کار آبرســـانی بـــه 
ایـــن مجتمـــع افـــزود: شـــیر آب شـــرب روســـتای بشـــیر آبـــاد 17 

آبـــان مـــاه ســـال جـــاری بـــاز خواهـــد شـــد.  

ـــاط  ـــاد و رب رفـــع مشـــکل کـــم آبـــی روســـتاهای جهـــان آب
ـــوژگان تربـــت جـــام  بخـــش ب

ــاد و  ــان آبـ ــتاهای جهـ ــال روسـ ــط انتقـ ــر از خـ ــالح 400 متـ ــا اصـ  بـ
ربـــاط بخـــش بـــوژگان نیـــل شـــهر تربـــت جـــام شـــامل تنظیـــم شـــیب 

مســـیر ، تعویـــض لولـــه ، افزایـــش قطـــر و نصـــب شـــیرهای هـــوا 
ــا اســـتفاده از مشـــارکت هـــای مردمـــی مشـــکل کـــم فشـــاری و  بـ
کـــم آبـــی ایـــن روســـتاها مرتفـــع شـــد . شـــایان ذکـــر اســـت در ایـــن 
پـــروژه شـــورا و دهیـــاری  روســـتاها همـــکاری خوبـــی در رفـــع 

مشـــکل داشـــتند .

جبـــران  کســـری آب شـــرب 24  روســـتای  در تربـــت جـــام 
بـــا اجـــاره چـــاه کشـــاورزی 

 بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور اب و فاضـــالب تربـــت جـــام کســـری آب 
ــا  ــتان بـ ــن شهرسـ ــتایی در ایـ ــهری و روسـ ــه شـ ــرب  25 منطقـ شـ
اجـــاره چـــاه کشـــاورزی جبـــران شـــد.  محســـن عبداللهـــی ایـــن 
مناطـــق را شـــامل شـــهر ســـمیع آبـــاد و24 روســـتای مـــرزی مجتمـــع 
شـــهید گل اللـــه بخـــش پاییـــن جـــام تربـــت جـــام اعـــالم کـــرد و 
گفـــت: در پـــی انعقـــاد ایـــن قـــرار داد  همـــکاران واحـــد بهـــره 
ــز و  ــاورزی را تجهیـ ــاه کشـ ــن چـ ــان ممکـ ــن زمـ ــرداری در کمتریـ بـ

ــد . ــرداری کردنـ ــره بـ ــدار بهـ وارد مـ

شهرســـتان  علیـــا  تیمنـــک  روســـتای   برخـــورداری 
تربت جام از آب شرب

 بـــا مشـــارکت روســـتائیان در اجـــرای پـــروژه خـــط انتقـــال روســـتای 
بـــا  دهـــه  درایـــام اهلل  جـــام  تربـــت  علیـــا شهرســـتان  تیمنـــک 
برکـــت کرامـــت، الکتروپمـــپ شـــناور ایـــن ایســـتگاه نیـــز نصـــب 

و راه انـــدازی شـــد ومشـــکل کمبـــود وقطـــع آب روســـتا رفـــع 
شـــد.مدیر امـــور ابفـــا تربـــت جـــام اعتبارهزینـــه در ایـــن اجـــرای 
ایـــن پـــروژه یـــک میلیاردریـــال اعـــالم کـــرد کـــه 20درصـــدآن 
ـــاری و شـــورای اســـالمی و80 درصدتوســـط امـــورآب  توســـط دهی
وفاضـــالب شهرســـتان تامیـــن اعتبـــار شد.محســـن عبداللهـــی 
ــای   ــار، اعضـ ــدارمرکزی و دهیـ ــکاری بخشـ ــه ازهمـ ــن زمینـ در ایـ
شـــوراهای اســـالمی واهالـــی  روســـتای تیمنـــک علیـــا تشـــکر کـــرد.

جغتای    

افزایش آبدهی مجتمع قلعه نو شفیع آباد جغتای 

الکتروپمـــپ چـــاه مجتمـــع قلعـــه نوشـــفیع آبـــاد شهرســـتان جغتـــای 
ـــود  ـــرداری خـــارج شـــده ب ـــی از مـــدار بهـــره ب ـــر نقـــص فن کـــه در اث
ـــان ممکـــن تعویـــض   ـــن زم ـــی در کمتری ـــم فن ـــا حضـــور اعضـــای تی ب
شـــد.  مدیـــر امـــور آبفـــا جغتـــای گفـــت: ایـــن چـــاه پـــس از الیروبـــی 
و بـــا اضافـــه کـــردن 12 متـــر لولـــه آبـــده وارد مـــدار شـــد . علـــی 
ـــد آبدهـــی  ـــا اصـــالح و نصـــب الکتروپمـــپ جدی ـــی افـــزود: ب یعقوب

ـــه قبـــل افزایـــش چشـــمگیری پیـــدا کـــرد. چـــاه نســـبت ب

تاکیـــد مدیـــر امـــور جغتـــای بـــر همـــکاری کارکنـــان در 
ــات  وصـــول مطالبـ

بـــا رعایـــت پروتـــکل  امـــور جغتـــای   جلســـه وصـــول مطالبـــات 
ــت  ــه اهمیـ ــت  بـ ــن نشنسـ ــد .در ایـ ــزار شـ ــتی برگـ ــای بهداشـ هـ
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وصـــول مطالبـــات اشـــاره کـــرد ومشـــارکت کلیـــه همـــکاران را 
راز موفقیـــت در ایـــن امـــر مهـــم دانســـت .علـــی یعقوبـــی  افـــزود: 
وصـــول مطالبـــات یـــاز عواملـــی اســـت کـــه مـــی توانـــد در ایـــن 
شـــرایط بحرانـــی بـــه کمـــک امـــور آمـــده تـــا بتوانیـــم خدمـــات 

بهتـــری بـــرای همشـــهریان داشـــته باشـــیم.

 جنگل   

اختصـــاص چـــاه آســـتان قـــدس رضـــوی  بـــرای تامیـــن 
آب  روســـتاهای بخـــش مرکـــزی جنـــگل 

مدیـــر امـــور آب وفاضـــالب شهرســـتان رشـــتخوار گفـــت: آب چـــاه 
آســـتان قـــدس رضـــوی در در اختیـــار روســـتاهای بخـــش مرکـــزی 
ـــا پیگیـــری ایـــن  جنـــگل قـــرار گرفت.محمدجـــواد نجفـــی افـــزود :ب
امـــور و تـــالش  نماینـــده رشـــتخوار در مجلـــس شـــورای اســـالمی 
و فرمانـــدار شهرســـتان توافـــق نامـــه بهـــره بـــرداری ســـه ماهـــه 
از چـــاه آســـتان قـــدس رضـــوی بـــه میـــزان 15 لیتـــر در ثانیـــه 
بـــه امضـــاء طرفیـــن رســـید.وی اظهـــار امیـــدواری کـــرد بـــا اجـــرای 
400 متـــر لولـــه گـــذاری در ایـــن پـــروژه ،مشـــکالت کـــم آبـــی 
روســـتاهای بخـــش مرکـــزی جنـــگل تـــا حـــدود زیـــادی مرتفـــع 
شـــود. وی افـــزود: بـــا احتســـاب ایـــن رقـــم تـــوان تولیـــد آب در 
شـــهر و روســـتاهای بخـــش مرکـــزی جنـــگل بـــه 105لیتـــر برثانیـــه 

افزایـــش یافـــت.

چناران   

رفع اتفاق لوله 600 در شهرچناران 

  600PRG مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب چنـــاران ازرفـــع اتفـــاق لولـــه
مســـیر انتقـــال آب شـــرب از مخـــزن جمعـــاب بـــه ورودی شـــهر 
توســـط همـــکاران اتفاقـــات امـــور در کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن 
خبرداد.نـــوروز افرونـــد گفـــت: ایـــن لولـــه عـــالوه بـــر انتقـــال آب 
بـــه شـــهر تامیـــن آب آپارتمـــان هـــای مســـکن مهـــر شـــهر را نیـــز 

پوشـــش داده اســـت .

ــرب   ــات آب شـ ــاخت  تاسیسـ ــروژه سـ ــرای  پـ ــاز اجـ آغـ
مجتمـــع اســـالم آبـــاد چنـــاران 

مدیـــر امـــور آبفـــا چنـــاران از آغـــاز عملیـــات اجرایـــی ســـاخت 
مخـــزن ذخیـــره وانتقـــال آب مجتمـــع اســـالم آبـــاد ایـــن شهرســـتان 
ــروژه  ــن پـ ــرای ایـ ــرای اجـ ــزود: بـ ــد افـ ــعود افرونـ ــر داد. مسـ خبـ
شـــامل احـــداث مخـــزن ، حصـــار کشـــی و شـــبکه گـــذاری انتقـــال  و 
توزیـــع آب مجتمـــع اســـالم آبـــاد  حـــدود 15میلیـــارد ریـــال  هزینـــه 
خواهـــد شـــد.به گفتـــه وی ایـــن مجموعـــه شـــامل  22روســـتا را 

تحـــت پوشـــش دارد.

شـــروع پـــروژه آبرســـانی  بـــه 6 روســـتا در شهرســـتان 
چنـــاران  

مدیـــر امـــور آبفـــای چنـــاران از آغـــاز پـــروژه آبرســـانی ازمجتمـــع 
فتـــح آبـــاد بـــه شـــش روســـتا باهزینـــه حـــدود 17میلیـــارد ریـــال 
خبـــر داد .بـــه گفتـــه مســـعود افرونـــد ایـــن پـــروژه بـــا توجـــه بـــه 

حجـــم زیـــاد مشـــترکین  و بـــه منظـــور فرســـودگی شـــبکه آب 
عملیاتـــی شـــد .وی  ایـــن مجتمـــع را شـــامل روســـتاهای قـــره 
چنگل،چمله،جوپایین،شلنگرد،نیســـان وحکیـــم آبـــاد اعـــالم کـــرد 
و خاطـــر نشـــان ســـاخت: بااتمـــام ایـــن پـــروژه روســـتاهای مذکـــور 
از آب شـــرب بـــا فشـــار و کیفیـــت خـــوب برخـــوردار مـــی شـــوند.

خلیل آباد   

بازدیـــد نماینـــده مـــردم از عملیـــات حفرچـــاه شـــماره 5 
خلیـــل آبـــاد

 نماینـــده مـــردم کاشـــمر، خلیـــل آبـــاد و بردســـکن در مجلـــس 
شـــورای اســـالمی از عملیـــات چـــاه شـــماره 5  شهرســـتان خلیـــل 
آبـــاد بازدیـــد کرد.محمدکاظمـــی مدیـــر امـــوردر ایـــن بازدیـــد 
گفت:ایـــن چـــاه بـــه منظـــور تامیـــن آب موردنیازمـــردم وافزایـــش 
ـــال حفـــر مـــی شـــود.  ـــارد ری ـــغ بر10میلی ـــا اعتباربال فشارشـــبکه ب
جوادنیـــک بیـــن نماینـــده مـــردم درمجلـــس شـــورای اســـالمی هـــم 
نســـبت بـــه پیگیـــری مشـــکالت بـــه خصـــوص جـــذب اعتبـــارات  

ــاعد  داد. ــول مسـ قـ

ـــاد  ـــل آب ـــتایی در خلی ـــانی روس ـــرح آبرس ـــه ط ـــرای س اج
کلیـــد خـــورد

مدیرامـــورآب و فاضـــالب خلیـــل آبـــاد از ســـه طـــرح در دســـت 
ایـــن  مرکـــزی  بخـــش  روســـتای   13 بـــرای  آب  تامیـــن  اجـــرا 

اجـــاره  را  هـــا  طـــرح  ایـــن  کاظمـــی  خبرداد.محمـــد  شهرســـتان 
چـــاه هـــای كشـــاورزی ، شـــروع حفـــاری چـــاه شـــماره 5  شـــهر 
خلیـــل آبـــاد و آغـــاز عملیـــات آبرســـانی از چـــاه جدیـــد كالتـــه شـــادی 
)پـــروژه بـــركال( اعـــالم کـــرد .بـــه گفتـــه وی از ابتـــدای ســـال جـــاری 
تاکنـــون تـــالش فراوانـــی بـــرای بهبـــود شـــرایط تامیـــن آب ایـــن 
ــت.وی  ــده اسـ ــه شـ ــکار گرفتـ ــتاها بـ ــژه روسـ ــه ویـ ــتان بـ شهرسـ
در همیـــن زمینـــه بـــه اتصـــال مجتمـــع بـــركال بـــه چـــاه آب شـــرب 
شـــهر كنـــدر بـــه منظـــور كمـــك بـــه آبرســـانی شـــهر خلیـــل آبـــاد 
یـــا روســـتاها در شـــرایط بحـــران و تهیـــه اســـناد حفـــر چـــاه در 
ـــن بخـــش اشـــاره کـــرد  ـــه 10 روســـتای ای ـــرای كمـــك ب ششـــطراز ب
ـــا همـــکاری امـــور شهرســـتان كاشـــمر هـــم روســـتاهای نقـــاب و  و ب

ــدند. ــانی شـ ــور آبرسـ ــه شـ ــاد و كالتـ میرآبـ

در  منـــازل  آب  غیرمجـــاز  هـــای  پمـــپ  آوری   جمـــع 
خلیل آباد 

ـــا حمایـــت وهماهنگـــی دادســـتان  ـــاد گفـــت: ب  مدیـــر امورخلیـــل آب
ــدام  ــتقیم اقـ ــورت مسـ ــه صـ ــه بـ ــترکینی کـ ــه مشـ ــتان، بـ شهرسـ
ـــرده   ـــع آب خـــود ک ـــور یاشـــبکه توزی ـــر روی کنت ـــه نصـــب پمـــپ ب ب
بودنـــد اخطـــار  ومهلـــت قانونـــی داده شـــد تـــا نســـبت بـــه اصـــالح 
واســـتاندارد ســـازی انشـــعاب خـــود اقـــدام کنند.محمـــد کاظمـــی 
افـــزود: پـــس ازمهلـــت مقررشـــبکه و متعلقـــات پمـــپ آب تعـــداد 
اندکـــی از مشـــترکین کـــه بـــه ایـــن اخطـــار توجـــه نکـــرده بودنـــد   

باحکـــم دادســـتانی جمـــع آوری وقطـــع شـــد.

