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جنبش هـــای   بی نظیرتریـــن  از  یکـــی  حســـین  جنبـــش 
ـــا کنـــون در زمینـــه دعوت هـــای  دینـــی  ـــه ت ـــت  کـ تاریخـــی اسـ
وهیـــچ  اســـت  یافتـــه  قلیـــان  سیاســـی  نهضت هـــای   یـــا 
ـــه از حرکـــت وشـــور و شـــعور  نقطـــه ای در هویـــت هســـتی نیســـت کـ
عاشـــورایی خالـــی باشـــد دولـــت امـــوی پـــس از ایـــن جنبـــش بــــه قـــدر 
نیـــاورد ومنقـــرض شـــد . یـــک انســـان طبیعـــی هـــم دوام  عمـــر 
ـــه الســـام  ان  ـــام  امـــام حســـین علی مهمتریـــن اصـــل  جاودانگـــی قی
ــای  ــام عشـــق های  کوچک تـــر را بــــه پـ ــر مـــرد تمـ اســــت کــــه ایـــن ابـ
ـــوان تصورکـــرد ریخـــت و ان عشـــق  ـــه مـــی ت ـــزرگ تریـــن عشـــقی کـ ب
ویـــاران  رشـــید  وفرزنـــدان  حســـین  امـــام  درس  بـــودو  خـــدا 
ـــا،  ـــه در دنی ـــت کـ صدیقـــش و هـــر قهرمـــان شـــهید دیگـــری ایـــن اسـ
اصـــول بـــی بدیـــل و ابـــدی یکتـــا پرســـتی ،آزادگـــی وعدالـــت همـــواره 

وجـــوددارد وتغییر ناپذیراســـت و همچنیـــن مـــی رســـاند کـــه راز 
جاودانگـــی ایـــن اصـــول در ایـــن اســـت کـــه همـــواره در کشـــاکش 
وقایـــع تاریخـــی  انســـانهای آزاده ای بـــوده وهســـتند کـــه بـــدون 
دلبســـتگی هـــای مـــادی ازعزیزتریـــن ســـرمایه هـــای خـــود همچـــون  
خـــون خـــود  وعزیـــزان خـــود گذشـــته انـــد وبـــا خلـــق حماســـه هـــای بـــی 
بدیـــل مهمتریـــن مفاهیـــم انســـان ســـاز وبشـــری را متجلـــی نمـــوده 
ـــا  ـــد  ثمـــره ایـــن از خـــود گذشـــتن وآبیـــاری نهـــال پـــاک انســـانیت ب ان
ـــازه  ـــاک هـــر شـــهید میـــوه شیرینیســـت کـــه کام همـــگان را ت خـــون پ
ومعطـــر  میســـازد.نام حســـین وراه او هیچـــگاه وبـــا هیـــچ ترفنـــدی 
در طـــی اعصـــار کـــم رنـــگ نشـــده وتـــا زمیـــن وزمـــان باقیســـت 
عاشـــقان آن حضـــرت گـــرد شـــمع منـــور اندیشـــه هـــای او بســـان 

پروانه ای عاشق پروبال میسوزند.

تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست
ز قیام تو پیام تو عیان است هنوز

همه ماه است محرم ، همه جا کرب و بالست
در جهان موج جهاد تو روان است هنوز . . .

سخن سردبیر
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همزمـــان بـــا گرامـــی داشـــت هفتـــه دولـــت)دوم لغایـــت 
شـــرب  آب  حـــوزه  در  19پـــروژه  شـــهریورماه(  هشـــتم 
خراســـان  اســـتان  12شهرســـتان  روســـتاهای  و  شـــهرها 

رضوی بهره برداری و کلنگ زنی شد.
ـــن  ـــا اعـــام ای مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی ب
خبـــر اظهـــار داشـــت: ایـــن پـــروژه هـــا کـــه شـــامل آبرســـانی، برقرســـانی 
و اجـــرای خطـــوط انتقـــال، حفـــر چـــاه ، حصارکشـــی و محوطـــه ســـازی 
چـــاه، اصـــاح شـــبکه ، ســـاخت مخـــزن ذخیـــره  ،  آب شـــیرین کـــن و 

توســـعه جایـــگاه هـــای برداشـــت آب مـــی باشـــند در شهرســـتان هـــای 
بجســـتان، فریمـــان ، کاشـــمر، تربـــت حیدریـــه، چنـــاران ، صالـــح آبـــاد، 
گنابـــاد، تربـــت جـــام ، زاوه ،  داورزن ، نیشـــابور و خـــواف  افتتـــاح و یـــا 
ـــروژه  ـــن تعـــداد پ ـــار ای ـــوی اعتب ـــم عل ـــی شـــدند. ســـید ابراهی عملیات
را 568میلیـــارد و 700میلیـــون ریـــال اعـــام کـــرد و گفـــت: ازایـــن 
تعـــداد  11 پـــروژه بـــا اعتبـــار 92میلیـــارد و 700میلیـــون ریـــال 
ــد  ــروژه  جدیـ ــرای 8 پـ ــرای اجـ ــم بـ ــال هـ ــارد ریـ ــاح و 476میلیـ افتتـ

ـــی شـــد. ـــگ زن ـــه کلن ـــن هفت ـــه در ای لحـــاظ شـــده اســـت  ک
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در خراسان رضوی افتتاح و کلنگ زنی شد

3



ماهنامه اطالع رسانی داخلی 

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی شمــــاره 159،شهریور ماه 1399

ــبکه  ــعه شـ ــرداری و توسـ ــره بـ ــر بهـ ــر دفتـ مدیـ
انتقـــال فاضـــاب  هـــای جمـــع آوری و خطـــوط 
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی از 
خانـــه  تصفیـــه  واحـــد  چهـــار  انـــدازی  راه  و  احـــداث 
فاضـــاب در دولـــت تدبیـــر و امیـــد در ایـــن اســـتان 

خبرداد.
ابوالفضـــل ســـالمی ایـــن شـــهرها را طرقبـــه ، شـــاندیز، 
گنابـــاد و گلبهـــار معرفـــی کـــرد و اظهـــار داشـــت: تصفیـــه 
خانـــه گلبهـــار 30هـــزار متـــر مکعـــب در شـــبانه روز 

ظرفیـــت دارد و در ســـه شـــهر دیگـــر هـــم پکیـــج تصفیـــه 
خانـــه جمعـــا بـــا ظرفیـــت چهارهـــزار مترمکعـــب احـــداث 
شـــده اســـت. وی بـــا بیـــان اینکـــه 100درصـــد فاضـــاب 

تولیـــد شـــده دراســـتان تصفیـــه مـــی شـــود. 
افـــزود: در ســـال جـــاری  هفـــت میلیـــون مترمکعـــب 
 ، فاضـــاب  شـــبکه  دارای  شـــهر  هفـــت  در  فاضـــاب 
بـــه  خانـــه  تصفیـــه  هفـــت  در  و  آوری  جمـــع   ، تولیـــد 
ظرفیـــت حـــدود 58هـــزار مترمکعـــب تصفیـــه شـــده 

اســـت.
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 احداث 4 واحد تصفیه خانه فاضالب 
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فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
جداگانـــه  نامـــه  دو  در  رضـــوی  خراســـان 
انتصـــاب مدیـــر كل جدیـــد دفتـــر برنامـــه 
ــی  ــط عمومـ ــر روابـ ــر كل دفتـ ــا و مدیـ ــرح هـ ــزی طـ ریـ
وارتباطـــات مردمـــی شـــركت مهندســـی آب وفاضـــاب 

کشور راتبریک گفت.
در نامـــه ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــه آقـــای طاهریـــان 
پـــور مدیـــر كل دفتـــر برنامـــه ریـــزی طـــرح هـــا در 
شـــرکت مهندســـی آبفـــا کشـــور اظهـــار امیـــدواری 
ـــری  ـــره گی ـــا به ـــی ب ـــاف اله شـــده اســـت: در ســـایه الط
خـــود  هـــای  وشایســـتگی  درخشـــان  ســـوابق  از 

الســـابق  فـــی  كمـــا  محترمتـــان  همـــكاران  ودیگـــر 
منشـــاء خیـــر بـــوده ودر راه اعتـــای آرمـــان هـــای نظـــام 
 مقـــدس جمهـــوری اســـامی ایـــران موفـــق ومویـــد 

باشید .
بـــه  رضـــوی  خراســـان  آبفـــا  مدیرعامـــل  نامـــه  در 
مهنـــدس ســـید زاده مدیـــر كل دفتـــر روابـــط عمومـــی 
وارتباطـــات مردمـــی شـــركت مهندســـی آب وفاضـــاب 
ـــه تعهـــد, كارآمـــدی و لیاقـــت  ـــا اشـــاره ب كشـــور هـــم ب
ایشـــان دارد تاکیـــد شـــده اســـت:مدیریت اثربخـــش 
و توانمنـــد تـــوام بـــا تجـــارب برجســـته حضرتعالـــی 

موجـــب ارتقـــای آن مجموعـــه خواهـــد بـــود . 

 دو انتصاب در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
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شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی کـــه مســـئولیت آبرســـانی بـــه ســـه 
400روســـتای  هـــزارو  حـــدوددو  و  شـــهر   76 در  300هزارنفـــر  و  میلیـــون 
خراســـان رضـــوی بـــه جـــز مشـــهد را  برعهـــده دارد تمـــام تـــاش وامکانـــات 
تجهیزاتـــی و نیـــروی انســـانی خـــود را بـــرای تامیـــن آب شـــرب مـــورد نیـــاز ایـــن جمعیـــت 
ــتا  بـــکار گرفتـــه  و ایـــن درحالـــی اســـت کـــه افزایـــش جمعیـــت ناشـــی از مهاجـــرت روسـ
نشـــینان بـــه مناطـــق شـــهری و توســـعه شـــهرها ، نیـــاز بـــه آب شـــرب از یـــک ســـو و کاهـــش 
ـــد خدمـــت رســـانی  ـــروژه هـــای  آبرســـانی از ســـوی دیگـــر رون ـــرای اجـــرای پ ـــی ب ـــع مال مناب
ــا هـــدف  ــا را بـــا مشـــکل مواجـــه کـــرده اســـت بـــه همیـــن واســـطه و بـ بـــه هـــم اســـتان هـ
تامیـــن بخشـــی از نیازهـــای اعتبـــاری مـــورد نیـــاز اجـــرا و تکمیـــل پـــروژه هـــای آبرســـانی 
آبفـــا خراســـان رضـــوی چنـــد راهـــکار را در دســـتورکار خـــود قـــرار داده اســـت کـــه ازجملـــه 
مـــی تـــوان بـــه اســـتفاده از ظرفیـــت خیریـــن و برگـــزاری جلســـات و نشســـت هـــای تخصصـــی 
ــورای  ــردم در مجلـــس شـ ــدگان مـ ــا و نماینـ ــتان هـ ــداران شهرسـ ــا فرمانـ ــل بـ ــر عامـ مدیـ
اســـامی  اشـــاره کـــرد. در چنـــد ســـال اخیـــر افـــراد خیـــر نقـــش ارزنـــده ای در رفـــع 
ــا  ــتاهای ایفـ ــهرها و ورسـ ــی ، دینـــی مذهبـــی و مواصاتـــی شـ ــای آموزشـــی، درمانـ نیازهـ

ـــع برخـــی  ـــرای رف ـــون ب ـــت هـــا  در ادوار گذشـــته تاکن ـــه دول ـــد و کمـــک شـــایانی ب ـــرده ان ک
گرفتاری های ناشی از کمبود منابع اعتباری داشته اند .

ــرب  ــن آب شـ ــرورت تامیـ ــه ضـ ــه بـ ــز باتوجـ ــوی نیـ ــان رضـ ــاب خراسـ ــرکت آب و فاضـ شـ
ــه و  ــای خیریـ ــارکت نهادهـ ــه مشـ ــی زمینـ ــاز حیاتـ ــک نیـ ــوان یـ ــه عنـ ــترکان بـ ــدار مشـ پایـ
خیریـــن را در اجـــرای طـــرح هـــا و پـــروژه هـــای آبرســـانی را فراهـــم آورده بـــه گونـــه ای 
کـــه در نتیجـــه ایـــن تـــاش هـــای فـــراوان مجموعـــه آبفـــا در ســـطح اســـتان پهنـــاور خراســـان 
رضـــوی  مبالـــغ قابـــل توجهـــی از ســـوی افـــراد خیـــر بـــه ایـــن امـــر خداپســـندانه اختصـــاص 
یافتـــه اســـت. در همیـــن راســـتا تاکنـــون چندیـــن نشســـت  مشـــترک  بـــا حضـــور خیریـــن 
و یـــا نماینـــدگان آنـــان و مدیرعامـــل ، معاونـــان ، مدیـــران و کارشناســـان اســـتان در 
شهرســـتان هـــای مختلـــف اســـتان و مشـــهد و حتـــی در تهـــران برگـــزار شـــده کـــه شـــاخص 
ــروژه  ــرای پـ ــارکت در اجـ ــرای مشـ ــی بـ ــه ابراهیمـ ــاد خیریـ ــی بنیـ ــام آمادگـ ــن آن اعـ تریـ

هـــای آبرســـانی در چنـــد  شهرســـتان مـــی باشـــد.
بـــا  بـــا حضـــور در جلســـات مشـــترک  آبفـــا خراســـان رضـــوی همچنیـــن  عامـــل  مدیـــر 
نماینـــدگان شهرســـتان هـــا و نماینـــدگان اســـتان در مجلـــس شـــورای اســـامی ضمـــن 

تبییـــن وضعیـــت و چالـــش هـــای تامیـــن آب کمـــی و کیفـــی شـــهرها و روســـتاهای اســـتان 
،  بـــر همـــکاری بـــا ایـــن شـــرکت بـــرای رفـــع مشـــکات و  اســـتمرار امـــر مهـــم ســـقایی 

شـــهروندان و روســـتائیان تاکیـــد کـــرده اســـت.
در مجمـــوع و در شـــش مـــاه گذشـــته نشســـت هـــای مختلفـــی بـــا اغلـــب نماینـــدگان 
دولـــت و مـــردم و امامـــان جمعـــه و اعضـــای شـــورای هـــای اســـامی برگـــزار شـــده اســـت 
کـــه انعـــکاس گســـترده ای  در رســـانه هـــا و شـــبکه هـــای اجتماعـــی محلـــی و مجـــازی 
داشـــته اســـت . چکیـــده ایـــن نشســـت و رایزنـــی  هـــای فشـــرده  مدیـــر عامـــل آبفـــا 
خراســـان رضـــوی بـــا فرمانـــداران  و نماینـــدگان و روســـای شـــورا هـــای اســـامی شـــهرها 
وروســـتاهای بردســـکن ، خوشـــاب، صالـــح آبـــاد ،  تربـــت جـــام،  فیـــروزه، ســـبزوار، گنابـــاد، 
بهبـــود  باعـــث  خیـــر،  افـــراد  وهمچنیـــن  خواف،رشتخوار،نیشابور،کاشمر،ســـرخس 
وضعیـــت تامیـــن آب بیـــش از 700روســـتا، کاهـــش روســـتاهای تامیـــن آب تانکـــری بـــه 
ــرود بخـــش  ــتان جامـ ــمه گل دهسـ ــع چشـ ــه مجتمـ ــانی بـ ــروژه آبرسـ ــاز پـ ــوم و آغـ یـــک سـ
ـــر  ـــاد فرهنگـــی و نیکـــوکاری حـــاج اکب ـــال بنی ـــارد ری ـــا کمـــک 65میلی ـــت جـــام  ب مرکـــزی ترب

ــد.  ــی شـ ابراهیمـ

 تالش های بی وقفه آبفا خراسان رضوی  
برای تامین و بهبود وضعیت آب شهرها و روستاها
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مدیـــر دفتـــر توســـعه مدیریـــت و تحقیقـــات شـــرکت آب 
ـــب گفـــت  ـــن مطل ـــان ای ـــا بی و فاضـــاب خراســـان رضـــوی ب
در جلســـه شـــورای معاونیـــن محتـــرم شـــرکت الزامـــات و 
ـــر  ـــزوم پیـــاده ســـازی و اســـتقرار سیســـتم مدیریـــت یکپارچـــه ب ل
اســـاس اســـتانداردهای ویرایـــش جدیـــد ISO 9001:2015 و 
مدیریـــت زیســـت محیطـــی ISO 14001:2015 و همچنیـــن 
مدیریـــت ایمنـــی و بهداشـــت شـــغلی ISO 45001:2018  در 
جلســـه ارائـــه و پـــس از بیـــان نقطـــه نظـــرات معاونیـــن محتـــرم و 
ضمـــن  عامـــل  محتـــرم  مدیریـــت  توســـط  مطالـــب  جمعبنـــدی 
بـــر  بـــا شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور،  هماهنگـــی 
شـــروع و آغـــاز پیـــاده ســـازی و کســـب گواهینامـــه هـــای ایـــن 
تاکیـــد  آتـــی  مـــاه   6 مـــدت  ظـــرف  حداکثـــر   اســـتاندارد 

گردید. 
ـــا اجـــرای ایـــن سیســـتم کلیـــه  جلیـــل کارگـــذار همچنیـــن افـــزود ب
روشـــهای اجرایـــی و دســـتورالعمل هـــا و فرآیندهـــای شـــرکت 
مـــورد بازنگـــری قـــرار گرفتـــه و ضمـــن پویایـــی در سیســـتم، 
بـــه مشـــترکین عزیـــز اســـتان کاهـــش  ارائـــه خدمـــات  زمـــان 
خواهـــد یافـــت و گام موثـــری در ارتقـــاء سیســـتم هـــای نویـــن 

مدیریتـــی و رضایتمنـــدی مـــردم خواهـــد بـــود. 
ـــا مســـاعدت و همراهـــی جنـــاب آقـــای دکتـــر عبـــاس  ایـــن اقـــدام ب
ــرکت  ــن شـ ــات ایـ ــانی و تحقیقـ ــع انسـ ــرم منابـ ــاون محتـ زاده معـ

اجرایـــی خواهـــد شـــد.

معرفی همکاران برتر هر ماه شرکت
اجـــرای سیســـتم معرفـــی همـــکاران برتـــر 
هـــر مـــاه شـــرکت از ابتـــدای ســـال 98 آغـــاز 
گردیـــده و طـــی ایـــن مـــدت رضایـــت نســـبی 
انگیـــزه و  ارتقـــاء  مدیـــران و معاونیـــن و 
کارایـــی کارکنـــان را بدنبـــال داشـــته اســـت. 
ایـــن مطلـــب را جلیـــل کارگـــذار مدیـــر دفتـــر 
توســـعه مدیریـــت و تحقیقـــات شـــرکت آب 
و فاضـــاب خراســـان رضـــوی گفـــت و در 

ادامـــه افـــزود بـــر اســـاس شـــاخص هـــای جشـــنواره شـــهید رجایـــی 
و ســـازمان امـــور اداری و اســـتخدامی و ترکیـــب آن بـــا شـــاخص 
هـــای اختصاصـــی شـــرکت همـــه ماهـــه از شـــرکت هـــا و امورهـــای 
ـــه معرفـــی همـــکاران برتـــر  تابعـــه درخواســـت مـــی گـــردد نســـبت ب
ــا اقـــدام نماینـــد و پـــس از  ــاه بـــر اســـاس ایـــن شـــاخص هـ هـــر مـ
ـــا حضـــور معاونیـــن شـــرکت همـــکاری  طـــرح در کمیتـــه تشـــویقات ب
کـــه باالتریـــن امتیـــاز را در بیـــن ایـــن شـــاخص هـــا داشـــته باشـــد 
ضمـــن معرفـــی و اطـــاع رســـانی در سیســـتم اتوماســـیون اداری 
بـــه عنـــوان همـــکار برتـــر، عکـــس ایشـــان در ویتریـــن انگیـــزه 
هـــا درج و تقدیرنامـــه ای بـــا امضـــای مدیریـــت محتـــرم عامـــل و 
جایـــزه خریـــد کاالی ایرانـــی بـــه نامبـــرده اهـــدا مـــی گـــردد. تاکنـــون 
همـــکاران نمونـــه ســـال 98 و پنـــج ماهـــه ابتـــدای ســـال جـــاری 

معرفـــی گردیـــده انـــد.

 ) IMS ( آغاز پیاده سازی و استقرار سیستم جدید مدیریت یکپارچه
در شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

هـــزارو 337 فقـــره انشـــعاب مشـــمول معافیـــت و 
بخشـــودگی قانونـــی حـــق انشـــعاب آب و فاضـــاب 
ــان  ــا خراسـ ــرکت آبفـ ــط شـ ــته توسـ ــاه گذشـ در 17 مـ

رضـــوی واگـــذار شـــده اســـت.
و  آب  شـــرکت  مشـــترکین  خدمـــات  اداره  رئیـــس 
ــن  ــه از ایـ ــان اینکـ ــا بیـ ــوی بـ ــان رضـ ــاب خراسـ فاضـ
ســـال  بـــه  مربـــوط  انشـــعاب  فقـــره   955 تعـــداد 
گذشـــته اســـت  و 382فقـــره هـــم در پنـــج مـــاه اول 
ســـال جـــاری واگـــذار شـــده اســـت ، مجمـــوع درآمـــد 
حاصـــل ازفـــروش ایـــن انشـــعابات را 12میلیـــارد 
و 70میلیـــون ریـــال اعـــام کـــرد کـــه ایـــن شـــرکت 
معافیـــت  بـــه  مربـــوط  اجـــرای ضوابـــط  راســـتای  در 
آب  انشـــعابات  قانونـــی  هـــای  بخشـــودگی  و  هـــا 
نیروبـــرای  وزارت  طـــرف  از  اباغـــی  فاضـــاب  و 
مشـــمولین ، تخفیفـــات حـــق انشـــعاب آب و فاضـــاب 
نکـــرده دریافـــت  را  مربوطـــه  وجـــوه  و   رااعمـــال 

است.
حمـــزه منظـــم وطـــن دوســـت گفـــت: موضـــوع تخفیفـــات 
و بخشـــودگی هـــای قانونـــی کـــه هرســـال بـــه شـــرکت 
ــا بـــه دو  هـــای آب و فاضـــاب ابـــاغ مـــی شـــود عمدتـ
بخـــش تخفیفـــات  حـــق انشـــعاب آب و فاضـــاب و 

بخشـــودگی مربـــوط بـــه آب بهـــاء تقســـیم مـــی شـــود.
بـــه گفتـــه وی تخفیفـــات حـــق انشـــعاب مســـاجد و 
مصلـــی هـــا ،حـــوزه هـــای علمیـــه ، اماکـــن دینـــی اقلیـــت 
کمیتـــه  و  بهزیســـتی  مددجویـــان   ، مذهبـــی  هـــای 
امـــداد ، جانبـــازان 25 درصـــد بـــه بـــاال ، خانـــواده 
شـــهدا ، آزادگان و مـــدارس خیـــر ســـاز را شـــامل مـــی 

ــود. شـ
 وی گفـــت: بخشـــودگی آب بهـــاء نیـــز مشـــمول مـــدارس 
ـــی  ، حـــوزه  ، مســـاجد ، حســـینیه هـــا ، موسســـات قرآن
و  دینـــی  اقلیتهـــای  مذهبـــی  ،اماکـــن  علمیـــه  هـــای 

گلـــزار شـــهداء مـــی شـــود.
وطـــن دوســـت بـــا بیـــان اینکـــه هزینـــه لـــوازم انشـــعاب 
آب و فاضـــاب از ایـــن گـــروه از مشـــترکان دریافـــت 
مـــی شـــود خاطـــر نشـــان کرد:شـــرکت آب و فاضـــاب 
خراســـان رضـــوی بـــر اســـاس معرفـــی نامـــه صـــادره از 
طـــرف نهادهـــا وارگان هـــای متولـــی بـــرای مشـــمولین، 
ــای  ــرل هـ ــی و کنتـ ــتندات و بررسـ ــذ مسـ پـــس از اخـ
 ، ســـتادی  خصـــوص  بـــه  و  امـــوری  حـــوزه  در  الزم 
نســـبت بـــه اعمـــال معافیـــت و بخشـــودگی تعرفـــه 
هـــای آب و فاضـــاب در مـــورد متقاضیـــان اقـــدام مـــی 

کنـــد.

