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جهش تولید

با حضور مدیر کل دفتر نظارت بر طرح های بهره برداری آب شرکت مهندسی آبفا کشور بررسی شد:

 افزایش شهرهای دارای شبکه فاضالب خراسان رضوی 
در دولت تدبیر و امید
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بیســـت و ششـــمین روز از مـــرداد مـــاه یـــادآور بازگشـــت 
ســـرافرازانه آزادگان بـــه میهـــن در ســـال 1369 و فرصتـــی 

برای مرور رشادت های این غیور مردان است.
در  بـــود،  ایـــران  مـــردم  بـــرای  تالطمـــی  پـــر  ســـالی   1369 ســـال 
ـــوری  ـــرداد ســـال 1369 باالخـــره جمه ـــرم تابســـتان، روز 26 م گرماگ
کـــه  را  رزمندگانـــی  توانســـت  ســـربلندی  بـــا  ایـــران  اســـالمی 
مجاهدانـــه از دیـــن و شـــرف و خـــاک کشـــور دفـــاع کـــرده بودنـــد و در 

دســـت دشـــمن اســـیر شـــده بودنـــد ، بـــه وطـــن بازگردانـــد.
ـــن  ـــن اســـالمی شـــاهد حضـــور اولی ـــرداد ســـال 1369، میه روز 26 م
گـــروه آزادگان ســـرافرازی بـــود کـــه پـــس از ســـال هـــا اســـارت در 
ــاک  ــه خـ ــدم بـ ــراق، قـ ــث عـ ــم بعـ ــای رژیـ ــارتگاه هـ ــا و اسـ ــدان هـ زنـ
ــور  ــه امـ ــیدگی بـ ــتاد رسـ ــتند. سـ ــود گذاشـ ــالمی خـ ــن اسـ ــاک میهـ پـ
آزادگان کـــه در 22 مـــرداد 69 تشـــکیل شـــده بـــود، تبـــادل حـــدود 
50 هـــزار آزاده را بـــا همیـــن تعـــداد اســـیر عراقـــی و بـــا هماهنگـــی 
ـــا ایـــن تفـــاوت کـــه اســـرا آنهـــا  دســـتگاههای دیگـــر برعهـــده گرفـــت. ب

نظامـــی بودنـــد و اســـرای مـــا بیشـــتر بســـیجی و غیرنظامـــی.
بازگشـــت  مـــرداد  ایرانـــی, 26  آزادی زندانیـــان  مـــرداد روز   26

آزادگان

بیســـت و ششـــمین روز از مـــرداد مـــاه یـــادآور بازگشـــت ســـرافرازانه 
آزادگان بـــه میهن در ســـال 1369 

آزادگان، صبورتـــر از ســـنگ صبـــور و راضـــی تریـــن کســـان بـــه 
ــوس  ــر از اقیانـ ــراخ تـ ــی فـ ــینه هایـ ــان سـ ــد. اینـ ــی بودنـ ــای الهـ قضـ
داشـــتند کـــه از همـــه جـــا و همـــه کـــس بریـــده و بـــه خـــدا پیوســـته 
بودنـــد. آزاده نامیـــده شـــدند چـــون از قیـــد نفـــس و نفســـانیات 

رهایـــی یافتـــه بودنـــد.
امـــروز روز شـــادی ملـــت اســـت، روزی کـــه نـــه تنهـــا خانـــواده هـــای 
ـــد  ـــان شـــاد بودن ـــام آزادگان جه آزادگان خوشـــحال شـــدند بلکـــه تم
آزادگان، بـــا ایمـــان راســـخ خـــود در برابـــر همـــه فشـــارهای جســـمی 
و روحـــی دشـــمنان ایســـتادند و روابـــط اجتماعـــی جامعـــه کوچـــک 
اردوگاهـــی خـــود را بـــر پایـــه اخـــالق حســـنه بنـــا نهادنـــد و از شـــکنجه 
هـــای مـــزدوران بعـــث هراســـی بـــه خـــود راه ندادنـــد. آزادگان، 
صبورتـــر از ســـنگ صبـــور و راضـــی تریـــن کســـان بـــه قضـــای الهـــی 
ــه  ــتند کـ ــر از اقیانـــوس داشـ ــراخ تـ ــی فـ ــینه هایـ ــان سـ ــد. اینـ بودنـ
از همـــه جـــا و همـــه کـــس بریـــده و بـــه خـــدا پیوســـته بودنـــد، آزاده 
نامیـــده شـــدند چـــون از قیـــد نفـــس و نفســـیات رهایـــی یافتـــه 

ــد. بودنـ

26 مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به خاک میهن

سخن سردبیر
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17مـــرداد مـــاه کـــه بـــه یادمـــان شـــهادت محمـــود صارمـــی ، روزخبرنـــگار نام گـــذاری 
شـــده، نمـــاد تـــالش، حقیقـــت خواهـــی، صداقـــت، اســـتقالل، ایثـــار، امانـــت، مســـئولیت، 

تعهد، دلسوزی، وظیفه و... است .
ـــال  ـــا انتق ـــه ب ـــد ک ـــه بشـــمار مـــی آین ـــان حاکمیـــت و جامع ـــل ارتباطـــی می ـــگاران در واقـــع پ خبرن
ـــران و مســـئوالن ، خدمـــت گـــزاران را  ـــه مدی ـــات ، پیشـــنهادها و انتقادهـــا ب چالـــش هـــا ، مطالب
در مســـیراتخاذ تصمیمـــات و تدویـــن برنامـــه هـــای موثربـــرای حـــل مشـــکالت جامعـــه قـــرار مـــی 
ـــه  ـــی ب ـــت افـــکار عموم ـــه مدیری ـــد ب ـــگاران مـــی توان ـــران و خبرن ـــاط دو ســـویه مدی ـــد. ارتب دهن

ـــد. ـــن کن ـــن حرکـــت را تضمی ـــل و  اســـتمرار ای ـــدار تبدی ـــوان یـــک اصـــل پای عن
شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی بـــا درک ایـــن واقعیـــت زمینـــه تقویـــت حضـــور 
خبرنـــگاران در صنعـــت آب و فاضـــالب را فراهـــم آورده اســـت و امـــروز خبرنـــگاران یـــار 
ــوند و  ــی شـ ــوب مـ ــانی محسـ ــرو پراهمیـــت آب و آبرسـ ــدان نفـــس گیـ ــا در میـ ــم آبفـ دوازدهـ
آمـــار بـــاالی انتشـــار اخبـــار و گـــزارش هـــای بخـــش آب اســـتان در رســـانه هـــا ، خبرگـــزاری هـــا و 

ـــه آب  ـــه مقول پایـــگاه هـــای اطـــالع رســـانی اســـتانی و ملـــی حکایـــت ازدغدغـــه اصحـــاب رســـانه ب
در شـــهرها و روســـتاها دارد .

مدیریـــت عامـــل ، معاونـــان ، مدیـــران  و کارشناســـان  آبفـــا خراســـان رضـــوی درســـتاد و  
شهرســـتان هـــا بـــه واســـطه همیـــن توفیـــق خبـــری، در هـــر زمـــان و در حـــد تـــوان پاســـخگوی 
ســـئواالت خبرنـــگاران مـــی باشـــند ، پرســـش هایـــی کـــه بـــر گرفتـــه از مطالبـــات بـــه حـــق 
شـــهروندان و روســـتائیان زحمتکـــش بـــرای برخـــورداری از آب ســـالم و بهداشـــتی اســـت  و 
آبفـــا نیـــز بـــا درک ایـــن مطالبـــه بـــر تقویـــت هرچـــه بیشـــترو ادامـــه همـــکاری پـــر ثمرخبرنـــگاران 

و گزارشـــگران تاکیـــد و اصـــرار دارد.
ـــرای تمامـــی فرهیختـــگان عرصـــه اطـــالع  ـــم ب ـــان قل ـــه صاحب اینجانـــب ضمـــن تبریـــک ایـــن روز ب

ـــان مســـئلت دارم. ـــد من رســـانی آرزوی ســـعادت و بهـــروزی را از خداون
سید ابراهیم علوی
 مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

17مرداد ماه روزخبرنگار بر صاحبان قلم و اندیشه مبارک
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مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی گفـــت: شـــهرهای 
برخـــوردار از پوشـــش خدمـــات فاضـــالب در اســـتان طـــی هفـــت ســـال 

فعالیت دولت تدبیر و امید رشد چشمگیری داشته  است.
ســـید ابراهیـــم علـــوی جمعیـــت تحـــت پوشـــش تاسیســـات فاضـــالب شـــهری در 
خراســـان رضـــوی بـــه شـــهر مشـــهد را  566هـــزارو265 نفـــر معـــادل 31 درصـــد 
كل جمعیـــت اســـتان اعـــالم کـــرد و اظهـــار داشـــت: تعـــداد مشـــتركین فاضـــالب 
خانگـــی 189هـــزارو748 فقـــره وغیـــر خانگـــی  16هـــزارو111 فقـــره اســـت.

وی افـــزود: ســـال 92 تعـــداد مشـــترکان فاضـــالب در ایـــن اســـتان 147 هـــزار 
و 487 مشـــترک بـــود کـــه ایـــن تعـــداد  بـــا 42 درصـــد افزایـــش بـــه 207 هـــزار 

و 959 مشـــترک افزایـــش یافتـــه  اســـت.
وی ادامـــه داد: طـــی  ایـــن مـــدت  تعـــداد شـــهرهای تحـــت پوشـــش فاضـــالب در 

ـــه هفـــت شـــهر افزایـــش یافتـــه کـــه جهـــش بزرگـــی در  اســـتان از چهـــار شـــهر ب
ایـــن بخـــش محســـوب مـــی شـــود.

علـــوی گفـــت: در حـــال حاضـــر شـــهرهای ســـبزوار، نیشـــابور، تربت حیدریـــه، 
ـــاد تحـــت پوشـــش شـــبکه فاضـــالب هســـتند. ـــه، شـــاندیز و گناب ـــار، طرقب گلبه
علـــوی افـــزود: طـــول شـــبکه جمـــع آوری فاضـــالب نیـــز طـــی ایـــن مـــدت از هـــزار 

و 190 کیلومتـــر بـــه هـــزار و 462 کیلومتـــر افزایـــش یافتـــه اســـت.
اینکـــه  بیـــان  بـــا  رضـــوی  خراســـان  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت   مدیرعامـــل 
100درصـــد فاضـــالب تولیـــد شـــده درســـال گذشـــته تصفیـــه شـــده اســـت 
ایـــن میـــزان را  21میلیـــون و 340هزارمترمکعـــب فاضـــالب اعـــالم کـــرد 
ـــه بـــه ظرفیـــت حـــدود 58هـــزار مترمکعـــب تصفیـــه  کـــه در هفـــت تصفیـــه خان

شـــد.

 افزایش شهرهای دارای شبکه فاضالب 
خراسان رضوی در دولت تدبیر و امید
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مدیـــر دفتـــر مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد 
فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  عامـــل  غیـــر 
خراســـان رضـــوی میـــزان خســـارت ناشـــی 
از ســـیل بـــه تاسیســـات آب روســـتایی در ایـــن 
اســـتان را حـــدود 13 میلیـــارد و 700میلیـــون 

ریال اعالم کرد.
رضـــا یاقوتـــی نیـــا اظهارداشـــت: در جریـــان بـــارش 
هـــای تابســـتانی در اســـتان خطـــوط انتقـــال، شـــبکه 
هـــای توزیـــع ، حوضچـــه اتصـــاالت و انشـــعابات آب 
دو مجتمـــع و 10روســـتای در شهرســـتان هـــای 

درگـــز و کالت دچـــار آســـیب شـــد .
وی افـــزود: 640 خانـــوار ســـاکن روســـتاهای گپـــی 
، خادمانلـــو، دشـــت و دبنـــدی علیـــا از شهرســـتان 
درگـــز دچـــار قطـــع آب شـــدند کـــه از طریـــق تانکـــر 
آبرســـانی مـــی شـــوند. بـــه گفتـــه وی در شهرســـتان 
کالت هـــم شـــبکه توزیـــع آب روســـتاهای  ســـینی 
ــد  ــارت و صـ ــار خسـ ــت دچـ ــه دره خشـ ــو و منطقـ نـ
متـــر از خـــط انتقـــال چـــاه قـــره ســـو شـــهر کالت کامـــال 
ـــی آب شـــرب شـــهر از ســـایر چـــاه  تخریـــب شـــد ول

هـــا تامیـــن گردیـــد.

خسارت سیل به تاسیسات آب روستایی 
در خراسان رضوی 13.7میلیاردریال اعالم شد 

مدیـــر دفتـــر تشـــکیالت آمـــوزش و منابـــع انســـانی 
اهـــم  رضـــوی  خراســـان  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت 
فعالیـــت هـــای ســـه ماهـــه اول 99 گـــروه آمـــوزش را 

اعـــالم کـــرد.
محمـــود رضامـــوذن در همیـــن رابطـــه از برگـــزاری 
11  دوره آموزشـــی  بـــرای دو هـــزارو 695نفـــر از 
همـــکاران ایـــن شـــرکت خبـــرداد و تاکیـــد کـــرد: بـــا 
هـــدف رعایـــت توصیـــه هـــا و پروتـــکل هـــای بهداشـــتی 
 e-( دوره هـــای آموزشـــی بـــه صـــورت غیـــر حضـــوری

شـــود. برگزارمـــی   )webinarو  lerning
بـــه  نســـبت  مـــدت  ایـــن  در  داشـــت:  اظهـــار  وی   
برگـــزاری دو دوره آموزشـــی شـــناخت وروش هـــای 
و  اداری  كار  محیـــط  در  كرونـــا  بیمـــاری  پیشـــگیری 
خانـــه بـــه مـــدت 8 ســـاعت بـــرای هـــزارو 620 نفـــر از 

همـــكاران اقـــدام شـــد.
بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری دوره آموزشـــی روش  وی 
هـــای مراقبـــت هـــای ذهنـــی ومعنـــوی در مدیریـــت 
 4 مـــدت  بـــه  واگیـــردار  هـــای  بیمـــاری  اســـترس 
ـــار داشـــت:   ـــرای 810 نفـــر از همـــكاران اظه ســـاعت ب
دوره آموزشـــی پیشـــگیری از بیمـــاری هـــای قلبـــی 
وعروقـــی هـــم بـــه مـــدت 16 ســـاعت بـــرای 197 نفـــر 

از همـــكاران برگـــزار شـــد.
آموزشـــی  جداگانـــه  دوره  چهـــار  برگـــزاری  مـــوذن   
بـــرای 9 نفـــر از نیروهـــای جدیـــد االســـتخدام را خاطـــر 
نشـــان کـــرد و ایـــن دوره هـــا را آمـــوزش فرهنـــگ 
ســـازمانی وارتباطـــات موثـــر در ســـازمان ، آشـــنایی 
ــل  ــی وحـ ــی ، كار تیمـ ــن اجتماعـ ــن كار وتامیـ ــا قوانیـ بـ
مســـئله ، آشـــنایی بـــا ماموریـــت هـــا وســـاختار اداری 
ــام  ــاختار نظـ ــا سـ ــنایی بـ ــت ، آشـ ــل خدمـ ــتگاه محـ دسـ
نمـــاز  ودولـــت جمهـــوری اســـالمی و آداب واســـرار 

برشـــمرد.
بـــه گفتـــه وی برگـــزاری دوره آموزشـــی رویكردهـــای 
ــاعت  ــه مـــدت 24 سـ ــز بـ ــی نیـ ــط عمومـ نویـــن در روابـ
ورابطیـــن  ســـتاد  كارشناســـان  از  نفـــر   32 بـــرای 
ـــط عمومـــی امورهـــا از دیگـــر فعالیـــت هـــای دفتـــر  رواب

ــمار مـــی آیـــد. آمـــوزش بشـ

برگزاری 11دوره آموزش مجازی 
در آبفا خراسان رضوی
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ســـومین كنگـــره ملـــی علـــوم و مهندســـی آب و 
ـــا همـــكاری  فاضـــالب از 4 الـــی 6 آذر مـــاه 1399 ب
دانشـــكده مهندســـی دانشـــگاه شـــیراز، انجمـــن 
آب و فاضـــالب ایـــران، شـــركت آب و فاضـــالب اســـتان 
فـــارس، شـــركت آب و فاضـــالب شهرســـتان شـــیراز و 
َمـــی  برگـــزار  فـــارس  اســـتان  ای  منطقـــه  آب  ســـازمان 

شود.
بـــه گـــزارش دبیـــر ســـومین كنگـــره  علـــوم و مهندســـی 
آب و فاضـــالب بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایـــن کنگـــره فرصـــت 
و  کارشناســـان  اســـاتید،  نظـــر  تبـــادل  بـــرای  منســـبی 

آب  صنعـــت  بـــه  مربـــوط  مســـائل  در  کشـــور  محققـــان 
تواننـــد  مـــی  مندتـــن  عالقـــه  باشـــد  مـــی  فاضـــالب  و 
ــا تاریـــخ 5مهرمـــاه 99 بـــه  مقـــاالت و تجربیـــات خـــود را تـ
آدرس دبیرخانـــه در دانشـــگاه مهندســـی شـــماره یـــک  

کننـــد. شیرازارســـال 
تامیـــن و انتقـــال آب ، جمـــع آوری ، انتقـــال و بازچرخانـــی 
فاضـــالب ، فنـــاوری هـــای نویـــن در صنعـــت آب و فاضـــالب 
و  هـــای آب  بازسازیســـامانه  و  مقـــاوم ســـازی  ارتقـــاء  و 
ــده  ــالم شـ ــره اعـ ــن کنگـ ــای ایـ ــه محورهـ ــالب از جملـ فاضـ

اســـت. 

فراخوان ارسال مقاله به كنگره ملی علوم و مهندسی  
آب و فاضالب

ســـومین جلســـه شـــورای فرهنگـــی شـــرکت آب و 
بـــه  جـــاری  ســـال  در  رضـــوی  خراســـان  فاضـــالب 

ریاست مدیر عامل آبفای استان برگزار شد.
ــورای فرهنگـــی شـــرکت آب و فاضـــالب  ــر شـ ــه دبیـ ــه گفتـ بـ
ابالغـــی  هـــای  برنامـــه  جلســـه  ایـــن  در  رضـــوی  خراســـان 
ســـتاد اقامـــه نمـــاز وزارت نیـــرو و خراســـان رضـــوی و نحـــوه 
برگـــزاری مراســـم و برنامـــه هـــای مذهبـــی و ملـــی مـــورد 

بررســـی و تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت.
حســـن دشـــت بیاضـــی افزود:اعضـــای شـــورای فرهنگـــی 
ــع  ــز از تجمـ ــرورت پرهیـ ــه ضـ ــه بـ ــا توجـ ــت  بـ ــن نشسـ در ایـ
در دوران پیشـــگیری از کرونـــا ویـــروس ، بـــر ایجـــاد فضـــای 
الزم بـــرای برگـــزاری محافـــل و تشـــکیل دوره هـــای آموزشـــی 

کارکنـــان در بســـتر مجـــازی تاکیـــد کردنـــد.
ــی  ــای مالـ ــک هـ ــق کمـ ــال از طریـ ــر سـ ــه هـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
همـــکاران اقـــدام بـــه برگـــزاری جشـــن و اهـــداء هدایـــا بـــه 
کارمنـــدان ســـادات در شـــرکت مـــی شـــد خاطـــر نشـــان کـــرد: 
در ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد در ســـالجاری  ایـــن مبالـــغ در 

قالـــب بســـته هـــا معیشـــتی بـــرای کمـــک بـــه ســـادات نیازمنـــد 
اختصـــاص داده شـــود. 