بررســـی نحـــوه اجـــرای پروتـــکل هـــای بهداشـــتی کرونـــا 
ـــاد  در امـــور خلیـــل آب

ــناس  ــتی ، کارشـ ــاون بهداشـ ــاق معـ ــه اتفـ ــداری بـ ــاون فرمانـ  معـ
مســـئول بهداشـــت محیـــط و حرفـــه ای مرکـــز بهداشـــت خلیـــل آبـــاد 

ـــد. از امـــور آبفـــای شهرســـتان بازدیـــد کردن
در ایـــن بازدیـــد  نحـــوه اجـــرای پروتـــکل هـــای بهداشـــتی ازجملـــه: 
فاصلـــه    ، مراجعیـــن  و  کارکنـــان  توســـط  ماســـک  از  اســـتفاده 
، نصـــب دســـتگاه ضدعفونـــی   ) ) اجتماعـــی  گـــذاری فیزیکـــی 
کننـــده دســـت در ورودی ادارات ، گندزدایـــی ســـطوح و منـــع 
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ـــا بررســـی  ـــا کرون ـــه ب ـــرای مقابل ـــم بیمـــاری ب کار افـــراد دارای عالئ
شـــد.

خواف   

تعویض سه الکترو پمپ توسط امور خواف

مدیـــر امـــور آبفـــا خـــواف بـــا بیـــان اینکـــه الکتروپمـــپ مجتمـــع 
بیدپارســـی و براکـــوه  ایـــن شهرســـتان تعویـــض شـــد گفـــت : 
ـــاژ  الکتروپمـــپ چـــاه مجتمـــع بیدپارســـی، براکـــوه و ایســـتگاه پمپ
ـــه جـــواد  ـــه گفت ـــود. ب ـــارج شـــده ب ـــدار خ ـــل ســـوختگی از م ـــه دلی ب
ـــالش شـــبانه  ـــا ت ـــه  ب ـــر ثانی ـــر ب ـــا آبدهـــی 6 لیت ـــاه ب ـــن چ ســـاالری ای
از  مـــدار شـــد. وی همچنیـــن  روزی همـــکاران مرمـــت و وارد 
تعویـــض الکتروپمـــپ روســـتای بیـــاس آبـــاد و رفـــع مشـــکل آب 
ـــا تعویـــض الکتروپمـــپ  ـــرداد و افـــزود: ب ـــر خب دوهـــزارو500 نف

ــز از قطعـــی آب مشـــترکان جلوگیـــری شـــد. ــاه 2 نیـ چـ

درگز   

ــد  ــتاهای فاقـ ــه روسـ ــه روزه بـ ــری همـ ــانی تانکـ آبرسـ
شـــبکه در شهرســـتان درگـــز 

مدیـــر امـــور آبفـــا درگـــز از آبرســـانی تانکـــری همـــه روزه بـــه 
روســـتاهای فاقـــد شـــبکه  در شهرســـتان درگـــز بـــه خبـــرداد.
رضـــا تیمـــوری بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش مصـــرف آب در پـــی گـــرم 

شـــدن دمـــا  هـــوا  افـــزود:  بـــا مســـاعدت  آ ب و فاضـــالب خراســـان 
رضـــوی و مشـــارکت  خیریـــن ، در کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن 
شـــبکه آبرســـانی در ایـــن روســـتاها اجـــرا  و روســـتائیان  از آب 

ــد. ــد شـ ــوردار خواهنـ ــرب برخـ شـ

ویدیو متری  و احیای چاه کشتارگاه درگز 

ــوان  ــه عنـ ــتارگاه بـ ــاه کشـ ــز چـ ــا درگـ ــور آبفـ ــر امـ ــه مدیـ ــه گفتـ  بـ
یکـــی از اصلـــی تریـــن منابـــع آب شـــرب امورشهرســـتان  بـــه 
شـــد.رضا  ویدیومتـــری  بـــاال  وعمـــر  آبدهـــی  کاهـــش  علـــت 
تیمـــوری افـــزود: بـــا توجـــه بـــه میـــزان بـــاالی رســـوبات روی جـــدار 
وگرفتگـــی مشـــبک هـــا پیشـــنهاد شـــد  احیـــای چـــاه بـــا روش 
airshock انجـــام شـــود.وی خاطـــر نشـــان کـــرد: در ادامـــه بـــا 
ـــت آب اســـتحصالی،  ـــود کیفی ـــاه ، بهب هـــدف  افزایـــش آبدهـــی چ
افزایـــش عمـــر الکتـــرو پمـــپ چـــاه و... نســـبت بـــه بـــرس زنـــی ، 

اســـید شـــویی مســـیر انتقـــال آب اقـــدام شـــد.

تاکیـــد مدیـــر امـــور درگـــز بـــر همـــکاری بیشـــتر دهیـــاران 
بـــا آبفـــا

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب درگـــز در نشســـت  بـــا دهیـــاران 
روســـتاهای شهرســـتان بـــر رعایـــت الگـــوی مصـــرف آب در در 
روســـتاه هـــا تاکیـــد کرد.رضـــا تیمـــوری از دهیـــاران خواســـت 
بـــا تشـــویق روســـتائیان بـــه مصـــرف صحیـــح آب شـــرایط گـــذر از 

ـــه  ـــا اشـــاره ب ـــد.وی ب ـــک مصـــرف تابســـتان 99 را فراهـــم آورن پی
نگـــه داری دام و طیـــور در روســـتاها اظهـــار داشـــت: آبفـــا وظیفـــه 
تامیـــن آب شـــرب مشـــترکان را برعهـــده دارد و روســـتائیان 
بایســـتی از آب غیـــر شـــرب بـــرای دام و طیـــور خـــود اســـتفاده 
کننـــد.وی مصـــرف آب مشـــترکان را در حـــال افزایـــش دانســـت 
ــرد و تقویـــت تعامـــل  ــر کـ ــا تقدیـ ــا آبفـ ــاران بـ ــکاری دهیـ و از همـ
فـــی مابیـــن را بـــه رفـــع ســـریع مشـــکالت احتمالـــی روســـتاها در 
حـــوزه آب شـــرب عنـــوان کرد.دهیـــاران هـــم از تـــالش هـــا  و 
پیگیـــری هـــای مجموعـــه امـــور آبفـــا درگـــز در تامیـــن آب شـــرب 
روســـتاها قدردانـــی وآمادگـــی خـــود را بـــرای همـــکاری بیشـــتر بـــا 

امـــور درگـــز اعـــالم کردنـــد.

رشتخوار   

تقدیر فرماندار از مدیر آبفای شهرستان رشتخوار

مجلـــس  در  خـــواف  و  رشـــتخوار  مـــردم  نماینـــده  حضـــور  در   
شـــواری اســـالمی و مســـئولین شهرســـتان از مدیـــر امـــور آبفـــای 
شهرســـتان رشـــتخوار تقدیـــر شـــد.در دیـــدار حجـــت االســـالم 
والمســـلمین علـــی اکبراحمدپـــور نماینـــده رشـــتخوار و خـــواف در 
ـــا مـــردم و مســـئولین ،خالقـــداد عـــرب  مجلـــس شـــواری اســـالمی ب
فرمانـــدار رشـــتخوار از اقدامـــات صـــورت گرفتـــه و پیگیـــری 
ـــای شهرســـتان  ـــه سرپرســـت آبف ـــی وقف ـــالش ب ـــراوان و ت هـــای ف
رشـــتخوار در رفـــع کـــم آبـــی برخـــی روســـتاها در ایـــام پیـــک 

مصـــرف تقدیـــر کـــرد.

جلســـه هم اندیشـــی آبفا رشـــتخوار و شـــبکه بهداشت 
و درمان شهرســـتان

ـــا شـــبکه  در جلســـه هـــم اندیشـــی آبفـــای شهرســـتان رشـــتخوار ب
بهداشـــت و درمـــان شهرســـتان بـــر لـــزوم و هماهنگـــی بیشـــتر در 

خصـــوص ادامـــه جلســـات و ارتقـــاء کیفیـــت آب تاکیـــد شـــد.
در ایـــن نشســـت محمـــد جـــواد نجفـــی مدیـــر آبفـــای رشـــتخوار 
و  شـــهرها  شـــرب  آب  وضعیـــت  از  گزارشـــی  ارائـــه  ضمـــن 
روســـتاهای شهرســـتان خواســـتار برنامـــه ریـــزی در جهـــت ایمنـــی 
آب و تعامـــل هـــر چـــه بیشـــتر بهـــورزان بـــا آبـــداران شـــد.

در ادامـــه جـــواد اشـــترایه مدیـــر شـــبکه بهداشـــت و درمـــان 
شهرســـتان رشـــتخوار ضمـــن تشـــکر از تـــالش هـــای مجموعـــه آبفـــا 
در امـــر ســـقایی مـــردم  و شـــاخص هـــای مطلوبیـــت کلـــر باقیمانـــده 

تقدیـــر کـــرد.

پیمایـــش انشـــعابات پرمصـــرف و قطـــع انشـــعابات 
دامـــداری هـــا در رشـــتخوار

مدیـــر امـــور آبفـــای  رشـــتخوار از قطـــع انشـــعابات پرمصـــرف در 
دامـــداری هـــای ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.

مســـئول  و  کارکنـــان  کـــه  ای  جلســـه  در  نجفـــی  محمدجـــواد 
مشـــترکین امـــور حضـــور داشـــتند گفت:بـــا توجـــه بـــه شـــروع 
بـــه باالتریـــن حـــد ممکـــن رســـیده  فصـــل گرمـــا مصـــارف آب 
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اســـت کـــه باعـــث افـــت فشـــار در شـــبکه توزیـــع شـــده اســـت.وی 
افـــزود: همیـــن امـــر موجـــب کـــم آبـــی در برخـــی مناطـــق شـــده کـــه  

نارضایتـــی هـــای مردمـــی را بدنبـــال دارد.
وی  اظهـــار داشـــت:از آنجـــا کـــه شـــرکت هیـــچ گونـــه تعهـــدی 
درتامیـــن آب  دامـــداری هـــا نـــدارد پیمایـــش و قطـــع انشـــعابات 
پرمصـــرف و دامـــداری هـــا در دســـتور کار قـــرار گرفت.نجفـــی 
ــتاهایی کـــه کـــم  ــای پرمصـــرف در روسـ افـــزود: بـــه اشـــتراک هـ
آبـــی وجـــود دارد اخطـــار  مدیریـــت مصـــرف و صرفـــه جویـــی 
داده شـــده اســـت و چنانچـــه رعایـــت نشـــود برابـــر دســـتورالعمل 

ــد. ــد شـ ــدام خواهـ اقـ

 ریوش   

نوسازی انشعابات آب در ریوش 

ــد.  ــازی شـ ــی )ع( 22 ریـــوش نوسـ ــام علـ ــان امـ ــعاب خیابـ 9 انشـ
رضـــا جواهـــری رئیـــس اداره ریـــوش گفـــت ؛ ایـــن تعـــداد انشـــعاب  
بـــا هـــدف کاهـــش اتفاقـــات و هـــدر رفـــت آب بـــا مشـــارکت مردمـــی  

تعویـــض و نوســـازی شـــد .

زاوه   

فـــاز اول پـــروژه فاضـــالب روســـتای بیـــدوی زاوه اجـــرا 
ـــد ش

خراســـان  آبفـــا  کارشناســـان  و  فاضـــالب  توســـعه  مدیرگـــروه   

رضـــوی از پـــروژه فاضـــالب روســـتای بیـــدوی شهرســـتان زاوه 
ـــورد  ـــروژه م ـــاز دوم پ ـــد اجـــرای ف ـــن بازدی ـــد .در ای ـــد کردن بازدی
بحـــث وتبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت. مدیـــر امـــور آبفـــا زاوه در ایـــن 
ــع آوری و  ــبکه جمـ ــروژه شـ ــاز اول پـ ــل فـ ــرای کامـ ــد از اجـ بازدیـ
نصـــب 70درصـــد انشـــعابات فاضـــالب ایـــن روســـتا بـــا جـــذب 
17میلیـــارد ریـــال خبرداد.یوســـف قاســـمی فـــاز دوم پـــروژه را 
شـــامل ســـاخت تصفیـــه خانـــه واجـــراء شـــبکه بـــرق بـــا پیـــش بینـــی 
اعتبـــار 20میلیـــارد ریـــال اعـــالم کـــرد و افـــزود: در روســـتای 
بیـــدوی بـــا توجـــه بـــه توپوگرافـــی منطقـــه امـــکان حفـــر چـــاه جذبـــی 
بـــه 364خانـــوار ســـاکن درایـــن  بـــا اشـــاره  نـــدارد.وی  وجـــود 
روســـتا بـــا جمعیـــت هزارو263نفـــر یادآورشـــد: 455 مشـــترک 
روســـتای بیـــدو تحـــت پوشـــش خدمـــات آبفـــا زاوه قـــرار دارنـــد.

آبدهـــی چـــاه روســـتای زنگنـــه شهرســـتان زاوه دو برابـــر 
شـــد

 رئیـــس گـــروه بهـــره بـــرداری  تصفیـــه خانـــه اب بـــه اتفـــاق  مشـــاور 
ــعه  ــرداری وتوسـ ــره بـ ــتان و  رئیـــس بهـ ــع آب اسـ ــات منابـ مطالعـ
اب شهرســـتان ازچـــاه دســـتی در حـــال احـــداث روســـتای کالتـــه 
ـــد. روســـتای کالتـــه زنگنـــه  زنگنـــه شهرســـتان زاوه بازدیـــد کردن
تنـــش  وبـــا  شـــده  واقـــع  زاوه  مرکـــزی شهرســـتان  بخـــش  در 
ـــا حفـــر  شـــدید ابـــی در ســـال قبـــل مواجـــه بـــود ودر حـــال حاضـــر ب
ایـــن منبـــع  وافزایـــش دبـــی از2.5لیتـــر در ثاتیـــه بـــه 5لیتـــردر 
ثانیـــه مشـــکل کـــم آبـــی  روســـتا برطـــرف شـــد .ایـــن روســـتا 
مـــی  جمعیـــت و239مشـــترک   دارای220خانـــوار و822نفـــر 

باشـــد.