 اعمال ۱337مورد معافیت و بخشودگی حق انشعاب
 آب و فاضالب در خراسان رضوی
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عملکـــرد ســـال 98 هیئـــت مدیـــره  و بودجـــه پیشـــنهادی ســـال 99 
عـــادی  عمومـــی  درمجمـــع  رضـــوی  خراســـان  وفاضـــاب  آب  شـــرکت 
صاحبـــان ســـهام بـــه تصویـــب رســـید. درایـــن جلســـه کـــه از طریـــق ویدئـــو 
شـــرکت  واموراقتصـــادی  ریـــزی  برنامـــه  معـــاون  ریاســـت  وبـــه  کنفرانـــس 
ــاب  ــرکت آب وفاضـ ــل شـ ــد مدیرعامـ ــاب کشوربرگزارشـ ــی آب وفاضـ مهندسـ
خراســـان رضـــوی گـــزارش فعالیـــت هـــای هیئـــت مدیـــره را شـــامل راهبردهـــای 
بخـــش آب و فاضـــاب ، منابـــع و مصـــرف ، درآمدهـــا و هزینـــه هـــا ، مدیریـــت 
ـــد  ـــت بحـــران و پدافن ـــد، مدیری ـــدون درآم ـــات مشـــترکین و آب ب مصـــرف ، خدم
ــام  ــعابات، انجـ ــانی ، وضعیـــت انشـ ــع انسـ ــعه ، منابـ ــی و توسـ ــل، مهندسـ غیرعامـ
تکالیـــف مجمـــع، اهـــم چالـــش هـــای موجـــود، راهکارهـــا رفـــع موانـــع را ارائـــه داد 
ــای  ــاع اعضـ ــه اطـ ــال 98 را بـ ــه سـ ــرد ، وضعیـــت ترازنامـ ــل عملکـ ــن تحلیـ و ضمـ

مجمع رساند. 
ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــا اشـــاره بـــه یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب 
شـــهری و روســـتایی گفـــت  بیـــش از دو هـــزار و 300 روســـتا بـــه مجموعـــه خدمـــت 
ـــرای دام در مناطـــق  رســـانی ابفـــای اســـتان افـــزوده شـــده و مصـــرف آب شـــرب ب

روســـتایی بـــه عنـــوان یکـــی از عوامـــل چالـــش کمبـــود آب در روســـتاها ســـت.
درادامـــه مدیـــران كل دفاترنظـــارت مالی،بودجـــه ومجامـــع عمومـــی، تعرفـــه 

واقتصاد،روســـای گـــروه مجامـــع عمومـــی وکارشناســـان معاونـــت هـــای نظـــارت 
بربهـــره بـــرداری ونیـــروی انســـانی و پشـــتیبانی و مدیـــر دفتـــر رســـیدگی بـــه 
شـــکایات شـــرکت مهندســـی آبفـــای کشـــوربه نقدوبررســـی عملکـــرد شـــرکت 
آب وفاضـــاب خراســـان رضـــوی پرداختندکـــه مدیرعامـــل و نماینـــده ســـهام 
ــای  ــش هـ ــه پرسـ ــد وبـ ــان کردنـ ــات الزم را بیـ ــتان توضیحـ ــای اسـ ــهرداری هـ شـ

ــد. ــخ دادنـ ــده پاسـ ــرح شـ مطـ
ـــزی واموراقتصـــادی شـــرکت مهندســـی آب وفاضـــاب  ســـپس معـــاون برنامـــه ری
کشـــورعملکرد ایـــن شـــرکت رابـــا وجـــود مشـــکات عدیـــده ، مثبـــت و موثرارزیابـــی 
کردوازتـــاش مدیرعامـــل وهمـــکاران آبفـــای اســـتان در ارائـــه خدمـــات بـــه 

شـــهرها و روســـتاها قدردانـــی کـــرد.
مسعودخشـــائی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا اجـــرای طـــرح یکپارچـــه ســـازی دیگـــر عنـــوان 
شـــهر و روســـتا معنـــا نـــدارد، بـــر انســـجام بخشـــی فعالیـــت هـــا تاکیـــد کـــرد.وی 
ــاری  ــرح خوداظهـ ــرای طـ ــرو در اجـ ــرکت پیشـ ــوان شـ ــه عنـ ــوی بـ ــان رضـ از خراسـ
نـــام بـــرد و خواســـتار بازنگـــری و ممیـــزی مشـــترکین از ســـوی معاونـــت خدمـــات 

مشـــترکین آبفـــا خراســـان رضـــوی  بـــرای کســـب درآمـــد احتمالـــی شـــد.
ـــا اســـتان  ـــه هـــا ، بودجـــه آبف ـــد و هزین ـــت درآم ـــر مدیری ـــد ب ـــا تاکی ـــن ب وی همچنی

را مناســـب ارزیابـــی کـــرد.

 بودجه پیشنهادی سال ۹۹  
شرکت آبفای خراسان رضوی تصویب شد

مدیرعامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور در نامـــه ای بـــه مدیـــر عامـــل 
آبفـــای اســـتان خراســـان رضـــوی کســـب رتبـــه برتـــر ایـــن شـــرکت در زمینـــه 
عملکـــرد آمـــوزش در ســـال 97 در بیـــن شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب را تبریـــک 
ــی از  ــپاس و قدردانـ ــن سـ ــوی ضمـ ــیدابراهیم علـ ــه سـ ــاز بـ ــه حمیدرضاجانبـ گفت.درنامـ
اظهـــار  اســـتان  آبفـــا  آمـــوزش  واحـــد  کارکنـــان  و  مدیـــر  و صادقانـــه  خالصانـــه  تـــاش 
ــا بهـــره منـــدی از تـــوان کارکنـــان، بیـــش از پیـــش در توســـعه  امیـــدواری شـــده اســـت بـ
ـــر  ـــوب ت کمـــی و کیفـــی آمـــوزش ، موجبـــات توســـعه و ارتقـــاء خدمـــت رســـانی مطمئـــن و مطل

به مردم را به ارمغان آورید.

 تقدیر مدیرعامل شرکت مهندسی 
از آبفا خراسان رضوی
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دفترحراســـت و امـــور محرمانـــه شـــرکت 
در  رضـــوی  خراســـان  فاضـــاب  و  آب 
مهندســـی  ســـال 98شـــرکت  ارزیابـــی 
آب و فاضـــاب کشـــور در بیـــن شـــرکت هـــای آبفـــا 

کشور حائز رتبه برتر شد. 
آب  شـــرکت  مدیرعامـــل  رابطـــه  همیـــن  در 
لـــوح  اهـــداء  بـــا  رضـــوی  خراســـان  فاضـــاب  و 

ایـــن موفقیـــت را بـــه مدیـــر دفتـــر حراســـت و 
گفـــت.  تبریـــک  شـــرکت  امورمحرمانـــه 

در متـــن لـــوح ســـید ابراهیـــم علـــوی  خطـــاب بـــه 
محمـــد ترکمـــان آمـــده اســـت:امید اســـت همـــواره 
در ســـایه توجهـــات حضـــرت ولـــی عصـــر )عـــج( و 
عنایـــات امـــام هشـــتم )ع( در تمـــام مراحـــل کاری 

ـــروز و ســـربلند باشـــید.  ـــی پی و زندگ

 دفترحراست و امور محرمانه آبفا خراسان رضوی
حائز رتبه برتر در کشور شد

و  آب  شـــرکت  مشـــترکین  خدمـــات  دفتـــر  مدیـــر 
از شناســـایی و جمـــع  فاضـــاب خراســـان رضـــوی 
آوری هـــزار و224فقـــره انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب در 
چهـــار مـــاه نخســـت ســـالجاری درشـــهرها و روســـتاهای ایـــن 

استان خبرداد.
ســـیدجواد قریشـــی افـــزود: از ایـــن تعـــداد 800فقـــره بـــه 
مجـــاز شـــده  بـــه  تبدیـــل  ریـــال  ارزش حدود20میلیـــارد 

ــت . اسـ
وی بـــا اشـــاره بـــه فـــروش 14هزارو510فقـــره انشـــعاب 
آب و فاضـــاب در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان ، درآمـــد 
ـــال اعـــام کـــرد و  حاصـــل از ایـــن فـــروش را 160میلیـــارد ری

ـــه  ـــارف ب ـــن مـــدت 15انشـــعاب غیرمتع ـــار داشـــت: در ای اظه
ــذار  ــان واگـ ــه متقاضیـ ــز بـ ــال نیـ ــغ بیـــش از 15میلیاریـ مبلـ

شـــده اســـت.
ــای  ــت درآمدهـ ــا بابـ ــی آبفـ ــزان وصولـ ــه میـ ــان اینکـ وی بابیـ
ســـرمایه ای در دو بخـــش آب و فاضـــاب حـــدود 164میلیـــارد 
ریـــال بـــوده اســـت ، درآمـــد ایـــن شـــرکت از محـــل تصحیـــح 
ــدود  ــد را حـ ــت و واحـ ــش ظرفیـ ــه افزایـ ــراردادی از جملـ قـ

29میلیـــارد ریـــال بـــرآورد کـــرد.
قریشـــی تاکیـــد کـــرد: ایـــن در حالـــی اســـت کـــه مطالبـــات 
و  آب  هـــای  حـــوزه  متقاضیـــان  و  مشـــترکین  از  شـــرکت 
باشـــد.    مـــی  ریـــال  و600میلیـــون  88میلیـــارد  فاضـــاب 

شناسایی و جمع آوری ۱224فقره انشعاب غیرمجاز 
آب درشهرها و روستاهای  خراسان رضوی
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امورهـــای آب و فاضـــاب فریمـــان و تایبـــاد 
اقـــدام بـــه اجـــرای طـــرح هـــای کاهـــش مصـــرف 
و  شـــهرها  آبرســـانی  تاسیســـات  در  بـــرق 

روستاهای این شهرستان ها را عملیاتی کردند.
ــه  ــه درمرحلـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ ــا فریمـ ــر آبفـ مدیـ
اول ایســـتگاه هـــای پمپاژ10حلقـــه چـــاه درســـاعات  
پیـــک مصـــرف بـــرق در بعدازظهـــر و شـــب از مـــدار 

ــوند.  ــی شـ ــارج مـ خـ
قـــراردادن ســـاعت  بـــا  کـــه  ایـــن طـــرح  افـــزود:  وی 
مـــی  اجـــرا  بیســـیم  اتوماســـیون  فرمـــان در مســـیر 

شـــود  صرفـــه جویـــی 20درصـــدی در مصـــرف بـــرق را 
در پـــی خواهـــد داشـــت.

سرپرســـت امـــور آب و فاضـــاب تایبـــاد هـــم اعـــام 
کـــرد: ایـــن اموربـــا هـــدف کاهـــش هزینـــه هـــای بـــرق 
مصرفـــی وحـــذف جریمـــه راکتیـــو در قبـــوض بـــرق 
تاسیســـات چـــاه کـــرات ایـــن شهرســـتان را بـــه خـــازن 

مجهـــز کـــرد.
محمـــد امیـــن بابـــا غیبـــی خاطـــر نشـــان کـــرد: ســـایر 
منابـــع آب شـــرب شهرســـتان هـــم  تحـــت پوشـــش ایـــن 

طـــرح قـــرار خواهـــد گرفـــت.

 طرح های کاهش مصرف برق در تاسیسات آب امورهای
 فریمان و تایباد عملیاتی شد

شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی یکـــی از 
همکاران باصفا و مهربان خود را ازدست داد.

صحبـــت از حســـین حلمـــی اســـت کـــه بـــی شـــک 
او  خـــوی مهربـــان  و  خلـــق  بـــا  ســـایر همـــکاران ســـتادی 
آشـــنایند، بـــی حاشـــیه بـــود و در انجـــام وظایـــف اداری 

مقیـــد و ســـخت کـــوش.
همـــکاران آبفـــا چنـــد وقتـــی بـــود کـــه ســـراغش را مـــی 
گرفتنـــد چـــرا کـــه در بســـتر بیمـــاری بـــود و جایـــش در 

ســـتاد خالـــی.
ــت  ــد و خدمـ ــا  بمانـ ــرد تـ ــا تـــاش کـ ــاه هـ ــی مـ ــین حلمـ حسـ

کنـــد و بـــه ســـختی بـــا ایـــن بیمـــاری مبـــارزه کـــرد ولـــی 
شـــامگاه  کـــه  خـــورد  رقـــم  اینچنیـــن  الهـــی  مشـــیت 

اوشـــود. شـــدن  آســـمانی  بـــا  17شـــهریورمصادف 
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی فقـــدان ایـــن 
عزیـــز ســـفر کـــرده رابـــه خانـــواده محتـــرم ایشـــان و تمامـــی 
همـــکاران و دو ســـتان آن مرحـــوم تســـلیت عـــرض نمـــوده 
واز خداونـــد متعـــال بـــرای بازمانـــدگان ایشـــان بـــه ویـــژه 
و  صبـــر  آرزوی  دلبنـــدش  فرزنـــد  و  مهربـــان  همســـر 

شـــکیبایی دارد. 
روحش شادویادش در خاطره ها جاودان

 آبفا خراسان رضوی یکی از همکاران پرتالش
 خود را از دست داد
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متولیـــان حـــوزه آب اســـتان خراســـان رضـــوی بـــا حضـــور درمحـــل اســـتانداری از طریـــق ســـامانه ســـامد و 
خط تلفن 111 به پرسش ها  و درخواست های مردم پاسخ دادند.

در دو برنامـــه قبلـــی کـــه ســـال گذشـــته برگـــزار شـــد ســـید ابراهیـــم علـــوی مدیرعامـــل آبفـــا خراســـان 
رضـــوی پاســـخگوی مـــردم شـــریف شـــهرها و روســـتاهای اســـتان بـــود و در برنامـــه اخیـــر معـــاون بهـــره بـــرداری 

ـــه ســـئواالت شـــهروندان و روســـتائیان پاســـخ داد.  ـــن شـــرکت ب و توســـعه آب ای
تســـریع در اجـــرای پروژه هـــای آبرســـانی بـــه روســـتاها ، رســـیدگی و نظـــارت بیشـــتر بـــر انشـــعابات غیرمجـــاز 
آب، اصـــاح شـــبکه های فرســـوده توزیـــع شـــهری و روســـتایی، پیگیـــری مشـــکات انشـــعاب آب، پاســـخگویی 
ــان  ــا شـــرکت آب و فاضـــاب خراسـ ــاون آبفـ ــا معـ بـــه مشـــکات پیمانـــکاران از مـــواردی بـــود کـــه در تمـــاس بـ

رضـــوی مـــورد تاکیـــد قـــرار گرفـــت.
مهـــدی جهـــان طلـــب هـــم در ایـــن برنامـــه دو ســـاعته ضمـــن اســـتماع ســـخنان شـــهروندان و روســـتائیان مناطـــق 
مختلـــف اســـتان ، بـــه مشـــترکان اطمینـــان داد خواســـته هـــای آنـــان  پیگیـــری شـــده  و از طریـــق دفتـــر رســـیدگی 

بـــه شـــکایات شـــرکت بـــه اطـــاع خواهـــد رســـید.
ـــرای رفـــع مطالبـــات شـــهروندان و روستانشـــینان  وی خاطـــر نشـــان کـــرد: آبفـــای اســـتان تمـــام تـــاش خـــود را ب

ـــکار مـــی گیـــرد. ـــون و مقـــررات ب در چارچـــوب قان
بـــه گـــزارش دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی ســـامانه 
الکترونیکـــی ارتبـــاط مـــردم بـــا دولـــت بـــه منظـــور ارتبـــاط بیشـــتر مدیـــران بـــا مـــردم در اســـتانداری خراســـان 
رضـــوی از ســـال 88تا89بـــه طـــور آزمایشـــی در شـــهرهای مشـــهد و تبریـــز راه انـــدازی شـــد و از دی مـــاه 89 

هـــم رســـما کار خـــود را در کشـــور آغـــاز کـــرد.
بـــر اســـاس اعـــام دفتـــر بازرســـی و مدیریـــت عملکـــرد و امـــور حقوقـــی اســـتانداری خراســـان رضـــوی پـــس 
ــی  و  ــای اجرایـ ــتگاه هـ ــران دسـ ــا ، از مدیـ ــهروندان و تفکیـــک آن هـ ــای شـ ــت هـ ــی درخواسـ ــت تلفنـ از دریافـ

خدماتـــی  دعـــوت مـــی شـــود بـــا حضـــور در دفتـــر بازرســـی پاســـخگوی پرســـش هـــای مـــردم باشـــند.

پاسخگویی معاون آبفا خراسان رضوی به پرسش های 
شهروندان و روستائیان در سامانه سامد 
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مراســـم ســـوگواری و عـــزاداری هیـــات ســـقایان حســـینی 
ســـنوات  برخـــاف  تاســـوعا  روز  و  محـــرم  اول  دهـــه 
گذشـــته  در محوطـــه بـــاز حیـــاط و بـــام ســـاختمان ســـتاد 
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی  برگـــزار شـــد. در ایـــن 
مراســـم کـــه ضمـــن رعایـــت پروتـــكل هـــای بهداشـــتی و فاصلـــه 
گـــذاری اجتماعـــی عـــزاداران پـــس از قرائـــت زیـــارت پرفیـــض 
عاشـــورا  و اســـتماع ســـخنرانی بـــه مدیحـــه ســـرایی پرداختنـــد.
همچنیـــن مراســـم پـــر فیـــض زیـــارت عاشـــورا و ســـوگواری دهـــه 

اول محـــرم در اول وقـــت اداری بـــه مـــدت 30 دقیقـــه بـــا رعایـــت 
كامـــل پروتـــكل هـــای بهداشـــتی ودر نظرگرفتـــن فاصلـــه گـــذاری 
جلـــوس در فضـــای نمازخانـــه و محیـــط بیرونـــی درمحـــل ســـتاد 

برگزار شد.
در مراســـم امســـال مقـــرر شـــد نـــذورات همـــكاران بـــه جـــای 
پذیرایـــی  و صـــرف صبحانـــه در قالـــب بســـته هـــای معیشـــتی 
بـــرای مســـتمندان در ایـــام دو مـــاه محـــرم و صفـــر تهیـــه و 

ــود. ــع شـ توزیـ

 تفاوت های مراسم سوگواری ایام محرم همکاران آبفا 
خراسان رضوی با سال های قبل
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فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  کارکنـــان  و  مدیرعامـــل 
شهرســـتان نیشـــابور  در حاشـــیه مراســـم ســـوگواری و 
عـــزاداری ســـالروز شـــهادت امـــام حســـین )ع( و قرائـــت 
دعـــای پـــر فیـــض زیـــارت عاشـــورا در محـــل ایـــن شـــرکت از 
برنـــدگان مســـابقات فرهنگـــی تقدیـــر بعمـــل آورد.بـــه گـــزارش 
روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان نیشـــابور ، 
در ایـــن مراســـم از آقایـــان خرقانـــی ، انجیدنـــی و حســـن ابـــادی 

با اهداء هدیه تجلیل شد.

تقدیر از برندگان مسابقات فرهنگی آبفا نیشابور

کارکنـــان شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار 
در مســـابقات قرآنـــی وزارت نیـــرو بـــا حضـــور حداکثـــری 
ــرکت  ــی شـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ ــرکت کردند.بـ شـ
آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار ، کارکنـــان ایـــن شـــرکت در 
ـــه اســـتانی ســـیزدهمین دوره مســـابقات وازرت نیـــرو در  مرحل
6 رشـــته شـــامل قرائـــت تحقیـــق ، قرائـــت ترتیـــل ، حفـــظ ، 
ـــد  ـــام کردن ـــت ن ـــق موضوعـــی ثب ـــوزی و تحقی ـــان آم ـــم ، زب مفاهی

.این دوره از مسابقات  به صورت وبینار آغاز برگزارشد.

حضور حداکثری کارکنان آبفا سبزوار  در مسابقات قرآنی وزارت نیرو

جلســـه شـــورای فرهنگـــی آب فاضـــاب تایبـــاد  برگـــزار 
شـــد.دراین جلســـه سرپرســـت امـــور آب و فاضـــاب 
شهرســـتان عملکـــرد حـــوزه فرهنگـــی و مذهبـــی امـــور 
را تشـــریح کرد.بابـــا غیبـــی برگـــزاری نمـــاز جماعـــت ، مراســـم 
هـــای ملـــی مذهبـــی و شـــرکت در راهپیمایـــی هـــا را از جملـــه 
ایـــن اقدامـــات برشمرد.حســـن دشـــت بیـــاض مســـئول امـــور 
ــه   ــز بـ ــوی نیـ ــان رضـ ــاب خراسـ ــرکت آب و فاضـ ــی شـ فرهنگـ
ــط  ــده توسـ ــاغ شـ ــی ابـ ــی و دینـ ــن فرهنگـ ــا و عناویـ ــه هـ برنامـ
شـــرکت مهندســـی  آب و فاضـــاب کشـــور اشـــاره و بـــر اهمیـــت 
برگـــزاری نمـــاز اول وقـــت  وحضـــور و برگـــزاری برنامـــه هـــای 
دینـــی بـــه ویـــژه بـــرای خانوادهـــای همـــکاران  تأکیـــد کـــرد.
درپایـــان از برگزیـــدگان مســـابقات فرهنگـــی و نقاشـــی عیـــد 

غدیر تجلیل شد .

تجلیل از برگزیدگان مسابقات فرهنگی و نقاشی عید غدیر امور تایباد 

گلـــزار شـــهدای گمنـــام 
بـــا  باخـــرز  شهرســـتان 
و  فرمانـــدار  حضـــور 
از  و  اداری  شـــورای  اعضـــای 
آبفـــا  امـــور  مدیـــر  جملـــه 
شـــد. عطرافشـــانی  شهرســـتان 
در ایـــن مراســـم احســـان ســـیاح 
مســـئولین  ســـایر  همـــراه  بـــه 
شهرســـتان ، بـــه شـــهدای گمنـــام 

ادای احترام کرد.

ادای احترام به شهدا با حضور مدیر امور باخرز 
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 تربت حیدریه   
آبفـــای  پوشـــش  تحـــت  روســـتاهای  و  شـــهرها 
تربـــت حیدریـــه مشـــکل قطعـــی و بـــی آبـــی ندارنـــد

 مدیرعامـــل آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش 
تـــوان تولیـــد آب در روســـتاها بـــه میـــزان 52لیتـــر برثانیـــه پـــس 
روســـتایی  و  شـــهری  فاضـــاب  و  آب  هـــای  شـــرکت  ادغـــام  از 
تاکیـــد کـــرد: درهیـــچ یـــک از روســـتاهای شهرســـتان مشـــکل 
قطعـــی و بـــی آبـــی وجـــود ندارد.صـــادق یوســـفی بـــا بیـــان اینکـــه 
94درصـــد جمعیـــت روســـتایی شهرســـتان در قالـــب 29هـــزارو 
ـــد ،  ـــا قـــرار دارن 500مشـــترک تحـــت پوشـــش در 71روســـتا آبف
کمبـــود احتمالـــی  فشـــار آب در برخـــی نقـــاط روســـتایی را ناشـــی 
ــع آب و  ــال و توزیـ ــای انتقـ ــبکه هـ ــار شـ ــودن اقطـ ــب بـ از نامناسـ
همچنیـــن مصـــرف بـــاالی آب دانســـت.صادق یوســـفی تعرفـــه 
هـــای ناچیـــز  آب بهـــاء و آمـــار بـــاالی دام ســـبک و ســـنگین کـــه 
از آب شـــرب اســـتفاده مـــی کننـــد را عامـــل افزایـــش ســـرانه 
مصـــرف آب خانگـــی در روســـتاها دانســـت کـــه بایـــد بـــرای آن 
چـــاره اندیشـــی شـــود.وی خاطـــر نشـــان کـــرد: فرســـودگی بیشـــتر 
شـــبکه هـــای آبرســـانی و اســـتفاده از لولـــه هـــای غیراســـتاندارد 
ـــار اتفاقـــات ودر نتیجـــه هدررفـــت آب شـــده  باعـــث افزایـــش آم
ــاح  ــه اصـ ــبت بـ ــجم نسـ ــزی منسـ ــه ریـ ــا برنامـ ــد بـ ــه بایـ ــت کـ اسـ
ســـاالنه شـــبکه هـــا اقـــدام شـــود.وی بـــا توجـــه بـــه اختـــاف قیمـــت 
تمـــام شـــده و قیمـــت فـــروش آب و زیـــان ایـــن شـــرکت ، تنهـــا راه 
تامیـــن منابـــع مالـــی را اســـتفاده از ابزارهـــا  تبصـــره هـــای قانونـــی 
ـــا  بودجـــه اعـــام کـــرد و از شـــوراهای اســـامی شـــهرها خواســـت ب
تصویـــب تبصـــره هـــای قانونـــی ، آبفـــا را در تامیـــن منابـــع مالـــی 
مـــورد نیـــاز ارائـــه خدمـــات پایـــدار بـــه مشـــترکان کمـــک کننـــد .