مقـــام  منویـــات  بـــه  توجـــه  بـــا  بیاضـــی  دشـــت  گفتـــه  بـــه 
معظـــم رهبـــری درراســـتای مواســـات و کمکهـــای مومنانـــه 
در جامعه،بـــا آرزوی قبولـــی عزاداریهـــا در محـــرم وصفـــر 
ســـالجاری،کمک هـــای هیئـــت ســـقایان حســـینی هـــم کـــه در 
ســـنوات قبـــل صـــرف توزیـــع غـــذای نـــذری  دردهـــه اول 
ــار   ــد در اختیـ ــکاران مـــی شـ ــوعا بیـــن همـ ــرم و  روز تاسـ محـ

افـــراد نیازمنـــد قـــرار مـــی گیـــرد.
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری مســـابقات الکترونیکـــی 
کتـــاب خوانـــی هـــر دومـــاه یکبـــار درفضـــای مجـــازی در  بیـــن 
"غدیـــر در  هـــای همـــکاران محترم،بـــه مســـابقه  خانـــواده 
ســـیره ابوالفضـــل)ع(" کـــه  در بـــازه زمانـــی غدیـــر تـــا محـــرم 
برگـــزار خواهـــد شـــد اشـــاره کـــرد واظهـــار داشـــت:فایل 
ــه  ــدان بـ ــه منـ ــه عالقـ ــرای مطالعـ ــاب بـ ــن کتـ ــی ایـ الکترونیکـ
حضـــور در ایـــن مســـابقه بـــر روی ســـایت امـــور فرهنگـــی 

ــت. ــده اسـ ــذاری شـ ــرکت بارگـ شـ

مصوبات سومین جلسه شورای فرهنگی آبفا خراسان رضوی
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دارنـــدگان آثـــار برتـــر دومیـــن جشـــنواره نیـــرو و رســـانه 
تقدیـــر  نیـــرو  وزیـــر  حضـــور  بـــا  مراســـمی  )نـــور(در 

شدند.
در ایـــن مراســـم کـــه از طریـــق ویدئـــو کنفرانـــس برگـــزار شـــد 
اصحـــاب رســـانه از اســـتان هـــای خراســـان رضـــوی ، کردســـتان، 
قـــم ، تهـــران، کرمـــان و اصفهـــان و شـــرکت مهندســـی آب و 

فاضـــالب کشـــور تندیـــس و لـــوح تقدیـــر دریافـــت کردنـــد.
ــه  ــوی بـ ــان رضـ ــتان خراسـ ــگاران اسـ ــل از خبرنـ ــم تجلیـ مراسـ
میزبانـــی رئیـــس شـــورای انســـجام بخشـــی اســـتان در شـــرکت 
ــر  ــرکت ، مدیـ ــن شـ ــل ایـ ــور مدیرعامـ ــا حضـ ــه ای  بـ ــرق منطقـ بـ
ـــا  ـــات آبف ـــزی و تحقیق ـــه ری ـــاون برنام ـــه ای و مع ـــل آب منطق عام
ــی و  ــط عمومـ ــر کل روابـ ــخنرانی مدیـ ــا سـ ــوی و بـ ــان رضـ خراسـ

اطـــالع رســـانی وزارت نیـــرو آغـــاز شـــد.
نحوه داوری آثار

صدیقـــه ببـــران در اظهـــارات خـــود بـــا اشـــاره بـــه تعویـــق مراســـم 
اهـــدای جوایـــز بـــه برگزیـــدگان جشـــنواره نیـــرو و رســـانه بـــه 
دلیـــل شـــیوع کرونـــا ویـــروس ، تقـــارن ایـــن مراســـم بـــا ســـالروز 
شـــهادت شـــهید صارمـــی خبرنـــگار ایرنـــا در افغانســـتان و روز 
خبرنـــگار را بـــه فـــال نیـــک گرفـــت و در ادامـــه گزارشـــی از 
نحـــوه داوری آثـــار رســـیده بـــه دبیرخانـــه جشـــنواره را تشـــریح 
کـــرد. بـــه گفتـــه وی در مجمـــوع 557 اثـــر از 197 شـــرکت 
کننـــده بـــه دبیرخانـــه جشـــنواره ارســـال شـــد کـــه از 462 اثـــر 

تاییـــد شـــده، 239 اثـــر بـــه مرحلـــه داوری راه یافـــت.
توســـط  داوری  مرحلـــه  دو  از  پـــس  نهایـــت  در  افـــزود:  وی 
ــه  ــز رتبـ ــر حائـ ــگاری 40 اثـ ــه نـ ــر و روزنامـ ــوزه خبـ ــتادان حـ اسـ

اول تـــا ســـوم شـــدند.
تاکید بر افزایش تاب آوری جامعه

را  رســـانه  اصحـــاب  وظیفـــه  درســـخنانی  هـــم  نیـــرو  وزیـــر 
افزایـــش تـــاب آوری جامعـــه از طریـــق اطـــالع رســـانی دقیـــق و 
ــت . ــه دانسـ ــای ظالمانـ ــم هـ ــژه در دوران تحریـ ــه ویـ ــفاف بـ شـ
رضـــا اردکانیـــان گفـــت: شـــرایطی کـــه امـــروز ملـــت ایـــران در 
ــت  ــور ثبـ ــی کشـ ــخ سیاسـ ــت، در تاریـ ــردن اسـ ــپری کـ ــال سـ حـ

خواهـــد شـــد.
وی موفقیـــت هـــای وزارت نیـــرو در دو حـــوزه دولتـــی و بخـــش 
خصوصـــی  را نتیجـــه زحماتـــی دانســـت کـــه اصحـــاب رســـانه هـــم 
بـــه عنـــوان پـــل ارتباطـــی ،بـــا تـــالش هـــای خـــود واطـــالع رســـانی ، 

ـــد. ـــرق درآن ســـهیم بودن فعالیت هـــای صنعـــت آب و ب
اصـــالح  نیـــرو در  و وزارت  نقـــش مشـــترک خبرنـــگاران  وی 
افـــزود:  کـــردو  نشـــان  خاطـــر  را  جامعـــه  در  مصـــرف  روش 
انگیـــزه وزارت نیـــرو از ایـــن تعامـــل افزایـــش مـــی یابـــد و 

. می گیـــرد  انـــرژی 
ـــاب بـــه خبرنـــگاران تاکیـــد کـــرد: مســـیر پیـــش   وزیـــر نیـــرو خط
ـــا کمـــک  ـــد ب ـــر و امی ـــت تدبی ـــی فعالیـــت دول رو را در ســـال پایان
ــا  ــان بـ ــه هموطنـ ــر بـ ــانی موثـ ــت رسـ ــت خدمـ ــر ودر جهـ همدیگـ

موفقیـــت طـــی خواهیـــم کـــرد.
دو اثر در حوزه آب روستایی خراسان رضوی

در ادامـــه پـــس از قرائـــت بیانیـــه جشـــنواره و اظهـــارات معـــاون 
وزارت ارشـــاد و یکـــی ازاســـتادان حـــوزه رســـانه، نفـــرات برتـــر 

هـــر رشـــته مـــورد تقدیـــر قـــرار گرفتنـــد.
ـــر اســـاس ایـــن گـــزارش در رشـــته گـــزارش مکتـــوب ســـعیده  ب
ــتایی "آب  ــا گـــزارش روسـ آل ابراهیـــم از روزنامـــه شـــهرآرا بـ
بـــه شـــرط شناســـنامه" رتبـــه نخســـت را کســـب کـــرد و ســـمانه 
راســـخی از نیشـــابور در رشـــته خبـــر نویســـی بـــا عنـــوان "150 
خانـــوار اســـحاق آبـــاد گرفتـــار تحریـــم آب ، بـــرق و گاز"دوم شـــد.

کم توجهی جامعه به مدیریت انرژی
در پایـــان اهـــداء جوایـــز مدیـــر عامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
ـــا تقدیـــر  خراســـان و رئیـــس شـــورای انســـجام بخشـــی اســـتان ب
از جایـــگاه خبرنـــگاران در اطـــالع رســـانی ، بـــه وضعیـــت صنعـــت 
ــه  ــرژی بـ ــرخ انـ ــودن نـ ــن بـ ــرد و از پاییـ ــاره کـ ــور اشـ ــرق کشـ بـ

عنـــوان یـــک چالـــش در کشـــور نـــام بـــرد.
رضـــا ریاحـــی توجـــه و حساســـیت جامعـــه بـــه صـــرف جویـــی 
در مصـــرف انـــرژی را قابـــل قبـــل ندانســـت و افـــزود: بخـــش 
ــاه و آســـایش مشـــترکان  زیـــادی از بـــرق تولیـــدی ، صـــرف رفـ
مـــی شـــود در حالیکـــه ســـایر کشـــورها بـــرای تولیـــد و تقویـــت 

ســـاختار اقتصـــادی بکارمـــی گیرنـــد.
وی از خبرنـــگاران خواســـت بـــا تـــالش جـــدی در ایـــن حـــوزه 

جامعـــه را بـــه ســـمت مصـــرف درســـت هدایـــت کننـــد تـــا صنعـــت 
بـــرق بتوانـــد وظیفـــه خـــود را در خدمـــت رســـانی بـــه بخـــش هـــای 

ـــد. ـــا کن ـــی ایف ـــه خوب ـــف ب مختل
افت سفره های زیر زمینی و نشست زمین

ــز از  ــوی نیـ ــان رضـ ــتان خراسـ ــه ای اسـ ــل آب منطقـ ــر عامـ مدیـ
افـــت ســـطح ســـفره هـــای آب زیـــر زمینـــی بـــه میـــزان 60ســـانتی 
متـــر و نشســـت زمیـــن درحـــد 25 ســـانتی متـــر اظهـــار نگرانـــی 
کـــرد و افـــزود:در حالیکـــه بخشـــی از آب شـــرب مـــورد نیـــاز شـــهر 
ـــه 180 کیلومتـــری  تامیـــن مـــی  مشـــهداز ســـد دوســـتی و فاصل
ـــط هـــدر مـــی رود. ـــه دلیـــل مصـــرف غل ـــه راحتـــی وب ـــی ب شـــود ول
ــدون مدیریـــت  ــی بـ ــچ فعالیتـ ــه هیـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ محمدعالئـ
افـــکار عمومـــی بـــه نتیجـــه نمـــی رســـد بـــر مدیریـــت مشـــارکتی 
امـــور  در  مـــردم  داشت:مشـــارکت  اظهـــار  و  کـــرد  تاکیـــد 

تهدیدهـــا را دفـــع مـــی کنـــد.
ــد  ــم خوانـ ــگاران را مهـ ــردم و خبرنـ ــا مـ ــت بـ ــاط مدیریـ وی ارتبـ
ـــگاران  ـــل ، خبرن ـــن تعام ـــف ای ـــر شـــد: در صـــورت تضعی و متذک

قـــادر بـــه انجـــام رســـالت خـــود نخواهنـــد بـــود.
وی همچنیـــن پیشـــنهاد داد بـــا ایجـــاد کمیتـــه ای متشـــکل از 
روابـــط عمومـــی هـــای آب ، بـــرق و آبفـــا و همیـــاری مدیـــران ایـــن 
ــتان  ــرق اسـ ــت آب و بـ ــگاران ، صنعـ ــکاری خبرنـ ــت و همـ صنعـ
ـــرو  ـــد در جشـــنواره هـــای رســـانه و نی ـــی بتوان در ســـال هـــای آت

رتبـــه اول را در تمـــام رشـــته هـــا کســـب کنـــد.

موفقیت خبرنگاران خراسان رضوی در جشنواره نیرو و رسانه 
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تامیـــن آب 5 شـــهر  هـــای  طـــرح  اجـــرای  رونـــد 
خراســـان رضـــوی  بـــا حضـــور مدیـــر کل دفتـــر 
ـــرداری آب شـــرکت  ـــر طـــرح هـــای بهـــره ب نظـــارت ب

مهندسی آبفا کشور بررسی شد.
در ایـــن نشســـت کـــه از طریـــق ویدئوکنفرانـــس برگـــزار 
ــا  شـــد عـــالوه بـــر معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب آبفـ
خراســـان رضـــوی ، معـــاون بهـــره بـــرداری آب منطقـــه ای 
ـــد  ـــه پرســـش هـــای مطـــرح شـــده پاســـخ دادن اســـتان هـــم ب
ــرداری  ــره بـ ــای بهـ ــرح هـ ــر طـ ــارت بـ ــر نظـ ــر کل دفتـ و مدیـ
آب شـــرکت مهندســـی را در جریـــان وضعیـــت طـــرح هـــای 
آبرســـانی بـــه شـــهرهای قوچـــان ، نیشـــابور ، فیـــروزه ، 
تربـــت حیدریـــه و ســـرخس قـــرار دادنـــد. تاکیـــد بـــر تامیـــن 

منابـــع مالـــی طـــرح هـــای تامیـــن آب بـــا توجـــه بـــه افزایـــش 
قیمـــت هـــا و انتقـــال پســـاب تصفیـــه خانـــه فاضـــالب تربـــت 
حیدریـــه بـــه مجتمـــع فـــوالد ســـنگان خـــواف  مهمتریـــن 
خواســـته معاونـــان شـــرکت هـــای آبفـــا و آب منطقـــه ای 
اســـتان بـــود . مدیـــر کل دفتـــر نظـــارت بـــر طـــرح هـــای بهـــره 
بـــرداری آب شـــرکت مهندســـی آبفـــا کشـــور هـــم دغدغـــه 
ایـــن شـــرکت را تامیـــن آب شـــرب شـــهرها و روســـتاها 
دانســـت و علـــی رضـــا طباطبائـــی  از تـــالش همـــه جانبـــه بـــرای 
تامیـــن و افزایـــش اعتبـــارات تکمیـــل طـــرح هـــای آبرســـانی 
خبـــرداد و گفـــت: شـــرکت مهندســـی منتظـــر تامیـــن اعتبـــار 
نخواهـــد مانـــد و بـــه هـــر شـــکل ممکـــن طـــرح هـــای آبرســـانی 

را بـــه اتمـــام خواهـــد رســـاند.

وضعیت طرح های تامین آب 5 شهر  خراسان رضوی

بـــا حضـــور مدیـــر کل دفتـــر نظـــارت بـــر طـــرح هـــای بهـــره بـــرداری آب شـــرکت مهندســـی آبفـــا 
کشـــور بررســـی شـــد:

فعالیـــت انجمـــن "یـــاوران وقـــف آب" بـــا انتخـــاب رئیـــس، دبیـــر 
و اعضای این انجمن رسما در خراسان رضوی آغاز شد.

ایـــن انجمـــن بـــا هـــدف جـــذب وقفیـــات و تشـــویق واقفیـــن بـــه 
ــان  ــه دبیـــری شـــرکت آب و فاضـــالب خراسـ ــوزه آب بـ فعالیـــت در حـ

رضـــوی تشـــکیل شـــد.
در اولیـــن نشســـت انجمـــن یـــاروان وقـــف آب کـــه در آبفـــای اســـتان 
برگـــزار شـــد احمـــد یـــزدان پنـــاه معـــاون اســـتانداری بـــه عنـــوان 
رئیـــس و ســـید ابراهیـــم علـــوی مدیـــر عامـــل آبفـــای خراســـان رضـــوی 

نیـــز بـــه عنـــوان دبیـــر انجمـــن انتخـــاب شـــدند.
حســـین اســـماعیلیان مدیرعامـــل آبفـــا مشـــهد و محمـــد عالئـــی مدیـــر 
عامـــل آب منطقـــه ای و محمـــد ضمیـــری مشـــاور مدیـــر عامـــل آبفـــای 

اســـتان هـــم اعضـــای ایـــن انجمـــن معرفـــی شـــدند.
همچنیـــن مقـــرر شـــد هـــر یـــک ازاعضـــا نســـبت بـــه معرفـــی نماینـــده 
تـــام االختیـــار بـــرای حضـــور در جلســـات کارگـــروه اجرایـــی انجمـــن 
بـــه منظوربرگـــزاری مباحـــث تخصصـــی و  پیگیـــری امـــور کارشناســـی 

اقـــدام کننـــد. 

در ایـــن نشســـت ســـید ابراهیـــم علـــوی مدیرعامـــل آبفـــای خراســـان 
رضـــوی هـــدف از راه انـــدازی انجمـــن را جبـــران کمبـــود بخشـــی از 
منابـــع مالـــی اجـــرای پـــروژه هـــای تامیـــن آب اعـــالم کـــرد و از مشـــارکت 
ــهر  ــرب در شـ ــتگاه برداشـــت آب شـ ــاب ایسـ ــاخت 4 بـ ــن در سـ خیریـ

گنابـــاد خبـــر داد.
ســـپس محمـــد ضمیـــری مشـــاور مدیـــر عامـــل آبفـــای اســـتان در بـــاره 
تاریخچـــه ، انـــواع ، عرصـــه هـــا و نشـــانه هـــای وقـــف مطالبـــی بیـــان 
کـــرد و بـــا اشـــاره بـــه بیانیـــه چشـــم انـــداز و ماموریـــت انجمـــن اظهـــار 
ــازمان  ــای سـ ــل هـ ــتور العمـ ــه از دسـ ــن برگرفتـ ــت:وظایف انجمـ داشـ
اوقـــاف و امـــور خیریـــه اســـت. در ادامـــه حجـــت االســـالم ایـــزدی 
ــم  ــا مهـ ــتان بـ ــه اسـ ــور خیریـ ــاف وامـ ــی اداره کل اوقـ ــاون فرهنگـ معـ
خوانـــدن جایـــگاه انجمـــن، آمادگـــی ایـــن اداره را بـــرای  ارائـــه اطالعـــات 

ــا موضـــوع آب اعـــالم کـــرد. و موقوفـــات مرتبـــط بـ
ــوی  ــان رضـ ــتانداری خراسـ ــی اسـ ــاون عمرانـ ــاه معـ ــزدان پنـ ــد یـ احمـ
ـــاوران وقـــف آب از حالـــت دولتـــی خـــارج  هـــم پیشـــنهاد کـــرد انجمـــن ی
و اعضـــا در قالـــب افـــراد حقیقـــی فعالیـــت هـــای خـــود را دنبـــال کننـــد.

راه اندازی انجمن "یاوران وقف آب" درخراسان رضوی 
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بـــا  رضـــوی  خراســـان  آبفـــا  عامـــل  مدیـــر  جلســـه  در 
فرمانـــدار و رئیـــس شـــورای اســـالمی و مدیـــر امـــور آبفـــا 
آب  انتقـــال  خـــط  مشـــکالت  رفـــع  هـــای  راه  گنابـــاد 
120کیلومتـــری بـــه گنابـــاد ، جداســـازی آب شـــرب از فضـــای 
ویدئـــو  طریـــق  از  روســـتایی  آب  هـــای  چالـــش  رفـــع  و   ســـبز 

کنفرانس بررسی شد.
آب  ســـیمای  تشـــریح  بـــا  گنابـــاد  فرمانـــدار  نشســـت  ایـــن  در 
بـــروز 11 مـــورد  شـــرب شـــهرها و روســـتاهای شهرســـتان از 
اتفـــاق از ابتـــدای ســـال تاکنـــون در خـــط 120کیلومتـــری انتقـــال 
آب شـــهرگناباد خبـــر داد وبـــا اشـــاره بـــه پبشـــرفت فیزیکـــی  
ـــرد :  ـــدواری ک ـــار امی ـــاد اظه ـــره آب گناب 95درصـــدی مخـــزن ذخی
ـــا بهـــره بـــرداری از ایـــن مخـــزن ، دغدغـــه شـــهروندان گنابـــاد در  ب

ــد. ــه حداقـــل برسـ ــال  بـ ــط انتقـ ــع آب از خـ ــان قطـ زمـ
پـــروژه فاضـــالب گنابـــاد و نوســـازی و  اجـــرای  اعتبـــار  تامیـــن 
بازســـازی شـــبکه آب ایـــن شـــهر بـــا 60ســـال قدمـــت از دیگـــر 
خواســـته هـــای حامـــد قربانـــی فرمانـــدار شهرســـتان بـــود.

میـــزان  بـــه  گنابـــاد  بیـــان کســـری آب شـــهر  بـــا  وی همچنیـــن 

50لیتـــر برثانیـــه متذکـــر شـــد: 15درصـــد آب شـــرب شـــهر 
گنابـــاد صـــرف فضـــای ســـبز مـــی شـــود.

شـــهر  اســـالمی  شـــورای  رئیـــس  دکترپورهاشـــمی  ادامـــه  در 
گنابـــاد هـــم بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت اصـــالح شـــبکه داخلـــی شـــهر 
و مشـــکالت تصفیـــه خانـــه شـــهرک شـــهرجو خواســـتار مســـاعدت 
آب وفاضـــالب خراســـان رضـــوی شـــد وآمادگـــی شـــهرداری را 

ــرد. ــالم کـ ــبز اعـ ــای سـ ــرب از  فضـ ــازی آب شـ ــرای جداسـ بـ
ــح  ــم در توضیـ ــوی هـ ــان رضـ ــالب خراسـ ــل آب و فاضـ ــر عامـ مدیـ
10هـــزار  مخـــزن   : کـــرد  اعـــالم  گنابـــاد  فرمانـــدار  مطالـــب 
مترمکعبـــی گنابـــاد و 500مترمکعبـــی روســـتای بیلونـــد هفتـــه 
دولـــت آبگیـــری و وارد مـــدار مـــی شـــوند و آذرمـــاه در ســـفر 
وزیـــر نیـــرو بـــه اســـتان در قالـــب پویـــش هـــر هفتـــه  الـــف - ب 

رســـما افتتـــاح خواهنـــد شـــد.
بـــه گفتـــه وی بـــا بهـــره بـــرداری از مخـــزن در دســـت ســـاخت گنابـــاد،  
ظرفیـــت ذخیـــره ســـازی آب درایـــن  شـــهر از 14هـــزار مترمکعـــب 
ـــا  70 درصـــد افزایـــش بـــه 24هـــزار مترمکعـــب خواهـــد  فعلـــی ب

رســـید.

ســـید ابراهیـــم علـــوی  هزینـــه اصـــالح خـــط انتقـــال آب شـــهر 
گنابـــاد را بســـیار بـــاال دانســـت و خاطـــر نشـــان کـــرد: تعویـــض ســـه 
ـــغ اولیـــه  ـــه مبل ـــه چـــدن ب ـــا اســـتفاده از لول ـــر از ایـــن خـــط ب کیلومت
42میلیـــارد ریـــال اعتبـــار بـــه مناقصـــه گذاشـــته مـــی شـــود .

وی بـــا تاکیـــد براینکـــه آبفـــا بـــا وجـــود کمبـــود منابـــع مالـــی ، منفعـــل 
ـــاد  ـــال بخـــش آب شـــهر گناب ـــروژه هـــای فع ـــه پ ـــد ، ب عمـــل نمـــی کن
بـــه ارزش 100میلیـــارد ریـــال و 70میلیـــارد ریـــال  دیـــون آبفـــا 
اشـــاره کـــرد و افـــزود: تامیـــن 270میلیـــارد ریـــال اعتبـــار بـــرای 

ـــاد خـــارج از تـــوان آبفـــا اســـت. پـــروژه هـــای بخـــش آب گناب
 وی در همیـــن رابطـــه خواســـتار همـــکاری  جمعـــی آبفـــا ، فرمانـــدار 
و نماینـــده شهرســـتان بـــرای تامیـــن اعتبـــار خـــارج از دســـتگاه و 

اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای وزارت نیـــرو شـــد.
علـــوی پیشـــنهاد کـــرد همزمـــان بـــا عملیـــات اصـــالح خـــط انتقـــال 
آب بـــه گنابـــاد ، ازمنابـــع محلـــی و قنـــات هـــا در مواقـــع بـــروز 

اتفـــاق اســـتفاده شـــود.
مدیـــر عامـــل آبفـــا اســـتان بااشـــاره بـــه ســـاخت واحـــداث جایـــگاه 
ـــا کمـــک خیریـــن درقالـــب نـــذرآب در گنابـــاد  هـــای برداشـــت آب ب

، ایـــن شهرســـتان راپیشـــرو در وقـــف ونـــذرآب معرفـــی کـــرد 
آب  وقـــف  یـــاوران  انجمـــن  انـــدازی  راه  بـــه  باتوجـــه  وگفـــت: 
درســـطح اســـتان خراســـان رضـــوی اســـتفاده ازآب هـــای وقفـــی 
وبهـــره منـــدی از واقفیـــن درامـــر ســـقایی دردســـتور کارقـــرار 

ــه اســـت. گرفتـ
 وی همچنیـــن خواســـتاربرنامه ریـــزی شهرســـتان بـــرای اســـتفاده 
ــداث  ــد و احـ ــهروندان شـ ــرب شـ ــت شـ ــوات جهـ ــازاد قنـ ازآب مـ
باکمـــک  درشـــهربیدخت  شـــرب  آب  برداشـــت  هـــای  جایـــگاه 
ــات  ــر اقدامـ ــهر را ازدیگـ ــورای اســـالمی ایـــن شـ ــهرداری وشـ شـ

برشـــمرد.
شـــرب  آب  جداســـازی  شـــبکه  اجـــرای  بـــه  بااشـــاره  وی 
هـــای  ایســـتگاه  ســـاخت  اجـــرای  ازمناقصـــه  درشـــهرکاخک 
ــود. ــی شـ ــاز مـ ــزودی آغـ ــه بـ ــرداد کـ ــهر خبـ ــن شـ ــت درایـ برداشـ
 وی مشـــکل کمبـــود آب درروســـتای نـــوده پشـــنگ را یـــاد آور 
ــز یـــک حلقـــه  شـــد و ادامـــه داد: باانتخـــاب پیمانـــکار حفروتجهیـ
خواهـــد  آغـــاز  روســـتا  ایـــن  مـــردم  مشـــکل  رفـــع  بـــرای   چـــاه 

شد. 