اصـــالح وتوســـعه شـــبکه توزیـــع  آب در شـــهر دولـــت 
آبـــاد

ــبکه  ــر شـ ــالح 170متـ ــتان زاوه از اصـ ــا شهرسـ ــور آبفـ ــر امـ  مدیـ
توزیـــع وبازســـازی 30فقـــره انشـــعاب در ســـطح شـــهر دولـــت 
ــا هـــدف  ــر داد.یوســـف قاســـمی افـــزود: ایـــن اقـــدام بـ ــاد خبـ آبـ
رفـــع افـــت فشـــار وبهبـــود آب شـــرب مشـــترکین و بـــا مشـــارکت 
مردمـــی انجـــام شـــد.وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه  توســـعه شـــبکه 

کـــرد:  بـــه متراژ210متـــر خاطـــر نشـــان  ابـــاد  آب شـــهردولت 
اعتبـــار ایـــن پـــروژه هـــم  از طریـــق مشـــارکت مردمـــی تامیـــن شـــد 
.وی کل هزینـــه هـــای صـــرف شـــده در اجـــرای ایـــن پـــروژه هـــا را 
380میلیـــون ریـــال اعـــالم کرد،کـــه  باعـــث رضایـــت مشـــترکین 

ــان آب پایـــدار در شـــبکه توزیـــع شـــد. وجریـ

23اقدام تامین آب شـــهری و روســـتایی در شهرستان 
زاوه

ــدام در  ــور 23اقـ ــن امـ ــر آب و فاضـــالب زاوه ایـ ــه  مدیـ ــه گفتـ بـ
حـــوزه بهبـــود آب شـــهری و روســـتایی ایـــن شهرســـتان انجـــام 
داده اســـت.  یوســـف قاســـمی گفت:بـــا یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت 
هـــای آب و فاضـــالب شـــهری وروســـتایی رفـــع مشـــکالت تامیـــن 
آب روســـتاها در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.وی در همیـــن رابطـــه 
از تعویـــض الكتروپمـــپ شـــناور چـــاه آب شـــرب مجتمـــع چخمـــاق 
بدلیـــل افـــت شـــدید آب ، لولـــه گـــذاری و تعویـــض قســـمتی از 
شـــبكه داخلـــی روســـتای شـــهن آبـــاد بـــه طـــول 500 متـــر، وارد 
مـــدار كـــردن و تجهیـــز خـــط انتقـــال بـــرق چـــاه آب شـــرب روســـتای 
ـــرای رفـــع  ـــه مجتمـــع ب ـــد ب ـــی و همچنیـــن اتصـــال چـــاه جدی قلعـــه ن
ـــه گـــذاری  ـــر لول ـــا 550 مت ـــاد ب ـــی مجتمـــع شـــهن آب مشـــكل كـــم آب
و تجهیـــز چـــاه خبـــرداد و بـــا اشـــاره بـــه تعویـــض الكتروپمـــپ 
شـــناور چـــاه آب شـــرب روســـتای صبـــی و لولـــه آبـــده چـــاه آب 
شـــرب روســـتای ســـیاه ســـنگ و وارد مـــدار كـــردن چـــاه شـــماره 
دو مجتمـــع چخمـــاق اظهـــار داشـــت:در ایـــن مـــدت نســـبت بـــه  

رفـــع انســـداد خـــط انتقـــال چشـــمه روســـتای شـــاهین و اتصـــال 
ــتایی  ــع 6 روسـ ــود آب مجتمـ ــع كمبـ ــرای رفـ ــك بـ ــع علیـ ــه مجتمـ بـ
علیـــک، اجـــرای لولـــه گـــذاری بـــه طـــول 600 متـــر بـــرای اتصـــال 
روســـتای نصرآبـــاد بـــه مجتمـــع شـــهن آبـــاد و نصـــب ســـه دســـتگاه 
ــزك  ــتای كاریـ ــی روسـ ــبكه داخلـ ــل در شـ ــع و وصـ ــیرفلكه قطـ شـ
ناگهانـــی اقـــدام شد.قاســـمی تعامـــل ایـــن امـــور بـــا آبفـــا تربـــت 
ـــی  ـــزك ناگهان ـــود آب روســـتای كاری ـــه منظـــور رفـــع كمب ـــه ب حیدری
ـــاری چـــاه دســـتی ، اجـــاره  ـــور زاوه حف ـــاد آور شـــد و افزود:ام را ی
ـــت در روســـتا و  ـــر ثاب ـــدد تانك ـــك ع ـــاه آب كشـــاورزی و نصـــب ی چ
ـــه را پیگیـــری  ـــه زنگن ـــه مخـــزن هوایـــی روســـتای كالت ـــاژ آب ب پمپ

و بـــه نتیجـــه رســـانده اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه پمـــپ 2 اینچـــی بـــر روی خـــط انتقـــال آب 
روســـتای ریـــگان نصـــب و آب چشـــمه روســـتای بیـــدوی بیـــن دو 
روســـتای بیـــدوی و كشـــكک تقســـیم شـــده اســـت خاطـــر نشـــان 
ــال  ــاق و اتصـ ــتای سـ ــتی روسـ ــاه دسـ ــردن چـ ــدار كـ ــرد:وارد مـ کـ
ــیم  ــی سـ ــیون بـ ــتم اتوماسـ ــالح و مرمـــت سیسـ ــبكه ،  اصـ ــه شـ بـ
مجتمـــع هـــای كنـــگ، ســـاق وشـــهن آبـــاد، نصـــب كابـــل جدیـــد بـــرای 
چـــاه آب شـــرب مجتمـــع گوجـــی ، نصـــب و تجهیـــز چـــاه مجتمـــع قلعـــه 
نـــی ، اصـــالح و مرمـــت سیســـتم اتوماســـیون كنـــگ، شـــهن آبـــاد، 
علمـــدار و پطـــرو از دیگـــر فعالیـــت هـــای حـــوزه آب روســـتایی مـــی 

باشـــد.
ـــرزن  ـــن مـــدت ضمـــن نصـــب دســـتگاه كل ـــه قاســـمی در ای ـــه گفت ب
و  توزیـــع  شـــبكه  متـــر   170 نوســـازی  و  بازســـازی  و  مخـــازن 
30فقـــره انشـــعاب ،  شـــبكه آب دولـــت آبـــاد بـــه متـــراژ 210 متـــر 
توســـعه یافـــت و الكتروپمـــپ شـــناور چـــاه آب شـــرب شـــماره یـــك 

ایـــن شـــهر هـــم نصـــب شـــد.

مشـــکل تنـــش آبـــی 4هـــزارو 460خانـــوار روســـتایی در 
شهرســـتان زاوه برطـــرف شـــد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب زاوه گفـــت: مشـــکل تنـــش آبـــی 
4هـــزارو 460خانـــوار روســـتایی در ایـــن شهرســـتان بـــا اقدامـــات 
ایـــن  از  افـــزود:  قاســـمی  برطـــرف شد.یوســـف  شـــده  انجـــام 
 240 و  15هـــزار  جمعیـــت  بـــا  240خانـــوار  4هـــزارو  تعـــداد 
ــاد و شـــهن  ــانی رحمـــت آبـ نفـــر تحـــت پوشـــش دو مجتمـــع آبرسـ
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ــم  در  ــت 822نفرهـ ــا جمعیـ ــوار بـ ــد و 220خانـ ــرار دارنـ ــاد قـ آبـ
روســـتای کالتـــه زنگنـــه بخـــش مرکـــزی شهرســـتان زاوه ســـاکن 
مـــی باشـــند.  بـــه گفتـــه وی مجتمـــع آبرســـانی روســـتایی رحمـــت 
آبـــاد بـــه دلیـــل افزایـــش دمـــا هـــوا ومصـــرف زیـــاد در زمـــان پیـــک 
ـــع  ـــای شـــبکه توزی ـــی وافـــت شـــدید فشـــار در انته ـــم آب ـــار ک ، دچ
شـــده بـــود کـــه بـــا تنظیـــم شـــیر فلکـــه و وارد مـــدار کـــردن چـــاه 
شـــماره دو ، مشـــکل ایـــن مجتمـــع برطـــرف شـــد.وی همچنیـــن از 
ــر  ــر داد و خاطـ ــاد خبـ ــهن آبـ ــع شـ ــرب مجتمـ ــکل آب شـ ــع مشـ رفـ
نشـــان کـــرد: ایـــن مجتمـــع بـــه دلیـــل جمعیـــت بـــاال در ســـاعات 
پیـــک مصـــرف  بـــا کاهـــش افـــت فشـــار وبعضـــا قطعـــی آب مواجهـــه 
بـــود کـــه بـــا ورود چـــاه قلعـــه نـــی بـــا دبی5لیتربرثانیـــه بـــه مـــدار 
ــرایط  ــال ، شـ ــط انتقـ ــر خـ ــه گـــذاری 450متـ ــره بـــرداری  و لولـ بهـ
شـــد:  آور  یـــاد  یافت.قاســـمی  بهبـــود  مجتمـــع  در  آب  تامیـــن 
روســـتای کالتـــه زنگنـــه در بخـــش مرکـــزی شهرســـتان زاوه هـــم 
کـــه بـــا تنـــش شـــدید آبـــی در ســـال قبـــل مواجـــه بـــود ، بـــا حفـــر 
ــردر  ــه 5لیتـ ــر بـ ــی از2.5لیتـ ــش دبـ ــد   وافزایـ ــع جدیـ ــن منبـ ایـ

ــد. ــوردار شـ ــدار برخـ ــرب پایـ ــه از آب شـ ثانیـ

سرخس   

از  حراســـت  بـــرای  انتظامـــی  نیـــروی  از  اســـتفاده 
ســـرخس آب  تاسیســـات 

 مدیـــر امورآبفـــا ســـرخس بـــه اتفـــاق دادســـتان عمومـــی وانقـــالب 
شهرســـتان واعضـــای شـــورای اســـالمی و دهیـــاران دهســـتان 
امـــام  بـــزرگ  خانگیـــران از تصفیـــه خانـــه آب شـــرب مجتمـــع 
رضـــا )ع( ومســـیر خـــط انتقـــال آب بازدیـــد کردند.ایـــن بازدیـــد 
بـــا هـــدف برنامـــه ریـــزی بـــرای اســـتفاده از نیـــروی انتظامـــی 
بـــه منظـــور حراســـت از تاسیســـات امـــور وکوتـــاه کـــردن دســـت 
افـــراد ســـود جـــو از برداشـــت هـــای غیـــر مجـــاز آب انجـــام شـــد.

رفع مشکل فشار آب شهر مزداوند

 مشـــکل کمبـــود فشـــار شـــبکه آب شـــرب شـــهر مزداونـــد برطـــرف 
ـــا  ـــا شـــروع فصـــل گرم ـــا ســـرخس ب ـــر امـــور آبف ـــه مدی شـــد.به گفت
و افزایـــش مصـــرف آب بـــه علـــت شـــیوع بیمـــاری  کرونـــا، شـــهر 

مزداونـــد بـــا کمبـــود فشـــار مواجـــه شـــده بود.امیـــر پوروحدتـــی 
افزود:بـــا تـــالش چنـــد روزه همـــکاران  و ایجـــاد تغییـــرات الزم در 
شـــبکه توزیـــع چالـــش کمبـــود فشـــار آب رفـــع شـــد و شـــهروندان  

ـــا فشـــار مناســـب برخـــوردار شـــدند. از آب ســـالم و پایـــدار ب

علمـــک برداشـــت آب از ســـد دوســـتی بـــرای دامـــداران 
ســـرخس نصـــب مـــی شـــود

مدیـــر امـــور آب فاضـــالب ســـرخس اعـــالم کـــرد: علمـــک برداشـــت 
آب خـــام از خـــط انتقـــال ســـد دوســـتی بـــرای دامـــداران نصـــب مـــی 
شـــود.امیر پـــور وحدتـــی افـــزود: نصـــب ایـــن علمـــک  برداشـــت 
آب از ســـد دوســـتی در بازدیـــد دادســـتان ســـرخس از دهســـتان 
ــق  ــورد توافـ ــتان مـ ــع آب شهرسـ ــر  اداره منابـ ــران و مدیـ خانگیـ
قـــرار گرفـــت و مقـــرر شـــد امـــور عشـــایر و جهـــاد کشـــاورزی پیگیـــر 
ــانی جـــدا  ــا هرچـــه ســـریع تـــر آب دام از انسـ موضـــوع باشـــند تـ
شـــود.به گفتـــه وی ایـــن علمـــک در محـــور دهانـــه شـــوریجه ظـــرف 
یـــک هفتـــه توســـط آب منطقـــه ای نصـــب ودامـــداران بـــا هزینـــه 
کمتـــر آب مـــورد نیـــاز دام خـــود را بـــا اســـتفاده از تانکـــر تامیـــن 
ــه  ــع تصفیـ ــروز مشـــکل در مجتمـ ــه بـ ــاره بـ ــا اشـ مـــی کننـــد.وی بـ
خانـــه بـــزرگ امـــام رضـــا )ع(  و تنـــش هـــای آبـــی چنـــد روز گذشـــته 
در بعضـــی از روســـتاهای گفـــت: مشـــکل عمـــده ایـــن روســـتاها ، 
نبـــود زیـــر ســـاخت هـــای مناســـب ، انشـــعابات غیـــر مجـــاز و وجـــود  
ـــه موجـــب افـــت فشـــار آب  ـــدی اســـت ک ـــروار بن ـــه منظـــور پ دام ب
ـــا بیـــان ایـــن کـــه در 9 مـــاه غیـــر تابســـتان مشـــکل  مـــی شـــود.وی ب

آبـــی در روســـتاهای منطقـــه نداریـــم افـــزود:در ایـــن بازدیـــد 
ــنا  ــک آشـ ــتاها از نزدیـ ــه روسـ ــانی بـ ــوه آب رسـ ــئوالن از نحـ مسـ
ــه  ــک هفتـ ــرف یـ ــد ظـ ــوب شـ ــور مصـ ــن منظـ ــه همیـ ــه بـ ــدند کـ شـ
علمـــک برداشـــت آب خـــام از خـــط انتقـــال ســـد دوســـتی در محـــور 
دهانـــه شـــوریجه توســـط آب منطقـــه ای نصـــب ودام داران بـــا 

هزینـــه کمتـــر توســـط تانکـــر آب دام خـــود را تامیـــن کننـــد.