و  شـــهری  آب  انشـــعاب  فقـــره    1097 واگـــذاری 
حیدریـــه تربـــت  درشهرســـتان  روســـتایی 

 بـــه گفتـــه معـــاون مشـــترکین شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت 
حیدریـــه از ابتـــدای ســـال جـــاری تاکنـــون تعـــداد هـــزارو97  
تابعـــه و  تربـــت حیدریـــه و شـــهرهای  انشـــعاب آب در  فقـــره 
روســـتاهای تحـــت پوشـــش ایـــن شـــرکت واگـــذار شـــده اســـت.

غامـــی منـــد افـــزود: از ایـــن تعـــداد 950 فقـــره در شـــهرهای 
تربـــت حیدریـــه ، بایـــگ ، کدکـــن و ربـــاط ســـنگ  و 147 فقـــره 
هـــم در روســـتاها فـــروش رفتـــه کـــه841 فقـــره  نصـــب شـــده و 
ـــوازم  ـــا بیـــان اینکـــه تهیـــه ل مابقـــی در دســـت اقـــدام اســـت.وی ب
ـــار  ـــی کاهـــش آم ـــت اصل ـــی باشـــد ،عل ـــده مشـــتری م ـــر عه نصـــب ب
ـــا فـــروش را ، نوســـان قیمـــت هـــا  نصـــب انشـــعابات در مقایســـه ب
در بـــازار اعـــام کـــرد معـــاون مشـــترکین شـــرکت آب و فاضـــاب 
تربـــت حیدریـــه گفـــت : بـــا توجـــه بـــه شـــروع عملیـــات اجـــرای 
ـــه مشـــترکین  ـــده فاضـــاب  907 فقـــره انشـــعاب ب خطـــوط باقیمان
ــذار بخـــش  ــرمایه گـ ــط سـ ــا توسـ ــه  نصـــب آن هـ ــد  کـ ــذار شـ واگـ
خصوصـــی ادامـــه دارد.  غامـــی منـــد  بـــا تاکیـــد بـــر بازنگـــری در 
ــعابات  ــروع پیمایـــش انشـ ــتاها  از شـ ــترکین روسـ وضعیـــت مشـ
کـــه  ایـــن شهرســـتان خبـــرداد  آب درتعـــدادی از روســـتاهای 
منجربـــه شناســـایی و جمـــع آوری تعـــدادی انشـــعاب غیرمجـــاز آب 

شـــده اســـت.

گـــزارش مدیرعامـــل آبفـــا تربـــت حیدریـــه در برنامـــه 
زنـــده رادیویـــی شـــب هـــای محـــرم

ــه  ــه در برنامـ ــت حیدریـ ــاب تربـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ مدیرعامـ
زنـــده رادیویـــی شـــب هـــای محـــرم گفـــت: در شـــهر تربـــت حیدریـــه 
و 120 روســـتای تحـــت پوشـــش از زمـــان ادغـــام تاکنـــون اقدامات 
خوبـــی انجـــام شـــده و منجـــر بـــه تامیـــن آب ســـالم و بهداشـــتی و 
نهایتـــا افزایـــش ســـطح رضایـــت منـــدی شـــهروندان و روســـتائیان 

عزیـــز شـــده اســـت.صادق یوســـفی گفـــت: 100 درصـــد جمعیـــت 
شـــهری در قالـــب 62هـــزار مشـــترک و  94  درصـــد   جمعیـــت 
روســـتایی ) 30هـــزار مشـــترک(تحت پوشـــش آبفـــا قـــرار دارنـــد.
ـــا بیـــان اینکـــه 52درصـــد جمعیـــت  شـــهر تربـــت حیدریـــه از  وی ب
خدمـــات جمـــع اوری و دفـــع بهداشـــتی فاضـــاب برخوردارنـــد 
و  شـــهری  آب  حـــوزه  پـــروژه  شـــرکت19  ایـــن  کـــرد:  اعـــام 
روســـتایی بـــا اعتبـــاری 230 میلیـــارد زیـــال از محـــل اعتبـــارات 
ــرا دارد  ــت اجـ ــرکت در دسـ ــی شـ ــع داخلـ ــتانی و منابـ ــی و اسـ ملـ
کـــه در هفتـــه دولـــت 3 پـــروژه در شـــهر هـــا و روســـتاهای تحـــت 
ـــه بهـــره بـــرداری رســـید و 15هـــزار نفـــر از  آب ســـالم  پوشـــش ب
بهـــره منـــد  شـــدند.  مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت 
ــال  ــر از خـــط انتقـ حیدریـــه افـــزود : عملیـــات اصـــاح 2,6کیلومتـ
آبرســـانی بـــه تربـــت حیدریـــه بـــا 90 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار ، 
ـــار  ـــال اعتب ـــا 26میلیاردری ـــن شـــهر ب ـــع آب ای اصـــاح شـــبکه توزی
و حفـــر چهـــار حلقـــه چـــاه  تامیـــن آب مشـــترکان تربـــت حیدریـــه 
شـــروع شـــده اســـت  و  پـــروژه اصـــاح شـــبکه نســـر و روســـتای 
صنوبـــر هـــم بـــا اعتبـــار 52میلیـــاردو 900 میلیـــون ریـــال از 
ـــی در دســـت اقـــدام اســـت  ـــارات صنـــدوق توســـعه مل محـــل اعتب
کـــه پیشـــرفت خوبـــی دارد. یوســـفی  گفـــت : در حـــوزه فاضـــاب 
ـــه مشـــکات گذشـــته و در نتیجـــه پیگیـــری هـــای انجـــام  باتوجـــه ب
ــع  ــبکه جمـ ــر شـ ــی 15 کیلومتـ ــش خصوصـ ــارکت بخـ ــده ومشـ شـ
آوری فاضـــاب در نقـــاط مخلـــف شـــهر تربـــت حیدریـــه بـــه بهـــره 
ـــا جمعیـــت  10هـــزار  بـــرداری رســـید کـــه هـــزارو500 مشـــترک ب

نفـــر از خدمـــات فاضـــاب بهرمنـــد شـــدند . 

بخـــش خصوصـــی متعهـــد بـــه اجـــرای 20کیلومتر شـــبکه 
فاضـــالب در شـــهر تربـــت حیدریـــه شـــد

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه گفت:ســـرمایه 
گـــذار بخـــش خصوصـــی متعهـــد بـــه اجـــرای 20کیلومتـــر شـــبکه 
و نصـــب ســـه هـــزار انشـــعاب فاضـــاب تـــا پایـــان ســـال در ایـــن 
جـــاری  ســـال  ابتـــدای  از  افـــزود:  یوســـفی  شـــد.صادق  شـــهر 
ـــر شـــبکه  ـــد شـــامل اجـــرای 5 کیلومت ـــن تعه ـــون بخشـــی از ای تاکن
ــزود:   ــده اســـت.وی افـ ــی شـ ــعاب عملـ ــره انشـ و نصـــب 500 فقـ
بخـــش خصوصـــی همچنیـــن تـــا  پایـــان امســـال بایســـتی ضمـــن 

اجـــرای15 کیلومتـــر شـــبکه فاضـــاب در شـــهر تربـــت حیدریـــه  
دو هـــزار و500 انشـــعاب هـــم نصـــب کند.بـــه گفتـــه وی تاکنـــون 
10کیلومتـــر خـــط انتقـــال و 245کیلومتـــر شـــبکه فاضـــاب در 
ایـــن شـــهر اجـــرا شـــده و 30هـــزار مشـــترک تحـــت پوشـــش 
ــه  ــرار گرفتـ ــاب قـ ــتی فاضـ ــع بهداشـ ــع آوری و دفـ ــات جمـ خدمـ
ــظ  ــتگاه تغلیـ ــروژه  نصـــب دسـ ــرد: پـ ــام کـ ــن اعـ ــد.وی همچنیـ انـ
لجـــن در راســـتای رفـــع بـــو از تصفیـــه خانـــه فاضـــاب ایـــن شـــهر 
ـــرداری اســـت.مدیر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب  ـــره ب ـــاده به آم
ـــا بیـــان اینکـــه بـــرای اجـــرای ایـــن پـــروژه شـــامل  تربـــت حیدریـــه ب
ســـاخت ایســـتگاه آبگیـــری و تغلیـــظ لجـــن 20میلیاردریـــال هزینـــه 
ـــه اجـــرای طـــرح تقویـــت سیســـتم هـــای هوادهـــی  شـــده اســـت ، ب
و انتقـــال لجـــن و اصـــاح سیســـتم هـــای مکانیکـــی ایـــن واحـــد بـــا 
همـــکاری ســـرمایه گـــذار بخـــش خصوصـــی اشـــاره کـــرد و اظهـــار 
ـــه حداقـــل  ـــه ب ـــه خان ـــوی تصفی ـــن اقـــدام ب داشـــت:  در نتیجـــه ای
ممکـــن رســـید و بـــا بهـــره بـــرداری از ایســـتگاه تغلیـــظ لجـــن نیـــز 

ایـــن مشـــکل بـــه طـــور کامـــل رفـــع خواهـــد شـــد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی :

پســـاب تصفیـــه خانـــه تربـــت حیدریـــه از شـــرایط 
اســـت برخـــوردار  صنعـــت  بخـــش  در  اســـتفاده 

مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت خراســـان رضـــوی در بازدیـــد از 
تصفیـــه خانـــه فاضـــاب تربـــت حیدریـــه گفـــت: پســـاب خروجـــی 
ایـــن واحـــد از شـــرایط و اســـتاندارد الزم  بـــرای اســـتفاده در 
بـــا تشـــکر از  بخـــش  صنعـــت برخـــوردار اســـت.تورج همتـــی 
اقدامـــات آبفـــا تربـــت حیدریـــه در جهـــت بهبـــود فرآینـــد و رفـــع 
بـــو از تصفیـــه خانـــه ، بـــر اســـتمرار شـــرایط فعلـــی تاکیـــد کـــرد. در 
ایـــن بازدیـــد کـــه معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان 
هـــم حضـــور داشـــت  مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت 
خانـــه  تصفیـــه  فرآینـــد  از  گزارشـــی  ارائـــه  ضمـــن  حیدریـــه 
راســـتای  در  در  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  بیـــان  بـــه  فاضـــاب 
مربوطـــه  اســـتانداردهای  مطابـــق  پســـاب  کیفـــی  افزایـــش 
ـــا کمـــک بخـــش خصوصـــی تمامـــی تاسیســـات  پرداخـــت و گفـــت : ب
انتقـــال  ایســـتگاه   ، ورودی  آشـــغالگیرهای  شـــامل  مکانیکـــی 
لجـــن برگشـــتی ، بلوئرهـــا ، دیفیوزهـــای هوادهـــی و تعـــدادی از 
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تابلوهـــای برقـــی  بازســـازی و تاکنـــون 3 دســـتگاه بلوئـــر هوادهـــی 
 : افـــزود  یوســـفی  .صـــادق  اســـت  شـــده  نصـــب  و  خریـــداری 
بـــه اســـتناد آزمایشـــات دوره ای انجـــام شـــده توســـط مراجـــع 
ذیصـــاح از جملـــه آزمایشـــگاه محیـــط زیســـت ، پســـاب خروجـــی 

ــد. ــی باشـ ــتاندارد مـ ــج اسـ در رنـ
وی در همیـــن رابطـــه از صرف150میلیاردریـــال بـــرای راســـتای 
اصـــاح فرآینـــد و بهســـازی تاسیســـات ایـــن واحـــد در ســـال قبـــل 
توســـط بخـــش خصوصـــی خبـــرداد و بـــا اشـــاره بـــه ایجـــاد ســـایت 
لجـــن در خـــارج از تصفیـــه خانـــه بـــا نظـــارت اداره محیـــط زیســـت 
و بهداشـــت محیـــط شهرســـتان گفـــت : لجـــن تولیـــدی تصفیـــه 
خانـــه روزانـــه توســـط تانکـــر بـــه خـــارج از تصفیـــه خانـــه منتقـــل 
ـــه شـــده  ـــه خان ـــو در تصفی ـــن عمـــل باعـــث رفـــع ب ـــه ای مـــی شـــود ک

اســـت.

نیشابور   
ـــتان را  ـــوزه آب شهرس ـــکالت ح ـــابور مش ـــده نیش نماین

پیگیـــری مـــی کنـــد

نماینـــده مـــردم شهرســـتان هـــای نیشـــابور، فیـــروزه و زبرخـــان 
در مجلـــس از شـــرکت آبفـــای نیشـــابور بازدیـــد کـــرد. 

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور 
در ایـــن بازدیـــد کـــه معاونیـــن و روســـای بخـــش هـــای شـــهری 
و  روســـتایی حضـــور داشـــتند علیرضـــا اخویـــان مدیـــر عامـــل 
رفـــع  بـــرای  شـــده   انجـــام  اقدامـــات  از  گزارشـــی  شـــرکت  
مشـــکل کـــم ابـــی برخـــی مناطـــق روســـتایی را  ارائـــه داد.در 
ادامـــه روســـای چهارگانـــه مناطـــق بخـــش هـــا بـــه بیـــان مشـــکات 
ـــد  وخواســـتار رفـــع آن هـــا   موجـــود در حـــوزه کاری خـــود پرداختن

شدند.
در پایـــان هاجـــر چنارانـــی ضمـــن قدردانـــی از  خدمـــات فـــوری 
انجـــام شـــده و رفـــع  مشـــکل تامیـــن آب شـــهر و روســـتا  در 
تابســـتان امســـال گفـــت: تمـــام تـــاش خـــود را بـــرای احقـــاق حقـــوق 
ـــه  ـــه ب ـــداری ک ـــرد و در دی ـــه خـــود خواهـــم ک ـــردم حـــوزه انتخابی م
زودی بـــا وزیـــر نیـــرو خواهـــم داشـــت قطعـــا پیگیـــر مشـــکات 

خواهـــم بـــود.

ــوی  ــان رضـ ــا خراسـ ــل آبفـ ــه مدیرعامـ ــزاری جلسـ برگـ
بـــا مدیـــران، معاونیـــن  و روســـای ادارات تابعـــه  آبفـــا 

نیشـــابور

جلســـه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی 
بـــا مدیـــران، معاونیـــن  و روســـای ادارات تابعـــه شـــرکت آبفـــا 
نیشـــابور برگـــزار شـــد.علیرضا اخویـــان مدیـــر عامـــل شـــرکت 
در ابتـــدا گزارشـــی از وضعیـــت تامیـــن و توزیـــع آب شهرســـتان 
نیشـــابور و همچنیـــن رونـــد اجـــرای شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب 
شـــهر و وضعیـــت تصفیـــه خانـــه فاضـــاب ارائـــه کـــرد.در ادامـــه 
مدیـــران، معاونیـــن  و روســـای ادارات تابعـــه شـــرکت بـــه ارائـــه 
گزارشـــی از نقـــاط ضعـــف و قـــوت حـــوزه خـــود پرداختند.ســـپس  
رضـــوی ضمـــن  فاضـــاب خراســـان  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
ـــه همـــکاران گفـــت: ســـقایی مـــردم افتخـــار بزرگـــی  تشـــکر از کلی
اســـت کـــه بـــه مـــا محـــول شـــده و مـــا بایـــد تمـــام تـــاش خـــود را 
بـــرای ارائـــه هرچـــه بهتـــر خدمـــات بـــکار بگیریـــم تـــا اینـــده گان 
ــات  بهـــره منـــد شوند.ســـید ابراهیـــم علـــوی  هـــم  از ایـــن خدمـ
افـــزود: در مجموعـــه شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی 
پیگیـــر مشـــکات مطـــرح شـــده خواهیـــم بـــود تـــا هرچـــه زودتـــر بـــه 

نتیجـــه مطلـــوب برســـیم.

اعـــالم آمادگـــی شـــرکت فـــوالد بـــرای مشـــارکت در 
اجـــرای شـــبکه فاضـــالب نیشـــابور

عامـــل  مدیـــر  بـــا  نیشـــابور  شهرســـتان  فرمانـــدار  نشســـت 
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی و  مدیـــر عامـــل شـــرکت 
فـــوالد خراســـان در محـــل معاونـــت اســـتانداری و فرمانـــداری 
ـــر عامـــل  ـــان مدی شهرســـتان نیشـــابور برگـــزار شـــد.علیرضا اخوی
شـــرکت در ابتـــدای جلســـه گزارشـــی از وضعیـــت تامیـــن و توزیـــع 
آب و رونـــد اجرایـــی شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب و وضعیـــت 
ـــه کـــرد.در ادامـــه  ـــه فاضـــاب شـــهر نیشـــابور  را ارائ تصفیـــه خان
ــابور ضمـــن تشـــکر  ــا قامتـــی فرمانـــدار  شهرســـتان نیشـ علیرضـ
از خدمـــات بســـیار خـــوب آبفـــا  ابـــراز امیـــدواری کـــرد در آینـــده 
نزدیـــک شـــاهد بازخـــورد خـــوب ایـــن جلســـه باشیم.ســـپس ســـید 
ابراهیـــم علـــوی مدیـــر عامـــل شـــرکت آب فاضـــاب خراســـان 
ــرقی ،  ــور شـ ــرای کلکتـ ــوه اجـ ــی از نحـ ــان گزارشـ ــه  بیـ ــوی بـ رضـ
خـــط انتقـــال ، شـــبکه هـــای فرعـــی و شـــرایط امـــکان برخـــورداری 
ــاب  ــه فاضـ ــه خانـ ــی تصفیـ ــاب خروجـ ــتان از پسـ ــع شهرسـ صنایـ
شـــهر نیشـــابور پرداخـــت.در ادامـــه دکتـــر غفـــوری مدیـــر عامـــل 
ایـــن  فـــوالد خراســـان رضـــوی در خصـــوص آمادگـــی  شـــرکت 
واحـــد تولیـــدی را بـــرای مشـــارکت و ســـرمایه گـــذاری در اجـــرای 
شـــبکه  باقیمانـــده فاضـــاب و نیـــز طـــرح توســـعه تصفیـــه خانـــه  
فاضـــاب جهـــت برخـــورداری مشـــترکین از شـــبکه فاضـــاب و 
نیـــز  اســـتفاده خروجـــی پســـاب در صنایـــع آب بـــر فـــوالد اعـــام 

کـــرد .

راه هـــای رفـــع مشـــکل کمبـــود آب روســـتاهای مشـــترک 
شهرســـتان خوشـــاب بـــا مجتمـــع برزنون نیشـــابور 

راه هـــای رفـــع مشـــکل کمبـــود آب  برخـــی روســـتاهای مشـــترک 
بـــا شهرســـتان خوشـــاب و مجتمـــع برزنـــون نیشـــابور بررســـی 
شـــد. نماینـــده مدیـــر عامـــل در حـــوزه روســـتایی آبفـــا نیشـــابور 
گفـــت : طـــی بازدیـــد بعمـــل آمـــده بـــه همـــراه مدیـــر عامـــل شـــرکت 
آبفـــای نیشـــابور از ایســـتگاه پمپـــاژ ســـه راهـــی برزنـــون ایـــن 
واحـــد دبـــی ســـنجی  و حداکثـــر دبـــی کـــه امـــکان انتقـــال توســـط 
تحویـــل  بـــود  فراهـــم  خوشـــاب  شهرســـتان  پمپـــاژ  ایســـتگاه 
ــرب  ــات آب شـ ــد تاسیسـ ــه بازدیـ ــن بـ ــی همچنیـ ــد .ذوالجناحـ شـ
شـــهر چکنـــه و مخـــزن آن اشـــاره کـــرد و گفـــت مدیـــر عامـــل آبفـــا 
نیشـــابور در ایـــن بازدیـــد ضمـــن دســـتور  بـــر انـــدود کـــردن 

ـــی مخـــزن 300 متـــر مکعبـــی شـــهر چکنـــه  ـــواره بیرون ســـیمانی دی
، بـــر  پیگیـــری  تامیـــن گاز اتـــاق نگهبانـــی مخـــازن شـــهر چکنـــه 

تاکیـــد کـــرد.

دیـــدار مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــا فرمانـــدار 
جدیـــد زبـــر خـــان

جدیـــد   فرمانـــدار  بـــا  رضـــوی  خراســـان  آبفـــا  عامـــل  مدیـــر 
شهرســـتان زبرخـــان دیـــدار و گفتگـــو کـــرد.در ایـــن دیـــدار  ســـید 
ابراهیـــم علـــوی ضمـــن تبریـــک انتصـــاب  فرمانـــدار شهرســـتان 
ـــا تامیـــن و توزیـــع  ـــه بیـــان مطالبـــی در رابطـــه ب ـــر خـــان  ب جدیـــد زب
آب در شهرســـتان پرداخـــت و خواســـتار همـــکاری همـــه دســـتگاه 
هـــای اجرایـــی  بـــرای کمـــک بـــه تامیـــن آب پایـــدار و حـــل برخـــی 
مشـــکات حـــوزه آب  شـــد .یحیـــی ســـلیمانی  فرمانـــدار شهرســـتان 
ـــا تشـــکر از حضـــور مدیـــر عامـــل و هیئـــت همـــراه  زبـــر خـــان هـــم ب
و زحمـــات تـــاش هـــای انجـــام شـــده در حـــوزه آب ، آمادگـــی خـــود 
و ســـایر دســـتگاه هـــای اجرایـــی را بـــرای همـــکاری هـــر چـــه بیشـــتر 
بـــا شـــرکت آب و فاضـــاب  اعـــام  و بـــر لـــزوم اســـتقرار هرچـــه 
ـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان زبرخـــان تاکیـــد کـــرد  ســـریع ت

کـــه  مدیـــر عامـــل هـــم در ایـــن رابطـــه قـــول مســـاعد داد.

اصـــالح خـــط انتقـــال و شـــبکه توزیـــع دو روســـتای 
نیشـــابور

مدیـــر امـــور مهندســـی شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور از اصـــاح 
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خـــط انتقـــال و شـــبکه توزیـــع روســـتاهای فیـــروزی و شـــیخان 
بخـــش مرکـــزی شهرســـتان  نیشـــابور خبـــر داد.رســـتمی ایـــن 
عملیـــات را شـــامل لولـــه گـــذاری خـــط انتقـــال و شـــبکه توزیـــع 
آب بـــه طـــول هـــزارو920 متـــر  و نوســـازی 41 فقـــره انشـــعاب 
ــع  ــال از منابـ ــارد ریـ ــدود دو  میلیـ ــار حـ ــا اعتبـ ــه بـ ــرد کـ ــام کـ اعـ
مالـــی  روســـتاهای فاقـــد دهیـــاری معیـــن فرمانـــداری و اعتبـــارات 

داخلـــی شـــرکت  تامیـــن و اجـــرا شـــد.

سبزوار   
ــتان  ــبزوار در شهرسـ دهگردشـــی نماینـــده مـــردم سـ

ششـــتمد

مشـــکات روســـتا هـــای منطقـــه ربـــع شـــامات شهرســـتان ششـــتمد 
در دهگردشـــی دکتـــر محبـــی نماینـــده مـــردم در مجلـــس شـــورای 
بررســـی  منظـــور  گرفت.بـــه  قـــرار  بررســـی  مـــورد  اســـامی 
مشـــکات روســـتاها جمعـــی از مســـئولین ادارات ششـــتمد و 
ســـبزوار بـــه اتفـــاق نماینـــده مجلـــس از روســـتاهای چشـــمه آوش 
، البـــاغ ، ســـبه ، حســـن آبـــاد ، دهنـــو ، چنـــار ، کاتـــه تیرکمـــان 
، خرســـف ، بیـــروت و قلعـــه میـــدان بازدیـــد کردنـــد .در ایـــن 
بازدیـــد کاظـــم ســـلیمانی رییـــس اداره آب و فاضـــاب ششـــتمد 
در گزارشـــی مشـــکات حـــوزه آب روســـتاهای منطقـــه را تشـــریح 
کرد.دکتـــر محبـــی نماینـــده مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـامی 
نیـــز از پیگیـــری تخصیـــص اعتبـــار بـــرای مجتمـــع آبرســـانی وحـــدت 
ـــا  ـــزوم پیگیـــری ت ـــر ل ـــر داد و ب ـــی خب از محـــل صنـــدوق توســـعه مل
محقـــق شـــدن ایـــن امـــر تاکیـــد کرد.مجتمـــع آبرســـانی وحـــدت 28 
روســـتا از ســـه شهرســـتان ســـبزوار ، نیشـــابور و کاشـــمر را تحـــت 

پوشـــش دارد.