بررسی مشکالت بخش آب شهری و روستایی شهرستان گناباد
از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد:
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بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آبفـــا ســـرخس بـــا شناســـایی و 
قطـــع انشـــعابات غیـــر مجـــاز روزانـــه 200مترمکعـــب 
آب بـــه تـــوان توزیـــع در  13 روســـتای شهرســـتان 

مرزی سرخس افزوده شد.
در  انشـــعاب  تعـــداد  ایـــن  افـــزود:  وحدتـــی  پـــور  امیـــر 
مـــدد،  حاجـــی  روســـتاهای  شـــامل  خانگیـــران  دهســـتان 
خـــداداد، شـــکراله، چالـــه زرد ، گلـــزار ، دق بهلـــول ، آبمـــال 
ـــی ، نوبنیـــاد، اهلل نظـــر ، قطـــار چـــاه و اســـالم  ، مزیـــان ، گنبدل
قلعـــه شناســـایی شـــد. وی همچنیـــن از رفـــع مشـــکل آب 
ســـه و 300 خانـــوار در ایـــن شهرســـتان در پـــی اجـــرای طـــرح 
یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب شـــهری و 
روســـتایی خبـــردادو اظهـــار داشـــت: در نتیجـــه اســـتفاده 
از امکانـــات و تـــوان فنـــی اجرایـــی امـــور آبفـــا ، کـــم آبـــی 
دهســـتان ســـرخس بـــا 8 روســـتای تحـــت پوشـــش شـــامل و 
ســـه هـــزارو97 خانـــوار و بـــا طراحـــی مجـــدد و ایجـــاد کلکتـــور 
در خـــط انتقـــال روســـتای قـــوش عظیـــم کمبـــود فشـــارآب 
ــع  ــوار رفـ ــت 200 خانـ ــا جمعیـ ــتا بـ ــت روسـ ــاال دسـ ــش بـ بخـ
انشـــعاب  آوری  جمـــع  و  شناســـایی  ادامـــه  بـــر  وی  شـــد. 
غیرمجـــاز بـــا کاربـــری هـــای مختلـــف در شهرســـتان وهشـــدار 

بـــه متخلفـــان از  همـــکاری دادســـتانی و نیـــروی انتظامـــی در 
برخـــورد بـــا تخلفـــات حـــوزه آب شـــرب در شهرســـتان تقدیـــر 

کـــرد.
وی نتایـــج نشســـت هـــای مختلـــف بـــا دســـتگاه هـــای دولتـــی را 
تصویـــب ارســـال روزانـــه ســـه ســـرویس تانکـــرآب رســـان 
ســـیار بـــه مناطـــق روســـتایی ، نصـــب علمـــک برداشـــت آب 
شهرســـتان  آب  منابـــع  و  کشـــاورزی  جهـــاد  توســـط  خـــام 
بـــرای تامیـــن آب دامـــداران ، افزایـــش اعتبـــار در کمیتـــه 
ــال  ــارد ریـ ــزان یـــک میلیـ ــه میـ ــتان بـ ــه ریـــزی شهرسـ برنامـ
ـــاد  ـــاژ روســـتای حســـن آب ـــروژه ایســـتگاه پمپ ـــرای اجـــرای پ ب
ــتای  ــع مشـــکالت آب شـــرب 5 روسـ ــار رفـ و افزایـــش اعتبـ
فاقـــد دهیـــاری بـــه میـــزان 1/8 میلیـــارد ریـــال اعـــالم کـــرد.  
مدیـــر امـــور ســـرخس بـــا اشـــاره بـــه وارد مـــدار کـــردن 
ــار شـــبکه و  ــاد بـــرای تامیـــن فشـ ــاژ صمـــد آبـ ایســـتگاه پمپـ
اســـتاندارد ســـازی 100 فقـــره انشـــعاب در ایـــن روســـتای  
102 خانـــواری اظهـــار داشـــت: وضعیـــت ایســـتگاه پمپـــاژ 
روســـتای شـــیرتپه بـــا جمعیـــت 713 خانـــوار اصـــالح شـــد ،  
روســـتای کالتـــه مـــره ای هـــم تحـــت پوشـــش قـــرار گرفـــت 
ـــزان  ـــا هـــزارو 47 و می ـــون ب ـــل خات ـــع پ ـــد مجتم ـــوان تولی و ت

آبدهـــی در روســـتاهای شـــلغمی و شـــوراب نیـــز بـــا 292 
 : گفـــت  پوروحدتـــی همچنیـــن  یافـــت.  افزایـــش  خانـــوار 
درایـــن مـــدت نســـبت بـــه  پایـــش ، اصـــالح  و رفـــع اتفـــاق خـــط 
ـــا جمعیـــت 150  ـــزه روســـتای چشـــمه شـــور ب انتقـــال گالوانی
خانـــوار و افزایـــش انتقـــال آبرســـانی ایـــن روســـتا بـــه میـــزان 
نیـــم لیتـــر بـــر ثانیـــه اقـــدام شـــد. وی افـــزود: اجـــرای200 
متـــر خـــط انتقـــال ، نصـــب پمـــپ شـــناور و وارد مـــدار نمـــودن 
ــاژ  ــاه رزرو و تعویـــض پمـــپ و راه انـــدازی ایســـتگاه پمپـ چـ
خانـــوار،   254 جمعیـــت  بـــا  دربنـــد  آق  معـــدن  روســـتای 
اصـــالح شـــبکه توزیـــع واجـــرای خـــط تقویتـــی روســـتای آصـــف 
ــت آب،  ــدر رفـ ــری از هـ ــار و جلوگیـ ــن فشـ ــرای تامیـ ــاد بـ آبـ
تعویـــض الکتـــرو پمـــپ شـــناور ایســـتگاه پمپاژروســـتای اهلل 
نظـــر و تامیـــن فشـــار آب روســـتا ،بررســـی شـــبکه توزیـــع و 
اجـــرای  رفع مشکل کمبود فشار آب شهر مزداوند، 
توســـعه شـــبکه توزیـــع مجتمـــع خیریـــن مســـکن سازشـــهر ، 
ســـاخت درب منهـــول بتنـــی و برگـــزاری جلســـه بـــا اصحـــاب 
رســـانه در راســـتای فرهنـــگ ســـازی و ترویـــج اصـــالح الگـــوی 
مصـــرف از دیگـــر اقدامـــات ایـــن امـــور در ســـال جـــاری مـــی 

باشـــد.

قطع انشعابات غیر مجاز باعث افزایش توان توزیع آب در 13 روستای شهرستان سرخس شد

بررسی راهکارهای  بهبود شرایط تامین آب شرب شهرها و روستاهای شهرستان خوشاب
براهکارهـــای بهبـــود شـــرایط تامیـــن آب شـــرب 
شـــهرها و روســـتاهای شهرســـتان خوشـــاب در 
ایـــن  جمعـــه  امـــام  و  فرمانـــدار  نشســـت  
شهرســـتان  بـــا مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب 

خراسان رضوی بررسی شد.
در ایـــن نشســـت امـــام جمعـــه و فرمانـــدار خوشـــاب 
ضمـــن تشـــریح  وضعیـــت آب شـــرب شـــهرهای ســـلطان 
آبـــاد و مشـــکان و روســـتاهای شهرســـتان بـــر تامیـــن آب 
کمـــی و کیفـــی و بهســـازی ونوســـازی شـــبکه هـــای توزیـــع 
ـــر عامـــل آبفـــا خراســـان  ـــد. ســـپس مدی آب تاکیـــد کردن
رضـــوی چنـــد راهـــکار بـــرای رفـــع چالـــش هـــای حـــوزه 
آب شـــرب شـــهرها و روســـتاهای اســـتان و از جملـــه 

ــنهاد داد. ــاب پیشـ ــتان خوشـ شهرسـ
ـــی  ـــه چالـــش هـــای مال ـــا اشـــاره ب ـــوی ب ســـید ابراهیـــم عل
و آبـــی در خراســـان رضـــوی  اظهـــار داشـــت:بارش هـــای 
مناســـب در ســـال آبـــی جـــاری صرفـــا باعـــث تقویـــت آب 

ــر زمینـــی بـــه  ــای زیـ ــای ســـطحی شـــد ولـــی ســـفره هـ هـ
عنـــوان اصلـــی تریـــن منبـــع تامیـــن آب شـــرب شـــهرها 
ـــان  ـــا بی ـــد.وی ب ـــا افـــت مواجـــه ان ـــان ب و روســـتاها همچن
اینکـــه شـــیوع کرونـــا ویـــروس و همزمـــان افزایـــش دمـــا 
، ســـرانه مصـــرف آب در اســـتان را در بعضـــی مناطـــق 
ایـــن  ،افـــزود:  تـــا 30درصـــد افزایـــش داده اســـت 
افزایـــش مصـــرف فشـــار مضاعفـــی بـــه منابـــع تامیـــن آب 
اســـتان وارد کـــرده اســـت. وی ســـیرصعودی هزینـــه 
هـــای مربـــوط بـــه اجـــرای پـــروژه هـــای آبرســـانی را یـــاد 
آورشـــد و بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی 
شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی و 
مشـــکالت حـــوزه آب روســـتاها متذکـــر شـــد:پروژه هـــا و 
طـــرح هـــای آبرســـانی بـــا وجـــود کمبـــود اعتبـــارات ، قابـــل 
تعطیـــل نیســـت و بـــا تـــالش شـــبانه روزی همـــکاران از 
ــرایط تامیـــن  ــاری تاکنـــون روزانـــه شـ ــال جـ ابتـــدای سـ

آب 10 تـــا 12روســـتا ارتقـــاء یافتـــه اســـت.

بـــه گفتـــه علـــوی بـــا هـــدف تامیـــن هزینـــه پـــروژه هـــای 
آبرســـانی جـــذب مشـــارکت بـــه اشـــکال مختلـــف از جملـــه 
رایزنـــی بـــا شـــوراهای اســـالمی روســـتایی، مشـــارکت بـــا 
دهیـــاری هـــا و اســـتفاده از ظرفیـــت خیریـــن و وجوهـــات 
شـــرعی در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه اســـت کـــه نتایـــج 

خوبـــی در پـــی داشـــته اســـت.
وی خاطـــر نشـــان کرد:رفـــع مشـــکالت تامیـــن آب شـــرب 
ــا امـــکان  ــا همیـــن روش هـ شهرســـتان خوشـــاب هـــم بـ
پذیراســـت و بـــرای مرمـــت شـــبکه هـــای توزیـــع آب 
اســـتفاده از ظرفیـــت تبصـــره ســـه در اختیـــار شـــوراهای 
ـــان نشســـت مقـــرر  اســـالمی راهگشـــا مـــی باشـــد.در پای
شـــد اجـــرای پـــروژه ارتقـــاء کیفـــی آب شـــهر ســـلطان 
ــوص  ــود و در خصـ ــاز شـ ــاه آغـ ــه اول مردادمـ ــاد دهـ آبـ
روســـتاهای مـــورد نظـــر نیـــز ، طـــرح هـــای پیشـــنهادی 
کارشناســـان دفتـــر فنـــی شـــرکت آبفـــا مـــالک عمـــل 

قـــرار بگیـــرد.

9
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و  آب  شـــرکت  داده  مرکـــز  هـــای  زیرســـاخت 
ارتقـــاء  رضـــوی  خراســـان  اســـتان  فاضـــالب 
تحقیقـــات  و  انســـانی  منابـــع  معـــاون  یافـــت. 
آبفـــای خراســـان رضـــوی ضمـــن بیـــان ایـــن مطلـــب گفـــت: 
در  اطالعـــات  فنـــاوری  روزمـــره  پیشـــرفت   بـــه  نظـــر 
سراســـر دنیـــا، همـــه ســـازمان هـــا و شـــرکت هـــا مـــی 
بایســـت نســـبت بـــه بهبـــود وضعیـــت زیرســـاختی و بـــه 
روزســـازی تجهیـــزات و سیســـتم هـــا اقـــدام کننـــد.
ـــا توجـــه  ـــا هـــم  ب ـــاس زاده افـــزود: شـــرکت آبف محمدعب
بـــه افزایـــش حجـــم داده هـــای ســـازمانی و همچنیـــن 
نیـــاز بـــه افزایـــش قـــدرت پـــردازش اطالعـــات اقـــدام 
بـــه خریـــد یـــک دســـتگاه SAN Storage )تجهیـــزات 
 Server ذخیـــره ســـازی تحـــت شـــبکه(و ســـه دســـتگاه

کرد. 
عبـــاس زاده افـــزود: ایـــن موضـــوع از ابتـــدای ســـال 
ــه بـــه دلیـــل کمبـــود  1396 در دســـت پیگیـــری بـــود کـ
هـــای  حمایـــت  بـــا  و  بـــود  نشـــده  محقـــق  نقدینگـــی 

بـــا مبلغـــی در حـــدود ده میلیـــارد ریـــال  مدیرعامـــل 
امـــکان پذیـــر شـــد.

حجـــم   ، تجهیـــزات  ایـــن  افـــزودن  بـــا  وی  گفتـــه  بـــه   
ذخیـــره ســـازی و همچنیـــن قـــدرت پـــردازش اطالعـــات 
تجهیـــزات زیرســـاختی شـــرکت بـــه دوبرابـــر افزایـــش 

یافـــت .
وی ارتقـــاء ســـطح خدمـــات فنـــاوری اطالعـــات در شـــرکت 
و بهبـــود ارائـــه خدمـــات غیرحضـــوری بـــه مشـــترکین 
ــری در  ــه گام موثـ ــت کـ ــدام دانسـ ــن اقـ ــج ایـ را از نتایـ
مـــی  محســـوب  الکترونیـــک  دولـــت  تحقـــق  راســـتای 

شـــود.
وی از نصـــب ایـــن تجهیـــزات در اتـــاق ســـرور ســـتاد 
مرکـــزی خبـــر داد و ابـــراز امیـــدواری کـــرد : بـــا عنایـــت 
بـــه  یکپارچه ســـازی شـــرکت آب و فاضـــالب شـــهری و 
روســـتایی خریـــد ایـــن تجهیـــزات بتوانـــد نیـــاز ســـاختار 
جدیـــد و  ازدیـــاد تعـــداد پرســـنل ســـازمانی شـــرکت و 

افزایـــش حـــوزه خدمات رســـانی را برطـــرف کنـــد.  

ارتقاء زیرساخت های مرکز داده آبفا خراسان رضوی

 الکتروپمـــپ چـــاه مجتمـــع درخـــت ســـنجد بخـــش رخ 
تربـــت حیدریـــه تعمیـــر شـــد

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

  تعویـــض پمـــپ ســـوخته ایســـتگاه پمپـــاژ ثامـــن آبفـــای 
تربـــت حیدریـــه  

  وضعیـــت برونســـپاری در آبفـــا تربـــت حیدریـــه ممیـــزی 
شـــد

 الکتروپمـــپ مجتمـــع خـــرم بخـــش رخ تربـــت حیدریـــه 
تعویـــض شـــد

 آغـــاز بهـــره بـــرداری از چـــاه دوم مجتمـــع نـــوری بخـــش 
رخ تربـــت حیدریـــه  

  اتفاق شبکه اصلی آب شهر بار رفع شد
بـــه روســـتاهای  آبرســـانی  ارائـــه   بررســـی راه هـــای 

بـــوژان بخـــش مرکـــزی   حصـــار و 
  مدیـــر عامـــل آبفـــا نیشـــابور بـــا فرمانـــدار زبـــر خـــان 

دیـــدار و گفتگـــو کـــرد
 نصـــب شـــیر فلکـــه 250 بـــروی خـــط انتقـــال خیابـــان 

اســـتقالل نیشـــابور  
 برگـــزاری جلســـه رســـیدگی بـــه نحـــوه پرداخـــت قبـــوض 

شـــهربار
بـــرداری وتوســـعه آب آبفـــا خراســـان   معـــاون بهـــره 
رضـــوی ازپـــروژه هـــای آبفـــا ســـبزوار  بازدیـــد کـــرد

 ایمنـــی مجتمـــع هـــای آبرســـانی روســـتایی ســـبزوار 
شـــدند ارزیابـــی 

 بررسی وپیگیری مشکالت آب شرب شهر روداب
شـــهر  نـــو  قلعـــه  اهالـــی  فاضـــالب  قدیمـــی  مشـــکل   

شـــد برطـــرف  ســـبزوار 
مشـــترکان  از  ســـبزوار15میلیاردریال  آبفـــای   

دارد طلـــب  روســـتایی 
 توزیـــع آب روســـتاهای مجتمـــع ظفرششـــتمد مدیریـــت 

مـــی شـــود
  نماینده کارگران امور قوچان انتخاب شد

جمعـــه  امـــام  بـــا  تایبـــاد  امـــور  سرپرســـت  نشســـت   
شـــد برگـــزار  شهرســـتان 

 بازدیـــد بخشـــدار مرکـــزی و سرپرســـت امـــور آبفـــا 
تایبـــاد از روســـتای اســـد آبـــاد دربنـــد

  مشـــکالت آب شـــرب روســـتای بهلـــول آبـــاد تایبـــاد 
بررســـی شـــد

  دادگســـتری شهرســـتان از مســـئول حقوقـــی آبفـــای 

ــر کـــرد ــاد تقدیـ تایبـ
 بررسی روند اجرای طرح تکریم درامور کاشمر  

 دیدار مدیر امور کاشمر با شهردار
وشـــهرداری  اســـالمی  شـــورای  مشـــارکت  هـــای  راه   
شـــهربیدخت درتوســـعه جایگاههـــای آب شـــرب  بررســـی 

شـــد
  کارگروه حفاظت ازمنابع آب درگناباد برگزار شد
  اتفاق خط انتقال گناباددراسرع وقت رفع شد

آب  ناجیـــان  جمعیـــت  هماهنگـــی  جلســـه  برگـــزاری   
گنابـــاد   شـــاخه 

 انتخاب نماینده کارگران امورگناباد
 بررســـی مشـــکالت تامیـــن آب بخـــش کاخـــک باحضـــور 

مدیرعامـــل آب منطقـــه ای
ــوص  ــی درخصـ ــم اندیشـ ــه هـ ــن جلسـ ــزاری دومیـ  برگـ
ــاد ــرب درگنابـ ــبکه آب شـ ــبز ازشـ ــای سـ ــازی فضـ جداسـ
ـــه  ـــت دســـتورالعمل هـــای بهداشـــتی درامورطرقب  رعای

شـــاندیز  
کنتورخـــوان  قاریـــان  جلســـه  ســـومین  برگـــزاری   

شـــاندیز   امورآبفاطرقبـــه 
 امـــور بـــرق طرقبـــه شـــاندیز در بهینـــه ســـازی مصـــرف 

انـــرژی تاسیســـات آب همـــکاری مـــی کنـــد
 راهـــکار رفـــع مشـــکل آب شـــرب روســـتای چـــاه خاصـــه 

ـــی شـــاندیز   ویران
شـــرب  آب  شـــبکه  کلرزنـــی  بهبودوضعیـــت   

ند و ا د مز شـــهر
 تعویـــض الکتروپمـــپ هـــای  شـــناور ایســـتگاه هـــای  
دق  االئمـــه)ع(  جـــواد  پمپاژمجتمـــع  و  پمپاژروســـتای  

ســـرخس بهلـــول 
 برگزاری دومین کمیته برنامه ریزی امور سرخس

 تالش آبفا سرخس برای وصول مطالبات
 اصالح خط انتقال آب کالته های سنگان خواف

 مسئول حراست امور فریمان معرفی شد
 نصب و راه اندازی پمپ چاه شماره یک قلندرآباد  

انـــدازی مجـــدد سیســـتم پیامکـــی چـــاه مجتمـــع   راه 
فیـــض آبـــاد فریمـــان

 تعویض لوله آبده چاه شماره یک شهر جنگل
 تعویض شبانه الکتروپمپ چاه مرادآباد باخرز   
 برنامه ریزی امور باخرز برای وصول مطالبات

  حضـــور مدیـــر امـــور باخـــرز در برنامـــه رادیویـــی زالل 
زندگـــی   

فقط تیتر
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 تربت حیدریه   
با صرف 5/5 میلیارد ریال اعتبار انجام شد:

تامیـــن آب شـــرب پایـــدار 1750خانـــوار روســـتایی در 
شهرســـتان تربـــت حیدریـــه

ـــه  ـــت حیدری ـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تبصـــره دو ترب ـــر عام مدی
از تامیـــن آب شـــرب پایـــدار هـــزارو 750خانـــوار روســـتایی دو 
بخـــش کدکـــن و رخ در ایـــن شهرســـتان خبرداد.صـــادق یوســـفی 
ــه در  ــردم تربـــت حیدریـ ــده مـ ــی نماینـ ــه  دهگردشـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
مجلـــس شـــورای اســـالمی و معـــاون اســـتاندار  و فرمانـــدار ویـــژه 
حـــوزه آب شـــرب روســـتاهای  بررســـی شـــرایط  و  شهرســـتان 
ــن  ــور ایـ ــی حضـ ــار داشـــت: در پـ ــن و بخـــش رخ اظهـ بخـــش کدکـ
افـــراد در روســـتاها کـــه منجـــر بـــه ابـــالغ چنـــد مصوبـــه شـــد 
ـــا تنـــش آبـــی در دســـتور  پـــروژه هـــای تامیـــن آب مناطـــق مواجـــه ب
ــعه  ــه توسـ ــه لولـ ــا  را تهیـ ــروژه هـ ــن پـ ــت.   وی ایـ ــرار گرفـ کار قـ
شـــبکه آبرســـانی کدکـــن، اجـــرای پـــروژه اصـــالح شـــبکه آبرســـانی 
بـــه خانـــه  متـــر، آبرســـانی  طـــول 250  بـــه  روســـتای جوادیـــه 
ــانی   ــع آبرسـ ــماره دو مجتمـ ــاه شـ ــز چـ ــاد مســـکن ، تجهیـ ــای بنیـ هـ
روســـتاهای نـــوری، قجـــاق، پاگـــدار، شـــور حصـــار و غنچـــی و چـــاه 
شـــماره دو روســـتای ســـرباال اعـــالم کـــرد کـــه بـــا  اعتبـــار پنـــج 
میلیـــارد و 500 میلیـــون ریـــال از محـــل منابـــع داخلـــی شـــرکت 
ــا  ــن بـ ــه وی  همچنیـ ــد.به گفتـ ــی شـ ــه عملیاتـ ــت حیدریـ ــا تربـ ابفـ
پیگیری هـــای بعمـــل آمـــده  پـــروژه اصـــالح شـــبکه نســـر نیـــزاز 
ــروع  ــکار شـ ــذب پیمانـ ــا جـ ــال98 بـ ــی سـ ــارات عمرانـ ــل اعتبـ محـ

شـــد کـــه در حـــال اجـــرا اســـت.