شناسایی 8 فقره انشعاب غیر مجازآب در سرخس

مدیـــر امـــور آب وفاضـــالب شهرســـتان ســـرخس از شناســـایی 
هشـــت فقـــره انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب در ایـــن شهرســـتان خبـــر 
داد.امیـــر پـــور وحدتـــی بـــا اشـــاره بـــه تشـــکیل شـــعبه ویـــژه 
ـــات حـــوزه آب در دادســـتانی ســـرخس  افـــزود:  ـــا تخلف برخـــورد ب
دادســـتانی   مســـاعدت   بـــا  مجـــاز  غیـــر  انشـــعاب  تعـــداد  ایـــن 
شهرســـتان وبـــا هـــدف جلوگیـــری از تضییـــع حقـــوق شـــهروندان 
و  آوری  جمـــع  و  شناســـایی  مشـــترکان  پایـــدار  آب  وتامیـــن 
ــعابات  ــدند.وی از انشـ ــی شـ ــی معرفـ ــع قضایـ ــه مرجـ ــان بـ متخلفـ
غیـــر مجـــاز آب  بـــه عنـــوان یـــک چالـــش در بخـــش آب شـــرب 
شهرســـتان نـــام بـــرد کـــه باعـــث  هدررفـــت  زیـــاد  آب شـــرب 
از شـــبکه توزیـــع آب را  مـــی شـــود.وی اســـتفاده غیـــر مجـــاز 
جـــرم دانســـت  و تاکیـــد کـــرد: متخلفـــان  جریمـــه و طبـــق قانـــون 

مجـــازات خواهنـــد شـــد.

ــاز آب در  ــر مجـ ــان حـــوزه انشـــعاب غیـ معرفـــی متخلفـ
ســـرخس  بـــه مراجـــع قضایـــی 

پیگیـــری  از  ســـرخس  شهرســـتان  وفاضـــالب  امـــورآب  مدیـــر 
دقیـــق ومســـتمر شناســـایی انشـــعابات غیـــر مجـــاز آب در ایـــن 

شهرســـتان خبـــر داد.
بـــه اینکـــه انشـــعابات غیرمجـــاز  بـــا اشـــاره  امیـــر پوروحدتـــی 
ـــی دارد افـــزود : افـــراد  جـــرم محســـوب مـــی شـــود وپیگـــرد قانون
متخلـــف در پـــی شناســـایی انشـــعابات غیـــر مجـــاز بـــه مراجـــع 
قضایـــی معرفـــی مـــی شـــوند .وی آمادگـــی ایـــن امـــور را بـــرای 
ــن و  ــاس قوانیـ ــر اسـ ــاز بـ ــه محـ ــاز بـ ــر مجـ ــعابات غیـ ــل انشـ تبدیـ
ــف  ــوارد تخلـ ــت مـ ــهریان خواسـ ــرد و از همشـ ــالم کـ ــررات اعـ مقـ

در خصـــوص انشـــعاب غیـــر مجـــاز را از طریـــق شـــماره تلفـــن 122 
ــد. ــالع دهنـ اطـ

طرقبه شاندیز   

مسئول حراست امورطرقبه شاندیزمعرفی شد

مدیردفترحراســـت وامورمحرمانـــه آبفاخراســـان رضـــوی برحفـــظ 
آبرســـانی  ومخـــازن  وتاسیســـات  شـــرکت  امـــوال  ونگهـــداری 
تاکیدکرد.محمدترکمانـــی درمراســـم معارفـــه مســـئول جدیـــد 
تامیـــن  شـــاندیزگفت:  طرقبـــه  امورآبفاشهرســـتان  حراســـت 
ــی  ــت اساسـ ــهروندان ازاولویـ ــتی شـ ــالم وبهداشـ ــرب سـ آب شـ
شـــرکت اســـت کـــه وظیفـــه ومســـئولیت حراســـت هـــارا دوچنـــدان 

مـــی کنـــد. 
ــته  ــال گذشـ ــتاوردهای اموردرمـــدت یکسـ ــز ازدسـ مدیرامورنیـ
کـــرد.  تشـــکر  همـــکاران  وحـــدت  و  وازهمدلـــی  گفـــت  ســـخن 
ـــان ازخدمـــات افضـــل زاده مســـئول ســـابق حراســـت امـــور  درپای
قدردانـــی وحمیدرضاپرویزپوربـــه عنـــوان سرپرســـت جدیـــد 

ــد. ــی شـ ــاندیز معرفـ ــه شـ ــور طرقبـ حراســـت امـ

ــتای  ــع آب در روسـ ــبکه توزیـ ــر شـ ــزار متـ ــالح 4هـ اصـ
ازغـــد طرقبـــه

ــه  ــه شاندیزدرجلسـ ــتان طرقبـ ــالب شهرسـ ــورآب وفاضـ مدیرامـ
دهگردشـــی روســـتا ازغـــد طرقبـــه حضوریافـــت وبـــه پرســـش 

21



ماهنامه اطالع رسانی داخلی 

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی شمــــاره 157،تیر ماه 1399

هـــای حضارومســـئولین شهرســـتان پاســـخ داد.
علـــی اصغـــر پاکـــروان در ایـــن نشســـت ازاصـــالح شـــبکه توزیـــع 
خبـــرداد  گذشـــته  ســـال  یـــک  4هزارمتـــردر  طـــول  بـــه  آب 
حـــدود  ودهیـــاری  اهالـــی  کردباهمـــت  واظهارامیـــدواری 
500مترشـــبکه دیگـــر در ســـال جـــاری اصـــالح شـــود.وی نســـبت 
بـــه تهیـــه ونصـــب یکدســـتگاه کلریناتوربـــرای گندزدایـــی آب 
چشـــمه روســـتا قـــول مســـاعدداد و خواســـتارتامین اعتبـــارالزم 
نیـــز  پـــروژه هاازســـوی فرمانـــداری شد.فرماندارشهرســـتان 
گفت:امیدمـــی رودمشـــکالت مـــردم درحداقـــل زمـــان ممکـــن حـــل 
شود.سیدحســـن حســـینی مســـئولین راخـــادم ملـــت دانســـت 
وبررفـــع مشـــکالت تاحصـــول نتیجـــه تاکیدکرد.نماینـــده عالـــی 
دولـــت درشهرســـتان درپایـــان ازســـعه صدرمـــردم ومســـئولین 

تشـــکرکرد.

طرقبـــه  در  غیرمجـــازآب  300انشـــعاب  شناســـایی 
شـــاندیز

مدیرامـــورآب وفاضـــالب شهرســـتان طرقبه شـــاندیزباخبرنگاران 
واصحـــاب رســـانه نشســـت خبـــری داشـــت.دراین نشســـت خبـــری 
علـــی اصغـــر پاکـــروان گفت:درپـــی یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای 
آب وفاضـــالب ، 45روســـتابه مجموعـــه خدمـــات آبفااضافـــه شـــد 
کـــه ازایـــن تعـــداد 32روســـتا تحویـــل قطعـــی ومابقـــی درشـــرف 

تحویـــل گیـــری اســـت.
اعـــالم  امورراحدود40هزارمشـــترک  تعدادمشـــترکین  وی 

ـــه وشـــاندیز  ـــاز شـــهرهای طرقب کردوافـــزود: آب شـــرب مـــورد نی
ــاه وشـــش  و نیـــز 45روســـتای شهرســـتان ازطریـــق 40حلقـــه چـ

رشـــته قنـــات تامیـــن مـــی شـــود.
انتقـــال،  200کیلومترخـــط  اجـــرای  بـــه  مدیراموربااشـــاره 
500کیلومترشـــبکه توزیـــع و28هزارمترمکعـــب مخـــزن ذخیـــره 
آب  درشهرســـتان،  ازاشـــتراک هفـــت هزارخانـــوار فاضـــالب 
واظهارامیـــدواری  وشـــاندیزخبرداد  طرقبـــه  درشـــهرهای 
مخـــازن  وعـــدم  درمنطقـــه  ســـاکن  جمعیـــت  بـــه  کردباتوجـــه 
موردنیـــاز، مخـــزن هـــای جدیدبااعتبارویـــژه مدنظرقرارگیـــرد.
وی درحالـــی دبـــی اســـتحصالی ازچـــاه هـــا وتاسیســـات آبرســـانی 
را440لیتربرثانیـــه اعـــالم کردکـــه 60لیتربرثانیـــه کمبـــودآب 

درســـطح شهرســـتان احســـاس مـــی شـــود. 
پاکـــروان اقدامـــات مهـــم انجـــام شـــده درمجتمـــع هـــای آبرســـانی 
چاهشـــک، ویرانـــی، گراخـــک، تجـــر، بارانـــی و...را درراســـتای 
تامیـــن آب پایـــدار ذکرکردوافزود:درصـــورت صرفـــه جویـــی 
مواجـــه  آب  ویاکاهـــش  باقطعـــی  شـــهروندان  15درصـــدی 
راه  غیرمجـــازآب،  300انشـــعاب  شد.شناســـایی  نخواهیـــم 
ـــوژی، بازدیـــد مستمرازتاسیســـات  انـــدازی آزمایشـــگاه باکتریول
هـــای  چـــاه  وحفـــاری  مخـــازن  احـــداث  پیگیـــری  ومخـــازن، 
جدیدازدیگرمـــواردی بـــود کـــه پاکـــروان بـــه آن هـــا اشـــاره کـــرد.

کلیـــپ مســـتندآب درامورطرقبـــه شـــاندیز ســـاخته مـــی 
شـــود

 مدیرامورآبفاطرقبـــه شـــاندیز از آغازتدویـــن ونـــگارش کلیـــپ 
هـــای مســـتند آبـــی درامورآبفـــا طرقبـــه شـــاندیزخبر داد.

علـــی اصغـــر پاکروانبـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت وضـــرورت تامیـــن 
لـــزوم  وازســـویی  شـــهروندان  وبهداشـــتی  ســـالم  شـــرب  آب 
ایـــن  افـــزود:  آب  بهینـــه  مصـــرف  صحیـــح  فرهنـــگ  ترویـــج 
اموروفرمانـــداری  عمومـــی  روابـــط  باهماهنگـــی  مســـتند 
شهرســـتان و همـــکاری هنرمنـــدان در قالـــب پنـــج کلیـــپ یـــک 
دقیقـــه ای درخصـــوص اســـتحصال وفرآینـــد تامیـــن آب همـــراه 
وبـــه   مستندســـازی  وســـپس  وتدویـــن  باعملکردامورتهیـــه 

شـــود. گذاشـــته  نمایـــش 

بررســـی وضعیـــت مصـــرف آب شـــرب در ویالهـــا و 
اماکـــن تفریحـــی طرقبـــه

ــهرطرقبه  ــه شاندیزباشهردارشـ ــورآب وفاضـــالب طرقبـ مدیرامـ
دیدارضمـــن  درایـــن  اصغرپاکـــروان  دیداروگفتگوکرد.علـــی 
ـــه بحـــث  ـــه شـــهرداری هاوعـــرض خداقـــوت ، ب گرامیداشـــت هفت
واماکـــن  ویالهـــا  نظردرخصـــوص مصـــرف آب شـــرب  وتبـــادل 
درایـــن  شـــهرداری  وخواستارمســـاعدت  پرداخـــت  تفریحـــی 
زمینـــه شـــد. خـــادم پیر-شـــهردارطرقبه نیزازتشـــریک مســـاعی 

امورطرقبـــه شـــاندیز درموضـــوع آب قدردانـــی کـــرد.

فریمان   

تامیـــن آب انشـــعابات غیـــر متعـــارف در فریمـــان زمـــان 
بنـــدی شـــد 

طـــی جلســـه ای بـــا حضـــور بخشـــدار  و روســـای ادارات آب و 
فاضـــالب شـــهر  قلندرآبـــاد و ســـفید ســـنگ ، وضعیـــت انشـــعابات 
غیـــر متعـــارف مجتمـــع کتـــه شمشـــیر مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت . 
بـــا توجـــه بـــه اولویـــت تامیـــن آب شـــرب بـــرای اهالـــی و مشـــترکین 
ــم آب  ــع کـ ــی صنایـ ــاز برخـ ــورد نیـ ــد آب مـ ــرر شـ ــکونی  ،  مقـ مسـ
طلـــب )غیرمتعـــارف( چـــون مرغـــداری و گلخانـــه بصـــورت زمـــان 

بنـــدی و بـــه مـــدت ســـه ســـاعت در شـــبانه روز تامیـــن شـــود .ایـــن 
در حالـــی اســـت کـــه آبرســـانی بـــا تانکـــر ســـیار بـــه 20 روســـتای 

تحـــت پوشـــش ادامـــه دارد.

رفـــع کمبـــود فشـــار آب تعـــدادی از روســـتاهای فرهـــاد 
گـــرد فریمـــان 

هـــای  مجتمـــع  از  فرهادگـــرد  فاضـــالب  و  آب  اداره  رییـــس   
ــاغ  ــتاهای بـ ــا روسـ ــود تـ ــه و گردآلـ ــاد ،آبقلعـ ــتایی فیـــض آبـ روسـ
ـــد کرد.مهـــدی زاده  هـــدف  ســـاالر و ســـنگ بســـت فریمـــان بازدی
از ایـــن  بازدیـــد میدانـــی  را بررســـی راه هـــای رفـــع کمبـــود 
ــور   ــه منظـ ــاری  وبـ ــم فشـ ــه کـ ــه بـ ــا توجـ آب اعـــالم کردوگفـــت : بـ
ــازن  ــور از مخـ ــق مذکـ ــود آب در مناطـ ــال کمبـ ــری از احتمـ جلوگیـ
روســـتاها  بازدیـــد شـــد و ضمـــن هواگیـــری شـــیرهای هـــوا ،  
میـــزان قابـــل توجهـــی کمبـــود فشـــار آب در روســـتاهای یـــاد شـــده 
مرتفـــع و اهالـــی از آب ســـالم و بهداشـــتی بهـــره منـــد شـــدند.