اســـتحصال بیـــش از 10میلیـــون مترمکعـــب آب شـــرب 
در ســـبزوار

ــاب  ــرکت آب و فاضـ ــانی شـ ــد وآبرسـ ــئول تولیـ ــناس مسـ کارشـ
شهرســـتان ســـبزوار گفـــت : در پنـــج ماهـــه ســـال جـــاری 10 
میلیـــون 37 هـــزارو 232 متـــر مکعـــب آب شـــرب در ســـبزوار 
تولیـــد شـــده اســـت .علـــی اصغـــر ملونـــدی افـــزود : ایـــن میـــزان 
ــکن  ــوت و کسـ ــره ، کلـ ــق بفـ ــاه از مناطـ ــه چـ ــرب از 36 حلقـ آب شـ

برداشـــت شـــده اســـت .بـــه گفتـــه وی آب اســـتحصالی بـــه مخـــازن 
منتقـــل و پـــس از کنتـــرل بهداشـــتی بـــه شـــبکه آب تزریـــق مـــی 
شـــود.وی تعـــداد مخـــازن ذخیـــره آب شـــرب را شـــش بـــاب بـــا 
ــت :  ــار داشـ ــرد و اظهـ ــام کـ ــب اعـ ــر مکعـ ــزار متـ ــت 51 هـ ظرفیـ
ــر  ــزن آب از دیگـ ــع آوری و مخـ ــال و جمـ ــوط انتقـ ــوی خطـ شستشـ

اقدامـــات ایـــن حـــوزه مـــی باشـــد.

حاشـــیه  درمناطـــق  فاضـــالب  شـــبکه  30کیلومتـــر 
اجراشـــد شهرســـبزوار 

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار گفـــت 
: طـــرح جمـــع آوری شـــبکه فاضـــاب بـــه طـــول 30 کیلومتـــر در 
مناطـــق حاشـــیه ایـــن شـــهر بـــا اعتبـــار 150 میلیـــارد ریـــال اجـــرا 
شد.حســـین ریاضـــی افـــزود : بـــا اجـــرای ایـــن شـــبکه ، پوشـــش 
شـــبکه فاضـــاب در ســـبزوار بـــه بیـــش از 90 درصـــد رســـید 
ســـال  دو  طـــی  جدیـــد  انشـــعاب  هـــزار   15  : داد  ادامـــه  .وی 
ــه  ــهر بـ ــیه  ایـــن شـ ــژه مناطـــق حاشـ ــه ویـ ــبزوار بـ ــته  در سـ گذشـ
شـــبکه فاضـــاب متصـــل شـــده اســـت .مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و 
فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار بـــا اشـــاره بـــه نبـــود شـــبکه فاضـــاب 
ـــه ســـیفر  ـــه  کات در برخـــی محـــات حاشـــیه شـــهر ســـبزوار از جمل
و بهـــاران ، از آغـــاز عملیـــات احـــداث شـــبکه فاضـــاب در ایـــن 
مناطـــق خبـــرداد.وی از محلـــه قلعـــه نـــو دهـــراز در غـــرب ســـبزوار 
بـــه عنـــوان یکـــی از ســـکونت گاه هـــای غیـــر رســـمی ایـــن شـــهر نـــام 
ـــا اتصـــال بیشـــتر نقـــاط ایـــن محلـــه بـــه شـــبکه فاضـــاب  بـــرد  کـــه ب
، مشـــکات بهداشـــتی و اجتماعـــی ســـاکنان  رفـــع شـــده اســـت.به 

گفتـــه ریاضـــی تمـــام جمعیـــت 250 هـــزار نفـــری شـــهر ســـبزوار 
زیـــر پوشـــش شـــبکه آب هســـتند و  حـــدود 90 درصـــد شـــبکه 

فاضـــاب ایـــن شـــهر هـــم اجـــرا شـــده اســـت.

آغـــاز پـــروژه فازدوشـــبکه جمـــع آوری فاضـــالب منطقـــه 
کالتـــه سیفرســـبزوار 

عملیـــات اجرایـــی فـــاز دو شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب منطقـــه 
کاتـــه ســـیفر ســـبزوار بـــا مشـــارکت 10 میلیـــارد ریالـــی خیریـــن و 
ســـاکنین محلـــه آغـــاز شـــد.در ایـــن مراســـم مدیرعامـــل ومعاونیـــن 
ــورای  ــس شـ ــبزوار ، رییـ ــتان سـ ــاب شهرسـ ــرکت آب و فاضـ شـ
اســـامی شهرســـتان و عضـــو شـــورای شـــهر ســـبزوار ، شـــهردار 
و اهالـــی ســـاکنین حضـــور داشـــتند.فاز دو منطقـــه کاتـــه ســـیفر 
بـــا 5/8 کیلومتـــر شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب و اعتبـــار 100 
میلیـــارد ریـــال اجـــرا مـــی شـــود کـــه خیریـــن و ســـاکنین محلـــه 
10میلیـــارد ریـــال مشـــارکت دارنـــد و مابقـــی از محـــل اعتبـــارات 
عمرانـــی تامیـــن خواهـــد شـــد.با اتمـــام ایـــن پـــروژه  100 درصـــد 
مشـــترکین منطقـــه کاتـــه ســـیفر تحـــت پوشـــش شـــبکه جمـــع 

آوری فاضـــاب قـــرار مـــی گیرنـــد.

شـــرب  ازآب  گودآســـیا  و  اســـتیر  روســـتاهای 
ند شـــد ر ا د ر خو بر ر ا ید پا

کارشـــناس مســـئول بهـــره بـــرداری بخـــش مرکـــزی شـــرکت آب 
اســـتیر  روســـتاهای   : گفـــت  ســـبزوار  فاضـــاب شهرســـتان  و 

و گودآســـیا از آب شـــرب پایـــدار برخـــوردار شـــدند.مرتضی 
شـــریفان افـــزود :روســـتاهای اســـتیر و گودآســـیا از چـــاه مجتمـــع 
گودآســـیا تامیـــن آب مـــی شـــد کـــه در پیـــک مصـــرف بـــا کـــم فشـــاری 
و یـــا قطـــع آب مواجـــه مـــی شـــدند.وی اضافـــه کـــرد : بـــا اجـــرای 
ایـــن پـــروژه بـــا اعتبـــار بالـــغ بریـــک میلیـــارد و 200 میلیـــون ریـــال 
اعتبـــار روســـتاهای اســـتیر و گودآســـیا از آب شـــرب پایـــدار 

ــوردار شـــدند. برخـ

باخرز   
در نشســـت مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــا فرمانـــدار 

باخرزانجـــام شـــد:

بررســـی وضعیـــت حـــوزه آب شـــرب شـــهری و روســـتایی 
شهرســـتان باخرز 

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان خراســـان رضـــوی 
وضعیـــت حـــوزه آب شـــرب شـــهری و روســـتایی شهرســـتان باخـــرز 
را در نشســـت بـــا فرمانـــدار و بازدیـــد میدانـــی از منطقـــه بررســـی 
کرد.ســـید ابراهیـــم علـــوی در گفتگـــو فرمانـــدار باخـــرز اقدامـــات 
انجـــام شـــده در تامیـــن کمـــی و کیفـــی آب شـــرب مناطـــق شـــهری 
و روســـتایی را بـــه اطـــاع رســـاند . احمـــد شـــافعی  فرمانـــدار 
ـــا  ـــرد و از آبف ـــت ک ـــار رضای ـــور شهرســـتان اظه هـــم از عملکـــرد ام
ــام بـــرد. ــتان نـ ــال تریـــن ادارات شهرسـ بـــه عنـــوان یکـــی از فعـ
وی همچنیـــن خواســـتار اجـــرای چنـــد پـــروژه آب رســـانی شـــد  
ــول  ــوی در ایـــن خصـــوص قـ ــان رضـ ــا خراسـ ــل آبفـ ــه مدیرعامـ کـ
مســـاعد داد.برنامـــه بعـــدی مدیرعامـــل آبفـــای خراســـان رضـــوی 
ـــود.در ایـــن  ـــا همـــکاران امـــور باخـــرز ب ماقـــات و گفـــت و شـــنود ب
جلســـه احســـان ســـیاح مدیـــر آبفـــا گزارشـــی از اقدامـــات امـــور 
پـــس از یـــک پارچـــه ســـازی را ارائـــه داد ، ســـپس همـــکاران  
ضمـــن معرفـــی و اعـــام پســـت ســـازمانی خـــود اقدامـــات صـــورت 

گرفتـــه در حـــوزه کاری خـــود را تشـــریح کردنـــد.

گفـــت و شـــنود مدیرعامـــل آبفاخراســـان رضـــوی بـــا 
اهالـــی روســـتای نقارخانـــه باخـــرز

ــوی  ــان رضـ ــتان خراسـ ــاب اسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
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از روســـتای "نقارخانـــه"  شهرســـتان باخـــرز بازدیـــد کرد.ســـید 
ــتای  ــن روسـ ــن ایـ ــرایط تامیـ ــی شـ ــن بررسـ ــوی ضمـ ــم علـ ابراهیـ
خـــارج از خدمـــات آب و فاضـــاب امـــور بـــا اهالـــی روســـتا هـــم 
بـــه گفتگـــو پرداخت.درپـــی ایـــن گفـــت و شـــنود،  امیـــد بـــه آب 
ــتا  ــردم  روسـ ــامیدنی در دل مـ ــورداری از آب آشـ ــانی وبرخـ رسـ

زنـــده شـــد.

20 میلیـــارد ریـــال پـــروژه حـــوزه آب در شهرســـتان 
باخـــرز  بهـــره بـــرداری شـــد

در دومیـــن روز از هفتـــه دولـــت بـــا حضـــور معـــاون فرمانـــدار 
ــاح  ــا باخرزافتتـ ــای آبفـ ــروژه هـ ــتان پـ ــئولین شهرسـ ــایر مسـ و سـ

شـــد.
امـــور آب و  از اقدامـــات  معـــاون فرمانـــدار  ایـــن مراســـم  در 
فاضـــاب شهرســـتان باخـــرز تقدیـــر کـــرد. احســـان ســـیاح  مدیـــر 
امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان باخـــرز هـــم ایـــن پـــروژه هـــا را 
شـــامل نصـــب اتاقـــک پیـــش ســـاخته ، دســـتگاه کلـــرزن  ونصـــب 
کنتـــور هوشـــمند ،احیـــا چـــاه ،تجهیـــز و راه انـــدازی سیســـتم 
دوربیـــن مـــدار بســـته  و نصـــب دکل ، تعویـــض و اصـــاح خـــط 
انتقـــال بـــه متـــراژ هـــزارو100 متـــر ،اجـــرای خـــط انتقـــال بـــه طـــول 
ــی ، تعویـــض  ــر مکعبـ ــاخت مخـــزن 100 متـ ــر، سـ ــزار متـ ــار هـ چهـ
و اصـــاح شـــبکه توزیـــع بـــه طـــول شـــش هـــزار متـــر و نوســـازی 
دو هـــزار فقـــره انشـــعاب بـــا اعتبـــار 20میلیـــارد و 600میلیـــون 

ریـــال اعـــام کـــرد.

پیمایش اشتراک های مناطق روستایی باخرز  

مســـئول مشـــترکین آبفـــا باخـــرز از پیمایـــش اشـــتراک هـــای 
ایـــن شهرســـتان خبـــر داد. روســـتایی 

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان 
باخـــرز جـــواد اســـداللهی اولویـــت بازدیـــد هـــا را روســـتاهای 
ـــراز امیـــدواری کـــرد  ـــا  شـــهر دانســـت و اب دارای بعـــد مســـافت  ب
ــه  ــترکین بـ ــرکت و مشـ ــوق شـ ــتمر ، حقـ ــارت مسـ ــا پایـــش و نظـ بـ

ــد. ــو محقـــق تامیـــن شـ بهتریـــن نحـ

بردسکن   
فشار آب  مسکن مهر  شهر بردسکن تامین شد

بـــا  بردســـکن  شـــهر  مهـــر  مســـکن  فشـــار  تامیـــن  پـــروژه 
بـــرداری  بهـــره  بـــه  ریـــال  میلیـــارد   17 بـــر  بالـــغ   اعتبـــاری 

رسید.
بهـــره  مراســـم  در  بردســـکن  فاضـــاب  و  آب  امـــور  مدیـــر 
ـــردم شهرســـتان  ـــده م ـــا حضـــور نماین ـــه ب ـــن طـــرح ک ـــرداری از ای ب
مســـئولین  ســـایر  و  فرمانـــدار  اســـامی،  شـــورای  مجلـــس  در 
شهرســـتان برگـــزار شـــد اظهـــار کـــرد : ایـــن پـــروژه آبرســـانی بـــا 
هـــدف تقویـــت فشـــار آب مســـکن مهـــر ، خیابـــان صـــدف و شـــهرک 

اندیشـــه بردســـکن بـــه بهـــره بـــرداری رســـید.  
حســـین مهـــدوی اولیایـــی افـــزود : همزمـــان بـــا اجـــرای  ایـــن 
، پکیـــج  بـــاب حوضچـــه بتنـــی شـــیرآالت احـــداث  پـــروژه  12 
ــی  ــات مکانیکـ ــه تأسیسـ ــاب ابنیـ ــک بـ ــب و یـ ــار نصـ ــت فشـ تقویـ

پکیـــج تقویـــت فشـــار هـــم احـــداث شـــد .

 بجستان    
برداشـــت از جایـــگاه هـــای آب شـــیرین شـــهر بجســـتان  

بـــه یـــک چهـــارم کاهـــش یافـــت

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب بجســـتان گفـــت: درنتیجـــه افزایـــش 
هـــای آب  جایـــگاه  از  برداشـــت   ، بجســـتان  کیفیـــت آب شـــهر 
ــه اســـت. ــارم کاهـــش یافتـ ــه یـــک چهـ ــهر بـ ــن شـ ــیرین درایـ شـ
محمدرضـــا اکبرنیـــا بـــا اســـتناد بـــه رونـــد نزولـــی شـــارژکارت 
برداشـــت آب در بجســـتان اظهـــار داشت:شـــش هـــزار مشـــترک 
بـــه دلیـــل کاهـــش کیفیـــت آب از جایـــگاه هـــای  در بجســـتان 
کننـــد  مـــی  اســـتفاده  شـــرب  بـــرای  شـــیرین  آب  برداشـــت 
کـــه بـــا اقدامـــات انجـــام شـــده از جملـــه خریـــد آب دو قنـــات 
"درزآب" و "بســـتان" و احیـــای دو حلقـــه چـــاه ، کیفیـــت آب شـــبکه 
شـــهرافزایش و برداشـــت آب از 18جایـــگاه موجـــود در ســـطح 

شـــهر کاهـــش یافـــت.
وی افـــزود: کیفیـــت پاییـــن و رســـوب آب باعـــث خســـارت بـــه 
ـــا کیفـــی  تاسیســـات امـــور و شـــیرآالت مشـــترکان مـــی شـــود کـــه ب

ســـازی آب ایـــن رونـــد نیـــز متوقـــف شـــد.
وی از فرســـودگی شـــبکه توزیـــع آب بـــه عنـــوان چالـــش اصلـــی  
شـــهر یونســـی بـــا هزارو700مشـــترک نـــام بـــرد و خاطـــر نشـــان 
کـــرد: درایـــن شـــهر هـــم یـــک حلقـــه  چـــاه کـــه در ســـال 97حفـــر 
تـــوان 15لیتـــر  بـــا  تجهیـــز  و  برقرســـانی  از  پـــس  بـــود  شـــده 

برثانیـــه وارد مداربهـــره بـــرداری شـــد.
ـــاد آور  ـــه 59روســـتای شهرســـتان را ی ـــات ب ـــه خدم ـــا ارائ ـــر نی اکب
شـــد و گفـــت: از ایـــن تعـــداد 31روســـتا بـــاالی 20خانـــوار تحـــت 
پوشـــش قـــرار دارنـــد و مابقـــی کـــه کـــم جمعیـــت بـــوده و در حـــد 

آبـــادی محســـوب مـــی شـــوند بـــا تانکـــر آبرســـانی مـــی شـــوند.

ــای آب  ــتان دســـتگاه هـ ــتای شهرسـ ــار روسـ بـــه گفتـــه وی در چهـ
شـــیرکن و در ســـه روســـتا هـــم جایـــگاه برداشـــت آب نصـــب 

ــت. ــده اسـ شـ

بهـــره بـــرداری از دو طـــرح آبرســـانی روســـتایی در 
بجســـتان

درچهارمیـــن روز از هفتـــه دولـــت  طـــرح آبرســـانی بـــه روســـتاهای 
قاســـم آبـــاد و مطـــر آبـــاد شهرســـتان بجســـتان بـــا اعتبـــار افتتـــاح 
بهـــره  مراســـم  در  بجســـتان  فاضـــاب  و  آب  امـــور  شـــد.مدیر 
بـــرداری از ایـــن طـــرح هـــا کـــه بـــا حضـــور نماینـــده مـــردم بجســـتان 
شهرســـتان  ادارات  روســـای  برخـــی  و  فرمانـــدار  و  گنابـــاد  و 
برگـــزار شـــد گفـــت: بـــرای ایـــن دو طـــرح یـــک حلقـــه چـــاه حفـــر و 
ـــال اجـــرا و 24حوضچـــه شـــیرآالت  ـــر خـــط انتق ـــز، 13کیلومت تجهی
، ســـه ایســـتگاه پمپـــاژ و ســـه مخـــزن بـــه ظرفیـــت 300متـــر 
مکعـــب بـــا اعتبـــار 30میلیـــارد ریـــال احـــداث شـــده اســـت.به 
گفتـــه محمدرضـــا اکبـــر نیـــا 150خانـــوار روســـتایی بـــا  470نفـــر 

جمعیـــت از مزایـــای ایـــن طـــرح هـــا بهـــره منـــد شـــدند.

تایباد   
قدردانی معاون  فرماندار از امور تایباد

معـــاون سیاســـی و امنیتـــی فرمانـــداری شهرســـتان تایبـــاد از 
امـــور آبفـــا شهرســـتان بازدیـــد کـــرد.در ایـــن بازدیـــد کـــه بـــا هـــدف  
رســـیدگی بـــه مســـائل و مشـــکات مـــردم و بررســـی چگونگـــی 
هـــای  دســـتگاه  و  ادارات  در  شـــهروندان  بـــه  خدمت رســـانی 
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اجرایـــی انجـــام شـــد معـــاون فرمانـــدار تایبـــاد  پـــس از بازدیـــد 
از قســـمت هـــای مختلـــف  بـــا مدیـــر ، کارکنـــان و اربـــاب رجـــوع 
گفتگـــو کـــرد. مدیـــر امـــور آبفـــای تایبـــاد ضمـــن ارائـــه گزارشـــی 
بـــه رشـــد جمعیـــت و فرســـودگی شـــبکه در برخـــی نقـــاط اشـــاره 
کـــرد کـــه موجـــب چالـــش در تامیـــن و عرضـــه آب شـــرب شـــده 
اســـت.بابا غیبـــی افـــزود: بـــا انجـــام طـــرح توســـعه شـــبکه ، اجـــرای 
خـــط انتقـــال ، احـــداث و بهســـازی مخـــازن و نصـــب شـــیرهای 
فشـــار شـــکن  در بعضـــی از روســـتاها و نقـــاط شـــهر، تمـــام تـــاش 
آبفـــا بـــرای تامیـــن رفـــع نیـــاز آب مشـــترکان بـــکار گرفتـــه شـــده 
ـــر نظـــم و انضبـــاط اداری ،  ـــاد  نیـــز ب اســـت. معـــاون فرمانـــدار تایب
تکریـــم اربـــاب  رجـــوع و وجـــدان کاری کارکنـــان و حـــل مشـــکات 
شـــهروندان تاکیـــد کـــرد .ســـپهری  لـــزوم ترویـــج فرهنـــگ صرفـــه 
جویـــی بـــا تدویـــن برنامـــه هـــای متنـــوع تبلیغـــی و اجرایـــی را خاطـــر 
نشـــان  و از تـــاش مدیـــر و کارکنـــان آبفـــا  در تامیـــن وتوزیـــع 

مناســـب آب شـــرب   قدردانـــی کـــرد.

ـــح  ـــی صب ـــه رادیوی ـــاد در برنام ـــور تایب ـــر ام ـــور مدی حض
بخیـــر خراســـان

برنامـــه  در  تایبـــاد  شهرســـتان  فاضـــاب  و  آب  امـــور  مدیـــر 
رادیویـــی صبـــح بخیـــر خراســـان در فرمانـــداری تایبـــاد شـــرکت 
از  برنامـــه گزارشـــی  ایـــن  باباغیبـــی  در  امیـــن  . محمـــد  کـــرد 
فعالیـــت هـــای انجـــام شـــده در شهرســـتان تایبـــاد را ارائـــه داد  و 
در ادامـــه بـــه طـــرح هـــای در دســـت پیگیـــری و اقـــدام ایـــن امـــور 
در شـــهرها و روســـتاها اشـــاره کـــرد . وی گفـــت : شهرســـتان 
ـــاد وظیفـــه ســـقایی ســـه شـــهر و 38 روســـتای تحـــت پوشـــش  تایب

ــده دارد . ــر عهـ ــترک را بـ ــزار مشـ ــا 38 هـ بـ
در تایباد اعام شد:

اجـــرای طـــرح قرائـــت هوشـــمند کنتـــور در آبفـــا خراســـان 
رضـــوی

مدیـــر دفتـــر نظـــارت بـــر درآمـــد و وصـــول مطالبـــات شـــرکت آب و 
فاضـــاب خراســـان رضـــوی  از امـــور آبفـــای  تایبـــاد بازدیـــد کـــرد 
.مدیـــر امـــور آبفـــا تایبـــاد در ایـــن بازدیـــد ضمـــن تبییـــن سیاســـت 
هـــا و تاکیـــد بـــر تحقـــق اهـــداف پیـــش روی شـــرکت و ارائـــه 

خدمـــات مطلـــوب و پایـــدار بـــه مشـــترکین ،  بـــه ارائـــه گزارشـــی از 
آمـــار وصـــول مطالبـــات پرداخـــت .محمـــد امیـــن باباغیبـــی گفـــت: 
در حـــال حاضـــر 38 روســـتا و ســـه شـــهر  در قالـــب بیـــش از 38 
ـــور  ـــن ام ـــاد تحـــت پوشـــش ای هـــزار مشـــترک در شهرســـتان تایب
قـــرار دارنـــد .مدیـــر دفتـــر نظـــارت بـــر درآمـــد و وصـــول مطالبـــات 
ــاب  ــم اربـ ــتای تکریـ ــرد: در راسـ ــان کـ ــم بیـ ــوی هـ ــان رضـ خراسـ
رجـــوع و کاهـــش مراجعـــات حضـــوری آبفـــا اقـــدام بـــه اجـــرای 
طـــرح قرائـــت کنتـــور بـــا سیســـتم هـــای هوشـــمند کـــرده اســـت.