آغـــاز نصـــب  تجهیـــزات برقـــی ســـوله تغلیـــظ لجـــن 
تصفیـــه خانـــه  فاضـــالب تربـــت حیدریـــه 

  عملیـــات  نصـــب  تجهیـــزات برقـــی ســـوله تغلیـــظ لجـــن تصفیـــه 
ــس  ــه رئیـ ــه گفتـ ــد.  بـ ــاز شـ ــه آغـ ــت حیدریـ ــالب تربـ ــه  فاضـ خانـ
اداره بهـــره بـــرداری فاضـــالب شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه   
اکیـــپ نصـــاب در دو شـــیفت کاری در حـــال نصـــب تجهیـــزات 
هســـتند. موســـی علـــوی افزود:اقدامـــات الزم بـــرای تهیـــه حـــدود 

170 متـــر کابـــل و 175 متـــر لولـــه پلـــی اتیلـــن جهـــت انتقـــال آب  
و همچنیـــن 200 متـــر لولـــه 110 پلـــی اتیلـــن بـــه منظورانتقـــال 
لجـــن انجـــام کـــه بخـــش زیـــادی از آن هـــا بـــه تصفیـــه خانـــه منتقـــل 

شـــده اســـت.

بررسی وضعیت مشکالت آب شرب روستای بخش رخ:

ــت  ــد جمعیـ ــهری و 94 درصـ ــت شـ ــد جمعیـ 100درصـ
روســـتایی شهرســـتان تربـــت حیدریـــه تحـــت پوشـــش 

خدمـــات آبفـــا قـــرار دارنـــد

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت حیدریـــه  اعـــالم کـــرد:    
100درصـــد جمعیـــت شـــهری و 94 درصـــد جمعیـــت روســـتایی 

ـــد. شهرســـتان تحـــت پوشـــش خدمـــات آبفـــا قـــرار دارن
صـــادق یوســـفی در جلســـه بررســـی راه هـــای رفـــع مشـــکالت آب 
شـــرب  روســـتاهای منطقـــه جلگـــه رخ اظهـــار داشـــت: مشـــکل 
بـــی آبـــی وقطـــع آب در روســـتاها  وشـــهرهای تحـــت پوشـــش 
وجـــود نـــدارد  ولـــی برخـــی نقـــاط مرتفـــع روســـتاها بدلیـــل اجـــرای 

نامناســـب  شـــبکه توزیـــع بـــا کمبـــود فشـــار مواجـــه انـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم اصـــالح شـــبکه داخلـــی آب شـــرب روســـتاها 
افـــزود: در ایـــن ارتبـــاط مقـــرر شـــد شـــرکت آبفـــای شهرســـتان بـــا 

همـــکاری دهیـــاران اقدامـــات الزم را انجـــام دهـــد.
وی فرســـودگی لولـــه هـــای آب شـــبکه داخلـــی  وبـــروز اتفاقـــات 
متعـــدد ، وجـــود تعـــداد زیـــاد دام ســـبک وســـنگین در روســـتاهاو 
عـــدم رعایـــت الگـــوی مصـــرف را از عمـــده علـــل کمبـــود آب شـــرب 

در روســـتاها دانســـت وبـــا توجـــه بـــه محدودیـــت منابـــع آبـــی 
،خواســـتار مشـــارکت اهالـــی ،دهیـــاری هـــا و شـــوراها در ترویـــج 

فرهنـــگ بهینـــه مصـــرف واصـــالح الگـــوی مصـــرف شـــد.
 یوســـفی همچنیـــن  متقاضیـــان ســـرمایه گـــذاری در حـــوزه آب 
وفاضـــالب  را بـــرای اســـتفاده ازتســـهیالت تعییـــن شـــده بـــه 

همـــکاری دعـــوت کـــرد.
ـــود آب روســـتای ســـرباال بخـــش  ـــران کمب ـــه منظـــور جب همچنیـــن ب
رخ تربـــت حیدریـــه چـــاه شـــماره 2  ایـــن روســـتا پـــس از تجهیـــز 
مـــورد بهـــره داری قـــرار گرفـــت . بـــه گفتـــه مســـئول انـــرژی 
شـــرکت آبفـــا تربـــت حیدریـــه الکتروپمـــپ شـــناور ایـــن چـــاه کـــه 
در عمـــق 170 متـــری  نصـــب شـــده اســـت  4 لیتـــر برثانیـــه تـــوان 
تولیـــد دارد.غیـــور صفـــار افـــزود: چـــاه شـــماره یـــک ایـــن روســـتا 
5 لیتـــر برثانیـــه دبـــی دارد کـــه بـــا تجهیـــز چـــاه جدیـــد مشـــکل کـــم 

آبـــی روســـتا تـــا حـــدودی برطـــرف شـــده اســـت.
ــتاهای  ــبکه آب روسـ ــالح شـ ــروژه اصـ ــرای پـ ــالم کرد:بااجـ وی اعـ
جوادیـــه وســـرهنگ ،تجهیـــز چـــاه شـــماره دو مجتمـــع آب رســـانی 
ــاه  ــی و چـ ــار و غنچـ ــور حصـ ــدار، شـ ــوری ،قجاق،پاگـ ــتاهای نـ روسـ
ـــن آب  شـــماره دو روســـتای ســـرباال  در بخـــش  رخ مشـــکالت تامی

روســـتا نشـــینان حـــل شـــد.
درابتـــدای جلســـه بخشـــدار، دهیـــاران  ورئیـــس اداره ابفـــای رخ 
ـــات انجـــام شـــده  ـــن اقدام ـــاره مشـــکالت بخـــش آب و همچنی در ب

مطالبـــی بیـــان کردنـــد.
بخـــش رخ بـــا 430روســـتا و جمعیتـــی بالـــغ بـــر23 هـــزار نفـــر،  

8هـــزارو736 مشـــترک  تحـــت پوشـــش آبفـــا دارد.

حفـــر چـــاه در ســـازند هـــای ســـخت بـــرای تامیـــن آب شـــهر 
تربـــت حیدریه

معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه بـــا اشـــاره 
بـــه جابجایـــی چـــاه شـــماره دو  2 اســـفیوخ اظهـــار داشـــت: ایـــن چـــاه 
بـــه دلیـــل کاهـــش دبـــی جابجـــا شـــد. محمـــود اســـماعیلی افـــزود: 
چـــاه جدیـــد طـــی دو مرحلـــه تـــا عمـــق250 متـــردر ســـازندهای 
ســـخت حفـــر و پـــس از طـــی مراحـــل مختلـــف و ضـــرورت رفـــع 
نیـــاز مبـــرم شهرســـتان بـــه منابـــع آبـــی جدیـــد بـــرای گـــذر از 
بحـــران تابســـتان ، بصـــورت موقـــت  وارد مـــدار شـــد.وی خاطـــر 

نشـــان کـــرد: بـــا وارد مـــدار شـــدن ایـــن چـــاه ، تـــوان تولیـــد آب 
شهرســـتان 25 لیتردرثانیـــه افزایـــش مـــی یابـــد و کمبـــود فشـــار 
هـــم در مناطـــق باالدســـت شـــهرتربت حیدریـــه  رفـــع مـــی شـــود.

حمـــل 30هـــزار مترمکعـــب لجـــن انباشـــت ســـنوات قبـــل 
از تصفیـــه خانـــه فاضـــالب تربـــت حیدریـــه

معـــاون نظـــارت و پایـــش محیـــط زیســـت اســـتان خراســـان رضوی از 
ـــه فاضـــالب تربـــت حیدریـــه بازدیـــد کرد.مدیرعامـــل  تصفیـــه خان
شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت حیدریـــه در ایـــن بازدیـــد  گفـــت 
: در یـــک ســـال گذشـــته اقدامـــات خوبـــی بـــرای ارتقـــاء فرآینـــد 
تصفیـــه فاضـــالب در تصفیـــه خانـــه انجـــام شـــده اســـت . صـــادق 
یوســـفی ایـــن اقدامـــات را خریـــد و نصـــب بلوئرهـــای هوادهـــی 
علیرغـــم تحریـــم هـــای موجـــود ، خریـــد تجهیـــزات تغلیـــظ لجـــن از 
خـــارج  کشـــور بـــا هزینـــه ای بالـــغ بـــر 30 میلیـــارد ریـــال ، احـــداث 
ســـوله  نصـــب تجهیـــزات و حمـــل 30هـــزار مترمکعـــب  لجـــن 
انباشـــته شـــده ســـنوات قبـــل بـــه خـــارج از تصفیـــه خانـــه اعـــالم 
کـــرد.وی از ارتقـــاء کلیـــه تابلـــو بـــرق هـــای موجـــود بـــا هزینـــه  
5 میلیـــارد ریـــال خبـــرداد و اظهـــار داشـــت: ارتقـــاء سیســـتم 
آشـــغال گیـــر و دانـــه گیـــر در ورودی فاضـــالب بـــه تصفیـــه خانـــه 

ــتور کار اســـت. در دسـ

ســـه کیلومتـــر از شـــبکه توزیـــع آب شـــهر تربـــت 
شـــود مـــی  اصـــالح  حیدریـــه 
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توزیـــع آب  اصـــالح شـــبکه  پـــروژه  بررســـی عملکـــرد   جلســـه 
تربـــت حیدریـــه بـــا حضورمحمـــد ســـلطانی اصـــل مدیردفتـــر بهـــره 
بـــرداری وآب بـــدون درآمـــد آبفـــا خراســـان رضـــوی برگـــزار شـــد. 
ــه   ــای تربـــت حیدریـ ــرکت آبفـ ــه مدیرعامـــل شـ ــدای جلسـ در ابتـ
گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده در حـــوزه مهندســـی را ارائـــه 
داد و گفـــت: ایـــن پـــروژه بطـــول 3 کیلومتـــر و بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 
26 میلیـــارد ریـــال از محـــل اعتبـــارات عمرانـــی ســـال 99-98 در 
حـــال اجـــرا  مـــی باشـــد.صادق یوســـفی افـــزود: در ابتـــدای شـــروع 
ـــی داشـــت و توانســـت در مـــدت  ـــکار پیشـــرفت خوب ـــروژه پیمان پ
زمـــان تعییـــن شـــده بخـــش قابـــل توجهـــی از مســـیر مـــورد نظـــر 
را حفـــاری و لولـــه گـــذاری کنـــد ولـــی بـــه تدریـــج رونـــد کار کنـــد 
شـــد .وی گفـــت : بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در روزهـــای پایانـــی ســـال 
مالـــی هســـتیم و جـــذب اعتبـــارات عمرانـــی از اهمیـــت باالیـــی 
برخـــوردار اســـت و از طرفـــی زمـــان اجـــرای پـــروژه محـــدود اســـت 
لـــذا از پیمانـــکار و دســـتگاه نظـــارت انتظـــار داریـــم بـــا انجـــام بـــه 
موقـــع  و تســـریع در اجـــرای پـــروژه شـــاهد برگشـــت اعتبـــار 
نباشـــیم .در خاتمـــه  پیمانـــکار پـــروژه گفـــت: رونـــد صـــدور مجـــوز 
از ســـوی شـــهرداری تســـریع شـــود تـــا بتوانیـــم در کمتریـــن زمـــان 

عملیـــات اجرایـــی را بـــه اتمـــام برســـانیم.

نیشابور   

تامین فشار آب 5 هزار مشترک در شهر نیشابور

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تبصـــره دو نبشـــابور اظهـــار 
ـــا  داشـــت: مشـــکل فشـــار آب پنـــج هـــزار مشـــترک درایـــن شـــهر ب

اقدامـــات مهندســـی رفـــع شـــد.
علـــی رضـــا اخویـــان  ایـــن اقدامـــات را تفکیـــک زون هـــای 3 و 4 
شـــبکه توزیـــع آب در محـــدوده کمربنـــدی نیشـــابور و اجـــرای 
عملیـــات اتصـــال شـــبکه 800 بـــه شـــبکه توزیـــع ایـــن مناطـــق بـــا 

لولـــه 300 فـــوالدی اعـــالم کـــرد .
ـــارد و 500میلیـــون  ـــات را  دو میلی ـــه اجـــرای ایـــن عملی وی هزین
ریـــال شـــامل خریـــد اتصـــاالت و لولـــه اعـــالم کـــرد کـــه منجـــر بـــه 

رضایـــت منـــدی  بیشـــتر شـــهروندان شـــد.
وی همچنیـــن  از اجـــرای خـــط شـــبکه ارتباطـــی مخـــازن بینالـــود و 

بســـیج ایـــن شـــهر خبـــر داد و افـــزود : مخـــزن بســـیج در مـــواردی 
بـــه علـــت بـــروز مشـــکل در برخـــی  چـــاه هـــا بـــا کاهـــش دبـــی ورودی 
ــات  نســـبت  ــا ایـــن عملیـ ــه بـ ــه مـــی شـــد کـ و حجـــم کـــم آب مواجـ
ــزن 5000  ــن مخـ ــازی آب در ایـ ــره سـ ــدار و ذخیـ ــن پایـ ــه تامیـ بـ
متـــر مکعبـــی اقـــدام شـــد. وی ادامـــه داد :  ایـــن خـــط بـــا اعتبـــار 
دو میلیـــارد و 500میلیـــون ریـــال در حـــال اجـــرا مـــی باشـــد و 
همزمـــان عملیـــات اتصـــال خـــط انتقـــال چـــاه شـــماره 13 بـــه مخـــزن 
هـــم  انجـــام مـــی شـــود.وی گفـــت: بـــا اتمـــام ایـــن پـــروژه شـــاهد 
تقویـــت فشـــار در مناطـــق باغچـــه بـــان ،بســـیج و احســـان خواهیـــم 

بـــود کـــه باعـــث رضایـــت منـــدی مشـــترکان خواهـــد شـــد.

کمبـــود آب در روســـتای درخـــت ســـنجد نیشـــابور 
برطـــرف شـــد  

میـــان  بخـــش  ســـنجد  درخـــت  روســـتای  آب  کمبـــود  مشـــکل 
جلگـــه شهرســـتان نیشـــابور  در کمتریـــن زمـــان ممکـــن برطـــرف 
شـــد.محبی رئیـــس بخـــش میـــان جلگـــه گفـــت : بـــا توجـــه بـــه 
ـــا اعـــزام  ـــاد ، ب خرابـــی پمـــپ آب   ایســـتگاه پمپـــاژ کالتـــه حســـن آب
اکیـــپ بهـــره بـــرداری شهرســـتان بـــه محـــل  نســـبت بـــه تعویـــض 
پمـــپ اقـــدام و مشـــکل کمبـــود دبـــی آب روســـتای درخـــت ســـنجد 

مرتفـــع  شـــد.

ــابور  آب  شـــرب 6 روســـتای بخـــش میـــان جلگـــه نیشـ
برقـــرار شـــد 

ــابور گفـــت :  ــتان نیشـ ــان جلگـــه شهرسـ رئیـــس اداره بخـــش میـ
ــر از 9  ــی در کمتـ ــاژ رئیسـ ــتگاه پمپـ ــاه ایسـ ــپ چـ ــض پمـ ــا تعویـ بـ
ــاد ،  ــم آبـ ــی ، قاسـ ــتای رئیسـ ــان آب در شـــش روسـ ــاعت جریـ سـ
دهنـــه ، کالتـــه حســـن آبـــاد ، درخـــت ســـنجد ، بـــاغ جهـــان و فتـــح 
اهلل مجـــددا برقـــرار شـــد.محبی زاده افـــزود : در زمـــان تعویـــض 
پمـــپ  ، روســـتاهای مواجـــه بـــا قطعـــی آب بـــا تانکـــر آبرســـانی 

شـــدند.

برنامـــه رادیویـــی زالل زندگـــی بـــه موضـــوع آب در 
نیشـــابور پرداخـــت 

ــاون  ــوت از معـ ــا دعـ ــان بـ ــدای خراسـ ــی صـ ــده رادیویـ ــه زنـ برنامـ
ــا  ــرکت آبفـ ــن شـ ــل و معاونیـ ــر عامـ ــدار ، مدیـ ــتاندار و فرمانـ اسـ
نیشـــابور بـــا محوریـــت صرفـــه جویـــی درمصـــرف آب بـــه روی آنتـــن 
رفـــت.در ایـــن برنامـــه زنـــده رادیویـــی مدیرعامـــل آبفـــا نیشـــابور 
بـــه پرســـش هـــای خبرنـــگار رادیـــو خراســـان رضـــوی پاســـخ  و 
توضیحـــات مبســـوطی از خدمـــات انجـــام شـــده در حـــوزه شـــهری 
و روســـتایی را  ارائـــه داد. قامتـــی معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار 
شهرســـتان نیشـــابور هـــم گفـــت : بـــا توجـــه بـــه کمبـــود آب مشـــکل 
قطـــع در شـــهر احســـاس و گـــزارش نشـــد و ایـــن امـــر مدیریـــت 
بـــدون مشـــکل  تاکنـــون  کـــه  مـــی طلبـــد  قـــوی  و  جهـــاد گونـــه 
توانســـته ایـــم آن را پشـــت ســـر بگذاریـــم.در ادامـــه جعفـــر 
تمیـــز معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت گفـــت : بـــا حفـــاری 5 حلقـــه 
چـــاه در بخـــش هـــای مختلـــف روســـتایی ، مشـــکل روســـتاهایی کـــه 
دچـــار کمبـــود و قطـــع آب بودنـــد  برطـــرف و بـــا بهـــره بـــرداری از  
ـــود  ـــه فوشـــنجان در افـــق 1400 مشـــکل کمب ـــاه منطق ـــه چ 5 حلق
آب شـــهر نیشـــابور بـــه حداقـــل خواهـــد رسید.ســـیفی مســـئول 
ــا  ــرکت بـ ــی شـ ــط عمومـ ــت: روابـ ــز گفـ ــرکت نیـ ــی شـ ــط عمومـ روابـ
برنامـــه ریـــزی مـــدون در ابتـــدای ســـال بـــه آمـــوزش راهکارهـــای 
صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب مـــی پـــردازد کـــه از مهمتریـــن آنهـــا 
ـــا همـــکاری آمـــوزش و پـــرورش  آمـــوزش 15هزاردانـــش آمـــوز ب
ــاجد و  ــا ، مسـ ــتان هـ ــی در بوسـ ــای مردمـ ــش هـ ــزاری پویـ و  برگـ

مـــکان هـــای پـــر تـــردد مـــی باشـــد.