کمبود آب 7 روستا مجتمع امام علی)ع( فریمان

کمبـــودآب  هفـــت روســـتا از مجتمـــع امـــام علـــی)ع( فریمـــان 
ـــر گفـــت:  ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــان ب ـــا فریم ـــور آبف ـــر ام ـــع شـــد. مدی رف
ــماره 3  ــتگاه شـ ــه تعویـــض پمـــپ ایسـ ــبت بـ ــه نسـ ــن زمینـ در ایـ
مجتمـــع روســـتایی امـــام علـــی)ع( اقـــدام و  مشـــکل کمبـــود آب 
روســـتاهای بـــره خـــور، کالتـــه حـــاج عظیـــم ، کالتـــه خونـــی، لوخـــی 

22



ماهنامه اطالع رسانی داخلی 

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی شمــــاره 157،تیر ماه 1399

، سردســـت ، آق کمـــر علیـــا و چشـــمه گلـــک بـــا 306 خانـــوار رفـــع  
شد.موســـی رضایـــی همچنیـــن علـــت بـــروز مشـــکل کمبـــود آب در 
ــتفاده بیـــش از  ــا را اسـ ــفلی و علیـ ــیر سـ ــه شمشـ ــتاهای کتـ روسـ
حـــد آب شـــرب در صنایـــع دامـــی و کشـــاورزی دانســـت و اعـــالم 
کـــرد: افـــزون بـــر ایـــن مـــورد قســـمتی از خـــط انتقـــال آب و شـــبکه 
توزیـــع روســـتاهای فـــوق دارای فرســـودگی بـــوده و تامیـــن آب 

انشـــعابات نامتعـــارف نیـــز مزیـــد بـــر علـــت شـــده اســـت.

در خواســـت ازائمـــه جماعـــات مســـاجد بـــرای همـــکاری بـــا 
آبفـــا فریمان 

ـــا ائمـــه جماعـــات مســـاجد  ـــام جماعـــت امـــور فریمـــان ب نشســـت ام
ســـطح شـــهر و روســـتاهای شهرســـتان برگـــزار شـــد. موهبتـــی 
در ایـــن جلســـه از ائمـــه جماعـــات  خواســـت  در ســـخنان خـــود 
بـــرای نمازگـــزاران از اســـراف و تبذیـــر درمصـــرف آب و تبعـــات 
برداشـــت  غیـــر مجـــاز ســـخن بگوینـــد و در خصـــوص ترویـــج 

ــد. ــانی کننـ ــالع رسـ ــف آب اطـ ــذر و وقـ ــگ نـ فرهنـ

ـــه  ـــتایی کت ـــع روس ـــال مجتم ـــط انتق ـــر خ ـــالح 300 مت اص
شمشـــیرعلیا شهرســـتان فریمـــان

کتـــه  پمپـــاژ مجتمـــع روســـتایی  لولـــه  انتقـــال  خـــط  متـــر   300
بازســـازی  و  اصـــالح  فریمـــان   شهرســـتان  شمشـــیرعلیا 
شـــد.رییس اداره قلندرآبـــاد ضمـــن اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت :بـــا 

توجـــه بـــه بـــروز اتفـــاق در خـــط انتقـــال مذکـــور و بررســـی هـــای 
میدانـــی انجـــام شـــده ،  اصـــالح ایـــن خـــط انتقـــال در دســـتور کار 
قـــرار گرفت.ســـلطانیان افـــزود: اجـــرای ایـــن عملیـــات کمـــک 

شـــایانی بـــه کاهـــش اتفـــاق در ایـــن خـــط خواهـــد کـــرد.

آغـــاز عملیـــات اجرایـــی پـــروژه بـــزرگ آبرســـانی مجتمـــع 
لوشـــاب فریمـــان 

فـــاز دو پـــروژه آبرســـانی مجتمـــع روســـتایی لوشـــاب فریمـــان 
را  پیمـــان  ایـــن  تعهـــدات  فریمـــان  شـــد.مدیرامورآبفا  آغـــاز 
ســـاخت یـــک بـــاب مخـــزن بـــه حجـــم 300 متـــر مکعـــب و دو بـــاب 
ـــا حجـــم 50 مترمکعـــب ،  اجـــرای دو مـــورد حصـــار کشـــی  مخـــزن ب
و احـــداث 26 بـــاب حوضچـــه شـــیرآالت ،اجـــرای خـــط انتقـــال بـــه 
ـــع 3 روســـتای چشـــمه  ـــر و  شـــبکه توزی ـــو مت ـــی 7 کیل طـــول تقریب
ــاد بـــه  ایـــوب ، ســـیاه ســـنگ و ســـمت توســـعه روســـتای تقـــی آبـ
طـــول 3.6 کیلومتـــر بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 17 میلیـــارد و500 
میلیـــون ریـــال اعـــالم کـــرد کـــه از محـــل اعتبـــارات تملـــک دارایـــی 
ســـال 98 تامیـــن شـــده است.موســـی رضایـــی همچنیـــن گفـــت : 
بـــا ااجـــرای ایـــن پـــروژه ، حـــدود 150 خانـــوار در طـــرح توســـعه 
ــاد و  45 خانـــوار در روســـتاهای ســـیاه ســـنگ  روســـتای تقـــی آبـ
برخـــوردار  بهداشـــتی  شـــرب  آب  نعمـــت  از  ایـــوب  چشـــمه  و 

خواهنـــد شـــد.

قوچان    

پیشـــرفت 90درصـــدی پـــروژه آبرســـانی بـــه روســـتای 
قـــره شـــاهوردی قوچـــان

مدیـــر آب و فاضـــالب شهرســـتان قوچـــان در خصـــوص پـــروژه  
ــا  ــروژه بـ ــن پـ ــاهوردی گفـــت: ایـ ــره شـ ــتای قـ ــه روسـ ــانی بـ آبرسـ
اعتبـــاری بالـــغ بـــر 10 میلیـــارد ریـــال از محـــل صنـــدوق توســـعه 
ملـــی در ســـال 97 آغـــاز شـــد و اکنـــون 90 درصـــد پیشـــرفت 
ــداث  ــامل احـ ــروژه را شـ ــن پـ ــعادتی ایـ ــواد سـ ــی دارد. جـ فیزیکـ
بـــاب مخـــزن ذخیـــره  ســـه کیلومتـــر خـــط انتقـــال، احـــداث دو 
وایســـتگاه پمپـــاژ - اجـــرای پنـــج کیلومتـــر شـــبکه توزیـــع و تامیـــن 
بـــرق و تجهیـــزات اعـــالم کـــرد و افـــزود: بـــا بهره بـــرداری از ایـــن 

پـــروژه  558 نفـــر جمعیـــت در قالـــب 161خانـــوار روســـتایی از 
آب شـــرب سالم،بهداشـــتی و پایـــدار برخـــوردار خواهنـــد شـــد.

رفـــع مشـــکل قطـــع مکـــرر آب روســـتای یـــزدان آبـــاد 
قوچـــان

مشـــکل قطـــع مکـــرر آب اهالـــی روســـتای یـــزدان آبـــاد ســـفلی 
شهرســـتان قوچـــان رفـــع شـــد.آب شـــرب ایـــن روســـتا هـــر از 
گاه بـــه علـــت مشـــکل فنـــی در الکتروپمـــپ شـــناور چـــاه قطـــع 
ـــر پمـــپ و اتصـــاالت مربوطـــه امشـــکل  مـــی شـــد کـــه پـــس از تعمی

ــد. ــی حـــل شـ ــرر آب اهالـ ــی مکـ قطعـ

آغـــاز عملیـــات تامیـــن آب 4 هـــزار روســـتایی از شـــبکه  
شـــهری قوچـــان

 مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب قوچـــان از آغـــاز عملیـــات اجرایـــی 
پـــروژه تامیـــن آب شـــرب مجتمـــع روســـتایی فرخـــان هـــا ایـــن 
شهرســـتان خبرداد.جـــواد ســـعادتی افـــزود: ایـــن پـــروژه ســـه 
ــزار و  ــا  هـ ــه بـ ــان کهنـ ــاد و فرخـ ــم آبـ ــا، قاسـ ــان علیـ ــتا فرخـ روسـ
80خانـــوار و جمعیـــت ســـه هزارو923نفـــر را آبرســـانی مـــی 
کنـــد.وی گفـــت: بـــا اختصـــاص چـــاه شـــماره 6 قوچـــان بـــا دبـــی 7 
لیتـــر برثانیـــه و اتصـــال شـــبکه مجتمـــع روســـتایی فرخـــان هـــا بـــه 
شـــبکه توزیـــع ایـــن شـــهر  ، بخـــش زیـــادی از مشـــکالت تامیـــن آب 

ایـــن روســـتا هـــا مرتفـــع مـــی شـــود. 
وی اعـــالم کـــرد: بـــه همیـــن منظـــور  اتصـــال خـــط لولـــه از ایـــن 
ــه  ــی اتیلـــن و بـ ــر 110 پلـ ــا قطـ ــان بـ ــبکه آب قوچـ ــه شـ ــع بـ مجتمـ
طـــول تقریبـــی 2 کیلومتـــر بـــا اســـتفاده از مشـــارکت هـــای مردمـــی 

ــه اســـت. ــرار گرفتـ ــتور کار قـ ــاری در دسـ و دهیـ
بـــه گفتـــه ســـعادتی ایـــن پـــروژه ظـــرف ده روزه آینـــده آمـــاده بهـــره 
ـــدار قوچـــان هـــم  ـــا فرمان ـــی نی ـــرداری خواهـــد شـــد. هـــادی رجائ ب
بـــه اتفـــاق مدیـــر امـــور شهرســـتان از رونـــد اجـــرای ایـــن پـــروژه 

بازدیـــد کـــرد.

گفتگـــوی مدیـــر امـــور قوچـــان بـــا صـــدای خراســـان 
رضـــوی

مدیـــر امـــور آب وفاضـــالب قوچـــان در گفتگـــو بـــا صـــدای خراســـان 
شـــرب  آب  کیفـــی   و  کمـــی  وضعیـــت  تشـــریح  رضـــوی ضمـــن 
ـــه پرســـش هـــای شـــهروندان و روســـتائیان پاســـخ  شهرســـتان ، ب

داد.
جـــواد ســـعادتی در ایـــن گفتگـــوی زنـــده در در مـــورد کیفیـــت 
آب قوچـــان خاطـــر نشـــان کـــرد: آب شـــرب شهرســـتان قوچـــان از 
ــتمر  ــور مسـ ــت و بطـ ــوردار اسـ ــتاندارد برخـ ــوب واسـ ــت خـ کیفیـ
توســـط کارشناســـان شـــرکت آب وفاضـــالب و شـــبکه بهداشـــت 
و درمـــان و علـــوم پزشـــکی بـــه عنـــوان مرجـــع کنتـــرل مـــورد 

ــرد. ــی گیـ ــرار مـ ــرداری قـ ــه بـ آزمایـــش و نمونـ
بـــه گفتـــه وی تـــا کنـــون مـــوردی دال بـــر آلودگـــی آب شـــرب 
شهرســـتان توســـط شـــبکه بهداشـــت و درمـــان و علـــوم پزشـــکی 

مشـــاهده و گـــزارش نشـــده اســـت.
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کاشمر   

اتصـــال  شـــبکه آب شـــهر کاشـــمر بـــه خـــط انتقـــال 
روســـتایی

 فـــاز دوم شـــبکه آب شـــهر کاشـــمر بـــه خـــط انتقـــال پاییـــن والیـــت 
ــا  متصـــل شـــد. پورســـلطان کارشـــناس شـــبکه و تاسیســـات آبفـ
کاشـــمرگفت :بـــا ایـــن اقـــدام مشـــکل افـــت فشـــار آب روســـتاهای 
مغـــان، ممرآبـــاد، عشـــرت آبـــاد، تـــل آبـــاد و اســـحاق آبـــاد  رفـــع مـــی 

شـــود.

تاکیـــد فرمانـــدار کاشـــمر بـــر صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب

 فرمانـــدار کاشـــمر در جســـه شـــورای اداری ایـــن شهرســـتان  
تاکیـــد کرد.ســـاقی ضمـــن  بـــر صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب 
ابـــراز خرســـندی از فعالیـــت هـــای انجـــام شـــده در امـــور آبفـــا 
، مدیـــران را بـــه صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب توصیـــه کـــرد.
مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان کاشـــمر هـــم ضمـــن ارایـــه 

گـــزارش عملکـــرد امـــور بـــه پـــروژه هـــای در دســـت اقـــدام اشـــاره 
کرد.علیرضـــا عباســـی همچنیـــن بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت مصـــرف 
ــرف آب در  ــی در مصـ ــه جویـ ــان رعایـــت صرفـ ــه آب ، خواهـ بهینـ
ادارت شـــد. ســـاقی فرمانـــدار کاشـــمر ضمـــن ابـــراز خرســـندی 
از فعالیـــت هـــای انجـــام شـــده در امـــور، بـــر صرفـــه جویـــی در 

ــرد. ــد کـ ــرف آب تاکیـ مصـ

با 65 میلیارد ریال اعتبار آغاز شد:
تجهیز شش حلقه چاه آب شرب در کاشمر

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب کاشـــمر از آغازعملیـــات اجـــرای خـــط 
انتقـــال ، حصارکشـــی و تجهیـــز شـــش حلقـــه چـــاه ایـــن شـــهر  بـــا 
ـــی رضـــا عباســـی  ـــرداد عل ـــال خب ـــارد ری ـــر 65 میلی ـــغ ب ـــاری بال اعتب
افـــزود: ایـــن تعـــداد چـــاه در ســـال 88 حفـــر شـــده اســـت.وی 
ـــاه هـــای  ـــدار از چ ـــرداری پای ـــره ب ـــا هـــدف به ـــرد : ب ـــر نشـــان ک خاط
آب و اســـتفاده بهینـــه از ســـرمایه گـــذاری انجـــام شـــده ، عملیـــات 
ـــر شـــده  ـــه در ســـال 1384 حف ـــه چـــاه ک ـــری شـــش حلق ـــو مت ویدی
ــر  ــر بـ ــرح کـــه180 لیتـ ــان شـــروع شـــد.وی از ایـــن طـ ــز همزمـ نیـ
ثانیـــه بـــه تـــوان تولیـــد آب شـــهر اضافـــه مـــی کنـــد ، بـــه عنـــوان 

نقطـــه قـــوت در کاشـــمر نـــام بـــرد.