تربت جام   
ــتایی  ــوار روسـ ــزار خانـ ــه هـ ــانی بـ ــروژه آبرسـ ــاز پـ آغـ

درشهرســـتان تربـــت جـــام

ـــروژه آبرســـانی  ـــاز پ ـــت جـــام از آغ ـــور آب و فاضـــاب ترب ـــر ام مدی
بـــه هشـــت روســـتای دهســـتان جـــام ایـــن شهرســـتان بـــا مشـــارکت 
خبـــرداد.  اکبرابراهیمـــی  حـــاج  ونیکـــوکاری  فرهنگـــی  بنیـــاد 
ــن  ــاکن در ایـ ــوار سـ ــزار خانـ ــه هـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــن عبداللهـ محسـ
روســـتاها گفـــت: درمرحلـــه نخســـت فـــاز اول ایـــن پـــروژه آبرســـانی 
روســـتاهای چشـــمه گل و بشـــیرآباد ، مرحلـــه دوم روســـتاهای 
کاتـــه اهلل رســـان و چنـــگ آبـــاد و در مرحلـــه پایانـــی ایـــن فـــاز 
ــه در  ــان اینکـ ــا بیـ ــد. وی بـ ــد شـ ــانی خواهـ ــک آبرسـ ــتای یخـ روسـ
فـــازدوم پـــروژه  روســـتاهای  بوتـــه گـــز و فیروزکـــوه و باغـــک 
ســـفلی درقالـــب مجتمـــع آبرســـانی خواهدشـــد گفـــت :اعتبـــار 
ـــده  ـــال برآوردگردی ـــروژه  100میلیاردری ـــن پ ـــازاول ای اجـــرای ف
کـــه 56میلیاردریـــال آن توســـط نیکـــوکار تامیـــن شـــده اســـت.  وی 
ایـــن پـــروژه آبرســـانی را شـــامل : تجهیـــز یـــک حلقـــه چـــاه عمیـــق، 
اجـــرای یـــک کیلومتـــر شـــبکه بـــرق ،احـــداث دو بـــاب ایســـتگاه 
پمپـــاژ ، احـــداث ســـه بـــاب مخـــزن بتونـــی بـــه حجـــم 750مترمکعـــب 

ــال آب اعـــام کـــرد . ــر خـــط انتقـ واحـــداث 20کیلومتـ

چناران   
افتتـــاح پـــروژه آبرســـانی مجتمـــع آبرســـانی روســـتای 

گلخاتـــون شهرســـتان چنـــاران 

مجتمـــع  آبرســـانی  پـــروژه  دولـــت   از هفتـــه  روز  ســـومین  در 

روســـتای گلخاتـــون ،خواجـــه ولـــی و ملـــی بـــه نـــام قاســـم ابـــن 
بـــرداری  بهـــره  وبـــه  افتتـــاح  الحســـن در شهرســـتان چنـــاران 
رســـید.در اجـــرای ایـــن پـــروژه نســـبت بـــه احـــداث خـــط انتقـــال 
بـــه طـــول 5هـــزارو500 وهزینـــه  8میلیـــارد ریـــال مشـــتمل بـــر 
ـــی  ـــارات عمران ـــد ،تجهیـــزات ، تملـــک و نظـــارت  از محـــل اعتب خری

ــت . ــده اسـ ــدام شـ ــتان اقـ اسـ

خلیل آباد   
در  آب  پرمصـــرف  مشـــترک   70 انشـــعاب  قطـــع 

آبـــاد  خلیـــل  شهرســـتان 

آبـــاد انشـــعاب  امـــور آب و فاضـــاب خلیـــل  بـــه گفتـــه مدیـــر 
70مشـــترک پرمصـــرف آب در ایـــن شهرســـتان قطـــع شـــد و 
300مشـــترک هـــم بـــه دلیـــل نصـــب پمـــپ بـــر روی شـــبکه اخطـــار 
دریافـــت کردنـــد . محمدکاظمـــی افـــزود: مشـــترکان پـــر مصـــرف از 
ـــد کـــه انشـــعاب  ـــاغ اســـتفاده مـــی کردن ـــرای آبیـــاری ب آب شـــرب ب
آن هـــا پـــس از فصـــل تابســـتان و در صـــورت استانداردســـازی 
وصـــل خواهـــد شـــد. وی اظهـــار داشـــت: 300مشـــترک هـــم 
مبـــادرت بـــه نصـــب پمـــپ آب بـــر روی انشـــعابات کـــرده بودنـــد 
ــد.  ــاح کردنـ ــود را اصـ ــات خـ ــی ، منصوبـ ــار کتبـ ــه پـــس از اخطـ کـ
و  13هـــزار  آب  تامیـــن  راســـتای  در  را  اقدامـــات  ایـــن  وی 
ــتایی دانســـت  ــترک روسـ ــهری و  10هزارمشـ ــترک شـ 700مشـ
و افـــزود: حفـــر چـــاه شـــماره 5 خلیـــل آبـــاد ، اجـــاره آب کشـــاورزی 
و تعامـــل بـــا آبفـــا کاشـــمراز جملـــه دیگـــر برنامـــه هـــای ایـــن امـــور 

تحـــت  تامیـــن آب شـــرب ســـاکنان دو شـــهرو 26روســـتای  در 
پوشـــش مـــی باشـــد. وی بـــا بیـــان اینکـــه آب شـــرب مـــورد نیـــاز 
مشـــترکان از15حلقـــه چـــاه تامیـــن مـــی شـــود بـــر حفـــر یـــک حلقـــه 
چـــاه دیگـــر تـــا ســـال آینـــده بـــه منظـــور برخـــورداری شـــهروندان و 
روســـتائیان از شـــرایط پایـــدار آب تاکیـــد کـــرد. کاظمـــی بـــا اشـــاره 
بـــه تامیـــن آب  13روســـتا از شـــش حلقـــه چـــاه شـــرب شـــهر 
خلیـــل آبـــاد خاطرنشـــان کـــرد: حفـــر چـــاه جدیـــد بـــا تـــوان 33 لیتـــر 
برثانیـــه مشـــکل تامیـــن آب ایـــن شـــهر و روســـتاهای اطـــراف را تـــا 
ـــاد آروشـــد: روســـتاهای شهرســـتان  ـــادی رفـــع کـــرد. وی ی حـــد زی
دارای شـــبکه آبرســـانی بـــوده و آب شـــرب شهرســـتان کیفیـــت 
بســـیار باالیـــی دارد و هیـــچ روســـتایی بـــا تانکـــر آبرســـانی نمـــی 

شـــود.

خواف   
بحران کم آبی یک روزه خواف رفع شد

بـــا قطـــع بـــرق  چـــاه هـــای شـــرب آبفـــا خـــواف از مـــدار خـــارج 
و مخـــازن خالـــی شـــد.به گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور آب و 
فاضـــاب شهرســـتان خـــواف در پـــی ایـــن اتفـــاق  همـــکاران آبفـــای 
خـــواف ضمـــن مدیریـــت فشـــار و مانـــور شـــیرآالت شـــبکه بـــا وارد 
ـــی  ـــد آب از کشـــاورزان منطقـــه مبن کـــردن چـــاه شـــهرداری و خری

ــارج کردنـــد. شـــهر خـــواف را  از وضعیـــت بحـــران خـ

حفر و تجهیز دو حلقه چاه در شهر خواف آغاز شد

 مدیـــر امـــور آبفـــای شهرســـتان خـــواف از آغـــاز حفـــر و تجهیـــز 
دوحلقـــه چـــاه آب شـــرب در ایـــن شـــهر خبـــر داد.جـــواد ســـاالری 
ـــه  ـــع  حفـــر شـــده و در مرحل ـــن مناب خاطـــر نشـــان کـــرد : یکـــی از ای
ــز در  ــاه دوم نیـ ــر چـ ــات حفـ ــرار دارد و مقدمـ ــاژ قـ ــش پمپـ آزمایـ
چنـــد روز آینـــده شـــروع مـــی شـــود.وی هزینـــه اجـــرای ایـــن 
ــرق  ــز و بـ ــاری ، تجهیـ ــن ، حفـ ــک زمیـ ــد و تملـ ــامل خریـ ــروژه شـ پـ
رســـانی چـــاه هـــا را 30 میلیـــارد ریـــال و از محـــل اعتبـــارات جـــاری 
ـــا  راه انـــدازی ایـــن  و داخلـــی تامیـــن اعـــام و پیـــش بینـــی کـــرد: ب
دو حلقـــه چـــاه بیـــش از 35 لیتـــر بـــر ثانیـــه بـــه تـــوان تولیـــد آب 
در شـــهر خـــواف افـــزوده شـــود . ســـاالری خـــط قرمـــز ایـــن امـــور را 
کیفیـــت آب شـــرب دانســـت و خاطـــر نشـــان کـــرد: در حـــال حاضـــر 
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آب آشـــامیدنی شـــهروندان و مشـــترکین  بـــا کمیـــت وکیفیـــت 
بـــا  کـــرد:  اظهارامیـــدواری  وی  شـــود.  مـــی  توزیـــع  مطلـــوب 
ـــه ظرفیـــت موجـــود و توجـــه  ـــه چـــاه ب ـــن دو حلق افـــزوده شـــدن  ای
شـــهروندان بـــه مدیریـــت مصـــرف ، شـــاهد کمتریـــن چالـــش و 

مشـــکل در تامیـــن آب آشـــامیدنی شـــهرخواف نباشـــیم .

پـــروژه آبرســـانی بـــه روســـتای رزداب خـــواف عملیاتـــی 
شـــد 

ـــن  مدیرامـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف گفـــت : در دومی
روز از هفتـــه دولت،کلنـــگ اجـــرای پـــروژه اصـــاح و توســـعه 
شـــبکه،احداث مخـــزن و خـــط انتقـــال آب شـــرب روســـتای رزداب 
زمیـــن زده شـــد.جواد  بـــه  مراســـمی  طـــی  خـــواف  شهرســـتان 
ـــا 28میلیـــارد ریـــال اعتبـــار  ســـاالری تصریـــح کـــرد : ایـــن پـــروژه ب

طـــی هشـــت مـــاه اجـــرا خواهـــد شـــد.

شناســـایی 33 مـــورد انشـــعابات غیـــر مجـــازو دســـتکاری 
کنتـــور آب در شهرســـتان خـــواف  

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف گفـــت: 33 مـــورد 
شهرســـتان  در  آب  کنتـــور  دســـتکاری  مجـــازو  غیـــر  انشـــعاب 
خـــواف شناســـایی شـــد.جواد ســـاالری افـــزود: از ایـــن تعـــداد 
23مـــورد مربـــوط بـــه برداشـــت غیـــر مجـــاز آب مـــی شـــود کـــه 
متخلفـــان جریمـــه و انشـــعابات آنـــان بـــا دریافـــت مبالـــغ تعریـــف 
ــان  هـــم  بـــه  ــاز تبدیـــل شـــد  و تعـــدادی از متخلفـ شـــده بـــه مجـ

ـــان اینکـــه دســـتکاری  ـــا بی ـــی معرفـــی شـــدند.وی ب دســـتگاه قضای
کنتـــور آب و تجهیـــزات آبرســـانی هـــم تخلـــف محســـوب  و بـــا 
متخلفـــان برخـــورد قانونـــی می شـــود، از شناســـایی 10 مـــورد 
ـــن  ـــور آب و اعمـــال جریمـــه متخلفـــان در ای ـــف دســـتکاری کنت تخل
ـــا توجـــه بـــه افزایـــش مـــوارد  شهرســـتان خبـــر داد.بـــه گفتـــه وی ب
ســـرقت آب از طریـــق  انشـــعابات مخفیانـــه و شـــبانه از شـــبکه های 
آبرســـانی در مناطـــق شـــهری و روســـتایی شهرســـتان، برخـــورد بـــا 
متخلفـــان آب در دســـتور کار ایـــن امـــور قـــرار گرفتـــه اســـت.

نصب دســـتگاه آب شـــیرین کن در روســـتای ابراهیمی 
شهرســـتان خواف

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب خـــواف از نصـــب دســـتگاه آب شـــیرین 
کـــن در روســـتای ابراهیمـــی  ایـــن شهرســـتان خبرداد.جـــواد 
ــال   ــون ریـ ــه 250میلیـ ــا هزینـ ــتگاه بـ ــزود: ایـــن دسـ ــاالری افـ سـ
کمـــک خیریـــن خریـــداری و در ایـــن روســـتا بـــا 650 نفرجمعیـــت 

نصـــب شـــد.

پایـــدار  شـــرب  آب  از  خـــواف  زول  چـــاه  روســـتای 
شـــود مـــی  برخـــوردار 

مخـــزن  گفـــت:  خـــواف  فاضـــاب شهرســـتان  و  آب  مدیرامـــور 
از  زول  چـــاه  روســـتای  شـــرب  آب  مکعبـــی  متـــر  جدیـــد300 
توابـــع شهرســـتان خـــواف در حـــال ســـاخت اســـت.جواد ســـاالری 
پـــروژه راچهـــار میلیـــارد ریـــال اعـــام کـــرد کـــه  ایـــن  اعتبـــار 
ازپیشـــرفت فیزیکـــی خوبـــی هـــم  برخـــوردار اســـت.به گفتـــه 
وی بـــا  بهره بـــرداری از ایـــن مخـــزن ، هزارو350نفـــر جمعیـــت  
روســـتای چـــاه زول  از آب پایـــدار برخـــوردار خواهنـــد شـــد.

خوشاب   
کاهـــش آبدهـــی  یـــک قنـــات  روســـتایی در شهرســـتان 

خوشـــاب

سرپرســـت امـــور آبفـــای شهرســـتان خوشـــاب در معیـــت دهیـــاری 
بـــا  آبـــاد و ســـیمان  ابراهیـــم  و شـــورای اســـامی روســـتاهای 
ایـــن روســـتاها  بازدیـــد میدانـــی  علـــت کاهـــش دبـــی قنـــات 
را بررســـی کردنـــد.در ایـــن بازدیـــد مقـــرر شـــد بـــا همـــکاری و 

مشـــارکت  دهیـــاری و شـــورای اســـامی  ایـــن دو روســـتا  اقدامـــات 
الزم  بـــرای رفـــع مشـــکل کاهـــش آبدهـــی قنـــات  انجـــام گیـــرد.

بررســـی مشـــکالت آب شـــرب روســـتاهای بخـــش نـــوده 
انقـــالب شهرســـتان خوشـــاب

جلســـه بررســـی مشـــکات حـــوزه آب شـــرب   روســـتاهای بخـــش 
نـــوده انقـــاب شهرســـتان خوشـــاب  برگـــزار شد.بخشـــدار بخـــش 
ــی از  ــدر دانـ ــکر و قـ ــن تشـ ــت ضمـ ــن نشسـ ــاب در ایـ ــوده انقـ نـ
ـــان  ـــا بی ـــای شهرســـتان خوشـــاب ب ـــور آبف زحمـــات شـــبانه روزی ام
مشـــکات موجـــود در برخـــی از روســـتاها خواســـتار رســـیدگی در 
ایـــن خصـــوص شد.عباســـی  دهیـــاران خواســـت از زمینـــه  کمـــک  
و خـــود یـــاری مـــردم را در اجـــرای پـــروژه هـــای  آبفـــای شهرســـتان 

ـــد. فراهـــم اورن
ــت  ــه اولویـ ــاره بـ ــا اشـ ــم  بـ ــاب هـ ــای خوشـ ــور آبفـ ــت امـ سرپرسـ
اصلـــی ایـــن امـــور در تامیـــن و توزیـــع عادالنـــه  آب و تاکیـــد 
  ، بربرخـــورداری مشـــترکان از آب شـــرب ســـالم و بهداشـــتی 
بخـــش عمـــده مشـــکات  کمبـــود آب شـــرب روســـتائیان را ناشـــی 
از فرســـودگی و هـــدر رفـــت آب شـــبکه هـــای توزیـــع دانســـت کـــه 

ــرار دارد. ــتور کار قـ ــن چالـــش در دسـ ــع ایـ رفـ
بـــه  عنایـــت   بـــا  کـــرد:  نشـــان  خاطـــر  نیـــا    اســـماعیلی  جعفـــر  
گســـتردگی خدمـــات و پراکندگـــی روســـتاها و  اعتبـــارات محـــدود 
ـــاران و شـــورای  ـــه  همـــکاری و مشـــارکت دهی ـــاز ب ـــن امـــور نی ،  ای

اســـامی و خیریـــن  دارد.

درگز   
خدمت رسانی در روز تاسوعای حسینی

ــپ  ــراد در پمـ ــروز ایـ ــت بـ ــه علـ ــینی بـ ــوعای حسـ ــا تاسـ ــان بـ  همزمـ
آبرســـانی مجتمـــع شـــهید صیـــاد شـــیرازی )صیـــاد 3(همـــکاران 
ـــر از  ـــرداری امـــور درگـــز ســـریعًا وارد عمـــل شـــدند ودر کمت بهـــره ب
10ســـاعت چـــاه را مجـــددًا وارد مـــدار بهـــره بـــرداری کردنـــد . طـــی 
ایـــن عملیـــات مجتمـــع شـــهید صیـــاد شـــیرازی 3از طریـــق خـــط شـــهری 

آبرســـانی شـــدو مشـــترکین کمبـــود آب را احســـاس نکردنـــد .

اصالح شبکه روستای یکه باغ  درگز

ــر  ــی بـ ــز مبنـ ــاغ درگـ ــه بـ ــتای یکـ ــاکنان روسـ ــزارش سـ ــی گـ  در پـ
وجـــود مشـــکل در شـــبکه آبرســـانی در طـــول ســـالیان متوالـــی 
وبـــه خصـــوص  پیـــک مصـــرف تیـــم بهـــره بـــردار بـــا مدیریـــت 
راهبـــری مدیـــر امـــور اقـــدام بـــه اصـــاح شـــبکه توزیـــع روســـتا 
کـــرد.در ایـــن عملیـــات بـــا ســـاخت یـــک بـــاب حوضچـــه تنـــوری 
وتعویـــض 300متـــر شـــبکه توزیـــع واصـــاح 23 فقـــره انشـــعاب، 

ــد . ــع شـ ــاغ مرتفـ ــه بـ ــتای یکـ ــکل روسـ مشـ

رشتخوار   
تعویـــض فیلتـــر دو دســـتگاه آب شـــیرین کـــن هـــای در 

شـــهر جنـــگل
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تعویـــض  از  رشـــتخوار  شهرســـتان  آبفـــای  امـــور  سرپرســـت 
ــر  ــگل خبـ ــهر جنـ ــن در شـ ــیرین کـ ــتگاه آب شـ ــای دو دسـ فیلترهـ
ــن  ــدف تامیـ ــا هـ ــا بـ ــن فیلترهـ ــت: ایـ ــی گفـ ــواد نجفـ داد.محمدجـ
آب کیفـــی شـــهروندان  شـــهر جنـــگل  بـــا نظـــارت کارشناســـان 
ــول  ــاوت فصـ ــد.وی تفـ ــض شـ ــه تعویـ ــکار مربوطـ ــاش پیمانـ و  تـ
و میـــزان مصـــرف آب شـــیرین را دلیـــل زمـــان بنـــدی تعویـــض 
فیلتـــر هـــای آب شـــیرین کـــن دانســـت و از شـــهروندان خواســـت 
ــا  ــتگاه هـ ــن دسـ ــت از ایـ ــا دقـ ــی و بـ ــه جویـ ــرف آب صرفـ در مصـ
اســـتفاده کننـــد و در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه تخلـــف مراتـــب 

ــد. ــزارش دهنـ ــتخوار گـ ــتان رشـ ــای شهرسـ ــور آبفـ ــه امـ را بـ

آب شـــرب 2400مشـــترک روســـتایی در رشـــتخوار بـــا 
30میلیـــارد ریـــال اعتبـــار پایـــدار مـــی شـــود

سرپرســـت امـــور آب و فاضـــاب رشـــتخواراز دو پـــروژه در حـــال 
اجـــرای تامیـــن پایـــدار آب شـــرب ســـه روســـتا در ایـــن شهرســـتان 
خبرداد.محمدجـــواد نجفـــی ایـــن روســـتاها را "باســـفر"، "عمیـــد" و 
"علـــی آبـــاد دامـــن" بـــا دو هـــزار و400مشـــترک اعـــام کـــرد و 
افـــزود: ایـــن تعـــداد پـــروژه بـــا 30میلیـــارد ریـــال اعتبـــار در 
دســـت اجـــرا مـــی باشـــد.وی اظهـــار داشـــت: پـــروژه روســـتاهای 
ــفر قراردارنـــد  ــع باسـ ــه تحـــت پوشـــش مجتمـ ــد کـ ــفر وعمیـ باسـ
شـــامل اصـــاح شـــبکه توزیـــع آب بـــه طـــول 10کیلومتـــر مـــی 
باشـــد کـــه تاکنـــون شـــش کیلومتـــر آن اجـــرا و یـــک بـــاب مخـــزن 
ـــت هـــزار مترمکعـــب هـــم احـــداث شـــده اســـت   ـــه ظرفی ـــره ب ذخی
ـــره  ـــه به ـــاه ســـال جـــاری ب ـــان مهرم ـــا پای ـــی مـــی شـــود ت و پیـــش بین
بـــرداری برســـد.به گفتـــه وی کار حفـــر یـــک حلقـــه چـــاه جدیـــد هـــم 
ـــن  ـــوان تامی ـــا هـــدف افزایـــش ت ـــن" ب ـــاد دام ـــی آب در روســـتای "عل
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ ــده اســـت.وی همچنیـ ــاز شـ ــتائیان آغـ آب روسـ
57روســـتای تحـــت پوشـــش آبفـــای رشـــتخوار ، رســـالت ایـــن 
ــد:  ــر شـ ــت و متذکـ ــترکان دانسـ ــرب مشـ ــن آب شـ ــور را تامیـ امـ
وظیفـــه تامیـــن آب دام برعهـــده جهـــاد کشـــاورزی اســـت.نجفی در 
ادامـــه برتعویـــض فیلترهـــای ســـه دســـتگاه تامیـــن آب شـــیرین 
در شـــهر جنـــگل تاکیـــد کـــرد گفـــت: بـــرای دو ســـتگاه فیلتـــر تهیـــه 
و در کنـــار آن نســـبت بـــه اجـــاره مقطعـــی چـــاه از آســـتان قـــدس 

رضـــوی اقـــدام شـــده اســـت.

الزم بـــه ذکـــر اســـت اکبـــر احمدپـــور نماینـــده مـــردم شـــهرهای 
اخیـــرا،  اســـامی  شـــورای  مجلـــس  در  رشـــتخوار  و  خـــواف 
ــود  ــتان راکمبـ ــن شهرسـ ــکل ایـ ــن مشـ ــی تریـ ــن و اساسـ مهمتریـ
آب آشـــامیدنی اعـــام  و خواســـتار اقـــدام دولـــت و وزارت نیـــرو 

ــود. ــده بـ ــع ایـــن مشـــکل شـ ــرای رفـ بـ

زاوه   
اتمـــام فـــاز اول عملیـــات نقشـــه بـــرداری از تأسیســـات 

ـــتان زاوه  ـــتایی شهرس ـــرب روس آب ش

شـــرب  آب  محصـــور  تأسیســـات  از  بـــرداری  نقشـــه  اول  فـــاز 
روســـتایی شهرســـتان زاوه در حـــال اتمـــام اســـت. مدیـــر امـــور 
امـــور  اداره  اعـــام  بـــه  باتوجـــه  داشـــت:  اظهـــار  زاوه  آبفـــای 
حقوقـــی و تحصیـــل و تملـــک اراضـــی مبنـــی بـــر  تهیـــه نقشـــه هـــای 
کاداســـتر تأسیســـات آب شـــرب و ارائـــه بـــه اداره ثبـــت اســـناد 
و امـــاک جهـــت اقدامـــات بعـــدی درخصـــوص اخـــذ ســـند مالکیـــت 
و   انجـــام  خصـــوص  درای  را  الزم  هـــای  هاهنگـــی  امـــور  ایـــن 
عملیـــات نقشـــه بـــرداری از تأسیســـات محصـــور حـــوزه روســـتایی 
کلیـــد خورد.یوســـف قاســـمی افـــزود:  تاکنـــون کار نقشـــه بـــرداری 
بیـــش از 30 مـــورد از تأسیســـات بـــه پایـــان رســـیده و بـــرای 
دریافـــت کـــد شـــمیم و مراحـــل بعـــدی بـــه اداره ثبـــت اســـناد و 

ــده اســـت. ــتان تحویـــل شـ امـــاک شهرسـ

سرخس   
تجلیل از کارمندان نمونه امورسرخس

در ســـومین روز از هفتـــه دولـــت )شـــهیدان رجائـــی وباهنـــر (
مراســـم تقدیـــر از كارمنـــدان نمونـــه دســـتگاه هـــای اجرایـــی 
شهرســـتان  برگـــزار و از تـــاش و زحمـــات همـــكاران نمونـــه امـــور 
آب وفاضـــاب شهرســـتان  نیـــز توســـط فرمانـــدار  بـــا اهـــدای لـــوح  

، تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.

تعویـــض 250متـــر شـــبکه فرســـوده بـــا مشـــارکت 
شـــرکت نفـــت ســـرخس

250 متـــر از شـــبکه فرســـوده آب منـــازل مســـکونی شـــرکت 
پاالیـــش وبهـــره بـــرداری نفـــت ســـرخس تعویـــض و40 فقـــره 
انشـــعاب هـــم نوســـازی واســـتاندارد ســـازی شـــد. ایـــن عملیـــات بـــا 
ـــا مشـــارکت  هـــدف کاهـــش هـــدر رفـــت  ومدیریـــت مصـــرف آب ب

شـــرکت نفـــت انجـــام شـــد.