ـــع  ـــبکه توزی ـــال و ش ـــط انتق ـــل خ ـــازی  کام ـــالح وبهس اص
ـــابور ـــتان نیش ـــاد شهرس ـــر آب ـــتای خی روس

از  نیشـــابور  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  مهندســـی  امـــور  مدیـــر   
اصـــالح کامـــل خـــط انتقـــال و شـــبکه توزیـــع روســـتای خیـــر آبـــاد 

بخـــش مرکـــزی شهرســـتان  نیشـــابور خبـــر داد.
رســـتمی  ایـــن عملیـــات را شـــامل لولـــه گـــذاری خـــط انتقـــال و 
شـــبکه توزیـــع آب بـــه طـــول هـــزارو700 متـــر ، ســـاخت دو بـــاب 
حوضچـــه و نوســـازی 15 فقـــره انشـــعاب بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 
یـــک میلیـــارد و 500میلیـــون ریـــال اعـــالم کـــرد کـــه از منابـــع 
روســـتاهای فاقـــد دهیـــاری معیـــن فرمانـــداری و بخشـــی هـــم از 

ــع داخلـــی شـــرکت  تامیـــن شـــد. منابـ

قطع 16 انشعاب غیر مجاز آب در شهر بار نیشابور 

رئیـــس اداره آب و فاضـــالب شـــهر بـــار نیشـــابور از قطـــع 16 فقـــره 
انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب در  ایـــن شـــهر خبـــر داد. فاطمـــه حســـینی  
گفـــت : بـــا توجـــه بـــه جلســـات و دیدارهـــای متعـــدد مدیـــر عامـــل 
ـــار  ـــام جمغـــه شـــهر و مـــردم ب ـــا دادســـتان نیشـــابور و ام شـــرکت ب
ـــا دســـتور ویـــژه   ـــر  جمـــع آوری انشـــعابات غیـــر مجـــاز ، ب و تاکیـــد ب
ـــه نیـــروی انتظامـــی و همـــکاری امـــام جمعـــه  دادســـتان نیشـــابور ب
نســـبت بـــه قطـــع 16 فقـــره انشـــعاب آب اقـــدام شـــدوی گفـــت : 
پـــس از قطـــع انشـــعابات غیـــر مجـــاز ، متخلفـــان بـــرای ســـیر مراحـــل 
قانونـــی بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی  شـــدند.وی از شـــهروندان 
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خواســـت  قبـــل از کشـــف،  نســـبت بـــه مجـــاز کـــردن  انشـــعابات 
ـــر مجـــاز  اقـــدام کننـــد. غی

سبزوار   

ارتقاء شاخص بهره مندی آب روستایی در سبزوار 

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب ســـبزوار گفـــت: شـــاخص 
ظـــرف  بهداشـــتی  آب  از  شهرســـتان  روســـتاهای  بهره منـــدی 
هفـــت ســـال اخیـــر نســـبت بـــه گذشـــته 18درصـــد افزایـــش 

داشـــته اســـت.
حســـین ریاضـــی افـــزود: ایـــن موفقیـــت در نتیجـــه توجـــه ویـــژه 
دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــه موضـــوع آب بـــه خصـــوص در چارچـــوب 

طـــرح هـــای توســـعه روســـتایی حاصـــل شـــده اســـت.
وی افـــزود: پیـــش از آغـــاز فعالیـــت دولـــت یازدهـــم شـــاخص 
بهره منـــدی از آب روســـتایی در ســـبزوار 76 درصـــد بـــود کـــه 

ــید. ــد رسـ ــه 94 درصـ ــال بـ ــت سـ ــس از هفـ پـ
وی یکـــی از اقدامـــات مهـــم دولـــت در تامیـــن آب روســـتایی  
طـــول  بـــه  ظفـــر"  آبرســـانی  "مجتمـــع  طـــرح  اجـــرای  را  ســـبزوار 
220 کیلومتـــر اعـــالم کـــرد و اظهـــار داشـــت: اجـــرای ایـــن طـــرح 
52 روســـتا در بخـــش هـــای روداب و ششـــتمد و برخـــی مناطـــق 
عشـــایری شهرســـتان را زیـــر پوشـــش خدمـــات شـــرکت آب و 

فاضـــالب قـــرار داد.
وی افـــزود: ســـاکنان 130 روســـتا از مجمـــوع 158 روســـتای 
آبرســـانی  شـــبکه  خدمـــات  از  ســـبزوار هم اینـــک  شهرســـتان 

می برنـــد. بهـــره 
ریاضـــی گفت:شـــرکت آب و فاضـــالب ســـبزوار بـــرای تصفیـــه و 
انتقـــال آب مـــورد مصـــرف روســـتاهای شهرســـتان 155 مخـــزن 
بـــا مجمـــوع حجـــم 17 هـــزار و 570 مترمکعـــب، 41 ایســـتگاه 

پمپـــاژ و 38 تاسیســـات کلرزنـــی را مدیریـــت می کنـــد.  
ــه 230  ــبزوار در فاصلـ ــری سـ ــزار نفـ ــتان 306 هـ ــز شهرسـ مرکـ
کیلومتـــری غـــرب مشـــهد واقـــع اســـت. 78 هـــزار نفـــر از جمعیـــت 
ســـبزوار در 160 روســـتای ایـــن شهرســـتان ســـکونت دارنـــد. 

ــه آب  ــتای کهنـ رفـــع مشـــکل کمبـــود آب شـــرب روسـ
ــبزوار سـ

ـــی   بخشـــدار مرکـــزی شهرســـتان ســـبزوار گفـــت : مشـــکل کـــم آب
و افـــت فشـــار آب روســـتای کهنـــه آب بـــا اقدامـــات مناســـب و 
مدیریـــت خـــوب آبفـــای شهرســـتان تـــا انـــدازه زیـــادی مرتفـــع  
ـــه  ـــروژه  ن ـــن پ ـــا اجـــرای ای ـــادی افـــزود: ب ـــی آب شـــد.علی رضـــا یحی
تنهـــا مشـــکل آب شـــرب روســـتای کهنـــه آب بلکـــه روســـتاهای 
ــه از  ــاد کـ ــامل ســـنگ ســـفید ، رازقنـــد ، عشـــرت آبـ ــوار شـ همجـ
مجتمـــع رســـالت مشـــروب مـــی شـــوند رفـــع خواهـــد شـــد.وی 
ــت  ــا جمعیـ ــتا  بـ ــزی دارای 54 روسـ ــش مرکـ ــت : بخـ ــار داشـ اظهـ
ــال  ــه امسـ ــی کـ ــات خوبـ ــا اقدامـ ــه بـ ــد کـ ــی باشـ ــر مـ ــزار نفـ 26 هـ
ــع  ــزی مرتفـ ــش مرکـ ــتاهای بخـ ــی روسـ ــکالت آبـ ــد مشـ ــام شـ انجـ
شـــد.همچنین بـــه گفتـــه  مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب 
تبصـــره دو ســـبزوار، مشـــکل آب شـــرب مناطـــق روســـتایی ایـــن 
شهرســـتان بـــا اقدامـــات انجـــام شـــده بـــه حداقـــل رســـیده اســـت.
حســـین ریاضـــی افزود:ایـــن شهرســـتان در ســـال جـــاری بـــا  اصـــالح 
شـــبکه ، اجـــاره آب قنـــات ، حفـــر و جابجایـــی چـــاه از کمتریـــن تنـــش 
و بحـــران آب در ســـطح شـــهرها و روســـتاهای اســـتان برخـــوردار 

بـــوده اســـت .

خـــروج 11 روســـتای شهرســـتان ســـبزوار از چرخـــه 
آبرســـانی تانکـــری

ـــا افزایـــش  مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب ســـبزوار گفـــت : ب
از  ایـــن شهرســـتان  روســـتای   11، آب  منـــدی  بهـــره  شـــاخص 
چرخـــه آبرســـانی تانکـــری خـــارج شدند.حســـین ریاضـــی افـــزود 
: ســـال گذشـــته 39 روســـتای شهرســـتان ســـبزوار بـــا تانکـــر 
آبرســـانی مـــی شـــدند کـــه ایـــن رقـــم در حـــال حاضـــر بـــه 28 
مـــورد رســـیده اســـت .وی بـــا بیـــان اینکـــه عمـــده ایـــن روســـتاها 
ـــا دوری از مجتمـــع  ـــدار و ی ـــن آب پای ـــع تامی ـــود مناب ـــت کمب ـــه عل ب
ــه  ــوند اضافـ ــی شـ ــانی مـ ــیار آبرسـ ــر سـ ــا تانکـ ــانی ، بـ ــای آبرسـ هـ
کـــرد : بـــا اجـــرای طـــرح هـــای آبرســـانی طـــی ســـال هـــای گذشـــته 
شـــاخص بهـــره منـــدی آب روســـتایی ســـبزوار از 76 درصـــد بـــه 

ــت . ــه اسـ ــش یافتـ ــد افزایـ 94 درصـ

رفع اتفاق خط انتقال 700فایبرگالس  سبزوار

کارشـــناس مســـئول شـــبکه و انشـــعابات شـــرکت آب و فاضـــالب 
شهرســـتان ســـبزوار از رفـــع اتفـــاق خـــط انتقـــال لولـــه 700 
فایبـــرگالس در ســـبزوار خبـــر داد .عبـــاس روزبـــه گفـــت : ایـــن 
ــه تامیـــن کننـــده آب زون c از طریـــق مخـــزن 20  ــال کـ ــط انتقـ خـ
ــات  ــی عملیـ ــد در پـ ــی باشـ ــفراین مـ ــاده اسـ ــی جـ ــزار مترمکعبـ هـ
حفـــاری پیمانـــکار دچـــار اتفـــاق شـــد.به گفتـــه وی ایـــن اتفـــاق در 
کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن و بـــا مدیریـــت فشـــار شـــبکه توزیـــع 

بـــدون قطعـــی آب رفـــع  شـــد.

آبفـــا  مســـئوالن  و  مـــردم  نماینـــدگان  دهگردشـــی 
ســـبزوار 

ــدگان  ــی نماینـ ــتای روداب در دهگردشـ ــکالت هشـــت روسـ مشـ
مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـالمی مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت 
ـــرای بررســـی و حـــل مشـــکالت مـــردم روســـتاهای  .ایـــن برنامـــه  ب
ــراب  ــرخ ، گـ ــی ، ذوالفـ ــورد ،همایـ ــخ ، اجنـ ــره ، بنجـ ــبند ، حمیـ تسـ
وچـــاه تلـــخ بـــا حضـــور نماینـــدگان مـــردم در مجلـــس شـــورای 
از  جمعـــی  و  روداب  و  ســـبزوار  آبفـــا  مســـئوالن   ، اســـالمی 
مســـئولین دســـتگاه هـــای اجرایـــی در اجتمـــاع مـــردم روســـتاهای 

ــزار شـــد. ــور برگـ مذکـ

20درصدمشـــترکان آب روســـتایی ســـبزوار پرمصرف 
هستند

ــت  ــبزوار گفـ ــتان سـ ــالب شهرسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ مدیرعامـ
پـــر  شهرســـتان  ایـــن  روســـتایی  آب  مشـــترکان  20درصـــد   :
ــد.  ــی کننـ ــت نمـ ــرف آب را رعایـ ــوی مصـ ــتند و الگـ ــرف هسـ مصـ
حســـین ریاضـــی افـــزود : بیشـــترین  آب روســـتایی در صنایـــع ، 
مراکـــز دامپـــروری وپـــرورش طیـــور مناطـــق پیرامونـــی روســـتایی 

مصـــرف مـــی شـــود .
بـــه گفتـــه وی بـــا توجـــه بـــه اشـــتغال بخـــش صنایـــع ، دامپـــروری 
و طیـــور مناطـــق روســـتایی بایـــد بـــرای تامیـــن آب ایـــن مصـــارف 
ــرکت  ــود.مدیرعامل شـ ــی شـ ــاره اندیشـ ــرب چـ ــدای از آب شـ جـ
ـــاه نخســـت  آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار گفـــت : در ســـه م
ـــرای تامیـــن  ـــون و 800 هـــزار مترمکعـــب آب ب امســـال یـــک میلی

آب مناطـــق روســـتایی شهرســـتان ســـبزوار تولیـــد شـــد.
وی میانگیـــن مصـــرف آب  هـــر فـــرد را 150 لیتـــر در شـــبانه روز 
اعـــالم کـــرد و اظهـــار داشـــت: بـــا اجـــرای طـــرح هـــای آبرســـانی در 
ســـال هـــای گذشـــته شـــاخص بهـــره منـــدی آب روســـتایی ســـبزوار 

از 76 درصـــد بـــه 94 درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت.

پوشـــش شـــبکه فاضـــالب در ســـبزوار بـــه 92 درصـــد 
ـــید رس

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار گفـــت: 
پوشـــش شـــبکه فاضـــالب در ایـــن شـــهر بـــه 92 درصـــد رســـید.
حســـین ریاضـــی گفـــت :ایـــن عـــدد  بـــا احـــداث 30 کیلومتـــر شـــبکه 
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جمـــع آوری فاضـــالب محقـــق شـــد.وی افـــزود : طـــی دو ســـال 
ـــه  ـــد در ســـطح شـــهر ســـبزوار ب گذشـــته 15 هـــزار انشـــعاب جدی
ـــه شـــبکه فاضـــالب متصـــل  ـــن شـــهر ب ـــژه مناطـــق حاشـــیه ای ای وی

شـــده اســـت.
وی اضافـــه کـــرد :  محلـــه قلعـــه نـــو در غـــرب ســـبزوار هـــم از 
جملـــه ســـکونتگاه هـــای غیررســـمی ایـــن شـــهر اســـت کـــه بـــا 
اتصـــال بیـــش از 70 درصـــد ایـــن منطقـــه بـــه شـــبکه فاضـــالب ، 
مشـــکالت بهداشـــتی و اجتماعـــی ســـاکنان آن رفـــع شـــده اســـت.

کسری 150لیتر درثانیه  آب شرب در سبزوار

ــت  ــبزوار گفـ ــتان سـ ــالب شهرسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ مدیرعامـ
: تولیـــد آب شـــرب ایـــن شـــهر هزارلیتـــر در ثانیـــه اســـت کـــه 
حـــدود 150 لیتـــر در ثانیـــه کمبـــود آب شـــرب دارد. حســـین 
ریاضـــی افـــزود : شـــهر 250 هـــزار نفـــری ســـبزوار 110 هـــزار 
ــود ، نســـبت  ــران کســـری موجـ ــرای جبـ ــه  بـ مشـــترک آب دارد کـ
بـــه هوشمندســـازی شـــبکه توزیـــع آب مشـــترکان اقـــدام شـــده 
اســـت.وی اظهـــار داشـــت: ایـــن شـــرکت عـــالوه بـــر هوشمندســـازی 
و مدیریـــت کاهـــش فشـــار شـــبکه در ســـاعات بامـــدادی ، اجـــرای 
پـــروژه هـــای تامیـــن آب پایـــدار را در دســـتور کار قـــرار داده 

اســـت .

شناســـایی 4300مـــورد انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب در 
ــبزوار سـ

ـــال  ـــت الم ـــوق بی ـــظ حق نشســـت شـــورای پیشـــگیری از جـــرم وحف
بـــا رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی در ســـالن جلســـات شـــرکت 
برگـــزار شـــد.مدیرعامل  آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار 
شـــرکت آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار در ایـــن جلســـه 
گزارشـــی از اقدامـــات و عملکـــرد شـــرکت ارائـــه کـــرد وگفـــت : از 
ـــار هـــزارو300 فقـــره انشـــعاب  ـــا ســـال 98 حـــدود چه ســـال 96 ت
غیـــر مجـــاز شناســـایی کـــه از ایـــن تعـــداد ســـه هـــزارو60 فقـــره 
تبدیـــل بـــه مجـــاز و 487 فقـــره بـــه مراجـــع قضایـــی گـــزارش 
شـــده اســـت .حســـین ریاضـــی آرای صـــادره در مـــورد انشـــعابات 
غیرمجـــاز را 350 فقـــره اعـــالم کـــردو افـــزود : در اجـــرای مـــاده 
ــور  ــرق کشـ ــات آب و بـ ــاوز از تاسیسـ ــع تجـ ــی رفـ ــه قانونـ 9 الیحـ
نســـبت بـــه رفـــع تجـــاوز از حریـــم خطـــوط انتقـــال آب و فاضـــالب و 
ســـاخت و ســـاز غیرمجـــاز بـــه طـــول ســـه هـــزارو 300 متـــر در ســـال 
گذشـــته اقـــدام شـــده اســـت .در ادامـــه کارشـــناس مســـئول 
ـــاره قانـــون مجـــازات  امـــور حقوقـــی و قراردادهـــا توضیحاتـــی درب

اســـالمی در ارتبـــاط بـــا صنعـــت آب و فاضـــالب ارائـــه داد.

باخرز   

برخـــورداری روســـتاهای  مجتمـــع دشـــتاب باخـــرز از 
فشـــار اســـتاندارد در شـــبکه

بـــا  تعمیـــر بـــه موقـــع و مهندســـی مجـــدد ایســـتگاه پمپـــاژ کالتـــه 
پوشـــش  تحـــت  مشـــترکین   ، باخـــرز  دشـــتاب  مجتمـــع  خویـــی 
ایـــن مجتمـــع از فشـــار مناســـب آب برخـــوردار شـــدند. بـــروز 
، روســـتاهای  تابلـــو کنتـــرل  پمپـــاژ کالتـــه خویـــی  مشـــکل در 
تحـــت پوشـــش ایـــن مجتمـــع را بـــا کاهـــش فشـــار شـــبکه مواجـــه 
ـــا  ـــو ب ـــن تابل ـــا باخـــرز ای ـــط عمومـــی آبف ـــه گـــزارش رواب کـــرده بود.ب
ــیر  ــار مسـ برنامـــه نویســـی مجـــدد PLCو تعویـــض سنســـور فشـ
خـــط انتقـــال  بـــه منظـــور برخـــورداری ازعملکـــرد بهتـــر و پایـــداری 

ــد. ــر شـ ــتاندارد تعمیـ ــار اسـ فشـ

بردسکن   

روســـتای  آب  مشـــکل  رفـــع  بـــر  فرمانـــدار  تاکیـــد 
"محمدزورآب"بردســـکن

فرمانـــدار بردســـکن باتفـــاق معـــاون برنامـــه ریـــزی و عمرانـــی 
ــی ولـــی  ــوزه نمایندگـ ــئول حـ ــد ، مسـ ــدار انابـ فرمانـــداری ، بخشـ
فقیـــه در جهـــاد کشـــاورزی و تعـــدادی از روســـای دســـتگاه هـــای 
روســـتاهای  از  دهگردشـــی  صـــورت  بـــه  اجرایـــی شهرســـتان 
عشـــایری چشـــمه ســـفید ، ســـیناب ، محمـــد زورآب و ریـــزآب 

ــد . ــو کردنـ ــتائیان گفتگـ ــا روسـ ــد و  بـ ــد بازدیـ ــش انابـ بخـ
بـــا  بردســـکن  فرمانـــدار  شـــاکری  مجتبـــی  دیدارهـــا  ایـــن  در 
توجـــه بـــه اینکـــه در فصـــل تابســـتان قـــرار داریـــم توجـــه جـــدی 
بـــه تأمیـــن آب شـــرب در ســـطح روســـتاها بـــه ویـــژه روســـتاهای 
ـــا اقـــدام  مناطـــق عشـــایری را  ضـــروری دانســـت کـــه مقـــرر شـــد ب
امـــور آبفـــا شهرســـتان مشـــکل آب روســـتای محمـــدزورآب تـــا 

یـــک مـــاه آینـــده مرتفـــع شـــود .

تایباد   

ــی  ــوان آبـ ــت تـ ــرای تقویـ ــی بـ ــاه صنعتـ ــتفاده از چـ اسـ
شـــهر تایبـــاد

ــاه  ــه چـ ــک حلقـ ــالم کرد:یـ ــاد اعـ ــالب تایبـ ــور آب و فاضـ ــر امـ مدیـ
ــور  ــن امـ ــه ایـ ــاد بـ ــهر تایبـ ــی شـ ــوان آبـ ــرای تقویـــت تـ ــی بـ صنعتـ
واگـــذار شـــد.بابا غیبـــی افـــزود: ایـــن اقـــدام بـــا پیگیـــری مدیـــر 

عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی و مســـاعدت مدیـــر عامـــل شـــرکت 
شـــهرک هـــای صنعتـــی اســـتان بـــه ســـر انجـــام رســـید.به گفتـــه وی 
ـــا واگـــذاری ایـــن چـــاه کـــه نقـــش بســـیار مهمـــی در بهبـــود و رفـــع  ب
ـــر  ـــر ب ـــی روســـتای مـــرزی و گمـــرک دوغـــارون دارد  10 لیت کـــم آب

ثانیـــه بـــه تـــوان آبـــی آبفـــا تایبـــاد افـــزوده شـــد .

مســـابقه  نقاشـــی ویـــژه فرزنـــدان همـــکاران امـــور 
تایبـــاد برگـــزار شـــد

ویـــژه   نقاشـــی  مســـابقه   ، غدیـــر  ســـعید  عیـــد  مناســـبت  بـــه   
فرزنـــدان همـــکاران در امـــور آبفـــای تایبـــاد برگزارشـــد.پیرو 
مصوبـــه شـــورای فرهنگـــی امـــور همزمـــان باعیـــد ســـعید غدیـــر 
خـــم ، عیـــد والیـــت ،   مســـابقه  نقاشـــی ویـــژه  فرزنـــدان همـــکار 
ـــن  ـــزار شـــد . در ای ـــاد برگ ـــای تایب ـــور آبف ـــر در ام ـــا موضـــوع غدی ب
مســـابقه کـــه بـــه منظـــور آشـــنایی کـــودکان و نســـل جدیـــد بـــا 
واقعـــه مهـــم غدیـــر، بـــر پـــا شـــد ، 30 نفـــر از فرزنـــدان همـــکاران 
ـــا حضـــور  ـــان ب ـــد.در پای ـــف شـــرکت کردن در رده هـــای ســـنی مختل
سرپرســـت  و  اعضـــای شـــورای فرهنگـــی امـــور ، بـــه شـــرکت 

کننـــده جوایـــزی اهـــدا شـــد .

رفـــع مشـــکل کمبـــود آب شـــرب روســـتای بهلـــول آبـــاد 
تایبـــاد

 : گفـــت  تایبـــاد  فاضـــالب شهرســـتان  و  آب  امـــور  سرپرســـت 
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مشـــکل کـــم آبـــی و افـــت فشـــار آب روســـتای بهلـــول آبـــاد رفـــع  
ـــی و برگـــزاری جلســـه  ـــد میدان ـــا بازدی ـــی افـــزود : ب ـــا غیب شـــد. باب
بـــا دهیـــار و شـــورای اســـالمی ایـــن روســـتا و هماهنگـــی بـــا اداره 
راهـــداری و حمـــل نقـــل جـــاده ای شهرســـتان ،اقـــدام بـــه عملیـــات 
عبـــور عرضـــی  خـــط و رفـــع مشـــکل کـــم آبـــی روســـتای بهلـــول  آبـــاد 

شـــد.  