مدیریت انرژی در آبفا کاشمر نتیجه داد:
18 حلقـــه چـــاه آب شـــهر کاشـــمر در اوج مصـــرف بـــرق از 

مـــدار خـــارج مـــی شـــود 

ــا امـــور بـــزرگ کشـــور محســـوب مـــی  آب و فاضـــالب کاشـــمر تنهـ
شـــود  کـــه در ســـاعات اوج مصـــرف بـــرق 18 حلقـــه چـــاه شـــهر را 
ــور آب و فاضـــالب  ــر امـ ــی کند.مدیـ ــارج مـ ــدار خـ خامـــوش و ازمـ
ــت  ــا مدیریـ ــرح بـ ــن طـ ــزود: ایـ ــب افـ ــن مطلـ ــالم ایـ ــا اعـ ــمر بـ کاشـ
صحیـــح تامیـــن و توزیـــع آب در شـــهر کاشـــمر اجرایـــی شـــده 
اســـت. علـــی رضـــا عباســـی در گفتگـــو بـــا خبرنـــگاران ظرفیـــت 
ــزار مترمکعـــب  ــتان را 38 هـ ــره آب شـــرب شهرسـ ــازن ذخیـ مخـ
اعـــالم کـــرد و افـــزود: مصـــرف ســـرانه  آب مشـــترکین در کاشـــمر 
حـــدود 18 مترمکعـــب در مـــاه  اســـت و 93 درصـــد مشـــترکان 
الگـــوی مصـــرف را رعایـــت می کننـــد.وی بـــا بیـــان اینکـــه کاشـــمر 
جـــزو شـــهرهای بـــزرگ اســـتان اســـت و تأمیـــن آب ایـــن شـــهرها 
حساســـیت های خـــاص خـــود را دارد خاطـــر نشـــان کـــرد:  آبفـــای 
دارد   زیرپوشـــش  را  مشـــترک  هـــزار  بالغ بـــر 73  شهرســـتان 
کـــه 42 هـــزار مشـــترک  در شـــهر کاشـــمر خدمـــت دریافـــت مـــی 
ـــی برنامـــه ایمنـــی  ـــه اجـــرای فـــاز اول ارزیاب ـــا اشـــاره ب کننـــد.وی ب
ـــا یـــک میلیـــارد ریـــال اعتبـــار یـــاد آور شـــد: ایـــن طـــرح بـــرای  آب ب
بســـیاری از برنامه هـــای اقتصـــادی شهرســـتان می توانـــد خـــط  
ـــاره وضعیـــت آب شـــرب  مشـــی و مســـیر تعییـــن کند.عباســـی درب
روســـتاهای بخـــش مرکـــزی کاشـــمر گفـــت: از 58 روســـتای ایـــن 
بخـــش 52 روســـتا زیرپوشـــش آبفـــای شهرســـتان هســـتند.وی 
گفـــت بـــا اینکـــه ســـه روســـتای خـــرو، کالتـــه تیمـــور و تنورچـــه از 
آب شـــرب برخوردارنـــد امـــا غیـــر پوشـــش هســـتند و افـــزود:  
ســـه روســـتای گنـــدم بـــر، محمدآبـــاد و کالتـــه نـــای لوله کشـــی 
آب شـــرب ندارنـــد. هـــم اکنـــون آب شـــرب ایـــن ســـه روســـتا 
وجـــود  بـــا  و  می شـــود  تامیـــن  تانکـــر  بـــا  روزانـــه  صـــورت  بـــه 
بارش هـــای خـــوب در ســـال آبـــی جـــاری ،  هنـــوز از بحـــران آب 
گـــذر نکرده ایـــم و مشـــکالت برطـــرف نشـــده اســـت.در پایـــان 
ایـــن نشســـت خبرنـــگاران از تاسیســـات آب کاشـــمر بازدیـــد 

کردنـــد.

بازدیـــد نماینـــده کاشـــمر از پـــروژه آبرســـانی ســـد 
ریـــوش خوشـــرود 

حجـــت االســـالم نیـــک بیـــن نماینـــده مـــردم کاشـــمر از پـــروژه 
آبرســـانی ســـد خوشـــرود ریـــوش بازدیـــد کـــرد .

مدیـــر امـــور آب وفاضـــالب کاشـــمر در ایـــن بازدیـــد گزارشـــی از 
فعالیـــت هـــای انجـــام شـــده  را ارائـــه داد و چالـــش هـــای پیـــش 
رو را بیـــان کرد.علـــی رضـــا عباســـی  اظهـــار داشـــت: از تمـــام 
امکانـــات اســـتفاده مـــی کنیـــم تـــا هرچـــه زودتـــر ایـــن پـــروژه بـــه 

بهـــره بـــرداری برســـد .

موافقـــت دادســـتان کاشـــمر بـــا اختصـــاص شـــعبه ویـــژه 
جرایـــم آب در ایـــن شهرســـتان

معـــاون  و  دادســـتان  بـــا  کاشـــمر  فاضـــالب  و  آب  امـــور  مدیـــر 
دادســـتان ایـــن شهرســـتان دیـــدار و گفتگـــو کـــرد.در ایـــن دیـــدار  
علـــی رضـــا عباســـی مدیـــر امـــور آب وفاضـــالب کاشـــمر گزارشـــی 
از نتایـــج  یکپارچـــه ســـازی آبفـــای روســـتایی و شـــهری را ارائـــه 
فصـــل  در  باغـــات  آبیـــاری  و  مجـــاز  غیـــر  انشـــعابات  از   و  داد 
ــن اب در  ــش تامیـ ــوان چالـ ــه عنـ ــرب بـ ــا آب شـ ــتان بـ ــرم تابسـ گـ
ـــرد و خواســـتار اختصـــاص شـــعبه ویـــژه جرایـــم  ـــام ب شهرســـتان ن
آب کاشـــمر شـــد.غالمرضا طالعـــی دادســـتان کاشـــمر بـــر حمایـــت 
بـــا متخلفـــان  دســـتگاه قضائـــی از اقدامـــات امـــور و برخـــورد 
ـــژه  ـــا اختصـــاص شـــعبه وی ـــد و  موافقـــت خـــود را ب حـــوزه آب تاکی

ــرد . ــالم کـ ــم آب اعـ جرایـ

ــی  ــی اهالـ ــای آبـ ــش هـ ــه پرسـ ــخ بـ ــی  و پاسـ ده گردشـ
ــمر ــاد کاشـ ــارف آبـ ــتای عـ روسـ

و دیگـــر مســـئولین  نماینـــده  بـــه همـــراه  امورکاشـــمر   مدیـــر 
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شهرســـتان در روســـتای عـــارف آبـــاد حاضـــر شـــد.  در ایـــن بازدیـــد 
ـــس شـــورای اســـالمی و دیگـــر مســـئولین  ـــردم در مجل ـــده م نماین
ــتائیان  ــا روسـ ــاد بـ ــارف آبـ ــتای عـ ــور در روسـ ــا حضـ ــتان بـ شهرسـ
بـــه گفتگـــو پرداختنـــد و بـــه پرســـش هـــای آنـــان پاســـخ دادنـــد. 
ـــر امـــور آب و فاضـــالب کاشـــمر  در ادامـــه علـــی رضـــا عباســـی مدی
فعالیـــت هـــای انجـــام شـــده در خصـــوص تامیـــن آب روســـتاهای 
بـــاال والیـــت را بـــه اطـــالع رســـاند  و بـــه اهالـــی روســـتا قـــول 

ــتا را رفـــع کنـــد . مســـاعد داد مشـــکالت آبـــی روسـ

گلبهار   

بازدید نماینده چناران از امورگلبهار 

امـــورآب  از  اســـالمی   نماینـــده چنـــاران در مجلـــس شـــورای   
وفاضـــالب گلبهـــار بازدیـــد کـــرد. در ایـــن بازدیـــد مدیـــر آبفـــا 
بـــه تشـــریح عملکـــرد وبرنامـــه هـــای  کوتـــاه مـــدت وبلندمـــدت 
پرداخـــت.در ادامـــه  امامـــی ضمـــن قدردانـــی از تـــالش هـــای 
وتامیـــن  هـــا  برنامـــه  تســـهیل  خصـــوص  در  امـــور،  همـــکاران 
ــه  ــان از تصفیـ ــاعد داد.در پایـ ــول مسـ ــاز قـ ــورد نیـ ــارات مـ اعتبـ

خانـــه فاضـــالب بازدیـــد بـــه عمـــل آمـــد.

قـــول رئیـــس شـــورای اســـالمی گلبهـــار  بـــرای تصویـــب 
ـــاده 7 م

ـــی  ـــه مناســـبت هفتـــه صرفـــه جوی ـــار ب رئیـــس شـــورای شـــهر گلبه

در دفتـــر مدیـــر امـــور حضـــور یافـــت. در ایـــن نشســـت مدیـــر 
آبفـــا گزارشـــی از فعالیتهـــای امـــور در خصـــوص برنامـــه هـــای در 
ــهر  ــورای شـ ــس شـ ــه رئیـ ــه داد .در ادامـ ــدام را ارائـ ــت اقـ دسـ
ضمـــن تقدیـــر از اقدامـــات انجـــام شـــده توســـط امـــور در خصـــوص 

تصویـــب مـــاده 7 قـــول همـــکاری و مســـاعدت داد.

گناباد   

بازدیدخبرنگاران ازتاسیسات آب گناباد

خبرنـــگاران واصحـــاب رســـانه شهرســـتان گنابـــاد باحضـــور در 
ایســـتگاه پمپـــاژ خیبـــری بـــا نحـــوه  تامیـــن وتوزیع آب آشـــنا شـــدند. 
ـــرق کـــه  دردومیـــن روز ازهفتـــه صرفـــه جویـــی درمصـــرف آب وب
باعنـــوان مدیریـــت مصـــرف آب وبرق،افکارعمومـــی ورســـانه نـــام 
ـــگاران واصحـــاب رســـانه شهرســـتان  گـــذاری شـــده اســـت ، خبرن
تامیـــن  باچگونگـــی  پمپاژخیبـــری  باحضوردرایســـتگاه  گنابـــاد 
هـــا  بازدیدچالـــش  آشناشـــدند.دراین  گنابـــاد  بـــه  وآبرســـانی 
ومشـــکالت آبرســـانی وتامیـــن آب بهداشـــتی بـــرای شـــهروندان 
توســـط کارشناســـان امـــور بیـــان وبـــه پرســـش هـــای خبرنـــگاران  

پاســـخ داده شـــد.

راهـــکار رفـــع مشـــکل کمبـــود فشـــار آب روســـتای رهـــن 
گناباد

ــارآب  ــود فشـ ــکل کمبـ ــل مشـ ــای حـ ــی راهکارهـ ــدف بررسـ ــا هـ بـ

مدیرامـــورآب   ، گنابـــاد  رهـــن   ازروســـتای  هایـــی  درقســـمت 
وفاضـــالب  بـــه صـــورت میدانـــی ازایـــن روســـتا بازدیـــد کـــرد.
،مدیرامـــورآب  گنابـــاد  بخشـــدارمرکزی  کـــه  بازدیـــد  درایـــن 
بـــا  نیـــا  حیـــدری  هـــادی  کـــرد،  مـــی  راهمراهـــی  وفاضـــالب 
حضوردرجمـــع روســـتائیان وبازدیـــد ازقســـمت هـــای مواجـــه 
بـــا کمبـــود فشـــار،  نســـبت بـــه بررســـی موضـــوع و رفـــع مشـــکل 
قـــول مســـاعد داد ومقررشـــد مخـــزن روســـتا تـــا اطـــالع ثانـــوی بـــه 

تانکرآبگیـــری شـــود. وســـیله 

توان تولید آب در شهر گناباد افزایش یافت

 بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب گنابـــاد باجابجایـــی چـــاه 
شـــماره 2 شـــمس آبـــاد، تـــوان تولیـــد ایـــن شـــهر 5 لیتربرثانیـــه 
بـــه  باتوجـــه  افـــزود:  نیـــا  حیـــدری  هـــادی  یافـــت  افزایـــش 
ــورداری از  ــاد و برخـ ــمس آبـ ــماره 2 شـ ــاه شـ ــی چـ ــش آبدهـ کاهـ
بـــا کیفیـــت ،جابجایـــی ایـــن چـــاه دردســـتورکارقرارگرفت  آب 
ودرکوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن باحفرولولـــه گـــذاری ونصـــب پمـــپ 
ـــرداری  وشـــیرآالت وهمچنیـــن تعویـــض ترانـــس ، درمداربهـــره ب

قرارگرفـــت.
ـــن چـــاه   نقـــش  ـــرد :  افزایـــش برداشـــت از ای وی خاطـــر نشـــان ک

موثـــری درگذرازبحـــران در پیـــک مصـــرف دارد.

یـــک خیـــر هزینـــه ســـاخت  یـــک جایـــگاه برداشـــت آب در 
گنابـــاد را تقبـــل کـــرد

ـــه  ـــا هزین ـــادی یـــک جایـــگاه برداشـــت آب ب ـــا مشـــارکت خیـــر گناب ب
400میلیـــون ریـــال در ایـــن شـــهراحداث می شـــود.مدیرامور 
ــرات  ــاس مذاکـ ــت: براسـ ــاد گفـ ــتان گنابـ ــالب شهرسـ آب و فاضـ
وگفتگـــو باخیرعلـــی زحمتکـــش مقررشـــد ایـــن جایـــگاه در خیابـــان 
ســـلمان فارســـی  ودرقالـــب طـــرح نـــذر آب ، طـــی دو مـــاه  احـــداث  

شـــود.
هـــادی حیـــدری نیـــا افـــزود: بـــا شـــروع عملیـــات اجرایـــی ایـــن 
و  اجـــرا  حـــال  و در  اجـــرا شـــده  هـــای  جایـــگاه  تعـــداد  پـــروژه 
بازســـازی درشـــهر گنابـــاد بـــه 10بـــاب خواهـــد رســـید.وی از 
اســـتقبال خـــوب خیریـــن گنابـــادی بـــرای مشـــارکت در  اجـــرای 

جایـــگاه هـــای برداشـــت آب تشـــکر کـــرد.