تعویـــض الکتـــرو پمـــپ چـــاه مجتمـــع جـــواد االئمـــه )ع(
ســـرخس

بـــا تـــاش شـــبانه روزی کارکنـــان امـــور آب وفاضـــاب شهرســـتان 
ســـرخس الكتـــرو پمـــپ شـــناور ســـوخته مجتمـــع جواداالئمـــه )ع( 
ایـــن امـــور تعویـــض و الكتـــرو پمـــپ شـــناور جدیـــد نصـــب و چـــاه 
ــع دارای 7  ــن مجتمـ ــد .ایـ ــرداری شـ ــره بـ ــدار بهـ ــور وارد مـ مذكـ

ـــی باشـــد . ـــر م ـــر 4هـــزارو400 نف ـــغ ب ـــی بال ـــا جمعیت روســـتا ب

هفتمیـــن برنامـــه رادیویـــی زالل زندگـــی در شهرســـتان 
ســـرخس  روی آنتـــن رفـــت

ســـازی   فرهنـــگ  هـــدف  بـــا   » زندگـــی  زالل   « زنـــده  برنامـــه 
بـــا مشـــاركت شـــركت آب و فاضـــاب  اســـتفاده بهینـــه از آب 
شهرســـتان  در  رضـــوی  خراســـان  رادیـــو  و  رضـــوی  خراســـان 
ــر امـــور در ان  ســـرخس بـــه روی آنتـــن رفـــت. پوروحدتـــی مدیـ
برنامـــه رادیویـــی ضمـــن ارائـــه گـــزارش از اقدامـــات انجـــام 
شـــده در ســـالهای اخیـــر بـــا بیـــان ایـــن كـــه صرفـــه جویـــی کـــم 
مصـــرف کـــردن نیســـت بلكـــه درســـت مصـــرف كـــردن اســـت 
گفـــت:  بـــا وجـــود محدودیـــت هـــای آبـــی در برخـــی نقـــاط از آب 
ــود  ــی شـ ــتفاده مـ ــی اسـ ــاورزی و دامـ ــارف كشـ ــرای مصـ ــرب بـ شـ
ــا داریـــم آب را در جایـــگاه خـــودش  كـــه از مـــردم  گرامـــی تقاضـ
مصـــرف كننـــد و حداكثـــر اســـتفاده بهینـــه را داشـــته باشـــند و مـــا 
را در ارائـــه خدمـــات مطلوبتـــر بـــه مشـــتركین عزیـــز شهرســـتان 
ســـرخس یـــاری دهنـــد. فرماندارشهرســـتان هـــم در ایـــن برنامـــه 
بـــه مشـــكات حـــوزه آب و اقدامـــات خـــوب انجـــام شـــده امـــور آب 
و فاضـــاب ســـرخس و برنامـــه هـــای در پیـــش رو اشـــاره کـــرد و 
دادســـتان ســـرخس  نیـــز بـــر برخـــورد جـــدی بـــا متخلفیـــن حـــوزه 

ــرد. ــد کـ آب تاکیـ

طرقبه شاندیز   
مشکل کم آبی روستاهای شاندیزحل می شود
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مشـــکل کـــم آبـــی روســـتاهای طرقبـــه شـــاندیزدرآینده نزدیـــک 
حـــل مـــی شـــود.مدیرامورآب وفاضـــاب طرقبـــه شـــاندیزبااعام 
ایـــن مطلـــب درجلســـه بخشـــداری شـــاندیزگفت: پراکندگـــی 
روســـتاها، فرســـودگی خـــط انتقـــال ونبـــود بودجـــه مناســـب باعـــث 
شـــده تامشـــکل کـــم آبـــی ویاکاهـــش منابـــع آبـــی درروســـتاهای 
خاطرنشـــان  اصغرپاکـــروان  بوجودآید.علـــی  شهرســـتان 
ســـاخت: تامهرمـــاه مجوزحفریـــک حلقـــه چـــاه درویرانـــی ازآب 
جـــاری  فجرســـال  وتادهـــه  شـــود  مـــی  دریافـــت  ای  منطقـــه 
دشـــت  هزارمترمکعبـــی  پنـــج  مخـــزن  احـــداث  نیزکلنـــگ 
ــد.وی  ــن زده خواهدشـ ــه زمیـ ــاندیزهم بـ ــی شـ ــت دراراضـ بهشـ
اظهارامیـــدواری کردبااحـــداث مخـــزن فـــوق مشـــکل کـــم آبـــی 

شـــود. حـــل  مجـــاورآن  شهرشاندیزوروســـتاهای 

بهره برداری ازپروژه های آبی امورطرقبه شاندیز

کاروان هفتـــه دولـــت درســـومین روزخود،پـــروژه هـــای قابـــل 
زد  رقـــم  خودرادرشهرشـــاندیزرا  وافتتاحیـــه  بـــرداری  بهـــره 
بـــا افتتـــاح پـــروژه آبرســـانی بـــه مســـکن مهرشـــاندیزکه یـــک 
خـــط انتقـــال بـــه طـــول هـــزارو650 اجـــرا شـــده اســـت بخشـــی 
ازآب شـــرب ســـاکنین مســـکن مهرراتامیـــن شـــد.پروژه اصـــاح 
وتوســـعه زون 2شـــاندیز)محله غفاری(نیزازجملـــه طـــرح هایـــی 
اجـــرای  بـــرای   رســـید.درمجموع  بـــرداری  بهـــره  بـــه  بودکـــه 
ــت.دراین  ــده اسـ ــه شـ ــال هزینـ ــا 25 میلیاردریـ ــروژه هـ ــن پـ ایـ
مراســـم حســـین زاده امامی-نماینـــده مـــردم چنـــاران وطرقبـــه 

خدمـــات  درســـخنانی  اســـامی  شـــورای  شـــاندیزدرمجلس 
ارزیابـــی  شـــاندیزرامثبت  امورآبفاطرقبـــه  وعملکردمطلـــوب 
کرد.فرماندارشهرســـتان  آبفاقدردانـــی  مجموعـــه  واززحمـــات 
نیزازامـــور طرقبـــه شـــاندیزکه وظیفـــه خطیرومهـــم ســـقایی را 

تشـــکرکرد. دارد  برعهـــده 
ــرد:  ــام کـ ــم اعـ ــاندیز هـ ــه شـ ــاب طرقبـ ــور آب و فاضـ ــر امـ مدیـ
پـــروژه مســـکن مهـــر شـــهر شـــاندیز بـــا چهـــار هـــزار خانـــوار پـــس 
از 10 ســـال از آب شـــرب پایـــدار برخـــوردار شـــد.علی اصغـــر 
پاکـــروان افـــزود: آب واحدهـــای ایـــن پـــروژه مســـکونی از انتهـــای 
خـــط انتقـــال آب شـــاندیز تامیـــن مـــی شـــد کـــه در پیـــک مصـــرف 
ســـاکنان طبقـــات دوم بـــا کمـــی فشـــار و طبقـــات ســـوم بـــا قطـــع آب 
مواجـــه مـــی شـــدند.وی بـــا بیـــان اینکـــه خـــط انتقـــال آب واحدهـــای 
ـــی اجـــرا  ـــا شـــبکه داخل ـــان ب ـــر شـــاندیز بایســـتی همزم مســـکن مه
مـــی شـــد اظهـــار داشـــت:این خـــط بنـــا بـــه دلیلـــی اجـــرا نشـــد 
کـــه بـــا پیگیـــری وتـــاش بـــه عمـــل آمـــده وصـــرف 15میلیـــارد 
ریـــال اعتبـــار از محـــل منابـــع ملـــی و اعتبـــارات داخلـــی آبفـــا 
انتقـــال 250بـــه  اجـــرای خـــط  بـــه  اقـــدام   ، خراســـان رضـــوی 
طـــول دو کیلومتـــر از محـــل مخـــزن دوهـــزار بـــه پـــروژه مســـکن 
مهـــر شـــاندیز شـــد.وی همچنیـــن از آغـــاز عملیـــات اجرایـــی خـــط 
ـــه منظـــور تقویـــت شـــبکه آب  ـــال ب ـــار 20میلیاردری ـــا  اعتب 400 ب
ســـاکنان واحدهـــای مســـکن مهـــر شـــاندیز خبـــرداد کـــه 22 بهمـــن 

ســـال جـــاری وارد مـــدار بهـــره بـــرداری خواهـــد شـــد.

فریمان   
انتخـــاب مدیـــر امـــور فریمـــان بـــه عنـــوان مدیـــر نمومنـــه 

شهرستان 

بـــه مناســـبت گرامیداشـــت هفتـــه دولـــت ،مراســـم تجلیـــل از 
نمونـــه در محـــل اداره ارشـــاد اســـامی شهرســـتان  مدیـــران 
فریمـــان برگـــزار شـــد.در جلســـه شـــورای اداری، موســـی رضایـــی 
مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان فریمـــان بـــه عنـــوان مدیـــر 
ــوی  ــی و از سـ ــال 1399 معرفـ ــتان در سـ ــر شهرسـ ــه و برتـ نمونـ

عباســـعلی صفایـــی فرمانـــدار لـــوح تقدیربـــه ویاهـــداء شـــد. 

روابـــط  مســـئول  پـــور  آســـیایی  نرگـــس  همچنیـــن 
فریمـــان  شهرســـتان  فاضـــاب  و  آب  امـــور  عمومـــی 
معرفـــی   1399 ســـال  در  نمونـــه  کارمنـــد  عنـــوان   بـــه 

شد.

اصـــالح 3هـــزارو600 متـــر شـــبکه توزیـــع آب روســـتایی  
در فریمـــان

 شـــبکه توزیـــع آب روســـتای هـــزارو287 نفـــری عشـــق آبـــاد 
شهرســـتان فریمـــان اصـــاح و کلیـــه انشـــعابات مـــورد بازســـازی 
خبـــر  ایـــن  اعـــام  بـــا  فریمـــان  آبفـــا  امـــور  قرارگرفت.مدیـــر 
گفـــت: بخشـــی از پـــروژه فـــاز یـــک مجتمـــع روســـتایی لوشـــاب 
شـــامل  اصـــاح شـــبکه توزیـــع روســـتای عشـــق آبـــاد بـــه طـــول 
3هـــزارو600 متـــر و اســـتاندارد ســـازی 230مـــورد انشـــعاب 
بـــود  کـــه بـــا یـــاری خداونـــد و تـــاش هـــای شـــبانه روزی محقـــق 
و بـــه شـــبکه جدیـــد وصـــل شد.موســـی رضایـــی افـــزود :یکـــی از 
معضـــات ایـــن روســـتا بـــروز اتفاقـــات زیـــاد بـــود کـــه بـــا اجـــرای 
ایـــن عملیـــات بالـــغ بـــر 400 خانـــوار از آب شـــرب بـــدون اســـترس 
ـــی  ـــل توجه ـــزان قاب ـــا قطـــع آب برخـــوردار شـــدند و می ـــود و ی کمب

ــد. ــته شـ ــبکه کاسـ ــات در شـ ــار اتفاقـ ــم از آمـ هـ

شبکه آب روستای عشق آباد فریمان افتتاح شد

ـــا حضـــور امـــام  شـــبکه توزیـــع آب روســـتای عشـــق آبـــاد فریمـــان ب

جمعـــه و فرمانـــدار و جمعـــی از مســـئولین شهرســـتان افتتـــاح شـــد 
.در ایـــن مراســـم مدیـــر امـــور آبفـــا فریمـــان گفـــت : ایـــن عملیـــات 
بخشـــی از پـــروژه فـــاز یـــک مجتمـــع روســـتایی لوشـــاب اســـت کـــه 
شـــامل اصـــاح شـــبکه توزیـــع روســـتای عشـــق آبـــاد بـــه طـــول ســـه 
هـــزارو 600 متـــر و اســـتاندارد ســـازی 230مـــورد انشـــعاب مـــی 
ـــی افـــزود  ـــد وصـــل شد.موســـی رضای ـــه شـــبکه جدی باشـــد، کـــه ب
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــاد ب ـــات زی ـــروز اتفاق ـــن روســـتا ب :یکـــی از معضـــات ای
ـــدون  ـــوار از آب شـــرب ب ـــر 400 خان ـــغ ب ـــات بال ـــن عملی اجـــرای ای
اســـترس کمبـــود و یـــا قطـــع آب برخـــوردار شـــدند و میـــزان قابـــل 

توجهـــی هـــم از آمـــار اتفاقـــات در شـــبکه کاســـته شـــد.

فیض آباد   
اصالح و توسعه شبکه آب در شهر فیض آباد

مســـئول بهـــره بـــرداری امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان مـــه 
ــا  ــانی  بـ والت از اصـــاح و توســـعه یـــک کیلومتـــر شـــبکه آب رسـ
اقطـــار 75،90و63 پلـــی اتیلـــن در شـــهر فیـــض آبـــاد خبـــر داد.
جهانشـــیری افـــزود: بـــا هـــدف جلوگیـــری از هـــدر رفـــت آب و 
نوســـازی شـــبکه، 400 متـــر ازشـــبکه آبرســـانی اصـــاح و 40 

ــازی شـــد. ــاز سـ انشـــعاب هـــم بـ

قوچان   
آب روســـتای فرخـــان ســـفلی و مجتمـــع یوســـفخان 

قوچـــان

ســـفلی  فرخـــان  324خانـــواری  روســـتای  آب  کمبـــود  مشـــکل 
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شهرســـتان قوچـــان بـــا ارســـال آب تانکـــری رفـــع شـــد.به گفتـــه 
مدیرامـــور قوچـــان در همیـــن رابطـــه نســـبت بـــه تهیـــه پمـــپ 
ولـــوازم و خریـــد لولـــه پلـــی اتیلـــن، تبـــه منظـــور انتقـــال آب 
بـــا تانکـــر ســـیار بـــه مخـــزن هوایـــی 40 متـــر مکعبـــی روســـتا 
فراهـــم شـــد.جواد ســـعادتی گفـــت: در اقدامـــی خیـــر خواهانـــه 
و بـــا مشـــارکت مـــردم و همـــکاری دهیـــار و شـــورای  روســـتاهای 
ــا دبـــی  ــاه شـــخصی بـ ــه چـ ــم ، آب یـــک حلقـ مجتمـــع یوســـفخان هـ
3 لیتـــر برثانیـــه بـــه مـــدار آب ایـــن روســـتا اضافـــه و بخشـــی از 

کمبـــود آب شـــرب ایـــن مجتمـــع 343 خانـــواری رفـــع شـــد.

شـــبکه جمـــع آوری فاضـــالب بـــه چـــاه هـــای جذبـــی 
مســـکن مهـــر قوچـــان متصـــل شـــد

 شـــبکه توزیـــع آب ســـایز 250 میلـــی متـــر کاروگیـــت فاضابـــی 
مســـکن  جنوبـــی  ضلـــع  انتهایـــی  منهـــول  اتصـــال  بـــه  مربـــوط 
راه  اداره  مالکیـــت  تحـــت  جذبـــی  هـــای  چـــاه  بـــه  مهرقوچـــان 

شـــد. اجـــرا  روز   5 ظـــرف  وشهرســـازی 
ایـــن  از  بعـــد  قوچـــان  فاضـــاب  اجرایـــی  مســـئول  گفتـــه  بـــه 
ــازی  و  ــاوم سـ ــت مقـ ــا موفقیـ ــز بـ ــی نیـ ــای جذبـ ــاه هـ ــات ، چـ عملیـ
ــایز 125  ــا سـ ــعاب فاضـــاب بـ ــره کیـــت کامـــل انشـ نصـــب 5 فقـ
میلـــی متـــر  در دســـتور کار قـــرار گرفـــت .محمـــودی افـــزود: از 
دقایـــق ابتدایـــی شـــروع عملیـــات مدیـــر  و مســـئول اجرایـــی 
فاضـــاب امـــور روزانـــه درچنـــد نوبـــت از رونـــد اجرایـــی ایـــن 

پـــروژه بازدیـــد بـــه عمـــل آوردنـــد.

آغـــاز  حفـــر یـــک حلقـــه چـــاه در روســـتای کچالنلـــوی 
قوچـــان

کارشـــناس بهـــره بـــرداری آب وفاضـــاب قوچـــان ، در پـــی بـــروز 
مشـــکل کمبـــود آب شـــرب در روســـتای کچانلـــو و کاهـــش دبـــی 
چـــاه فعلـــی  ، مطالعـــات   حفـــر یـــک حلقـــه چـــاه جدیـــد  بـــه عمـــق 35 
متـــر توســـط کارشناســـان در دســـتور کار قـــرار گرفـــت . مجتبـــی 
ـــن  ـــاده شـــدن بســـتر کار وتامی ـــه آم ـــا توجـــه ب ـــزود:   ب الماســـی اف
اعتبـــارات الزم،  حفـــر چـــاه جدیـــد در ایـــن روســـتا کلنـــگ خـــورد 
. شـــایان ذکـــر اســـت پـــس از اجـــرای طـــرح  مشـــکل کمبـــود آب 

170 خانـــوار ایـــن روســـتا رفـــع خواهـــد شـــد .

کاشمر   
آغـــاز عملیـــات اجرایـــی 5 پـــروژه بـــزرگ آب رســـانی در 

ـــرخ ـــمر و کوهس ـــتان های کاش شهرس

ـــات  ـــاز عملی ـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان کاشـــمر از آغ مدی
شهرســـتان های  در  آب رســـانی  بـــزرگ  پـــروژه  پنـــج  اجرایـــی 
کاشـــمر و کوهســـرخ بـــا  بیـــش از 200 میلیـــارد ریـــال اعتبارخبـــر 

ـــه  کاشـــمر و کوهســـرخ  ـــه این ک ـــا اشـــاره ب داد.علیرضـــا عباســـی ب
در بخـــش شـــهری و روســـتایی  حـــدود 73 هـــزار مشـــترک آب 
را تحـــت پوشـــش دارنـــد گفـــت: بعـــد از یکپارچـــه ســـازی آبفـــای 
ــد  ــت جدیـ ــا و وضعیـ ــایی ظرفیت هـ ــتایی ، شناسـ ــهری و روسـ شـ
سیســـتم و مشـــکات تأمیـــن آب بـــه ویـــژه در بخـــش روســـتایی 
در دســـتور کار امـــور قـــرار گرفـــت.وی بـــا بیـــان اینکـــه شـــرح 
بـــه شـــهر و روســـتا در  وظایـــف جدیـــد نحـــوه ارائـــه خدمـــات 
شهرســـتان های کاشـــمر و کوهســـرخ تنظیـــم و در حـــال بازنگـــری 
اســـت افـــزود: تـــاش امـــور در ســـال های اخیـــر تدویـــن برنامـــه  
اصـــول  پایـــه  بـــر  بلندمـــدت  و  میان مـــدت  کوتاه مـــدت،  هـــای 
ــتانداردها بـــوده اســـت  مهندســـی آب و فاضـــاب و رعایـــت اسـ
اجـــرای  و  اعتبـــار  جـــذب  باعـــث  امـــر  ایـــن  کـــه خوشـــبختانه   ،
اســـت. شـــده  شهرســـتان  دو  هـــر  در  زیربنایـــی  پروژه هـــای 
عباســـی از پـــروژه آب رســـانی بـــه شـــهر کاشـــمر به عنـــوان یکـــی 
از بزرگ تریـــن پروژه هـــای تأمیـــن آب اســـتان خراســـان رضـــوی 
ـــاد کـــرد و افـــزود: ایـــن پـــروژه  شـــامل پنـــج هـــزار  در ســـال 99 ی
و 280 متـــر خـــط انتقـــال بـــا قطرهـــای 250 تـــا 500 میلی متـــر، 
ــی  و 13  ــار کشـ ــر حصـ ــرچاه ، 565 متـ ــاختمان سـ ــاب سـ شـــش بـ
بـــاب حوضچـــه خـــط انتقـــال بـــا اعتبـــار 66 میلیـــارد و 27 میلیـــون 
ریـــال در حـــال اجراســـت.مدیر آبفـــای کاشـــمر  فـــاز دوم ایـــن 
پـــروژه را اجـــرای خطـــوط انتقـــال بـــرق شـــش حلقـــه چـــاه اعـــام 
کـــرد کـــه در مرحلـــه پیگیـــری اعتبـــار قـــرار دارد .وی دومیـــن 
پـــروژه بـــزرگ  ایـــن حـــوزه را آغـــاز پـــروژه بـــزرگ آب رســـانی 
بـــه روســـتای گندم بـــر معرفـــی کـــرد و افـــزود: خدمت رســـانی و 
تأمیـــن آب شـــرب ایـــن روســـتا از ســـال های قبـــل مطـــرح بـــود کـــه 
ـــا پیگیری هـــای  امـــور در ســـال جـــاری ، مناقصـــه پـــروژه برگـــزار  ب
و پیمانـــکار هـــم مشـــخص شـــد.مدیر آبفـــای کاشـــمر از آب رســـانی 
ـــروژه  ـــوان ســـومین پ ـــدر شهرســـتان کوهســـرخ به عن مجتمـــع اون
بـــزرگ ایـــن امـــور بااعتبـــاری بالغ بـــر 61 میلیـــارد و 800 میلیـــون 
ریـــال یـــاد کـــرد و افـــزود: در ایـــن پـــروژه ، اجـــرای دو کیلومتـــر خـــط 
انتقـــال آب، اجـــرای 14 کیلومتـــر شـــبکه توزیـــع، احـــداث جـــاده 
دسترســـی،  حصـــار کشـــی واحـــداث 37 بـــاب حوضچـــه شـــیرآالت 
آب  انتقـــال  خـــط  پـــروژه  بـــه  است.عباســـی  پیش بینی شـــده 
و خـــط انتقـــال بـــرق بنـــد خشـــرود نیـــز اشـــاره کـــرد و افـــزود: 
ــا مهرمـــاه 99 تکمیـــل و وارد مـــدار بهره بـــرداری  ایـــن پـــروژه تـ
ـــح کـــرد: از دیگـــر پروژه هـــای آب رســـانی  خواهـــد شـــد.وی تصری
ــتای  ــه روسـ ــانی بـ ــوان  آب رسـ ــال 99 را می تـ ــتان در سـ شهرسـ
قـــوچ پلنـــگ بـــا اعتبـــار 7 میلیـــارد و 830 میلیـــون ریـــال و  تامیـــن 
آب مجتمـــع روســـتایی زنـــده جـــان بـــا اعتبـــار 10 میلیـــارد ریـــال 

نـــام بـــرد. 

گزارش رادیویی مدیر امور کاشمر به مشترکان

برنامـــه  در  کاشـــمر  شهرســـتان  فاضـــاب  و  آب  امـــور  مدیـــر 
کوهســـرخ  فرمانـــداری  در  خراســـان  بخیـــر  صبـــح  رادیویـــی 
شـــرکت کـــرد . علـــی رضـــا عباســـی در ایـــن برنامـــه گزارشـــی از 

ــه  ــرخ را ارائـ ــتان کوهسـ ــام شـــده در شهرسـ ــای انجـ فعالیـــت هـ
داد  و در ادامـــه بـــه طـــرح هـــای در دســـت پیگیـــری و اقـــدام ایـــن 

امـــور در شهرســـتان کوهســـرخ اشـــاره کـــرد .

تاکید بر تعیین تکلیف پروژه فاضالب کاشمر

معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه فاضـــاب از پـــروژه فاضـــاب 
ـــی  ـــد میدان ـــن بازدی ـــرد. محمـــد ســـهرابی در ای ـــد ک کاشـــمر بازدی
کـــه از محـــل شـــهرک مســـکن مهـــر انجـــام شـــد وضعیـــت مســـیرهای 
اجـــرای شـــبکه فاضـــاب شـــهر کاشـــمر را بررســـی کرد.مدیـــر 
آبفـــا کاشـــمرهم ضمـــن ارائـــه توضیحـــات از رونـــد اجـــرای پـــروژه 
فاضـــاب در ســـال هـــای گذشـــته و بیـــان دالیـــل  توقـــف پـــروژه 
در ســـال 1395 ، برجـــذب ســـرمایه گـــذار جدیـــد تاکیـــد کـــرد. 
معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه فاضـــاب آبفـــا خراســـان رضـــوی 
نیـــز  بـــر لـــزوم تســـریع در تعییـــن تکلیـــف پـــروژه و جـــذب ســـرمایه 
ـــور  ـــرد و در خصـــوص درخواســـت هـــای ام ـــد ک ـــد تاکی گـــذار جدی

قـــول پیگیـــری و مســـاعدت الزم را داد .