آغاز پروژه توسعه شبکه شهر مشهدریزه 

گفـــت:   تایبـــاد   فاضـــالب شهرســـتان  و  آب  امـــور  سرپرســـت 
پـــروژه  توســـعه شـــبکه آب شـــرب شـــهر مشـــهدریزه شهرســـتان 
تایبـــاد آغـــاز شـــد .باباغیبـــی افـــزود: ایـــن پـــروژه در پـــی افزایـــش 
تعـــداد منـــازل مســـکونی و نبـــود شـــبکه توزیـــع مناســـب در 
ـــه گفتـــه وی در همیـــن رابطـــه نســـبت  دســـتور کار قـــرار گرفت.ب
بـــه  توســـعه  400 متـــر شـــبکه توزیـــع در شـــهر مشـــهدریزه  بـــا 
مشـــارکت شـــورای شـــهر و مـــردم شـــهر مشـــهدریزه اقـــدام مـــی 

شـــود.

همفکـــری اعضـــای شـــورای اســـالمی  و سرپرســـت امـــور 
تایبـــاد بـــرای رفـــع مشـــکالت حـــوزه آب   

جلســـه همفکـــری و هـــم اندیشـــی   شـــورای اســـالمی شـــهر تایبـــاد  
ــالن  ــتان  در محـــل سـ ــور آب و فاضـــالب شهرسـ و سرپرســـت امـ
جلســـات شـــورای اســـالمی شـــهر برگـــزار شـــد.در ایـــن جلســـه  

طغانـــی رئیـــس شـــورای شـــهر تایبـــاد  ضمـــن طـــرح معضـــالت و 
مشـــکالت تامیـــن آب شـــرب شـــهر تایبـــاد ، از  تـــالش شـــبانه روزی 
امـــور شهرســـتان در کاهـــش مشـــکالت تقدیـــر کـــرد .اصـــالح 
شـــبکه فرســـوده آبرســـانی ، جلوگیـــری از قطعـــی و افـــت فشـــار 
و پاســـخگویی بـــه هنـــگام بـــه متقاضیـــان از دیگـــر مـــوارد مطـــرح 

شـــده  در ایـــن نشســـت بـــود. 

نصب دستگاه کلر زن در  گمرک  مرزی دوغارون

ـــک  ـــاد گفـــت :  ی سرپرســـت امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان تایب
ـــر زن در راســـتای افزایـــش ضریـــب کنتـــرل کیفیـــت  دســـتگاه کل
آشـــامیدنی گمـــرک مـــرزی  دوغـــارون و پاســـگاه هـــای مـــرزی  
نصـــب و راه انـــدازی شـــد.بابا غیبـــی  تنظیـــم، تزریـــق و انـــدازه 
گیـــری میـــزان کلـــر باقیمانـــده )کلرزنـــی شـــده( در ایـــن شـــبکه  
را از مزایـــای ایـــن اقـــدام برشـــمرد و اظهـــار داشـــت : بـــا نصـــب 
ــر  ــان کلـ ــا امـــکان بررســـی همزمـ و راه انـــدازی ایـــن دســـتگاه هـ

باقیمانـــده در شـــبکه توزیـــع آب  فراهـــم شـــد.

خلیل آباد   

تجلیل ازهمکاربازنشسته  آبفای خلیل آباد

همکاربازنشســـته  آبفـــای خلیـــل آبـــاد تجلیـــل شـــد.به گـــزارش 
روابـــط عمومـــی امـــور آبفـــای خلیـــل آبـــاد  ، در ایـــن مراســـم  محمـــد 
کاظمـــی مدیـــر امـــور ضمـــن تقدیـــر  از تـــالش هـــای چندیـــن ســـاله  

علیرضـــا محمـــدزاده  ، موفقیـــت هـــای روزافـــزون شـــرکت را 
مدیـــون تـــالش صادقانـــه چنیـــن همکارانـــی دانســـت و بـــا اهـــدای 

لـــوح  و هدیـــه از زحمـــات همکاربازنشســـته قدردانـــی کـــرد.

ـــتان   ـــاز آب در شهرس ـــعاب غیرمج ـــره انش ـــف 5 فق کش
ـــاد خلیـــل آب

بـــه همـــت اداره مشـــترکین و همـــکاری مدیـــر امـــور پنـــج فقـــره 
ــه  ــاد کشـــف ومتخلفیـــن بـ ــهر خلیـــل آبـ ــاز در شـ انشـــعاب غیرمجـ
مراجـــع قانونـــی معرفـــی شـــدند. مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب 
ـــر گفت:اســـتفاده غیـــر مجـــاز از  ـــاد ضمـــن اعـــالم ایـــن خب خلیـــل آب
شـــبکه آب براســـاس مـــاده  660 قانـــون مجـــازات اســـالمی جـــرم 
بـــوده ومشـــمول جریمـــه اســـت .کاظمـــی تصریـــح کـــرد:  کســـانی 
ـــه شـــبکه وصـــل مـــی شـــوند،  ـــق انشـــعابات غیرمجـــاز ب ـــه از طری ک
عـــالوه بـــر نپرداختـــن هزینـــه خدمـــات ، بـــا تجـــاوز بـــه حقـــوق دیگـــر 
مشـــترکان، شـــبکه را در معـــرض خطـــر آلودگـــی قـــرار مـــی دهنـــد.

منابـــع آب شـــرب  شهرســـتان خلیـــل آبـــاد دبـــی ســـنجی 
شـــد

منابـــع آب شـــرب شهرســـتان خلیـــل آبـــاد پیمایـــش ودبـــی ســـنجی 
شـــد.

ایـــن اقـــدام بـــا هـــدف دقیـــق ســـازی اطالعـــات ثبتـــی، بـــا مقادیـــرآب 
موجـــود در شهرســـتان  بـــه صـــورت دوره ای انجـــام مـــی شـــود.

خواف   

شناسایی و قطع 20انشعاب غیر مجاز آب در خواف

ــی  ــه بررسـ ــه کمیتـ ــواف  در جلسـ ــور آب و فاضـــالب خـ ــر امـ  مدیـ
انشـــعابات غیـــر مجـــاز گفـــت: افـــرادی کـــه بـــه صـــورت غیرمجـــاز 
مـــی کننـــد، حجـــم زیـــادی از آب شـــرب  از شـــبکه آب گیـــری 
شهرســـتان را هـــدر داده و بـــه مصـــرف مـــوارد غیـــر از شـــرب 
ــاه  ــر مـ ــط تیـ ــت: از اواسـ ــا ر داشـ ــاالری اظهـ ــانند.جواد سـ می رسـ
ــایی انشـــعابات  ــا گشـــت زنـــی بی وقفـــه اکیـــپ شناسـ تاکنـــون، بـ
غیـــر مجـــاز،20 فقـــره انشـــعاب غیرمجـــاز آب کشـــف و قطـــع شـــده 

اســـت.

مهابـــاد  و  بخشـــی  بـــاغ  روســـتاهای  داخلـــی  شـــبکه 
شـــود مـــی  تعویـــض  خـــواف  شهرســـتان 

بـــاغ  پـــروژه تعویـــض 21 کیلومتـــر  شـــبکه داخلـــی روســـتای 
بخشـــی شهرســـتان خـــواف آغـــاز شـــد. کلنـــگ عملیـــات تعویـــض  
شـــبکه توزیـــع آب  روســـتاهای بـــاغ بخشـــی و مهابـــاد بخـــش جلگـــه 
زوزن شهرســـتان خـــواف طـــی مراســـمی بـــه زمیـــن زده شـــد.به 
گفتـــه جـــواد ســـاالری مدیرامـــور خـــواف  ایـــن پـــروژه  بـــا مشـــارکت 

قـــرارگاه ثامـــن االئمـــه ســـپاه پاســـداران اجرایـــی شـــد.

خوشاب   
جلسه شورای اداری شهرستان خوشاب عنوان شد:

تاکیـــد مدیرعامـــل آبفا خراســـان رضوی  بر اســـتفاده از 
وجوهـــات شـــرعی بـــرای رفـــع مشـــکالت  آب روســـتاهای 

خوشاب 

مدیرعامـــل  شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی در شـــورای 
اداری خوشـــاب بـــر اســـتفاده از وجوهـــات شـــرعی بـــرای رفـــع 
مشـــکالت بخـــش آب ایـــن شهرســـتان تاکیـــد کرد.ســـید ابراهیـــم  
علـــوی در ایـــن نشســـت کـــه بـــا محوریـــت ارتقـــاء خدمـــات آبرســـانی 
ـــا  و رفـــع مشـــکالت آب شـــرب روســـتایی و شـــهری برگـــزار شـــد  ب
ــرب و  ــح آب شـ ــرف صحیـ ــه مصـ ــی بـ ــه عمومـ ــت توجـ ــان اهمیـ بیـ
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اظهـــار نگرانـــی از  فقـــر آبـــی اســـتان خراســـان  رضـــوی بـــه واســـطه 
خشکســـالی هـــای اخیـــر اظهـــار داشـــت: گرمـــای زود هنـــگام و 
ــتان  ــرف آب در اسـ ــث افزایـــش مصـ ــا باعـ ــاری کرونـ ــیوع بیمـ شـ
ــتاهای  ــوزه آب روسـ ــای حـ ــن چالـــش هـ ــت.وی همچنیـ ــده اسـ شـ
شهرســـتان خوشـــاب از جملـــه ســـه روســـتای )ســـوزنده، بلقـــان 
آبـــاد ، ســـیدآباد( و روســـتاهای واقـــع در دره یـــام را خاطـــر نشـــان 
ـــا حمایـــت امـــام  کـــرد و خواســـتار اســـتفاده  از وجوهـــات شـــرعی ب
جمعـــه و فرمانـــدار شهرســـتان  و نماینـــدگان مـــردم  در مجلـــس 
شـــورای اســـالمی  و همراهـــی شـــوراها و دهیـــاران شـــد. در 
پایـــان مدیـــر عامـــل آبفـــا اســـتان بـــه همـــراه فرمانـــدار و مســـئوالن 
محلـــی  از  پـــروژه هـــای در حـــال اجـــرای شهرســـتان  بازدیـــد بعمـــل 
ـــی در  ـــم آب ـــذر از بحـــران  ک ـــت گ آورد و راهکارهـــای مناســـب جه

تابســـتان   ارائـــه داد.

تجهیز چاه کمکی مجتمع الغدیر شهرستان خوشاب 

و  تجهیـــز  خوشـــاب  شهرســـتان  الغدیـــر  مجتمـــع  کمکـــی  چـــاه 
وارد مـــدار شـــد.این چـــاه بـــا هـــدف  رفـــع مشـــکل آب شـــرب 
آبـــاد و ســـیدآباد تجهیـــز شـــد. ،بلقـــان  روســـتاهای ســـوزنده 
ـــای خراســـان در  ـــر عامـــل شـــرکت آبف ـــوی مدی ـــم عل  ســـید ابراهی
پـــی بازدیـــد از منطقـــه دســـتور تجهیـــز ایـــن منبـــع آبـــی را صـــادر 
کردکـــه  بـــا مشـــارکت دهیـــاران و شـــورای اســـالمی بخشـــی از 
هزینـــه هـــای مالـــی عملیـــات تجهیـــز و راه انـــدازی چـــاه کمکـــی 
تامیـــن و پرداخـــت و مشـــکل کمبـــود آب شـــرب مجتمـــع رفـــع 

شـــد.

درگز   

بازدیـــد مدیـــر وتیـــم بحـــران امـــور از منطقـــه ســـیل زده 
میانکـــوه درگـــز

 مدیـــر واعضـــای تیـــم بحـــران امـــور آب و فاضـــالب درگـــز از 
منطقـــه ســـیل زده میانکـــوه ایـــن شهرســـتان بازدیـــد کردنـــد. 
در ســـیل اخیرتاسیســـات آبرســـانی  روســـتاهای بخـــش میانکـــو 
ــه  ــار وقفـ ــوار دچـ ــا 413 خانـ ــا  بـ ــدی علیـ ــی ودربنـ ــو ،گپـ ،خادمانلـ

شـــد.

رشتخوار   

انشـــعابات آب روســـتای باســـفر رشـــتخوار پیمایـــش 
مـــی شـــود

آب  :انشـــعابات  گفـــت  رشـــتخوار  شهرســـتان  آبفـــای  مدیـــر 
روســـتای باســـفر بـــرای شناســـایی انشـــعابات غیـــر مجـــاز پیمایـــش 
ــاز  ــعابات غیرمجـ ــرد: انشـ ــار کـ ــی اظهـ ــود.محمدجواد نجفـ ــی شـ مـ
یکـــی از مهمتریـــن دالیـــل افـــت فشـــار آب در شـــبکه هـــای توزیـــع 
و ســـبب هـــدر روی حجـــم زیـــاد آب شـــرب محســـوب مـــی شـــود.
وی افـــزود: نصـــب انشـــعاب غیـــر مجـــاز بـــا وجـــود خســـارت هـــای 
ــانی  ــات رسـ ــاری را افزایـــش داده و خدمـ ــای جـ ــه هـ ــی هزینـ مالـ
مطلـــوب بـــه مشـــترکین را تـــا حـــدودی بـــا مشـــکل مواجـــه مـــی کنـــد 
بـــه همیـــن ســـبب شناســـایی و جمـــع آوری انشـــعابات غیرمجـــاز از 

مهمتریـــن برنامـــه هـــای ایـــن امـــور اســـت.

مصـــرف آب شـــرب در رشـــتخوار 25درصـــد افزایـــش 
یافـــت

ارتباطـــات  دفتـــر  مســـئول  بـــا  رشـــتخوار  آبفـــای  سرپرســـت 
گـــو  و  گفـــت  و  دیـــدار  خـــواف  و  رشـــتخوار  نماینـــده  مردمـــی 
کرد.محمدجـــواد نجفـــی در ایـــن جلســـه ضمـــن ارائـــه گزارشـــی 
از وضعیـــت منابـــع و تاسیســـات موجـــود گفـــت:آب شـــرب در 
شهرســـتان رشـــتخوار از طریـــق 22 حلقـــه چـــاه در روســـتاها و 5 
حلقـــه چـــاه در شـــهرهای رشـــتخوار و جنـــگل تامیـــن مـــی شـــود.وی 
افـــزود: در تابســـتان ســـال جـــاری بـــه دلیـــل شـــیوع بیمـــاری کرونـــا 
مصـــرف آب تـــا حـــدود 25درصـــد افزایـــش داشـــت کـــه همیـــن 
امـــر موجـــب بـــروز مشـــکالت کـــم آبـــی و کـــم فشـــاری در روســـتاها 
شـــد.نجفی هـــم چنیـــن یکـــی از مهـــم تریـــن دالیـــل کـــم آبـــی  در 
روســـتاها را وجـــود 60 هـــزار راس دام عنـــوان کـــرد و گفـــت 
ــت  ــش افـ ــه کاهـ ــادی بـ ــک زیـ ــرب از دام ، کمـ ــازی آب شـ جداسـ
فشـــار خواهـــد کـــرد.وی تخصیـــص و حفـــر شـــش حلقـــه چـــاه در 
شهرســـتان را از مهمتریـــن برنامـــه هـــای ســـال آینـــده برشـــمرد و 
افـــزود: در غیـــر ایـــن صـــورت در ســـال آینـــده بـــا بحـــران کـــم آبـــی 

در منطقـــه و شهرســـتان مواجـــه خواهیـــم شـــد.

شناســـایی و قطـــع انشـــعاب غیرمجـــاز روســـتای اندنجرد 
رشتخوار

اندنجـــرد  روســـتای  کشـــاورزی  زمیـــن  در  غیرمجـــاز  انشـــعاب 
ــتخوار  ــای رشـ ــایی و قطـــع شد.سرپرســـت آبفـ ــتخوار شناسـ رشـ
گفت:بـــا اجـــرای طـــرح پیمایـــش انشـــعابات آب در روســـتاهای 
رشـــتخوار یـــک رشـــته انشـــعاب غیرمجـــاز آب در یکـــی از زمیـــن 
هـــای کشـــاورزی روســـتای اندنجـــرد رشـــتخوار شناســـایی و قطـــع 
ــار  ــا افـــت فشـ شـــد.وی افزود:ایـــن طـــرح در روســـتاهایی کـــه بـ
ــراد  ــرا مـــی شـــود و افـ ــتمر اجـ ــتند بـــه صـــورت مسـ مواجـــه هسـ

خاطـــی  تحـــت پیگـــرد قـــرار مـــی گیرنـــد.

سرخس   

نصب فلوتر در مخازن آب مزداوند  سرخس

بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آبفـــا ســـرخس لینـــک بیســـیم گیرنـــده 
وفرســـتنده بـــرای جلوگیـــری ازســـرریز مخـــازن وهدررفـــت آب 

شـــهرمزداوند نصـــب و راه انـــدازی شـــد.
امیـــر پـــور وحدتـــی افـــزود: بانصـــب وراه انـــدازی ایـــن تجهیـــزات 
عـــالوه بـــر ارتبـــاط مخـــزن جمـــع آوری ومخـــزن ذخیـــره آب شـــهر 
مزداونـــد ،  تنظیـــم اتوماتیـــک ارتفـــاع مخـــزن شـــهر بطـــور همزمـــان 
ـــی  ومیـــزان تزریـــق  ـــر زن ـــه ســـامانه کل ـــا اتصـــال لینـــک بیســـیم ب ب

ـــر نیـــز مدیریـــت مـــی شـــود. کل

آغاز طرح مطالعات آب یابی در سرخس 

بـــا توجـــه بـــه نبـــود منابـــع تامیـــن آب شـــرب پایـــدار در روســـتاي 
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ــات  ــاره آب  قنـ ــهدا واجـ ــع سیدالشـ ــتاهاي مجتمـ ــگان وروسـ بزنـ
بـــاغ بیشـــه وچشـــمه ســـر آســـیاب روســـتاي بزنـــگان ســـرخس  
منبـــع  شناســـایي  هـــدف  بـــا  شناســـي  زمیـــن  مطالعـــات  طـــرح 
شهرســـتان  وفاضـــالب  امـــورآب  مدیـــر  شـــد.  پایدارانجـــام 
ســـرخس هـــدف طـــرح را جمعیـــت بـــاالي روســـتاي بزنـــگان ، ایجـــاد 
منبـــع آبـــي قابـــل اطمینـــان و پایـــدار و همچنیـــن زیانـــده بـــودن 

شـــركت در اجـــاره آب از كشـــاورزان اعـــالم كـــرد.
امیـــر پوروحدتـــي عـــدم هـــم خوانـــي درآمـــد حاصـــل از فـــروش 
آب واجـــاره ســـنگین آن وهمچنیـــن مقطعـــي بـــودن آب چشـــمه 
وقنـــات و در نتیجـــه نیـــاز مبـــرم بـــه منبـــع آبـــي پایـــداررا از دالیـــل  
انجـــام مطالعـــات زمیـــن شناســـي و آبیابـــي در منطقـــه اعـــالم کـــرد.

پایش منابع تامین آب شرب شهر سرخس

آب  ســـالمت   : گفـــت  ســـرخس  فاضـــالب  و  امـــورآب  مدیـــر 
آشـــامیدني از اهمیـــت ویـــژه اي برخـــوردار بـــوده و خـــط قرمزامـــور 
ـــا مهـــم  آب و فاضـــالب شهرســـتان مـــي باشـــد .امیـــر پوروحدتـــی ب
خوانـــدن نقـــش نظارتـــي مركـــز بهداشـــت بـــر فعالیـــت دســـتگاه 
هـــاي متولـــي تامیـــن آب شـــرب از پایش  آب اشـــامیدني  ، بررســـي 
كیفیـــت میكروبـــي و فیزیكـــي وشـــیمیایي آب شـــرب  مطابـــق بـــا 
ــتان  ــز بهداشـــت شهرسـ ــکاری مركـ ــا همـ ــي بـ ــتانداردهاي ملـ اسـ
و واحـــد كنتـــرل كیفیـــت امورخبـــرداد.وی مطلوبیـــت آب شـــرب 
شـــهر ســـرخس را بـــه لحـــاظ  فقـــدان عوامـــل میكروبـــي100 
ـــي   ـــور ســـرخس  گندزدای ـــار داشـــت: ام ـــرد  و اظه ـــالم ک درصداع
، فیزیكـــي و شـــیمیایي آب را  و انجـــام آزمایشـــات میكروبـــي 
بصـــورت مســـتمر مطابـــق بـــا اســـتانداردها انجـــام مـــی دهـــد.