تاکیـــد امـــام جمعـــه گنابـــاد بـــر اســـتفاده از آب وقفـــی و 
مـــازاد قنـــوات

 بـــه مناســـبت آغازهفتـــه صرفـــه جویـــی مدیـــرو همـــکاران امـــور 
گنابـــاد باامـــام جمعـــه شهرســـتان دیداروگفتگوکردند.درایـــن 
گزارشـــی  ارائـــه  بـــا  گنابـــاد  وفاضـــالب  دیدارمدیرامـــورآب 
درجهـــت  امـــور  اجـــرای  ودردســـت  شـــده  انجـــام  ازاقدامـــات 
ــه  ــتان ازجملـ ــتاهای شهرسـ ــهرها وروسـ ــن آب شـ ــداری تامیـ پایـ
احـــداث مخـــزن ، اصـــالح خـــط انتقـــال وجداســـازی شـــبکه آب 
ــاد  ــه گنابـ ــام جمعـ ــت ازامـ ــای برداشـ ــگاه هـ ــاخت جایـ ــرب وسـ شـ
خواســـت درخطبـــه هـــای نمازجمعـــه وســـایر جلســـات ، باتوجـــه 
بـــه افزایـــش مصـــرف آب بـــه دلیـــل شـــیوع کرونـــا وافزایـــش 
ــتر  ــه بیشـ ــی هرچـ ــه جویـ ــه صرفـ ــهریان رابـ ــردم وهمشـ ــا ، مـ دمـ
در مدیـــرت مصـــرف آب توصیـــه کنـــد. امـــام جمعـــه گنابـــاد هـــم 
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ازفاصلـــه 120  گنابـــاد  شـــهر  آب  تامیـــن  بـــه  باتوجـــه  گفـــت: 
کیلومتـــری  ســـعی شـــده بـــه هرمناســـبتی شـــهروندان را  بـــه 
صرفـــه جویـــی ســـفارش کـــرده ام. حجـــت االســـالم صادقـــی نســـب 
بااشـــاره بـــه اینکـــه صرفـــه جویـــی ســـفارش خـــدا وبـــزرگان دینـــی 
اســـت ، بـــر اصـــالح الگـــوی مصـــرف تاکیـــد کـــرد و گفـــت: باتوجـــه 
ـــرای اســـتفاده  ـــه کمبـــود آب شـــرب درمنطقـــه ،  برنامـــه ریـــزی ب ب
ــای وقفـــی مـــی توانـــد در  ــازاد قنـــوات بخصـــوص آب هـ از آب مـ

رفـــع مشـــکل کمـــک کنـــد.

مه والت   

مسئول حراست امور  مه والت معرفی شد

مراســـم معارفـــه مســـئول حراســـت امـــور آب و فاضـــالب مـــه 
ـــه  شـــرکت  ـــا حضـــور مدیـــر دفتـــر حراســـت و امـــور محرمان والت ب
آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی برگـــزار شـــد.در ایـــن مراســـم 
ــه  ــواد حیـــدر بیگـــی را بـ ــی  جـ ــر حراســـت ، طـــی حکمـ ــر دفتـ مدیـ
عنـــوان مســـئول حراســـت امـــور معرفـــی و از زحمـــات  مهنـــدس 

ــکرکرند. ــر و تشـ ــی تقدیـ ــئول قبلـ ــخاوتمنش مسـ سـ

اتصـــال شـــبکه آب شـــهر فیـــض آبـــاد بـــه خـــط انتقـــال 
روســـتاهای پاییـــن مـــه والت

ـــه والت از اتصـــال شـــبکه  ـــای م ـــور آبف ـــرداری ام ـــره ب مســـئول به
آب شـــهر فیـــض آبـــاد بـــه خـــط انتقـــال آب روســـتاهای پاییـــن 
مـــه والت خبـــر داد.جهانشـــیری افـــزود: پـــس از تحلیـــل شـــبکه 
ــتا  ــال روسـ ــط انتقـ ــه خـ ــبکه بـ ــای شـ ــال در انتهـ ــا اتصـ ــود، بـ موجـ
هـــای میاندهـــی، فتـــح آبـــاد و جنـــت آبـــاد ، عـــالوه بـــر تامیـــن آب 
روســـتاهای پاییـــن دســـت، از افزایـــش فشـــار شـــبانه کـــه باعـــث 
ـــری بعمـــل آمـــد. ـــاق و  هـــدر رفـــت آب  مـــی شـــد جلوگی ـــروز اتف ب

اعـــالم امادگـــی امـــام جمعـــه  مـــه والت بـــرای همـــکاری در 
ترویـــج فرهنـــگ صـــرف جویـــی

   مدیـــر امـــور و کارکنـــان امـــور آبفـــای فیـــض آبـــاد در هفتـــه 
ــه والت  ــه مـ ــام جمعـ ــا امـ ــرق بـ ــرف آب و بـ ــی در مصـ ــه جویـ صرفـ
دیـــدارو گفتگـــو کردنـــد. در ایـــن دیـــدار مدیـــر امـــور ضمـــن ارائـــه 

گزارشـــی از عملکـــرد و اقدامـــات انجـــام شـــده طـــی مـــاه هـــای 
گذشـــته از شـــهروندان خواســـت، بـــا مصـــرف صحیـــح  آب مانـــع 
از افـــت فشارشـــوند.  اســـالمی امـــام جمعـــه شهرســـتان هـــم بـــا 
قدردانـــی از مدیـــر و کارکنـــان امـــور آبفـــا شهرســـتان مـــه والت، 
صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب را از وظایـــف شـــهروندان دانســـت 
ــازی ومدیریـــت مصـــرف آب  و  آمادگـــی خـــود بـــرای فرهنـــگ سـ

اعـــالم کـــرد.

تاکیـــد بـــر حـــذف مصـــارف غیـــر ضـــرور آب شـــرب در 
مـــه والت

بـــرق  و  آب  امـــور  مســـئولین  بـــا  رســـانه  اصحـــاب  نشســـت    
شهرســـتان در محـــل امـــور آبفـــای مـــه والت برگـــزار شـــد. در ایـــن 
ــورد  ــهروندان در مـ ــه شـ ــانی بـ ــای اطـــالع رسـ نشســـت راهکارهـ
مســـئله مهـــم صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب مطـــرح شـــد.مدیر امـــور 
مـــه والت از شـــهروندان خواســـت  بـــا حـــذف مصـــارف غیـــر ضـــرور 
در فصـــل تابســـتان و پیـــک مصـــرف، امـــور آب و فاضـــالب را در 
اســـتمرار خدمـــات رســـانی و تامیـــن آب شـــرب مشـــترکان یـــاری 
ـــا یکپارچـــه ســـازی شـــرکت  دهند.رضائیـــان خاطـــر نشـــان کـــرد:  ب
هـــای آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی در آینـــده شـــاهد ارائـــه 
خدمـــات مطلـــوب تـــر کیفـــی و کمـــی بـــه شـــهروندان خواهیـــم بـــود. 
ــازن  ــد و مخـ ــع تولیـ ــود منابـ ــانی و کمبـ ــبکه آبرسـ ــودگی شـ فرسـ
بودکـــه  مشـــکالتی  شـــهرازجمله  و  روســـتاها  در  آب  ذخیـــره 
درایـــن نشســـت مـــورد اشـــاره قرارگرفـــت وبرتامیـــن  اعتبـــارات 

مـــورد نیـــاز حـــوزه آب شهرســـتان تاکیـــد شـــد.

ــه  ــور مـ ــداری  از امـ ــن فرمانـ ــر زده  معاونیـ ــد سـ بازدیـ
والت 

 معاونیـــن سیاســـی اجتماعـــی و عمرانـــی فرمانـــدار در بازدیـــد 
ســـر زده از آبفـــا مـــه والت بـــه مدیـــر و پرســـنل امـــور خـــدا قوتـــی 
گفتنـــد. رضائیـــان مدیـــر امـــور در ایـــن بازدیـــد ضمـــن ارائـــه 
ـــا اســـتفاده  گزارشـــی مختصـــر از عملکـــرد امـــور در ســـال جـــاری ب
از دوربیـــن هـــای مـــدار بســـته ، وضعیـــت چاهـــا، مخـــازن و خطـــوط 
انتقـــال آب را بـــه اطـــالع رســـاند. در پایـــان معاونیـــن فرمانـــدار از 

زحمـــات مدیـــر و پرســـنل امورتشـــکر کردنـــد.
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اقدامات فرهنگی آبفا در راستای ترویج  فرهنگ مدیریت مصرف آب

رئیـــس گـــروه آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آب و فاضـــالب 
خراســـان رضـــوی در همیـــن رابطـــه اقدامـــات انجـــام 
شـــده در جهـــت توســـعه فرهنـــگ مصـــرف درســـت آب 

در استان را تشریح کرد.
احمدرضـــا شـــجاعی بـــا اشـــاره بـــه  برگـــزاری جشـــنواره هـــای 
تربـــت  کمـــدی  آپ  اســـتند  جشـــنواره  عناویـــن:  بـــا  مجـــازی 
ـــت  ـــم و موســـیقی ترب ـــه ای کاشـــمر، فیل ـــم 60ثانی ـــه، فیل حیدری
جـــام و شـــعر، قصـــه، داســـتانک و موســـیقی در نیشـــابور، از راه 
ــا  ــه بـ ــهر مواجـ ــد شـ ــز اکیـــپ گشـــت آب در چنـ ــدازی و تجهیـ انـ
تنـــش آبـــی در اســـتان خبـــرداد و گفـــت: اســـتفاده از ظرفیـــت 
ــتند  ــر تلویزیـــون شـــهری، بیلبـــورد، اسـ ــات محیطـــی نظیـ تبلیغـ
ــرار دارد  ــتور کار قـ ــز در دسـ ــتاها نیـ ــهرها و روسـ ــر در شـ و بنـ
ــط  ــمتی خـ ــت قسـ ــتند هشـ ــریال مسـ ــدد سـ ــن پخـــش مجـ وضمـ
ـــی پیـــام هـــای مدیریتـــی مصـــرف  ـــر نویـــس تلویزیون وصـــل و زی
از شـــبکه خراســـان رضـــوی  ، مکاتبـــه بـــا ادارات تاثیرگـــذار 
ــر فرمانـــداری،  در ترویـــج فرهنـــگ مدیریـــت مصـــرف آب نظیـ
بخشـــداری، ســـازمان تبلیغـــات، فرهنـــگ و ارشـــاد، شـــهرداری، 
بســـیج و ... ، نســـبت بـــه انتشـــار پیـــام هـــای مدیریـــت مصـــرف 
ــده  ــدام شـ ــپ اقـ ــراف و کلیـ ــراف، اینفوگـ ــن گـ ــب موشـ در قالـ

اســـت.
وی حضـــور همـــکاران و مدیـــران در نمـــاز جمعـــه ششـــم تیرمـــاه 
کـــه بـــه نـــام آب و آمـــوزه هـــای دینـــی نامگـــذاری شـــده اســـت 
ــل  ــری مدیرعامـ ــزاری نشســـت خبـ ــرد و برگـ ــان کـ ــر نشـ را خاطـ
شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان خراســـان رضـــوی و مدیـــران 
و  رســـانه  اصحـــاب  بـــا  امورهـــا  و  دو  تبصـــره  هـــای  شـــرکت 
تشـــکیل تورهـــای خبـــری و بازدیـــد خبرنـــگاران از تاسیســـات 

آبرســـانی و تصفیـــه فاضـــالب را موثـــر در نیـــل بـــه اهـــداف 
مدیریـــت آب در اســـتان دانســـت.

بـــه گفتـــه شـــجاعی چـــاپ و توزیـــع بروشـــور مدیریـــت مصـــرف 
آب ، دیـــدار مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای تبصـــره دو و مدیـــران 
امورهـــای تابعـــه بـــا فرمانـــداران، امامـــان جمعـــه، بخشـــداران 
شـــورای  تشـــکیل  و  شهرســـتان  ادارات  مدیـــران  ســـایر  و 
هماهنگـــی صنعـــت آب و بـــرق در ســـطح شهرســـتان هـــای اســـتان 
بـــه منظـــور حـــذف مـــوازی کاری در اقدامـــات فرهنگـــی از جملـــه 
دیگـــر مـــواردی بـــود کـــه در هفتـــه صرفـــه جویـــی مـــورد توجـــه 

قـــرار گرفـــت.
روســـتاها  از  مدیـــران  هفتـــه  ایـــن  در  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ـــا  ـــت مصـــرف آب ب ـــی مدیری ـــان جلســـات توجیه ـــد و همزم بازدی
مـــردم برگـــزار شـــد ، بـــه انعقـــاد قـــرارداد همـــکاری در راســـتای 
و  آمـــوزش  ادارات  بـــا  مصـــرف  مدیریـــت  فرهنـــگ  ترویـــج 
پـــرورش، فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی و برگـــزاری همایـــش 
روســـتاهای  و  شـــهرها  در  آب  بانـــوی  عنـــوان  تحـــت  بانـــوان 
اســـتان اشـــاره کـــردو اظهـــار داشـــت:  راه انـــدازی پویـــش 
مردمـــی آب نبـــض زندگـــی ، برگـــزاری جشـــن آب در پـــارک 
ــداء  ــه و اهـ ــازی آب پلـ ــا بـ ــراه بـ ــابور همـ ــتان نیشـ ــای شهرسـ هـ
جایـــزه بـــه شـــرکت کننـــدگان و توزیـــع بیـــش از دو هـــزار بســـته 
از دیگـــر  نیشـــابور  نمازگـــزاران شهرســـتان  بیـــن  فرهنگـــی 
فعالیـــت هـــای فرهنگـــی همـــکاران آبفـــا در روابـــط عمومـــی هـــای 

ــود. ــی شـ ــوب مـ ــتان محسـ اسـ
وی در پایـــان اظهـــار امیـــدواری کـــرد: همـــکاران روابـــط عمومـــی 
بـــا جدیـــت و تـــالش مضاعـــف  بـــرای تحقـــق اهـــداف تعریـــف 

شـــده در ایـــن  حـــوزه فعالیـــت کننـــد.

در هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق انجام شد:

ـــا آغـــاز فصـــل تابســـتان و افزایـــش دمـــای هـــوا ومصـــرف  ب
آب شـــرب مشـــترکین شـــهری و روســـتایی و از طرفـــی 
کاهـــش نـــزوالت آســـمانی و محـــدود بـــودن منابـــع آبـــی 
و لـــزوم ترویـــج فرهنـــگ مدیریـــت مصـــرف آب، هفتـــه 
اول از اولیـــن مـــاه تابســـتان )تیرمـــاه( بـــه عنـــوان هفتـــه 
صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب و بـــرق  نـــام گـــذاری شـــده 

اســـت.
بـــا توجـــه بـــه رســـالت دفترروابـــط عمومـــی و آمـــوزش 

همگانـــی شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی در 
خصـــوص فرهنـــگ ســـازی مصـــرف بهینـــه آب  در بیـــن 
آحـــاد جامعـــه ، در راســـتای دســـتور العمـــل ابالغـــی شـــرکت 
مهندســـی کشـــور اقدامـــات فرهنگـــی از ســـوی ایـــن دفتـــر 
و واحدهـــای روابـــط عمومـــی شـــرکت هـــای تبصـــره دو و 
امورهـــای تابعـــه  در سراســـر اســـتان خراســـان رضـــوی 
بـــه مرحلـــه اجـــرا گذاشـــته شـــده در حالـــی کـــه فرهنـــگ 
مصـــرف صحیـــح آب مربـــوط بـــه همـــه فصـــول ســـال اســـت.
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جشـــن تیـــرگان چطـــور جشـــنی اســـت؟ در چـــه تاریخـــی 
و در کـــدام شـــهرها برگـــزار می شود؟جشـــن تیـــرگان 
کـــدام  در  و  تاریخـــی  چـــه  در  اســـت؟  جشـــنی  چطـــور 

می شـــود؟ برگـــزار  شـــهرها 
ایـــران  گوشـــه وکنار  در   زیـــادی  ســـنتی  جشـــن های 
از  یکـــی  امـــا  می شـــود،  برگـــزار  خـــاص  زمان هـــای  در 
پرطرفدارتریـــن آنهـــا چـــه در ایـــران و چـــه در خـــارج از 
مرزهـــا جشـــن تیـــرگان اســـت. تیـــرگان جشـــنی باســـتانی 
اســـت کـــه هـــر ســـال در تاریـــخ 13 تیرمـــاه برگـــزار 

می شـــود. امـــا چـــه طـــور جشـــنی؟
تیـــرگان جشـــنی اســـت کـــه هـــر ســـال بـــرای گرامـــی 
ــگ  ــاران آور در فرهنـ ــتاره بـ ــه سـ ــتر” کـ ــت ” تیشـ داشـ
ایـــران باســـتان اســـت برگـــزار می شـــود. هرچنـــد از 
ایـــن روایـــت معروف تـــر ایـــن روایـــت اســـت: در ایـــن 
روز آرش کمانگیـــر بـــاالی کـــوه دماونـــد رفتـــه و تیـــر 
معروفـــش را پرتـــاب کـــرده. تیـــر از کـــوه و در و دشـــت 
را طـــی کـــرده تـــا در کنـــار رودخانـــه »جیحـــون« بـــر تنـــه 
درخـــت گردویـــی نشســـته. از آن پـــس آنجـــا را مـــرز 
بـــه  ســـال  هـــر  و  کرده انـــد  تعییـــن  تـــوران  و  ایـــران 

می گیرنـــد. جشـــن  یـــادش 
تیـــرگان  حـــوش  و  حـــول  در  روایت هـــا  کـــه  البتـــه 
ابوریحـــان  کـــه  چنـــان  نمی شـــود.  ختـــم  همینجـــا  بـــه 
ـــرگان روز  ـــه« نوشـــته تی ـــار الباقی ـــاب »آث ـــی در کت بیرون
ـــا  ـــوده و بن بزرگداشـــت نویســـندگان در دوره باســـتان ب
بـــه روایـــت ابوریحـــان بیرونـــی، تیـــرگان روزی اســـت 
ـــران بعـــد از شستشـــوی خـــود در  ـــه کیخســـرو، شـــاه ای ک

چشـــمه  ناپدیـــد شـــده.
در جشن تیرگان چه کار می کنند؟

پاشیدن آب
آب در جشـــن تیـــرگان اهمیـــت زیـــادی دارد و بـــه همیـــن 
خاطـــر هـــم هســـت کـــه ایـــن جشـــن معمـــوال در کنـــار 
از رســـم و  برپـــا می شـــود. یکـــی  رودخانـــه و چشـــمه 
ـــز  ـــب و هیجان انگی ـــن جشـــن هـــم رســـم جال رســـومات ای
آب پاشـــیدن روی همدیگـــر اســـت تـــا گرمـــای هـــوای 
تیـــر بـــه در شـــود. در مراســـم آب پاشـــان، مـــردم بـــه یـــاد 
فرشـــته تیشـــتر یـــا فرشـــته  بـــاران و بـــه خاطـــر گرمـــای 
خنـــک  پاشـــیدن  آب  واســـطه  بـــه  را  همدیگـــر  هـــوا  
می کننـــد. صـــدای خنده هـــا در هـــوا بلنـــد می شـــود و 

ــی رود. ــاد مـ ــتان از یـ ــی تابسـ ــرای لحظاتـ بـ
فال کوزه

ـــا فـــال کـــوزه هـــم همـــراه اســـت. روز پیـــش از  تیـــرگان ب
جشـــن تیـــرگان دختـــری کـــوزه ســـبز رنگـــی را پـــر از آب 
ــد دور  ــی دارنـ ــه آرزویـ ــی کـ ــه آنهایـ ــن همـ ــد و بیـ می کنـ
ــتر،  ــکه، انگشـ ــدام سـ ــر کـ ــدان هـ ــد. آرزومنـ می چرخانـ

ســـنجاق ســـر یـــا چیـــز کوچکـــی را در کـــوزه می اندازنـــد. 
دختـــر، کـــوزه را در زیـــر درخـــت همیشـــه ســـبزی مثـــل 
ســـرو یـــا کاج می گـــذارد. در روز جشـــن و بعـــد از مراســـم 
آب پاشـــان، همـــان دختـــر کـــوزه را بیـــن آنهایـــی کـــه آرزو 
ــدای  ــا صـ ــعری را بـ ــع شـ ــران جمـ ــرد. پیـ ــد، می بـ کرده انـ
بلنـــد می خواننـــد و دختـــر بعـــد از تمـــام شـــدن هـــر شـــعر 
دســـتش را درون کـــوزه می بـــرد و شـــی هـــر کســـی را 
بـــه خـــودش می دهـــد. شـــعر خوانـــده شـــده هـــم جـــواب 

ـــرده. ـــه ک ـــی اســـت ک آرزوی
یکـــی  آرزومنـــدان.  مخصـــوص  اســـت  روزی  تیـــرگان 
در  اســـت:  ایـــن  هـــم  تیـــرگان  هـــای  رســـم  از  دیگـــر 
ابتـــدای مراســـم و بعـــد از خـــوردن شـــیرینی، بنـــدی کـــه 
از هفـــت رنـــگ پارچـــه یـــا ریســـمان رنگـــی بافتـــه شـــده 
ــاد  ــر و بـ ــه آن تیـ ــه بـ ــدی کـ ــد، بنـ ــت می بندنـ ــه دسـ را بـ
پشـــت بام  در   بـــاد  روز  در  و  بعـــد  روز   9 می گوینـــد. 
یـــا جـــای بلنـــدی دســـتبند را بـــه بـــاد می ســـپارند تـــا 
آرزوهایشـــان را بـــا خـــود ببـــرد و در حینـــش ایـــن شـــعر 

می خواننـــد: را 
تیر برو    باد  بیا                           غم  برو   شادی  بیا
محنت     برو   روزی بیا            خوشه  ی  مرواری بیا

تیـــرگان در کـــدام شـــهرها و در چـــه تاریخـــی برگـــزار 
می شـــود؟

برگـــزار  تاریـــخ  یـــک  در  شـــهرها  همـــه  در  تیـــرگان 
دین هایایـــران«،  یکپارچـــه  »گاهشـــماری  نمی شـــود. 
تیرمـــاه  دهـــم  را  تیـــرگان  جشـــن  برگـــزاری  تاریـــخ 

نـــد. می دا
»انجمـــن کوهنـــوردان ایـــران« در روز ســـیزدهم تیرمـــاه 
ـــد در شـــهررینه، الریجـــان  ـــرگان در دامنه هـــای دماون تی
آمـــل برپـــا می کننـــد. در فراهـــان مـــردم ایـــن جشـــن را 
در روز آغـــاز تابســـتان و بیشـــتر در ســـتایش از گنـــدم 
و بـــه عنـــوان جشـــنی بـــرای برداشـــت گنـــدم برگـــزار 

می کننـــد.
بـــه  تیـــرگان  مازنـــدران،  مثـــل  دیگـــری  جاهـــای  در 
شـــب  در  و  اســـت  معـــروف  شـــو«  ســـیزده  »تیرمـــاه 

می شـــود. برگـــزار  آن  جشـــن  آبـــان،  ســـیزدهم 
در اردهـــال، مـــردم تیـــرگان را در ســـیزدهم مهرمـــاه 
جشـــن می گیرنـــد. مـــردم مهـــدی شـــهر سنگســـر ایـــن 
جشـــن را بـــا نـــام »تیـــر مـــو ای ســـیزده« و در روز 22 
آبـــان مـــاه برپـــا می کننـــد و در آن، خوراکـــی ای بـــه نـــام 
»ســـیزده تامـــو« می پزنـــد. ارمنیـــان اصفهـــان جشـــن 
تیـــرگان را در روز ســـیزدهم ژانویـــه برگـــزار می کننـــد.
میبـــد،  یـــزد،  کـــرج،  تهـــران،  شـــهرهای  زرتشـــتیان 
اردکان، کرمـــان، بـــم، شـــیراز، اصفهـــان، اهـــواز، منطقـــه 
زلـــف آبـــاد اراک و کشـــورهایی مثـــل ســـوئد، تورنتـــو و 

آمریـــکا نیـــز تیـــرگان را جشـــن می گیرنـــد.

جشن تیرگان چطور جشنی است؟ 
در چه تاریخی و در کدام شهرها برگزار می شود؟
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1بجستان

0بینالود

2بردسکن 

6تایباد

10تربت جام
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2جغتای

0جوین

4چناران

3خلیل آباد

3خواف

1خوشاب

0داورزن

3درگز
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32ستاد

9سرخس

0صالح آباد
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31فریمان

0فیروزه

9فیض آباد

10قوچان
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انتصاب-تسلیت-تقدیر- تولد
انتصابات   

علی باقر آبادی   دبیرستاد عتبات عالیات
رئیس گروه نظارت برتوسعه شبکه های جمع آوری فاضالب رضا قربان پور  

مدیردفترتوسعه مدیریت وتحقیقات جلیل کارگذار  
مدیردفترامورکارکنان ورفاه لی ال مباشرکاشانی  

کامبیز کیخایی   مدیردفترفناوری اطالعات و توسعه دولت الکترونیک
رئیس گروه قراردادهای خدماتی علی رضا کریمی   

سرپرست امور آب و فاضالب جغتای علی یعقوبی   
نماینده مدیرعامل در کمیته طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل محمد عباس زاده  

مشاورمدیرعامل درامورمالی و ارزشیابی حمید ضمیری   
مشاورمدیرعامل درامورمنابع انسانی  سید مسعود پاپلی  

مدیردفترمطالعات و بررسی های فنی فاضالب رضا حیدرزاده   
مشاورمدیرعامل دراموربرون سپاری هادی اشرف زاده  

رئیس گروه ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست عباس الیاسی راد  
مشاورمدیرعامل دراموربرنامه ریزی جلیل سینی چی   

رئیس گروه قراردادهای فنی و بهره برداری محمدقلی موسوی  
رئیس گروه توسعه پایداردردفتربهبود بهره وری و توسعه پایدار محمد دهقان   

رئیس گروه توسعه مشارکت در دفتر سرمایه گذاری، تجهیزمنابع مالی و توسعه مشارکت مریم موسوی کاخکی  
رئیس گروه بهره برداری ازتصفیه خانه های فاضالب حسین پژوهان مهر 

سرپرست امورآب و فاضالب خوشاب جعفراسماعیلی نیا  
سرپرست امورآب و فاضالب تایباد محمد امین باباغیبی  

مدیردفترسرمایه گذاری ، تجهیزمنابع مالی و توسعه مشارکت  هادی افتخارنیا   
رئیس گروه آزمایشگاه های آب و فاضالب  هوشیاراکبری   

مدیردفترخدمات مشترکین سیدمحمد جواد قریشی  
مدیردفتربازرسی وپاسخگویی به شکایات عمار اسماعیلیان  

مدیر دفترپیاده سازی واجرای تعرفه امیرزنگنه بایگی  
مدیردفترتشکیالت، آموزش ومنابع انسانی محمود رضا موذن  

مدیردفتربرنامه ریزی و بودجه حسن شیرمحمدی  
مدیردفترنظارت بردرآمد و وصول مطالبات محمدرضا ابراهیمی  

مدیردفترتوسعه پایدار فرشید رهنمافر 
مجری هماهنگی وپیگیری امورشهرستان ها بهروزبرنامهر  

رئیس گروه طراحی وارتقاء تصفیه خانه های فاضالب ناصربقائی   
رئیس اداره آب وفاضالب رودآب سیدرضا بهشتی نصر 

رئیس گروه آموزش همگانی احمد رضا شجاعی  
رئیس گروه ارتباط با رسانه پروانه عابدین   

کارشناس مسئول هماهنگی حوزه معاونت خدمات مشترکین بیتا باقری فام  
سرپرست گروه ایمنی بهداشت و محیط زیست محسن افراسیابی  

نشریه پیام آبفا برای همکاران گرانقدر آرزوی موفقیت دارد.

تسلیت   
همکاربازنشسته امورکاشمر درگذشت حسین خلوصی  
در گذشت مادر گرامی  حسین شریعت گنابادی  همکار ستاد

               نشریه پیام آبفا از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبر و اجر تقاضا دارد.

 تقدیر   
                                                تقدیرمحمدعلی نبی پورمدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری ودبیرستاد انتخابات خراسان رضوی ازسید جوادعافیت

بازنشسته    
همکار خلیل آباد                                               علیرضا محمدزاده   

32