گناباد   
رونـــد جداســـازی فضـــای ســـبز گنابـــاد از آب شـــرب 

ســـرعت مـــی گیـــرد

ــورای  ــای شـ ــاد بااعضـ ــورآب وفاضـــاب گنابـ ــر امـ ــه مدیـ درجلسـ
مشـــکات  رفـــع  چگونگـــی  شـــهر  وشـــهرداراین  اســـامی 
ــی  ــورد بررسـ ــت آب مـ ــای برداشـ ــگاه هـ ــداث جایـ ــود دراحـ موجـ
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قرارگرفـــت. درایـــن جلســـه هـــادی حیدرنیـــا مدیـــر امـــورآب 
وفاضـــاب گنابـــاد باارائـــه گزارشـــی از اجـــرای جداســـازی شـــبکه 
درگنابـــاد  آب  برداشـــت  هـــای  جایـــگاه  واحـــداث  شـــرب  آب 
امـــور  ایـــن  بـــا  وشـــهرداری  شـــورا  بیشـــتر  خواســـتارتعامل 
شـــد.درادامه مشـــکات مربـــوط بـــه مجـــوز آســـفالت شـــکافی 
وحفـــاری مســـیرهای خطـــوط آبرســـانی جایـــگاه هـــای برداشـــت 
ــازی  ــد جداسـ ــت و مقررشـ ــر قرارگرفـ ــادل نظـ ــث وتبـ ــورد بحـ مـ
آبیـــاری فضـــای ســـبز ازآب شـــرب ســـرعت بیشـــتری گرفتـــه 
وشـــهرداری گنابـــاد بـــرای آبیـــاری فضـــای ســـبز ازپســـاب تصفیـــه 
خانـــه فاضـــاب شـــهرک شـــهرجو اســـتفاده کنـــد. اعضـــای شـــورای 
هـــا  پـــروژه  اجـــرای   درجهـــت  هـــم  وشـــهردارگناباد  اســـامی 

وجداســـازی آبیـــاری فضـــای ســـبز قـــول مســـاعد دادنـــد.

رفـــع کمبـــودآب روســـتاهای سرآســـیاب وموســـیرز 
شهرســـتان گنابـــاد

باتجهیـــز وواردمدارشـــدن چـــاه قدیمـــی مشـــکل کاهـــش فشـــار 
وکمبـــود آب درروســـتاهای سرآســـیاب وموســـیرز بخـــش کاخـــک 
شهرســـتان گنابـــاد مرتفـــع شـــد.این مشـــکل بـــه دلیـــل اختـــاف 
ارتفـــاع  مخـــزن ذخیـــره ایـــن روســـتاها از مجتمـــع شـــهید کامیـــاب 
وعـــدم آبگیـــری درپیـــک مصـــرف ایجـــاد شـــده بود.دربازدیـــد 
میدانـــی مدیـــر و کارشناســـان اموروبخشـــدار کاخـــک از منطقـــه 
ــتا  ــم روسـ ــاه قدیـ ــاری ، چـ ــور ودهیـ ــارکت امـ ــا مشـ ــد بـ ــرر شـ مقـ
تجهیـــز ووارد مـــدار شـــودد کـــه بانصـــب پمـــپ ،بـــرق رســـانی 

واجـــرای 100متـــر  خـــط انتقـــال ایـــن منبـــع آبـــی چـــاه درمداربهـــره 
بـــرداری قرارگرفـــت ومشـــکل روســـتائیان عزیـــز حـــل شـــد.

پـــروژه توســـعه جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــرب در 
ـــاد عملیاتـــی شـــد شـــهربیدخت گناب

عملیـــات اجرایـــی توســـعه جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــرب 
آغازشـــد. گنابـــاد  درشـــهربیدخت شهرســـتان  

مدیـــر امورگنابـــاد از بیدخـــت بـــه عنـــوان ســـمین شـــهر شهرســـتان 
نـــام بـــرد کـــه پـــروژه جداســـازی شـــبکه آب شـــرب درآن اجرایـــی 
مـــی شـــود.هادی حیـــدری نیـــا گفـــت: ایـــن پـــروژه بـــه صـــورت 
مشـــارکتی وباهمـــکاری آب وفاضـــاب، شـــورا وشـــهرداری وکمـــک 
خیریـــن اجراخواهـــد شـــد. بـــه گفتـــه وی دراجـــرای ایـــن پـــروژه  
ــورای  ــهرداری وشـ ــک شـ ــا کمـ ــبکه بـ ــعه شـ ــر توسـ ــار کیلومتـ چهـ
شـــهربیدخت و10 جایـــگاه توســـط خیریـــن بیدخـــت درقالـــب نـــذر 
ـــروژه پـــس ازاجـــرا  ـــن پ آب احـــداث خواهـــد شـــد.وی افـــزود: ای
و توســـعه جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــرب درشـــهرهای گنابـــاد 
وکاخـــک بـــه عنـــوان ســـومین پـــروژه مشـــارکتی درقالـــب نـــذر آب 

عملیاتـــی مـــی شـــود.
مدیر امور گناباد اعالم کرد:

19اقدام آبفا گناباد برای عبور از تابستان 99

مدیـــر امـــورآب وفاضـــاب گنابـــاد گفـــت: ایـــن امـــور بـــرای گـــذر 
از پیـــک مصـــرف تابســـتان  ســـال جـــاری 19 اقـــدام را در ســـطج 
آبفـــا  افـــزود:  نیـــا  حیـــدری  کرد.هـــادی  عملیاتـــی  شهرســـتان 
ــل  ــش از فصـ ــن تنـ ــد باکمتریـ ــت تولیـ ــه مدیریـ ــاد در نتیجـ گنابـ
گـــرم ســـال عبـــور کـــرد.وی از جملـــه ایـــن اقدامـــات را  رفـــع 
13 فقـــره اتفـــاق درخـــط انتقـــال 120 كیلومتـــری گنابـــاد، حفـــر 
،تجهیـــز وبهـــره بـــرداری ازچـــاه 2 شـــمس آبـــاد ،ویدئومتـــری 
ــط رانـــش  ــاح خـ ــدد واصـ ــی مجـ ــاد ، مهندسـ ــاه یـــك شـــمس آبـ چـ
ـــاژ ، مهندســـی مجـــدد وتعویـــض الكتروپمـــپ  ایســـتگاه هـــای پمپ
هـــا، اصـــاح شـــبكه و خـــط انتقـــال ،  اجـــاره آب قنـــات ، آبرســـانی 
ــت  ــای برداشـ ــگاه هـ ــعه جایـ ــتاها، توسـ ــی روسـ ــه برخـ ــری بـ تانكـ
تغذیـــه  وروســـتاها،  شـــهرها  شـــبكه  وتوســـعه  اصـــاح  آب،  
غیـــر  انشـــعابات  قطـــع  و   كاخـــك  یـــك  چـــاه شـــماره  مصنوعـــی 
مجـــاز وانشـــعابات پرمصـــرف اعـــام کـــرد. حیـــدری نیـــا ابـــراز 
امیـــدواری کـــرد بـــا بهـــره بـــرداری ازمخـــزن 10هزارمتـــر مکعبـــی 
گنابـــاد و مخـــزن 500 متـــر مکعبـــی بیلنـــد وتوســـعه جایـــگاه هـــای 
ــه  برداشـــت در گناباد،کاخـــک وبیدخـــت مشـــکات تامیـــن آب بـ

ــد. ــل برسـ حداقـ

ـــرب  ـــش آب ش ـــعه بخ ـــرف توس ـــال ص 25.7میلیاردری
شهرســـتان گنابـــاد شـــد 

ــا بهـــره بـــرداری از چهـــار پـــروژه آبـــی ، عملیـــات اجرایـــی یـــک   بـ
اعتبـــار  مجمـــوع  بـــا  گنابـــاد  بخـــش آب در شهرســـتان  پـــروژه 

29میلیـــارد ریـــال آغـــاز شـــد.
مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب گنابـــاد بـــا اعـــام ایـــن خبـــر اظهـــار 
ــون  ــارد و700 میلیـ ــروژه 25 میلیـ ــار پـ ــرای چهـ ــت: در اجـ داشـ
ریـــال هزینـــه  شـــده اســـت.هادی حیـــدری نیـــا پـــروژه هـــای 
افتتـــاح شـــده را شـــامل دو جایـــگاه برداشـــت آب احداثـــی توســـط 
یـــک فـــرد خیـــر و آبفـــا در شـــهر کاخـــک  و بهـــره بـــرداری از یـــک 
جایـــگاه دیگـــر و جابجایـــی چـــاه شـــماره دو در گنابـــاد برشـــمرد 
ــار  ــا اعتبـ ــر بـ ــگاه دیگـ ــج جایـ ــاخت پنـ ــان سـ ــه وی همزمـ ــه گفتـ .بـ
ـــج  ـــای اســـتان وپن ـــی آبف ـــع عمران ـــال ازمحـــل مناب ـــارد ری 3,3میلی
جایـــگاه هـــم درقالـــب نـــذر آب توســـط خیریـــن درشـــهرکاخک 

ــد . ــی شـ عملیاتـ

اجرای طرح نذر آب در گناباد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان گنابـــاد از اجـــرای "طـــرح 
نـــذر آب" بـــه عنـــوان یـــک ظرفیـــت مهـــم در جلـــب مشـــارکت 
ــگاه  ــاخت جایـ ــژه سـ ــه ویـ ــرب بـ ــوزه آب شـ ــوکاردر حـ ــراد نیکـ افـ
هـــای برداشـــت آب در شـــهرهای گنابـــاد و کاخـــک نـــام بـــرد.

بـــه گفتـــه هـــادی حیـــدری نیـــا ، خیـــران نـــذورات خـــود را در قالـــب 
ــاط مختلـــف مـــی کننـــد و  ایـــن طـــرح صـــرف تامیـــن آب شـــرب  نقـ
مشـــارکت  و  همـــکاری  بـــا  آب  برداشـــت  جایـــگاه   11 تاکنـــون 
خیـــران در ایـــن شهرســـتان در حـــال ســـاخت و یـــا بهســـازی اســـت. 
وی اظهـــار داشـــت: ایـــن جایـــگاه هـــا چـــون بـــر اســـاس مهندســـی 
و موقعیـــت اقلیمـــی منطقـــه طراحـــی شـــده انـــد نقـــش مهمـــی 
در زیباســـازی مبلمـــان شـــهری دارنـــد.وی خاطـــر نشـــان کـــرد: 
شـــهروندان در شـــرایط بحرانـــی و خـــروج تاسیســـات آبرســـانی بـــه 
هـــر دلیلـــی،  قـــادر خواهنـــد بـــود آب شـــرب مـــورد نیـــاز خـــود را از 

ایـــن جایـــگاه هـــا تامیـــن کننـــد.
مدیـــر امـــورآب و فاضـــاب گنابـــاد مهمتریـــن طـــرح در دســـت 
اجـــرای اداره آب و فاضـــاب گنابـــاد را ســـاخت مخـــزن 10 هـــزار 
متـــر مکعبـــی آب بـــا پیشـــرفت اجرایـــی 95 درصـــد ذکـــر و بیـــان 
ــازی آب  ــا بهره بـــرداری از ایـــن مخـــزن، حجـــم ذخیـــره سـ کـــرد: بـ
در ایـــن شهرســـتان دو برابـــر افزایـــش خواهـــد یافت.حیدرنیـــا 
افـــزود: بـــه کارگیـــری مخـــزن 10 هـــزار متـــر مکعبـــی همچنیـــن در 
ـــه اتفـــاق در طـــول مســـیر انتقـــال  ـــروز هرگون ـــی و ب شـــرایط بحران
آب، توانایـــی ذخیـــره آب را حداقـــل بـــه میـــزان 48 ســـاعت بـــرای 

ــد. ــم می کنـ ــترکان فراهـ ــتفاده مشـ اسـ

مه والت   
راه انـــدازی گشـــت حفاظـــت از تاسیســـات در امـــور مـــه 

والت

ــه والت ،از راه انـــدازی گشـــت  ــا مـ ــور آبفـ ــئول حراســـت امـ مسـ
مشـــترک حفاظتـــی کارکنـــان آبفـــا و بســـیجیان پایـــگاه شـــهید 
رجایـــی روســـتای مهنـــه خبرداد.حیدربیگـــی افـــزود: بـــه منظـــور 
حفاظـــت موثـــر از تاسیســـات آب شـــرب بـــا همـــکاری بســـیجیان 
پایـــگاه شـــهید رجایـــی ، تاسیســـات فـــاز 2  گلســـتان روســـتاهای 
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تحـــت  مهنـــه(  آبـــادو  آباد-چهلســـر-خیر  آباد-حســـن  )دوغ 
ــت. ــرار گرفـ ــی قـ ــت حفاظتـ ــش گشـ پوشـ

ــه  ــتا در مـ ــهر و روسـ ــال منابـــع شـ ــال خطـــوط انتقـ اتصـ
والت

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان مـــه والت ،از اتصـــال 
خطـــوط انتقـــال منابـــع شـــهر و روســـتا هـــای شهرســـتان مـــه والت 
خبـــر داد.رضائیـــان افـــزود: بـــرای رفـــع کمبـــود آب در شـــبکه 
انجـــام گرفتـــه، عملیـــات  ادامـــه عملیـــات هـــای  روســـتایی،در 
بـــه  ورودی  از  قبـــل  روســـتا،  و  شـــهر  انتقـــال  خطـــوط  اتصـــال 
ـــا اســـتفاده از تـــوان داخـــل انجـــام  ـــا کمتریـــن هزینـــه و ب مخـــازن ب
شـــد.به گفتـــه وی بـــا انجـــام ایـــن عملیـــات کمبـــود و افـــت فشـــار 
در روســـتاهای فـــاز 1 گلســـتان)احمد آباد-همـــت آباد-عبـــدل 
آبـــاد- حســـن آباد-میاندهـــی- فتـــح آبـــاد- جنـــت آبـــاد- شـــمس 
آبـــاد( بـــه طـــور کلـــی بـــر طـــرف  و امـــکان اســـتفاده متقابـــل از 

ــد. ــم شـ ــزوم فراهـ ــع لـ ــتا در مواقـ ــهر و روسـ ــع شـ منابـ

معرفی کارمند نمونه امور مه والت 

ــه امـــور آب و فاضـــاب مـــه والت معرفـــی شـــد.به  کارمنـــد نمونـ
گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور آبفـــای مـــه والت، مهـــدی ذوالفقـــاری 
در مراســـمی کـــه بـــه مناســـبت روز کارمنـــد و بـــا حضـــور امـــام 
جمعـــه، فرمانـــدار و مســـئولین ادارات برگـــزار شـــد بـــه عنـــوان 
کارمنـــد نمونـــه امـــور معرفـــی و بـــا اهـــدای لـــوح مـــورد تقدیـــر 

قـــرار گرفـــت.

ــا )ع( اصـــالح 400متـــر شـــبکه آب،مجتمـــع امـــام رضـ
ــه والت ــتان مـ شهرسـ

مدیـــر امـــور آبفـــای مـــه والت از اصـــاح 400 متـــر شـــبکه  آب 
مجتمـــع امـــام رضـــا بـــا قطـــر 75mmدر ســـه راهـــی روســـتای 
مهنـــه ، حاشـــیه جـــاده گنابـــاد - تربـــت حیدریـــه خبـــر داد.وی 
ـــا  ـــا ایـــن اقـــدام  هـــزارو200 متـــر از شـــبکه فرســـوده ب افـــزود: ب

ــد. ــارج شـ ــرداری خـ ــره بـ ــبکه بهـ ــاال از شـ ــات بـ ــداد اتفاقـ تعـ
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 تاکید برتعامل بیشتر مدیریت برق وآب وفاضاب گناباد دراجرای پروژه ها

  مدیر مرکز پایش ونظارت برکیفیت آب وفاضاب از امور سرخس بازدید کرد

 رفع اتفاق خط انتقال مجتمع امام حسن مجتبی )ع(شهرستان سرخس

  تقدیرفرماندار از مدیر امور سرخس

 رفع اتفاق لوله 250 آزبست خیابان فرزانگان نیشابور   

 اتفاق لوله 800 شهر نیشابور در 12 ساعت   رفع شد

 بازدید میدانی مدیر عامل آبفای نیشابور از بخش سروالیت   

  مدیر عامل آبفا نیشابور با پرسش های روستائیان پاسخ داد

 بازدید بانوان آبفا نیشابور از اداره و تاسیسات شهر بار

 چاه شماره پنج کوثر تایباد  ویدئومتری شد

 آغاز حفر یک حلقه چاه در تایباد

 ترانس های برق چاه های امور تایباد ایمن سازی شد

 رفع اتفاق آب روستای برِآباد شهرستان خواف   

 تعویض الکتروموتور پمپاژ روستای بهدادین شهرستان خواف

 الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستای براکوه،بیدپارسی شهرستان خواف تعویض شد

 دیدار نماینده قرارگاه ثامن االئمه )ع( با مدیرامور خواف   

 برگزاری جلسه وصول مطالبات آبفا خواف

 کشف یک مورد انشعاب غیر مجاز هوایی در سفید سنگ فریمان  

 اصاح 150 متر شبکه توزیع آب روستای میاندهی فریمان   

 رفع گرفتگی خط انتقال فاز 2 مجتمع گلستان مه والت

 تعویض الکتروپمپ چاه شماره 3 فیض آباد

 رفع گرفتگی خط انتقال فاز 2 مجتمع گلستان مه والت

 تشکیل جلسه آبفا ودفاتر پیشخوان شهرستان باخرز   

 راه حل مشکل کم فشاری آب روستای گندم شادباخرز

 تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستای ساق شهرستان زاوه

 پمپ چاه شماره 3 مجتمع ثامن االئمه)ع( رشتخوار تعویض شد

 جلسه توجیهی قاریان کنتور امور خوشاب برگزار شد

 بازدید مدیر دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات آبفای خراسان رضوی از امور خوشاب   

 تعویض بخشی از لوله های فرسوده شبکه توزیع آب شرب شهر نوده انقاب خوشاب

 تاسیسات آبرسانی شهرستان خوشاب نقشه برداری شد

 برگزاری جلسه تامین منابع آب روستای چاه خاصه شاندیز   

 مشکات آبی روستای نغندرطرقبه بررسی شد   

 بازدیدسرزده اعضای ستادکرونا از امور طرقبه شاندیز  

 حضور مسئول روابط عمومی اموردرنشست خبری فرماندار طرقبه شاندیز

بررسی مشکات آبرسانی روستای چاهشک طرقبه 

فقط تیتر
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پرفروش ترین رمان های ایرانی در 4 دهه اخیر
ـــر هـــم تاثیـــر متقابـــل  ادبیـــات و جامعـــه، هـــر دو در حـــال تحـــرک و تحـــول هســـتند و ب
می گذارنـــد؛ نویســـنده تحـــت تاثیـــر محیـــط و زمانـــی اســـت کـــه در آن زندگـــی می کنـــد 
و منطبـــق بـــا آن شـــرایط دســـت بـــه آفرینـــش ادبـــی می زنـــد و بی تردیـــد جامعـــه در 
پدیـــدآوردن آن اثـــر دخالـــت مســـتقیم دارد و بـــر تفکـــر و احساســـات نویســـنده 

ـــر اســـت. موث
بـــه گـــزارش ایســـنا، »فرهیختـــگان« بـــا ایـــن مقدمـــه نوشـــت: شـــاید بـــرای شـــما 
جـــذاب باشـــد کـــه بدانیـــد چـــه اتفاقـــی در ســـیر داستان نویســـی ایـــران افتـــاده 
اســـت؛ اینکـــه مثـــا در دهـــه 70 چـــه کتابـــی پرمخاطـــب بـــوده و چـــه نویســـنده ای 
بـــرای مـــردم جـــذاب بـــوده و بـــه دنبـــال کتاب هایـــش می رفتنـــد و تـــا کتابـــی منتشـــر 

بـــه ســـراغش می رفتنـــد. می شـــد، 
دهه 60

ســـال های جنـــگ و البتـــه سلحشـــوری ملـــت ایـــران در دهـــه آرمانخواهـــی 60 رخ 
می دهـــد. ادبیـــات داســـتانی ایـــن دهـــه تحـــت تاثیـــر جنـــگ و وقایـــع مرتبـــط بـــا آن قـــرار 
می گیـــرد. ضمـــن اینکـــه در ایـــن ســـال ها فاصله گـــذاری عمیقـــی بیـــن گروه هـــای 
ــم از  ــی هـ ــای فرهنگـ ــرد و جریان هـ ــکل می گیـ ــاب شـ ــدای انقـ ــی ابتـ ــف سیاسـ مختلـ

ــتند. ــتثنی نیسـ ــی مسـ ــذاری سیاسـ ــن فاصله گـ ایـ
ـــدی از نویســـندگانی برآمـــده از فضـــای انقـــاب اســـامی  ـــن دوره نام هـــای جدی در ای
در ادبیـــات داســـتانی مطـــرح شـــدند. نویســـندگان معـــروف ایـــن دهـــه را می تـــوان 
این گونـــه نـــام بـــرد: قاســـمعلی فراســـت، محســـن مخملبـــاف، رضـــا رهگـــذر، محســـن 
ســـلیمانی، فیـــروز زنوزی جالـــی، علـــی موذنـــی، ســـید مهدی شـــجاعی، محمدرضـــا 
بایرامـــی و داریـــوش عابـــدی. »نخل هـــای بی ســـر« نوشـــته قاســـمعلی فراســـت و 
»زمیـــن ســـوخته« نوشـــته احمـــد محمـــود، جـــزء رمان هـــای پرفـــروش ایـــن دهـــه 

ــتند. هسـ
نخل های بی سر

کتـــاب »نخل هـــای بی ســـر« قاســـمعلی فراســـت هـــم جـــزء کتاب هایـــی اســـت کـــه در 
ایـــن دهـــه منتشـــر شـــده اند و بســـیار هـــم کتـــاب پرفروشـــی بـــوده اســـت.