طرقبه شاندیز   

فاضـــالب  تصفیـــه  هـــای  پکیـــچ  بـــرای  "بلوئـــررزرو" 
شـــود مـــی  وشـــاندیزخریداری  طرقبـــه  شـــهرهای 

معـــاون بهـــره بـــرداری وتوســـعه فاضـــالب آبفاخراســـان رضـــوی 
ازامـــورآب وفاضـــالب شهرســـتان طرقبـــه شـــاندیزبازدیدکرد.
درایـــن بازدیـــد محمـــد ســـهرابی ازپرداخـــت قســـمتی ازتســـویه 
بخشـــی از مطالبـــات پیمانـــکاران حـــوزه  فاضـــالب درآینـــده نزدیـــک 
خبـــرداد وافزود:دودســـتگاه هوادهـــی بلوئـــررزرو بـــرای پکیـــچ 
هـــای تصفیـــه فاضـــالب شـــهرهای طرقبـــه وشـــاندیزخریداری 

وتحویـــل امورمـــی شـــود.وی درادامـــه باتوجـــه بـــه بـــروز مشـــکالت 
اجرایـــی طـــرح تصفیـــه فاضـــالب شـــهرطرقبه قـــول همـــکاری 
پاکـــروان  را داد.علـــی اصغـــر  پیگیـــری موضـــوع   بـــرای   الزم 
-مدیرآبفـــا طرقبـــه شـــاندیز هـــم گزارشـــی ازعملکـــرد یـــک ســـال 
ــارالزم  ــتارتخصیص اعتبـ ــرد وخواسـ ــه کـ ــور را  ارائـ ــته امـ گذشـ
بـــرای اجـــرای عملیـــات پـــروژه هـــای فاضـــالب شـــد. امورآبفـــا 
طرقبـــه شـــاندیزدرحال حاضرحدودپنـــج هزارمشـــترک فاضـــالب 

ــود. ــی شـ ــامل مـ ــترکین آب راشـ ــه 15درصدمشـ داردکـ

ــاندیز بـــرای رفـــع  تصمیـــم جـــدی امورآبفاطرقبـــه شـ
مشـــکل کـــم آبـــی روســـتاها

مدیرامـــورآب وفاضـــالب  طرقبـــه شـــاندیز ازتصمیـــم جـــدی امـــور 
ــتان خبـــرداد. ــتاهای شهرسـ بـــرای رفـــع مشـــکل کـــم آبـــی روسـ
علـــی اصغرپاکـــروان باتوجـــه بـــه مشـــکل کـــم آبـــی دربعضـــی 
ــا اجـــرای  ــالجاری بـ ــتان گفت:ازابتـــدای سـ ــتاهای شهرسـ ازروسـ
طـــرح یکپارچـــه ســـازی ،33روســـتابا جمعیت14هـــزار نفروبیـــش 
ــتای  ــداد 12 روسـ ــده و تعـ ــل امورشـ ــتراک تحویـ از12هزاراشـ

دیگرنیزدرحـــال تحویـــل گیـــری اســـت.
ــداث  ــی واحـ ــم آبـ ــکل کـ ــع مشـ ــرای رفـ ــاز بـ ــورد نیـ ــار مـ وی اعتبـ
بالـــغ بریکصـــد  انتقـــال آب را  مخـــازن جدیدوتوســـعه خطـــوط 
میلیاردریـــال اعـــالم کـــرد و اظهـــار داشـــت: بـــا تعویـــض وتعمیـــر 
عملیـــات  جدید،اجـــرای  مخـــازن  ها،احـــداث  الکتروپمـــپ 
اصـــالح وتوســـعه شـــبکه،احداث ایســـتگاه پمپـــاژآب وحفـــاری 

هـــای جدیدچـــاه آب ، درآینـــده نزدیـــک شـــاهدارائه خدمـــات 
بـــود. خواهیـــم  روستانشـــینان  بـــه  پایدارآبرســـانی 

و  شـــاندیز  آب  تـــوان  افزایـــش  بـــرای  چـــاه  حفـــر 
مجـــاور روســـتاهای 

مجتمـــع  چـــاه  حفـــاری  شـــاندیزازروند  مدیرامورآبفاطرقبـــه 
قربانـــی- کـــه  بازدیـــد  درایـــن  کوثرشـــاندیزبازدیدکرد. 
رئیـــس اداره شاندیزنیزحضورداشـــت،علی اصغرپاکـــروان از 
روندپیشـــرفت فیزیکـــی کارمطلـــع شـــد.وی حفرایـــن چـــاه مجتمـــع 
آبـــی شهرشاندیزوروســـتاهای  تـــوان  افزایـــش  رادرراســـتای 

کـــرد.   مجاورعنـــوان 

تجلیل ازنقش خبرنگاران طرقبه شاندیز

شهرســـتان  مطبوعـــات  هـــای  وخبرگـــزاری  ازخبرنـــگاران 
شـــاندیزتجلیل  شـــاندیزدرامورآبفاطرقبه  طرقبـــه 
شـــد.مدیرامورآبفاطرقبه ازنقـــش وجایـــگاه واالی خبرنـــگاران 
وحرفـــه  شـــغل  کـــه  وافزود:بایدبپذیریـــم  گفـــت  ســـخن 
خبرنـــگاران بـــه مثابـــه روابـــط عمومـــی ها،پراســـترس وســـخت 
ـــگاران واصحـــاب مطبوعـــات  ـــی اصغـــر پاکـــروان ازخبرن اســـت .عل
بدلیـــل انعـــکاس مشـــکالت جامعـــه ونیزپـــل ارتباطـــی مـــردم 
ومســـئولین تشـــکرکردوازآنان خواســـت باقلـــم شـــیوا ودرک 
مســـائل روز،مشـــکالت وکاســـتی هـــا ونیزانتقادهاوقدردانـــی 

کننـــد. رامنعکـــس  مـــردم  هـــای 

فریمان   

درخواســـت فرمانـــدار فریمـــان و پاســـخ مدیـــر عامـــل  
آبفـــا خراســـان رضـــوی 

فرمانـــدار شهرســـتان فریمـــان بـــا مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و 
ــن  ــرد.در ایـ ــو کـ ــت و گـ ــدار و گفـ ــوی دیـ ــان رضـ ــالب خراسـ فاضـ
نشســـت مشـــکالت و وضعیـــت تامیـــن آب شـــرب  شـــهرها و طـــرح 
بـــزرگ آبرســـانی بـــه منطقـــه گردشـــگری ســـد تاریخـــی فریمـــان 
فرمانـــدار  صفایـــی  گرفت.عباســـعلی  قـــرار  بررســـی  مـــورد 
بـــه  آبرســـانی  طـــرح  پیشـــنهاد  جلســـه   ایـــن  در  شهرســـتان 
منطقـــه ســـد فریمـــان را مطـــرح و از آن بـــه عنـــوان یکـــی از طـــرح 
هـــای بـــزرگ و ارزشـــمند آب و فاضـــالب یـــاد کـــرد و خواســـتار 
همراهـــی و مســـاعدت شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی 
 : آبفـــا خراســـان رضـــوی گفـــت  شـــد.در ادامـــه مدیـــر عامـــل 
طـــرح پیشـــنهادی نیـــاز بـــه بررســـی کارشناســـی دارد کـــه نتایـــج 
ایـــن  در  علـــوی  ابراهیـــم  خواهـــد شد.ســـید  اعـــالم  متعاقبـــا 
جلســـه خواســـتار تعییـــن تکلیـــف منطقـــه نعمـــان و شـــریف آبـــاد 
شـــهر فرهـــاد گـــرد شـــد و در ادامـــه جـــذب اعتبـــارات شهرســـتان 
فریمـــان در حـــوزه آب و فاضـــالب مـــورد بحـــث و تبـــادل نظـــر 

قرارگرفـــت.

اصـــالح و توســـعه شـــبکه  روســـتای قلعـــه ســـنگی  
فریمـــان
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شـــبکه توزیـــع روســـتای قلعـــه ســـنگی از مجتمـــع روســـتایی فـــاز 
یـــک امـــام علـــی)ع( شهرســـتان فریمـــان 350 متـــر توســـعه داده 
شـــد .مدیـــر امورآبفـــا فریمـــان گفـــت : بـــا اجـــرای ایـــن عملیـــات  
133 خانـــوار بـــا جمعیـــت 479 نفـــر از آب شـــرب بهـــره منـــد 
شـــدند. موســـی رضایـــی گفـــت: همزمـــان نســـبت بـــه اصـــالح  

ــد. ــدام شـ ــتا اقـ ــن روسـ ــوده در ایـ ــبکه فرسـ ــر شـ 100 متـ

آغـــاز عملیـــات اصـــالح خـــط انتقـــال آب شـــهر قلندرآبـــاد 
فریمان

پمپـــاژ  ایســـتگاه  تاسیســـات  از  فریمـــان  آبفـــا  امـــور  مدیـــر 
ـــردن  ـــگ ک ـــات رین ـــد عملی ـــن بازدی ـــد کرد.طـــی ای قلندرآبادبازدی
مخـــازن 60و200 متـــر مکعبـــی و اصـــالح 100 متـــر خـــط انتقـــال 
ــل  ــره آب  در محـ ــم ذخیـ ــات حجـ ــن عملیـ ــرای ایـ ــد.با اجـ ــاز شـ آغـ
ایســـتگاه پمپـــاژ افزایـــش یافتـــه و فشـــار شـــبکه  تعدیـــل خواهـــد 

شـــد.

ــانی بـــه 1545 خانـــوار  ــاز اول پـــروژه آبرسـ اجـــرای فـ
روســـتایی در شهرســـتان فریمـــان

پـــروژه  آبرســـانی  مدیرامـــور آب و فاضـــالب فریمـــان گفـــت: 
بـــه 1545 خانـــوار روســـتایی در ایـــن شهرســـتان در دو فـــاز 
ــاز  ــرای فـ ــی  در اجـ ــی رضایـ ــه موسـ در دســـت اجراســـت.به گفتـ
نخســـت  پـــروژه ، 900 خانـــوار و در فـــاز دوم  645 خانـــوار از 
نعمـــت آب شـــرب بهداشـــتی برخـــوردار مـــی شـــوند.وی افـــزود:در 
فـــاز اول ســـه روســـتای  عشـــق آباد،لوشـــاب و هـــوس در مجتمـــع  
تقـــی آبـــاد آبرســـانی مـــی شـــوند و در فـــاز بعـــدی هـــم دو روســـتای 
چشـــمه ایـــوب و ســـیاه ســـنگ  تحـــت پوشـــش ایـــن مجتمـــع  قـــرار 
مـــی گیرنـــد.وی اعتبـــار پـــروژه را 36میلیـــاردو 750میلیـــون 
ریـــال از محـــل صنـــدوق توســـعه ملـــی  اعـــالم کـــرد و افـــزود: فـــاز 
اول 95درصـــد و فـــازدوم 20درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی دارد.
ـــان  را   ـــع روســـتایی لوشـــاب فریم ـــه مجتم ـــروژه آبرســـانی ب وی  پ
شـــامل ســـاخت چهـــار بـــاب مخـــزن جمعـــا بـــه ظرفیـــت 800 متـــر 
مکعـــب ، اجـــرا و اصـــالح 10 کیلومتـــر خـــط انتقـــال ، اصـــالح 7,2 

کیلومترشـــبکه توزیـــع  ، نوســـازی 
 230 مـــورد انشـــعاب و چهـــار بـــاب حصـــار کشـــی و  احـــداث 36 

بـــاب حوضچـــه شـــیرآالت اعـــالم کـــرد.

مجتمـــع  انتقـــال  خـــط  لولـــه  اصـــالح  پـــروژه  اجـــرای 
شمشـــیرفریمان کتـــه  روســـتایی 

  600 متـــر از خـــط انتقـــال مجتمـــع روســـتایی کتـــه شمشـــیر 
بـــرداری  بهـــره  مـــدار  وارد  و  اصـــالح   فریمـــان  شهرســـتان 
ــر گفـــت  ــان ضمـــن اعـــالم ایـــن خبـ ــا فریمـ ــور آبفـ شـــد.رییس امـ
:پیـــرو اجـــرای راهکارهـــای رفـــع کمبـــود آب در مجتمـــع کتـــه 
شمشـــیر و انجـــام اقداماتـــی چـــون کشـــف و برخـــورد بـــا انشـــعابات 
غیـــر مجـــاز و  ارتقـــاء تـــوان آبدهـــی چـــاه  و ... ایـــن امـــور اقـــدام 
بـــه اصـــالح خـــط انتقـــال مجتمـــع بـــه طـــول 600 متـــر لولـــه بـــا 
قطرهـــای 160و 110 کـــرد و همزمـــان نســـبت بـــه تغییـــر پمـــپ 
بـــه شـــناور و کالیبـــره کـــردن تاسیســـات برقـــی و مکانیکـــی نیـــز 
اقـــدام شد.موســـی رضایـــی افـــزود: پایـــش مشـــترکین و برخـــورد 
ـــا متعـــارف از اهـــم فعالیـــت هـــای  ـــا  مشـــترکان دارای مصـــارف ن ب
امـــور اســـت کـــه بـــه بهبـــود نســـبی و کاهـــش مشـــکالت تامیـــن آب 

ــد. ــد شـ ــر خواهـ ــیر منجـ ــه شمشـ ــع کتـ ــع در مجتمـ و توزیـ

قوچان   

توســـعه شـــبکه  توزیع آب روســـتای بادخور شهرستان 
قوچان

 مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب  قوچـــان گفـــت: شـــبکه روســـتای 
ســـعادتی  یافت.جـــواد  توســـعه  قوچـــان  بادخورشهرســـتان 
افـــزود: اجـــرای ایـــن پـــروژه در پـــی افزایـــش تعـــداد منـــازل 
مســـکونی و نبـــود شـــبکه توزیـــع مناســـب در دســـتور کار قـــرار 
توزیـــع در  توســـعه  300متـــر شـــبکه  بـــه   نســـبت  و  گرفـــت 

روســـتای بادخوربـــا مشـــارکت اهالـــی اقـــدام شـــد.

پاســـخ رادیویـــی مدیـــر  امـــور قوچـــان بـــه پرســـش هـــای 
آبـــی

برنامـــه زنـــده رادیویـــی صـــدای خراســـان بـــا دعـــوت از فرمانـــدار 
بـــا محوریـــت صرفـــه جویـــی درمصـــرف   ، شهرســـتان قوچـــان 
آب برگـــزار شـــد. در ایـــن برنامـــه  مدیـــر امـــور جـــواد ســـعادتی 
بـــه پرســـش هـــای خبرنـــگار رادیـــو خراســـان رضـــوی پاســـخ  و 
ــهری و  ــوزه شـ ــده در حـ ــام شـ ــات انجـ ــی از خدمـ ــات کاملـ توضیحـ
ـــار روســـتای  ـــدار و دهی ـــه داد.در ادامـــه فرمان روســـتایی را  ارائ
کهنـــه فـــورود شهرســـتان قوچـــان مطالبـــی بیـــان داشـــتند و ســـید 
عبـــاس عـــراده چـــی مســـئول روابـــط عمومـــی امورنیـــز گفـــت: 
روابـــط عمومـــی شـــرکت بـــا برنامـــه ریـــزی مـــدون از ابتـــدای ســـال 

ـــی در مصـــرف آب  ـــه  آمـــوزش راهکارهـــای صرفـــه جوی نســـبت ب
در فضـــای مجـــازی اقـــدام کـــرده اســـت.

کاشمر   

اجرای عملیات تفکیک زون شبکه آب در کاشمر

 مســـئول شـــبکه و اتفاقـــات کاشـــمر از اجـــرای عملیـــات تفکیـــک 
زون  شـــبکه آب ایـــن شهرخبرداد.ســـید مهـــدی عراقـــی زاده 
گفـــت: در اجـــرای ایـــن پـــروژه نســـبت بـــه نصـــب شـــیر فلکـــه 
بـــر روی لولـــه آزبســـت 150 اقـــدام شـــد ، کـــه بـــا بســـتن آن در 
منطقـــه شـــهرک صنعتـــی ارتباطـــی بیـــن دو زون قطـــع مـــی شـــود 
.وی از دیگـــر مزایـــای ایـــن اقـــدام را تعدیـــل فشـــار صنعتـــی و 
ـــه شـــبکه روســـتایی  ذکـــر کـــرد و افـــزود  امـــکان آبدهـــی آســـان ب
:عملیـــات نصـــب شـــیرفلکه ســـاعت 6 صبـــح شـــروع شـــد و  7:30 

بـــه پایـــان رســـید.

دیـــدار مدیـــر امـــور کاشـــمر بـــا فرمانـــدار و امـــام جمعـــه 
کوهســـرخ

مدیـــر امـــور کاشـــمر بـــا فرمانـــدار و امـــام جمعـــه کوهســـرخ دیـــدار 
کرد.علـــی رضـــا عباســـی در ایـــن دیدارهـــای جداگانـــه گزارشـــی 
و روســـتای  بخـــش آب شـــهری  هـــای  چالـــش  و  هـــا  کمبـــود  از 
شهرســـتان کوهســـرخ را  ارائـــه داد و فعالیـــت هـــای انجـــام شـــده 
از زمـــان ادغـــام شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب روســـتایی و شـــهری 
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را بیـــان کـــرد . رمضانـــی فرمانـــدار کوهســـرخ هـــم خواســـتار 
رفـــع مشـــکالت آبـــی در منطقـــه شـــد و آمادگـــی فرمانـــداری جهـــت 
همـــکاری در ایـــن خصـــوص را اعـــالم کـــرد .مدیـــر امـــور آب و 
فاضـــالب کاشـــمر نیـــز برهمـــکاری روحانیـــت در ایجـــاد فرهنـــگ  
مصـــرف بهینـــه آب بـــرای رفـــع چالـــش هـــای آبـــی  منطقـــه تاکیـــد 
کرد.حجـــت االســـالم رضایـــی همچنیـــن خواســـتار تـــالش بیشـــتر 
ـــه مـــردم  کوهســـرخ شـــد . ـــرای خدمـــات رســـانی بیشـــتر ب امـــور ب

گناباد   

بازدیـــد دانشـــجویان ازتاسیســـات آب وفاضـــالب امـــور 
گناباد

ازتاسیســـات  گنابـــاد  آزاداســـالمی  دانشـــگاه  دانشـــجویان   
امـــورآب وفاضـــالب ایـــن شهرســـتان باروندآبرســـانی وتصفیـــه 
دانشـــجویان   ، بازدیـــد  کردند.درایـــن  بازدیـــد  فاضـــالب 
 ، تاسیســـات  دور  ازراه  کنتـــرل  سیســـتم  باحضوردرمرکـــز 
آزمایشـــگاه ، ایســـتگاه پمپاژوتصفیـــه خانـــه فاضـــالب شـــهرک 
امـــام رضـــای ایـــن شـــهر باچگونگـــی تامیـــن وتوزیـــع آب ، انجـــام 
آزمایشـــات میکروبـــی وشـــیمیایی ومراحـــل تصفیـــه فاضـــالب 
آشـــنا شـــدند و توســـط کارشناســـان امـــور بـــه پرســـش هـــای 

شـــد. داده  پاســـخ  دانشـــجویان 

رفع کاهش فشاروکمبودآب روستای بهاباد گناباد

 بـــا اجـــاره قنـــات  مشـــکل کاهـــش فشـــاروکمبودآب درروســـتای 
بهابادگنابـــاد مرتفـــع شـــد.

هـــادی حیـــدری نیـــا مدیـــر امـــورآب وفاضـــالب گنابـــاد گفـــت: 
باتوجـــه بـــه کاهـــش فشـــار وکمبـــودآب درروســـتای بهابـــاد بـــا 
اتصـــال موقـــت انشـــعاب بـــرق مشـــکل کمبـــودآب درایـــن روســـتا 

ــد. ــع شـ مرتفـ

ـــهر  ـــات آب ش ـــد درتاسیس ـــن جدی ـــرزن آنالی ـــب کل نص
گنابـــاد

 بـــا نصـــب کلـــرزن آنالیـــن جدیـــد درمحـــل مخـــازن ذخیـــره آب 
گنابـــاد، میـــزان کلردرســـطح شـــهر درحـــد مطلـــوب  قرارگرفـــت. 
ــا  ــت: بـ ــر گفـ ــن خبـ ــالم ایـ ــاد بااعـ ــالب گنابـ ــورآب وفاضـ ــر امـ مدیـ
توجـــه بـــه اینکـــه سیســـتم کلرزنـــی آنالیـــن درشـــهرگناباد چندیـــن 
ســـال درمداربهـــره بـــرداری بـــود اقـــدام بـــه خریـــد دســـتگاه 
جدیـــد بـــا اعتبار500میلیـــون ریـــال شـــد.هادی حیـــدری نیـــا 
افـــزود: بـــا بهـــره بـــرداری ازایـــن سیســـتم  میـــزان کلـــر باقیمانـــده 

ــهر درحـــد مطلـــوب قرارگرفـــت. ــبکه شـ در شـ

یـــک موفقیـــت دیگـــر بـــرای فیلـــم تشـــنه بـــه کارگردانـــی 
مدیـــر امـــور گنابـــاد 

ــر  ــا مدیـ ــادی حیـــدری نیـ ــه کارگردانـــی هـ ــنه بـ ــاه  تشـ فیلـــم کوتـ
امـــورآب وفاضـــالب گنابـــاد درجشـــنواره کویـــر وزندگـــی موفـــق بـــه 
کســـب لـــوح تقدیـــر بهتریـــن فیلـــم داســـتانی جشـــنواره وجایـــزه 
باهـــدف  وزندگـــی  کویـــر  شد.جشـــنواره  ریالـــی  میلیـــون   10
شناســـاندن ابعـــاد مختلـــف زندگـــی درمناطـــق کویری)مواهـــب 
هـــای  زیبایـــی  وبیـــان  ورســـوم  وآداب  فرهنـــگ   ، خـــدادادی 
زندگـــی انســـان( بـــه صـــورت منطقـــه ای وباحضـــور 9 اســـتان 
ذکراســـت  برگـــزار شد.شـــایان  طبـــس  درشهرســـتان  کشـــور 
ـــز درســـال 93 درجشـــنواره  ـــن نی ـــاه تشـــنه پیـــش ازای ـــم کوت فیل
ـــن  ـــوان بهتری ـــه کســـب عن ـــان موفـــق ب ـــوه هـــای آب اصفه ـــی جل مل
بخـــش  برگزیـــده  فیلـــم  عنـــوان  بـــه   96 ودرســـال  فیلمنامـــه 
محیـــط زیســـت وبحـــران آب درنهمیـــن جشـــنواره فیلـــم وعکـــس 
خراســـان رضـــوی موفـــق بـــه کســـب دیپلـــم افتخـــار وجایـــزه نقـــدی 

شـــده بـــود.

تقدیر مدیر امورگناباد   ازخبرنگاران

مدیـــر امـــورآب وفاضـــالب گنابـــاد درمراســـم گرامیداشـــت هفتـــه 
شهرســـتان  ایـــن  نـــگاران  وروزنامـــه  ازخبرنـــگاران  خبرنـــگار 
تقدیـــر کرد.درایـــن مراســـم کـــه باحضـــور ائمـــه جمعـــه شهرســـتان 
ومســـئولین ادارات انجـــام شـــد، هـــادی حیـــدری نیـــا بـــا اهـــدا لـــوح 
از اطـــالع رســـانی بـــه موقـــع وهمـــکاری خبرنـــگاران بـــا امـــورآب 

وفاضـــالب گنابـــاد قدردانـــی کـــرد.
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بـــا بررســـی هـــای انجـــام شـــده و تاییـــد مدیـــر عامـــل آبفـــا 
خراســـان رضـــوی  میثـــم شـــریعت از امـــور آب و فاضـــالب 
ـــر تیرمـــاه 99 ایـــن شـــرکت  ـــه عنـــوان همکاربرت ـــاد ب تایب
مطابـــق شـــاخص هـــای جدیـــد جشـــنواره شـــهید رجایـــی معرفـــی 

شد.
در همیـــن رابطـــه  لـــوح تقدیـــر بـــا امضـــای مدیریـــت عامـــل و 
هدیـــه ایشـــان ) كاالی ایرانـــی( بـــا هماهنگـــی دفتـــر توســـعه 

مدیریـــت و تحقیقـــات بـــه نامبـــرده اهـــداء شـــد.

 معرفی همکار برترآبفا 
خراسان رضوی در  تیرماه 99
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پاســـخگویی مناســـب بـــه مـــردم از اولویـــت هـــای شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان خراســـان رضـــوی اســـت. از 
ایـــن رو بـــا پیگیـــری مدیرعامـــل شـــرکت و معاونـــت منابـــع انســـانی و تحقیقـــات و همچنیـــن حمایـــت شـــرکت 
مهندســـی آب و فاضـــالب کشـــور در راســـتای اصـــالح ســـاختار پـــس از طـــرح یکپارچـــه ســـازی، تشـــکیل دفتـــر 

بازرســـی و پاســـخگویی بـــه شـــکایات تصویـــب و از خـــرداد مـــاه ســـال جـــاری ابـــالغ شـــد.
بـــا مـــردم، شـــنونده   در ایـــن راســـتا مدیرعامـــل شـــرکت در تاریـــخ 1399/03/07 طـــی ارتبـــاط برخـــط 

درخواســـت هـــا و شـــکایات مردمـــی از طریـــق ســـامانه ارتبـــاط مـــردم و دولت)ســـامد( بودنـــد.
ــامانه ســـامد،  ــا شـــکایت در بســـتر 3 سـ گفتنـــی اســـت در 4 ماهـــه نخســـت ســـال تعـــداد 150 درخواســـت یـ
شـــرکت مهندســـی آبفـــای کشـــور و بازرســـی ثبـــت شـــده کـــه 52درصـــد  در ارتبـــاط بـــا شـــهرها و 48درصـــد در 
ارتبـــاط بـــه روســـتاها بـــوده اســـت.از ایـــن تعـــداد بـــا پیگیـــری هـــای صـــورت گرفتـــه در قالـــب یـــک برنامـــه مـــدون 
ـــه پاســـخ مثبـــت شـــده و 7 مـــورد نیـــز قابلیـــت اقـــدام نداشـــته اســـت. و منظـــم، تعـــداد 143 مـــورد منجـــر ب

گـــذرد  مـــی  مـــن  ذهـــن  از  همیشـــه  ســـوال  یـــک 
واطمینـــان دارم کـــه ایـــن ســـوال بصـــورت یـــک ابهـــام  
ــتگان  ــوص بازنشسـ ــکاران بخصـ ــتر همـ ــن بیشـ درذهـ

چـــرا؟ نیزوجـــود داردکـــه 
مرتبـــط  هـــای  صنـــدوق  از  وبازرســـی  نظـــارت  هیـــچ 
بـــا شـــرکت یـــا شـــخصیت هـــای حقوقـــی وابســـته بـــه 

شـــرکت انجـــام نمـــی شـــود.
ـــد  ـــاق بیفت ـــی اتف ـــه همیشـــه تخلف ـــه نیســـت ک ـــن گون ای
تـــا پـــای بازرســـی ورســـیدگی بـــه میـــان آیـــد شـــاید 
کـــه هیـــچ فعالیتـــی قابـــل  باشـــد  ایـــن جملـــه آشـــنا 
مدیریـــت نیســـت مگـــر اینکـــه انـــدازه گیـــری شـــود 
اینکـــه  مگـــر  شـــود  نمـــی  ارزیابـــی  فعالیتـــی  وهیـــچ 
انـــدازه گیـــری شـــود در واقـــع هرفعالیتـــی کـــه قابـــل 
ـــل  ـــا قاب ـــی شـــود ت ـــدازه گیـــری اســـت بایســـتی ارزیاب ان

مدیریـــت باشـــد.
حـــال ایـــن ســـوال شـــکل مـــی گیـــرد : ارزیابـــی وبررســـی 
هـــای  وشـــخصیت  هـــا  صنـــدوق  عملکـــرد  وضعیـــت 

حقوقـــی وابســـته بـــه شـــرکت چـــه مـــی شـــود؟ 
درمـــورد کانـــون بازنشســـتگان کـــه از مهمتریـــن ایـــن 
ـــزارش  ـــون گ ـــا کن ـــا ت شـــخصیت هـــای حقوقـــی اســـت آی
تفصیلـــی از فعالیتهـــای انجـــام شـــده از محـــل منابـــع 

کســـب نمـــوده ارائـــه نمـــوده اســـت؟
آیـــا شـــخصی از همـــکاران شـــرکت مـــی توانـــد اعـــداد 
وارقامـــی کـــه در ایـــن کانـــون بـــه عنـــوان گـــردش مالـــی 
در حســـاب هـــا مـــورد بهـــره بـــرداری در انجـــام فعالیتهـــا 
قـــرار مـــی گیـــرد را بـــه ریـــز مـــورد بررســـی قـــرارداده 
ـــان انجـــام مـــی شـــود؟ ـــای اطمین ـــر مبن ـــا همـــه امـــور ب ی

آیـــا گـــردش مالـــی صنـــدوق مهـــر آبفـــا وترتیـــب اولویـــت 
هـــای موجـــود تـــا کنـــون مـــورد بازرســـی ورســـیدگی 
قـــرار گرفتـــه  اســـت وخیلـــی از ایـــن مـــوارد کـــه در 
شـــرکت وجـــود داردوهیـــچ یـــک از ذینفعـــان از ریـــز 
فعالیـــت هـــای آن اطـــالع دقیـــق نـــدارد وشـــاید اینگونـــه 
ـــچ گاه  ـــی هی ـــه دالیل ـــه ب ـــراوان باشـــد ک ـــز ف ســـواالت نی

پرســـیده  ویـــا پیگیـــری نمـــی شـــود....

سخن همکار:
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ـــا َو  ـــْدُع َأبْناءَن ـــْوا نَ ـــْل َتعاَل ـــمِ َفُق ـــَن الِْعْل ـــا جـــاءَک ِم ـــِد م ـــْن َبعْ ـــِه ِم ـــک ِفی ـــْن َحاَجّ َفَم
ـــَت  ـــْل َلعَْن ـــْل َفَنْجَع ـــَمّ نَْبتَِه ـــْم َو نِســـاءَنا َو نِســـاءَکْم َو َأنُْفَســـنا َو َأنُْفَســـکْم ُث َأبْناءَک

ـــَن ـــی الْکاِذِبی اهللَِّ َعَل
پـــس هـــر کـــه بـــا تـــو، پـــس از علـــم و دانشـــی کـــه بـــه تـــو رســـیده اســـت، در 
مـــورد او) عیســـی( بـــه ســـتیز و محاّجـــه برخیـــزد )و از قبـــول حـــّق شـــانه خالـــی 
کنـــد( بگـــو: بیائیـــد پســـرانمان وپســـرانتان وزنانمـــان وزنانتـــان وخودمـــان 
ـــه  ـــم، بعـــد) ب ـــان را بخوانی ـــان اســـت( و خودت ـــه خودم ـــه منزل را )کســـی کـــه ب

درگاه خـــدا( مباهلـــه و زاری کنیـــم و لعنـــت خـــدا را بـــر دروغگویـــان قـــرار 
ـــای بازکـــردن دســـت هـــا  ـــه معن ـــل« از ریشـــۀ» ابتهـــال« ب دهیـــم. واژۀ» نَبتَه
و ارنـــج هـــا بـــراي دعـــا، بســـوی اســـمان اســـت. ایـــن آیـــه، بـــه آیـــۀ مباهلـــه 
معـــروف گشـــته اســـت. مباهلـــه، یعنـــی توّجـــه و تضـــّرع دو گـــروه مخالـــف 
یکدیگـــر، بـــه درگاه خـــدا و تقاضـــای لعنـــت و هالکـــت بـــراي طـــرف مقابـــل کـــه 

از نظـــر وی اهـــل باطـــل اســـت.

1 . لبخنـــد همـــه عضـــالت صـــورت را آرام مـــی کنـــد و زنجیـــره ای از واکنـــش 
هـــای عصبـــی را کنـــار مـــی زنـــد و موجـــب مـــی شـــود کـــه احســـاس لـــذت بخشـــی 

پیـــدا کنـــی )احســـاس آرامـــش( .
ــه  ــرای آن کـ ــا آرامـــش بخـــش اســـت؟ بـ ــی هـ ــه ماهـ ــردن بـ ــگاه کـ ــرا نـ 2 . چـ
ماهـــی هـــا، آرام حرکـــت مـــی کننـــد و مهـــم تـــر از آن، آرام تنفـــس مـــی کننـــد 

و نـــگاه بـــه آن هـــا، مثـــل نـــگاه کـــردن بـــه منظـــره دریاســـت .
ــای  ــر دو از پادزهرهـ ــاده روی، هـ ــدن و پیـ ــد! دویـ ــرای آرامـــش بدویـ 3 . بـ
ـــد . کار ســـاده ای اســـت و آموزشـــی  ـــی ان ـــا فشـــارهای عصب ـــه ب ـــی مقابل واقع
خـــاص نیـــز الزم نـــدارد و شـــما در دویســـت متـــر اول، متوجـــه تاثیـــرات 

ــد . ــد شـ مطلـــوب آن خواهیـ
4 . بـــه صـــدای تنفـــس خـــود توجـــه کنیـــد; وقتـــی در حـــال ورود بـــه جهنـــم 
عصبانیـــت هســـتید، چنـــد لحظـــه بـــه صـــدای دم و بـــازدم خـــود خـــوب و دقیـــق 

گـــوش فـــرا دهیـــد و بدانیـــد وقتـــی واقعـــا صـــدای تنفـــس خـــود را مـــی 
ــت . ــدان دور نیسـ ــما چنـ ــنوید، آرامـــش از شـ شـ

5 . اگـــر تمریـــن دســـت یابـــی بـــه آرامـــش را در یـــک جـــای خاصـــی مثـــل 
نیمکـــت یـــک پـــارک یـــا یـــک صندلـــی راحتـــی انجـــام مـــی دهیـــد، خیلـــی زود 
ـــد و احساســـاتی آرام بخـــش، شـــما را  ـــر ناخـــودآگاه شـــما عـــادت مـــی کن ضمی
بـــا آن جـــای خـــاص مرتبـــط کنـــد . فقـــط و فقـــط بـــه آن مـــکان خـــاص روی آوریـــد 

و آرامـــش را بـــه دســـت آوریـــد .
6 . پیـــش از ایـــن، وقتـــی تحـــت فشـــار روحـــی قـــرار مـــی گرفتیـــد، بـــه طـــور 
ناخـــودآگاه ابـــروان خـــود را مالـــش مـــی دادیـــد; امـــا از ایـــن بـــه بعـــد، کامـــال 
آگاهانـــه ایـــن کار را انجـــام دهیـــد; زیـــرا طبـــق اصـــول طـــب فشـــاری، نقـــاط 
ــه  ــا بـ ــا مالـــش دادن آن هـ ــرار دارد و بـ ــروان قـ ــا روی ابـ ــش مـ ــش بخـ آرامـ

طـــرف داخـــل، آرامـــش بـــه مـــا بـــر مـــی گـــردد .

7 . نگرانـــی هـــای خـــود را بنویســـید; جـــای شـــگفتی اســـت کـــه چطـــور بســـیاری 
از نگرانـــی هـــای شـــما رفـــع مـــی شـــود; وقتـــی آن هـــا را روی قطعـــه ای کاغـــذ 
مـــی نویســـید . آن گاه امـــکان وقـــوع آن هـــا را بررســـی کنیـــد; خواهیـــد دیـــد 

کـــه از هـــر ده مـــورد نـــه مـــورد آن نامحتمـــل اســـت .
8 . مهـــم نیســـت چـــه اعتقـــادی داریـــد; مـــکان هـــای مذهبـــی ماننـــد معابـــد 
و مســـاجد، جاهایـــی فـــوق العـــاده آرامـــش بخـــش هســـتند . یـــک گوشـــه را 
انتخـــاب کنیـــد و بنشـــینید و مجـــذوب فضـــای پرآرامـــش و پرســـکونی شـــوید 

ـــراود . ـــن مـــکان مـــی ت ـــه از ای ک
9 . اگـــر مـــی خواهیـــد احســـاس آرامـــش داشـــته باشـــید، میـــوه و ســـبزیجات 

تـــازه بیشـــتر مصـــرف کنیـــد و رژیـــم غذایـــی خـــود را تعدیـــل نماییـــد .
ــادی  ــا شـ ــه بـ ــر لحظـ ــان هـ ــد; آنـ ــا بیاموزیـ ــه هـ ــی را از بچـ 10 . آرامـــش جویـ
کوچکـــی، شـــاد مـــی شـــوند; ســـعی کنیـــد چنیـــن باشـــید و حتمـــا مـــی توانیـــد .

1 . فکـــر کنیـــد چنـــد هفتـــه دیگـــر بیشـــتر زنـــده نیســـتید; آن وقـــت چـــه کار 
ـــه  ـــی از هم ـــگ مـــی شـــود; چـــه کارهای ـــرای چـــه کســـی تن ـــان ب ـــد؟ دلت ـــی کنی م

ـــد . ـــه آن هـــا بپردازی ـــد; حـــاال ب مهـــم ترن
2 . همیشـــه جـــوان باشـــید; تحقیقـــات دانشـــمندان نشـــان مـــی دهـــد کـــه در 
ســـن 60 ســـالگی، فقـــط ســـاالنه یـــک درصـــد از گنجایـــش ذهنـــی انســـان کـــم 

ـــا نیـــروی ذهنـــی، خـــود را جـــوان نگـــه داریـــد . مـــی شـــود; پـــس ب
ـــزی  ـــا برنامـــه ری ـــد و ب ـــه کنی ـــد، فهرســـتی تهی ـــی کـــه داری 3 . از تمـــام کارهای
ـــه ایـــن صـــورت از  ـــان را انجـــام دهیـــد; ب در فرصـــت هـــای مناســـب، کارهایت

ـــد . ـــی کنی ـــر اســـتفاده م ـــان بهت ـــه هایت لحظ
4 . فقـــط خودتـــان باشـــید; وقتـــی کـــه غلـــو مـــی کنیـــد و ســـعی مـــی کنیـــد کســـی 

باشـــید کـــه نیســـتید، مطمئـــن باشـــید کـــه مـــردم مـــی فهمنـــد و بهتریـــن 
تاثیـــری کـــه مـــی توانیـــد بگذاریـــد، زمانـــی اســـت کـــه خودتـــان هســـتید .

5 . موفقیـــت هـــای خـــود را جشـــن بگیریـــد; تشـــخیص هـــر موفقیـــت در 
جـــای خـــود، احســـاس رضایـــت را در مـــا تقویـــت مـــی کنـــد و مـــا را بـــه ســـوی 
ــا هـــر موفقیـــت،  پیـــروزی راهنمایـــی مـــی نمایـــد . اگـــر فقـــط ســـعی کنیـــم بـ
هـــدف بعـــدی را نزدیـــک تـــر کنیـــم، فرامـــوش مـــی کنیـــم کـــه انســـان موفقـــی 

هســـتیم و ممکـــن اســـت خســـته شـــویم .
6 . ایـــن عبـــارت تاکیـــدی را بگوییـــد: مـــن الیـــق خوشـــبختی ام; ایـــن را 
بگوییـــد، بخوانیـــد و فریـــاد بزنیـــد . خوشـــبخت بـــودن، جزئـــی از وجودانســـان 
اســـت; کافـــی اســـت آن را بـــاور و احســـاس کنیـــم . بـــرای چیزهایـــی کـــه 

ــید . ــکرگزار باشـ ــد، شـ داریـ
7 . مـــا هنـــر تحســـین زندگـــی خـــود را فرامـــوش کـــرده ایـــم; بیشـــتر بـــه 
چیزهـــای فکـــر کنیـــد کـــه داریـــد; نـــه آنهایـــی کـــه نداریـــد . اگـــر بـــه زیبایـــی 
هـــای زندگـــی نـــگاه کنیـــد، زندگـــی بـــه تجربـــه زیبایـــی تبدیـــل خواهـــد شـــد .
توانایـــی  بـــا  موجوداتـــی  هســـتیم;  انگیـــزی  شـــگفت  موجـــودات  مـــا   .  8
ـــارض شـــدید و  ـــار تع ـــم . هـــر وقـــت دچ ـــی خبری ـــب از آن هـــا ب ـــه اغل ـــی ک های
ندانســـتید از چـــه کســـی کمـــک بگیریـــد، آرام نفـــس بکشـــید و چشـــمانتان 
را ببندیـــد; مشـــکل رادر ذهـــن خـــود طـــرح کنیـــد و بـــرای حـــل آن، از آگاهـــی 
ـــد; کمـــک در همـــان نزدیکـــی  ـــاز کنی ـــد . چشـــمانتان را ب ـــی کمـــک بگیری درون

هـــا اســـت .

مباهله در قرآن

10 نکته درباره آرامش

8 نکته برای زندگی بهتر



افقی:    

تشک   .3 2.همدم-ملیح  گیاهی  عصاره   - 1.چاپگر 
موس-آبشش–مرتجع الستیکی 4.مار عینکی-ارباب 
عرب  کس–عزیز  دو  میان  دوستی  خوردن  هم  5.به 
ژیمناستیک رشته  اصلی  حرکات  از  حمام–   6.دریاچه 
7.  پسر ابراهیم )ع(- یک دوره خورشیدی 8.مساوی- 
نوعی پارچه ضخیم 9. تخم شپش–تمامیت 10.دفاع 
12.نوعی  نقاب  11.کالغ-  فوتبال-کوره-شالوده 

دوخت درز جامه- ییالق

عمودی:

بزرگ-  طبل  2.زیرک-  هوایی  مخمصه–اتوبوس   .1
 .4 شخص  کجی–کاشی-  دهان  3.حرف  تردید 
حیله-  .5 یقه  نوعی  ساوه-  خویشاوندی–سوغات 
 .7 بید  های  گونه  از  سفید–یکی  6.ابر  گیاهی  پارچه 
نابهنجار–  نشانی 8. سخن پردازی-آفت 9.زهرآگین– 
تاج- موکت وطنی 10.صدمه-دهان دره–برگ برنده 
بسیار  آلمانی–  فوتبال  باشگاه  جدول-  11.ویتامین 

12. معروف-  باری مخزنی

جدول  کلمات متقاطع
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تعداد خبر ارسالی مرداد 99شرکت / امور

6باخرز

0بجستان

0بینالود

1بردسکن 

12تایباد

0تربت جام

22تربت حیدریه

0جغتای

0جوین

0چناران

3خلیل آباد

11خواف

4خوشاب

0داورزن

2درگز

4رشتخوار

0زاوه

19سبزوار

32ستاد

9سرخس

0صالح آباد

17طرقبه شاندیز

27فریمان

0فیروزه

0فیض آباد

3قوچان

4کاشمر

0کالت

0گلبهار

15گناباد

13نیشابور
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99تعداد خبر ارسالی مرداد 

٩٩تعداد خبر ارسالی مرداد 



انتصاب-تسلیت-تقدیر- تولد
انتصابات   

علی شادمهری    رئیس اداره درآمد و وصول مطالبات
احمداسماعیل زاده عسلی  رئیس اداره انشعابات خاص
حسن فتحی شهری   رئیس گروه منابع انسانی

رئیس اداره حفاظت پرسنلی حمید نامداراحمدآباد   
رئیس گروه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل محسن تشکری ابوالقاسمی  

عضو اصلی هیئت مدیره آبفا نیشابور محدسلطانی    
محمود اسماعیلی منظری   عضو علی البدل هیئت مدیره آبفا تربت حیدریه

احمدپژوهان    رئیس گروه طراحی و نوسازی ساختمان و ابنیه)فاضالب(
علی ذوقی کاخکی   رئیس گروه نصب و ساماندهی انشعابات آب

حمزه منظم وطن دوست   رئیس اداره خدمات مشترکین
رئیس گروه بودجه  ملیحه رضایی    

رئیس گروه کنترل پروژه سعید بنائی فر   
محمدناصری    رئیس اداره بازرسی و کنترل کیفیت کاال

مدیر دفترحقوقی و قراردادها سیدجوادعافیت   
سرپرست گروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست محسن افراسیابی   

سرپرست اداره حفاظت فیزیکی محسن شعبانی عطار   
سیدمهدی راشدی   کارشناس مسئول هماهنگی حوزه معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب

مدیر امور آبفای جغتای علی یعقوبی    
رئیس گروه برنامه ریزی طرح امیرصادق زاده شیرازی  

سرپرست آبفا رباط سنگ سهیل حسنی    
سرپرست آبفا کدکن عبدیان     

نشریه پیام آبفا برای همکاران گرانقدر آرزوی موفقیت دارد.

تسلیت   
علی رضا اخویان مدیر عامل آبفای نیشابور به واسطه در گذشت پدر محترمشان   

آقای محسن ناصری همکار ستاد به واسطه درگذشت مادر وپدر محترمشان  
آقای حجت ا... الهی همکار ستاد به واسطه درگذشت پدر محترمشان  

نشریه پیا آبفا برای همکار محترم صبر وشکیبایی وبرای آن مرحوم رحمت الهی آرزو دارد.  

درگذشت   
همکاران بازنشسته امور آبفای تربت جام  ̀ نورالدین جامی وغالم احمد شیخ احمدی    

نشریه پیام آبفا برای آن مرحوم رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد  

 تقدیر   
تقدیر رئیس دادگستری تایباد از علی محمدنجفی مسئول امور حقوقی آبفای تایباد

بازنشسته    
همکار امور خلیل آباد  علی رضا محمدزاده     

نشریه پیام آبفا برای این همکار محترم سالمت وطول عمر آرزو دارد  

تولد   
همکارامور سرخس تولدیاسمن زهرا قربانی  فرزند آقای قربانی    

نشریه پیام آبفا تولد نوگل تازه شکفته را تبریک عرض می نماید  
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