از  می تـــوان  به واقـــع  را  او  کـــه  اســـت  نویســـندگانی  دســـت  آن  از  فراســـت 
نویســـندگان ادبیـــات انقـــاب نـــام بـــرد؛ چراکـــه او نخســـتین ســـال های فعالیـــت خـــود 
ــه  ــا مجموعـ ــامی و بـ ــکوهمند اسـ ــاب شـ ــد از انقـ ــتانی را بعـ ــات داسـ ــوزه ادبیـ در حـ

داســـتانی »زیـــارت« آغـــاز کـــرد.
وقـــوع جنـــگ هشت ســـاله و حماســـه آفرینی رزمنـــدگان در جبهه هـــای نبـــرد حـــق 
علیـــه باطـــل، قاســـمعلی فراســـت را ماننـــد بســـیاری از هم مســـلکانش در حـــوزه 
ادبیـــات داســـتانی بـــه حیطـــه جنـــگ، دفاع مقـــدس و خلـــق آثـــار در ایـــن  گونـــه ادبـــی 

رهنمـــون کـــرد.
فراســـت بـــه آن گـــروه از داستان نویســـان تعلـــق دارد کـــه همـــواره بـــر شـــکل تجربـــه 
شـــهودی و حضـــوری بـــرای خلـــق آثارشـــان شـــهره اند. بـــه همیـــن جهـــت شـــاهدیم کـــه 
ــای محاصـــره و نبـــرد  ــه بـــه روزهـ ــای بی ســـر« کـ ــان »نخل هـ فراســـت بـــرای خلـــق رمـ
بـــرای آزادســـازی خرمشـــهر و جنـــگ در جنـــوب کشـــورمان می پـــردازد، در همـــان 
ــال های 60 و 61 بـــه خرمشـــهر رفـــت و  ــال های بحبوحـــه جنـــگ تحمیلـــی یعنـــی سـ سـ
ـــه نـــگارش و چـــاپ رمـــان »نخل هـــای بی ســـر« در ســـال 61 پرداخـــت کـــه ایـــن کتـــاب  ب

ـــه چـــاپ رســـید. ـــر ب توســـط انتشـــارات امیرکبی
زمین سوخته

ــت  ــردم آن را دوسـ ــه مـ ــود کـ ــم بـ ــری هـ ــاب دیگـ ــر« کتـ ــای بی سـ ــز »نخل هـ ــا به جـ امـ
ــن  ــود. ایـ ــود بـ ــد محمـ ــوخته« احمـ ــن سـ ــاب »زمیـ ــم کتـ ــد و آن هـ ــتند و خواندنـ داشـ
ــنده از  ــخصی نویسـ ــه شـ ــل تجربـ ــد، حاصـ ــر شـ ــال 1361 منتشـ ــه در سـ ــتان کـ داسـ

ــر  ــی خبـ ــد: »وقتـ ــاب می گویـ ــن کتـ ــاره ایـ ــودش دربـ ــود خـ ــد محمـ ــت. احمـ ــگ اسـ جنـ
کشـــته شـــدن بـــرادرم را در جنـــگ شـــنیدم، از تهـــران راه افتـــادم رفتـــم جنـــوب. 
رفتـــم سوســـنگرد، رفتـــم هویـــزه. تمـــام ایـــن مناطـــق را رفتـــم. تقریبـــا نزدیـــک جبهـــه 
بـــودم. وقتـــی برگشـــتم، واقعـــا دلـــم تلنبـــار شـــده بـــود. دیـــدم چـــه مصیبتـــی را تحمـــل 
می کنـــم. امـــا مـــردم چـــه آرامنـــد. چـــون تـــا تهـــران موشـــک نخـــورد، جنـــگ را حـــس 
نکردنـــد. دلـــم می خواســـت الاقـــل مـــردم مناطـــق دیگـــر هـــم بفهمنـــد کـــه چـــه اتفاقـــی 

افتـــاده اســـت. همیـــن فکـــر وادارم کـــرد کـــه زمیـــن ســـوخته را بنویســـم.«
او در گفت وگویـــی هـــم می گویـــد: »زمیـــن ســـوخته حکایـــت ســـه مـــاه اول جنـــگ 
اســـت. در ایـــن ســـه مـــاه اول جنـــگ، حتـــی تـــا مدت هـــا بعـــد هیچ یـــک از مناطـــق 
ــی  ــود، خیلـ ــاده بـ ــه افتـ ــه جبهـ ــق نزدیـــک بـ ــه در مناطـ ــی کـ ــور از اتفاقاتـ مختلـــف کشـ
جـــدی خبـــر نداشـــتند. چیزهایـــی می شـــنیدند امـــا نـــه حـــس  می کردنـــد و نـــه بـــاور. 
تهـــران زندگـــی آرامـــی داشـــت، درحالـــی کـــه از جنوب غـــرب تـــا شـــمال غرب، خـــط 
مـــرزی کشـــور پیوســـته زیـــر تـــوپ و موشـــک و گلوله هـــای عـــراق بـــود. مـــردم تـــا 
چیـــزی در حـــدود 80 کیلومتـــر درون ایـــن خـــط مـــرزی، گرفتـــار مصیبـــت ارتـــش مجهـــز 

ــا دنـــدان مســـلح عـــراق بودنـــد.« و تـ
رمان های عامه پسند دهه 60

رمان هـــای عامـــه پســـند در ایـــن دهـــه هـــم وجـــود دارنـــد و بـــا حضـــوری محکـــم و بـــا 
ــوند.  ــاپ می شـ ــم چـ ــر هـ ــد، پشـــت سـ ــا دارنـ ــردم از آنهـ ــه مـ ــتقبالی کـ ــه اسـ ــه بـ توجـ
می تـــوان  دهـــه  ایـــن  در  عامه پســـند  رمان هـــای  پـــرکار  نویســـنده های  جملـــه  از 
بـــه نســـرین ثامنـــی و فهیمـــه رحیمـــی اشـــاره کـــرد. کتاب هایشـــان ســـاده نوشـــته 

می شـــوند و خیلـــی هـــم مخاطـــب دارنـــد
ــگ  ــدار« و »آهنـ ــن دیـ ــی و »آخریـ ــه رحیمـ ــبختی« فهیمـ ــه خوشـ ــت بـ ــاب »بازگشـ کتـ

جدایـــی« از جملـــه رمان هـــای پرفـــروش دهـــه 60 بودنـــد.
مهم ترین محور داستان های دهه 60

بهنـــاز علی پـــور، داســـتان نویس و منتقـــد ادبـــی می گویـــد: »مهم تریـــن محورهـــای 
موشـــک باران،  جنـــگ،  مهاجـــرت،  محرومیـــت،  تنهایـــی،  دهـــه،  ایـــن  داســـتان های 
ـــکاس شـــرایط محیطـــی، فرهنگـــی، اجتماعـــی و  ـــه انع ـــه هم ـــی اســـت ک ـــی و ناامن آوارگ
برش هایـــی از تجربه هـــای عاطفـــی و روزمـــره دوران خـــود هســـتند. داســـتان های 
کوتـــاه ایـــن دهـــه در انـــواع مختلفـــی ازجملـــه ذهنـــی و روانشـــناختی، تاریخـــی، 

اســـطوره ای و سیاســـی و اجتماعـــی نوشـــته شـــده اند.
دهه 70

دهـــه 70 دهـــه پربـــار ادبیـــات داســـتانی ایـــران اســـت؛ دهـــه ای کـــه گویـــا نویســـنده ها 
پیـــش خودشـــان گفته انـــد بایـــد از همیـــن االن شـــروع کنیـــم و ایـــن دهـــه را بســـازیم.
عامه پســـند  داســـتان های  از  اســـت؛  افتـــاده  زیـــادی  اتفاق هـــای  دهـــه  ایـــن  در 

مـــدرن. پســـت  داســـتان های  و  جنـــگ  کتاب هـــای  تـــا  پرمخاطـــب 
در ایـــن دهـــه زنـــان ورود جـــدی بـــه دنیـــای ادبیـــات داســـتانی داشـــتند و از حـــدود 
ـــن  ـــه نویســـندگان زن اســـت. از ای ـــق ب ـــی از آن متعل ـــان منتشرشـــده، نیم 1200 رم
میـــان، 70 درصـــد رمان هـــای زنـــان نویســـنده و درصـــدی از رمـــان مـــردان نویســـنده 

بـــه جریـــان داســـتان  های رمانتیـــک عامه پســـند اختصـــاص دارد.
از مهم تریـــن آثـــار عامه پســـندی کـــه بـــا اقبـــال عمومـــی مواجـــه شـــدند می تـــوان 
کریمـــی،  حســـن  از  مارشـــال«  »بـــاغ  اعتمـــادی،  مهـــدی  از  آبـــی«  »اتوبـــوس  بـــه 
و  »پنجـــره  ثامنـــی،  نســـرین  از  عشـــق«  »تندیـــس  مودب پـــور،  م.  از  »پریچهـــر« 
ــا« از فهیمـــه رحیمـــی، »حکایـــت روزگار« از فریـــده گلبـــو، »بامـــداد خمـــار« از  آریانـ
فتانـــه حاج ســـیدجوادی، »غم هـــای زندگـــی« از زهـــره خســـروانی، »افســـانه دل 
و نگیـــن محبـــت« از فریـــده رهنمـــا، »بگشـــای لـــب« از شـــهره وکیلـــی، »گســـتره 

محبـــت« و »نیمـــی از وجـــودم« از نســـرین قدیـــری، »ســـال های بی کســـی« از مریـــم 
جعفـــری، »داالن بهشـــت« از نـــازی صفـــوی، »ســـپیده عشـــق« از رویـــا خســـرونجدی و 

»شـــاه پری حجلـــه« از رویـــا ســـیناپور اشـــاره کـــرد.
بامداد خمار

از میـــان ایـــن رمان هـــا »بامـــداد خمـــار« فتانـــه حاج ســـید جوادی توانســـت مخاطبـــان 
زیـــادی پیـــدا کنـــد.

ـــه حاج ســـید جوادی در ســـال 1374 نوشـــته اســـت.  ـــی اســـت ک ـــار« رمان ـــداد خم »بام
ایـــن کتـــاب در 10 ســـال 300 هـــزار نســـخه فـــروش داشـــته و برخـــی از نوبت هـــای 

ـــا 18 هـــزار نســـخه در  خـــور توجـــه اســـت. ـــا شـــمارگان 10 ت چـــاپ آن ب
ایـــن کتـــاب، داســـتان ســـوزناک عشـــق نافرجـــام دختـــری از اعیـــان دوره قدیـــم 
تهـــران بـــه جوانـــی نجـــار از طبقـــه پاییـــن جامعـــه اســـت. »بامـــداد خمـــار« یکـــی از 

اســـت. ایـــران  معاصـــر  رمان هـــای  پرفروش تریـــن 
ـــا بحث هـــای داغ و نقدهـــای بســـیار روبـــه رو شـــد. موافقـــان، آن را بـــرای  ایـــن رمـــان ب
مقولـــه روابـــط میـــان زنـــان و مـــردان جـــوان مفیـــد دانســـته یـــا درس عبرتـــی دانســـتند 
ــات  ــرافت طبقـ ــاع از اصالـــت و شـ ــز آن را دفـ ــان نیـ ــه. مخالفـ ــان بی تجربـ ــرای جوانـ بـ

باالدســـت جامعـــه و تحقیـــر فرودســـتان دانســـتند.
روی ماه خداوند را ببوس

رمـــان دیگـــر ایـــن دهـــه کـــه پرفـــروش بـــود، کتـــاب »روی مـــاه خداونـــد را ببـــوس« 
مصطفـــی مســـتور اســـت. چـــاپ اول ایـــن کتـــاب در ســـال 1379 بـــود و از آن ســـال 

تاکنـــون 75 چـــاپ آن منتشـــر شـــده اســـت.
داســـتان ایـــن کتـــاب، داســـتان سرگشـــتگی های یـــک جامعه شـــناس جـــوان بـــه نـــام 
یوســـف اســـت کـــه تـــازه درســـش تمـــام شـــده و نمی دانـــد جـــای خـــدا در زندگـــی اش 

کجاســـت
بیـــن  کتـــاب  ایـــن  تـــا  شـــد  باعـــث  مذهبـــی  ســـوال های  و  حرف هـــا  بـــه  نـــو  نـــگاه 
خواننـــدگان اواخـــر دهـــه هفتـــاد محبوبیـــت پیـــدا کنـــد. یکـــی از نـــکات جالـــب کتـــاب 
همیـــن بـــود کـــه هیچ کـــس در آن ســـفید یـــا ســـیاه مطلـــق نبـــود، مثـــا همیـــن عنـــوان 

کتـــاب از حرف هـــای یـــک زن خیابانـــی در داســـتان اســـت.
مِن او

ــه  ــی کـ ــد؛ کتابـ ــه می دادنـ ــم هدیـ ــه هـ ــاب را بـ ــن کتـ ــه 70 ایـ ــر دهـ ــا در اواخـ خیلی هـ
ــر دهـــد. ــاب را تغییـ ــه کتـ ــر خیلـــی از عاقه منـــدان بـ توانســـت نظـ

رضـــا امیرخانـــی در ایـــن کتـــاب داســـتان مربـــوط بـــه زندگـــی فـــردی بـــه نـــام علـــی فتـــاح 
)از خانواده هـــای قدیمـــی  تهـــران( را روایـــت می کنـــد. علـــی فرزنـــد یـــک تاجـــر معتبـــر 
اســـت کـــه در جنـــوب شـــهر زندگـــی می کننـــد. در نوجوانـــی عاشـــق مهتـــاب - خواهـــر 
عزیزتریـــن رفیقـــش کریـــم کـــه نوکرشـــان هـــم بـــود - می شـــود ولـــی ایـــن عاقـــه در 

ـــد. ـــه ازدواج نمی انجام ـــاب ب ـــر مهت طـــول عم
چـــاپ اول ایـــن کتـــاب در ســـال 78 بـــود و تاکنـــون 45 چـــاپ از آن منتشـــر شـــده 

اســـت.
دهه 80

براســـاس آمـــار خانـــه کتـــاب در ایـــن دهـــه بیـــش از 2500 رمـــان و داســـتان کوتـــاه 
منتشـــر شـــده اســـت؛ کتاب هایـــی کـــه هـــر کـــدام تابـــع شـــرایط اجتماعـــی و سیاســـی 

ـــن دهـــه اســـت. ای
ــیده اند  ــدی رسـ ــروز جـ ــور و بـ ــک ظهـ ــه یـ ــه بـ ــن دهـ ــاع مقـــدس در ایـ ــای دفـ کتاب هـ
و ســـاختار و فرمـــی تکامـــل یافته تـــر بـــه خـــود می گیرنـــد. بـــا فاصلـــه گرفتـــن از 
محافظه کارهـــای پیشـــین و نـــگاه ایدئولوژیـــک و پرهیـــز از مســـتقیم گویی، تصاویـــری 
بدیـــع و منطقـــی از جنـــگ و انســـان جنگی، بـــا همـــه قوت هـــا و ضعف هایـــش ارائـــه 

ادامه در صفحه بعد



ــازی  ــه جریان سـ ــت کـ ــگ اسـ ــرات جنـ ــورد خاطـ ــاب در مـ ــن کتـ ــر ایـ ــه مهم تـ ــود. نکتـ می شـ
ــد. ــروع کرده انـ ــتانی شـ ــات داسـ ــر و ادبیـ ــه نشـ ــدی را در عرصـ جدیـ

چراغ ها را من خاموش می کنم
»چراغ هـــا را مـــن خامـــوش می کنـــم« نوشـــته زویـــا پیـــرزاد، کتابـــی اســـت کـــه چـــاپ اول 
آن در ســـال 80 منتشـــر شـــد و تاکنـــون 35 چـــاپ از آن بـــه بـــازار کتـــاب آمـــده اســـت.

ــری از  ــدام یک سـ ــادی مـ ــی شـ ــم و حتـ ــدون آرزو، غـ ــا بـ ــه تقریبـ ــت کـ ــی اسـ کاریـــس، زنـ
کارهـــای روزمـــره خانـــه را تکـــرار می کنـــد. تکـــرار اســـت کـــه او را حســـابی کفـــری کـــرده.
یکـــی از دالیـــل پرفـــروش شـــدن ایـــن کتـــاب، فضـــای زنانـــه و دغدغه هـــای قهرمـــان 
ـــود کـــه به شـــدت مـــورد اســـتقبال منتقـــدان قـــرار گرفـــت و حتـــی جایـــزه کتـــاب  داســـتان ب

ســـال را هـــم دریافـــت کـــرد.
دا

»دا« نوشـــته ســـیده اعظم حســـینی اســـت؛ کتابـــی کـــه از یـــک زاویـــه جدیـــد بـــه جنـــگ نـــگاه 
ـــازار  ـــه ب ـــون 157 چـــاپ از آن ب ـــرد و چـــاپ اول آن در ســـال 1387 منتشـــر شـــد و تاکن ک

کتـــاب آمـــده اســـت.
ایـــن کتـــاب، خاطـــرات ســـیده زهرا حســـینی از روزهـــای آغازیـــن جنـــگ تحمیلـــی در دو 
شـــهر بصـــره و خرمشـــهر اســـت و ســـال های محاصـــره خرمشـــهر توســـط نیروهـــای عراقـــی، 

محـــور مرکـــزی کتـــاب را تشـــکیل می دهـــد.
حســـینی در آن زمـــان دختـــر 17 ســـاله ای بـــوده و گوشـــه ای از تاریـــخ جنـــگ را بازگـــو 

می کنـــد کـــه غالبـــا بـــه اشـــغال و فتـــح خرمشـــهر مربـــوط می شـــود.
حســـینی در ایـــن کتـــاب، خاطـــرات خـــود از روزهـــای آغـــاز مقاومـــت و روزهـــای پـــس 
از آن را بـــا جزئی تریـــن مـــوارد روایـــت می کنـــد تـــا آنجـــا کـــه این گونـــه جزئی نگـــری و 
بیـــان لحظه به لحظـــه وقایـــع باعـــث شـــده بســـیاری آن را رمـــان بنامنـــد؛ حـــال آنکـــه ایـــن 
ــای واقعـــی و خاطـــرات حقیقـــی ســـیده زهـــرا از آن  کتـــاب سراســـر مبتنـــی بـــر رویدادهـ

روزهاســـت.
راوی در آن روزهـــا تنهـــا 17 ســـال داشـــته و اهمیـــت ایـــن کتـــاب شـــاید در ایـــن باشـــد کـــه 
وقایـــع جنـــگ مـــا بـــرای اولیـــن بـــار از زاویـــه دیـــد یـــک دختـــر نوجـــوان روایـــت شـــده اســـت؛ 
ــا را درون ســـینه خـــود همچـــون یـــک راز حفـــظ  خاطراتـــی کـــه راوی حـــدود 20 ســـال آنهـ

کـــرد و حرفـــی از آن نـــزد.
در ایـــن کتـــاب ناگفته هایـــی از جنـــگ بیـــان شـــده کـــه تاکنـــون کســـی از آنهـــا حـــرف نـــزده 

اســـت.
کافه پیانو

کتابـــی اســـت از فرهـــاد جعفـــری کـــه نشـــر چشـــمه آن را منتشـــر کـــرده اســـت. ایـــن رمـــان 
ـــه چـــاپ 25 رســـید. ـــا تابســـتان 88 ب ـــار در ســـال 86 منتشـــر شـــد و ت اولیـــن ب

»کافـــه پیانـــو« االن بـــه چـــاپ 40 رســـیده اســـت. داســـتان بـــا بیـــان عقایـــد نویســـنده 
ـــر انجـــام کار بـــزرگ آغـــاز می شـــود. نویســـنده،  ـــاره لبـــاس و کفـــش خـــوب و تاثیـــر آن ب درب
شـــخصیت اصلـــی اســـت و داســـتان، برشـــی از زندگـــی او و دختـــرش گل گیســـو اســـت. 

ــود. ــورت اول شـــخص روایـــت می شـ ــه صـ ــو« بـ ــه پیانـ ــتان »کافـ داسـ
ــنده  ــود نویسـ ــه خـ ــد راوی کـ ــتند، ماننـ ــی هسـ ــخصیت ها واقعـ ــتر شـ ــان بیشـ ــن رمـ در ایـ
اســـت. گل گیســـو، دختـــر نویســـنده و همایـــون دوســـت نویســـنده اســـت. همچنیـــن بیشـــتر 

اتفاقاتـــی کـــه در کتـــاب می افتـــد منشـــأ حقیقـــی دارنـــد.
دهه 90

دهـــه 90 بـــه نوعـــی تکـــرار همـــان ســـبک و ســـیاق دهـــه 80 اســـت؛ ســـبکی کـــه رمان هـــای 
ــد در  ــیوه جدیـ ــا یـــک شـ ــود دارد امـ ــا خـ ــاع مقـــدس را بـ ــند و پســـت مدرن و دفـ عامه پسـ
ایـــن دهـــه تبلیغـــات کتـــاب اســـت کـــه توانســـت بـــر فـــروش کتاب هـــا و خریـــد مخاطبـــان 

تاثیرگـــذار باشـــد.
ــر  ــه تاثیـ ــه و همـ ــا، همـ ــای کتاب هـ ــردن برش هـ ــدا کـ ــا جـ ــازی یـ ــات مجـ ــتفاده از صفحـ اسـ

زیـــادی بـــر مخاطبـــان و انتخـــاب کتاب هـــا می گـــذارد.
رویای نیمه شب

ـــی  ـــی کـــه حکایتـــی از دلدادگـــی جوان ـــه  مذهب ـــا زمین ـــر، داســـتانی اســـت عاشـــقانه ب ـــن اث ای
ـــا موانـــع و  پاک ســـیرت از اهـــل ســـنت بـــه دختـــری شـــیعه مذهب دارد کـــه در راه وصـــال ب

اتفاقاتـــی تلـــخ و شـــیرین مواجـــه اســـت.
جذابیـــت قلـــم نویســـنده بـــه انـــدازه ای اســـت کـــه مخاطـــب را دچـــار خـــود کـــرده و تـــا انتهـــای 

داســـتان همـــراه می ســـازد.
ـــه چـــاپ رســـیده  ـــا چـــاپ 119 هـــزار نســـخه ب ـــه توســـط کتابســـتان معرفـــت ب ـــاب ک ـــن کت ای
ــت؛  ــه 90 اسـ ــروش دهـ ــای پرفـ ــزء کتاب هـ ــه جـ ــت کـ ــاالری اسـ ــر سـ ــته مظفـ ــت، نوشـ اسـ
کتابـــی کـــه بـــه خاطـــر تیـــزر تبلیغاتـــی توانســـت جـــزء کتاب هـــای پرفـــروش باشـــد و همـــان 

تیـــزر و تبلیغاتـــش بســـیار بـــر رونـــد فـــروش کتـــاب تاثیرگـــذار بـــود.
قهوه سرِد آقای نویسنده

روزبـــه معیـــن بـــا ابتـــکاری کـــه در چـــاپ کتابـــش بـــه کار بـــرد، توانســـته تاکنـــون عنـــوان 
پرفروش تریـــن کتـــاب دهـــه 90 را از آن خـــود کنـــد. او ابتـــدا در صفحـــه اینســـتاگرامش 
متن هایـــی از کتـــاب را قـــرار داد و بعـــد کـــه عطـــش مخاطبـــان را دیـــد تصمیـــم گرفـــت 

کتـــاب را منتشـــر کنـــد.
ـــه  ـــا موضـــوع عاشـــقانه اســـت ک ـــی ب ـــان ایران ـــک رم ـــای نویســـنده ی ـــاب »قهوه  ســـرد« آق کت
تـــم معمایـــی - هیجانـــی دارد و در مـــدت زمـــان تقریبـــا یـــک ماهـــه بـــه چـــاپ بیســـتم رســـید.
ایـــن رمـــان داســـتان نویســـنده ای بـــه نـــام آرمـــان روزبـــه و یـــک دختـــر روزنامه نـــگار اســـت. 
ـــا یـــک خاطـــره از دوران کودکـــی آرمـــان شـــروع می شـــود؛ خاطـــره ای کـــه در ادامـــه،  کتـــاب ب

اســـاس اتفاقـــات بعـــدی کتـــاب اســـت.
ـــن قـــرار اســـت کـــه آرمـــان در کودکـــی عاشـــق دختـــری می شـــود کـــه 15 ســـال  ماجـــرا از ای
ــد.  ــایه می آیـ ــرزن همسـ ــه پیـ ــه خانـ ــو بـ ــن پیانـ ــرای تمریـ ــت و بـ ــر اسـ ــودش بزرگ تـ از خـ
آرمـــان عاشـــق رفت وآمـــد ایـــن دختـــر بـــرای یادگیـــری پیانـــو اســـت امـــا پیرزنـــی کـــه بـــه 
ایـــن دختـــر پیانـــو آمـــوزش می دهـــد یـــک آهنـــگ بیشـــتر نمی دانـــد، بنابرایـــن آرمـــان 
تصمیـــم می گیـــرد نت هـــای موســـیقی آنهـــا را دســـت کاری کنـــد تـــا آمـــوزش پیانـــو مـــدت 

زمـــان بیشـــتری طـــول بکشـــد.
ازجملـــه انتقادهایـــی کـــه بـــه ایـــن رمـــان وارد شـــده ایـــن اســـت کـــه ماجراهـــای کلیشـــه ای، 
کم عمـــق، ســـطحی و بـــه دور از منطـــق در رمـــان »قهـــوه ســـرد آقـــای نویســـنده« جـــای 

گرفتـــه اســـت.
ماجـــرای کـــودک 10 ســـاله ای کـــه بـــه خاطـــر عشـــق یـــک دختـــر، در دفترچـــه نـــت تمرینـــی او 
ســـمفونی دریاچـــه قـــوی بتهـــوون را تغییـــر می دهـــد، عـــدم شـــخصیت پردازی، گـــم شـــدن 
ــای  ــی از تکنیک هـ ــا بخشـ ــازی، تنهـ ــود فضاسـ ــای راوی و نبـ ــرا در خـــال زیاده گویی هـ ماجـ

ـــوان شـــده اســـت. ـــان عن ـــن رم رعایت نشـــده در ای
بـــه هـــر حـــال ایـــن کتـــاب، جـــزء کتاب هـــای پرفـــروش دهـــه 90 اســـت. ایـــن کتـــاب در 

انتشـــارات نیمـــاژ در تیـــراژ حـــدود 65 هـــزار نســـخه بـــه چـــاپ رســـیده اســـت.
پاییز، فصل آخر سال است

نســـیم مرعشـــی وقتـــی جایـــزه کتـــاب ســـال را بـــرد، توقـــع خیلی هـــا را از خـــودش بـــاال 
بـــرد امـــا همیـــن کتـــاب هـــم از خیلـــی جهـــات خـــوب بـــود و می تـــوان آن را جـــزء کتاب هـــای 

پرمخاطـــب دســـته بندی کـــرد.
کتـــاب شـــامل دو بخـــش بـــا عنوان هـــای »تابســـتان« و »پاییـــز« اســـت کـــه هرکـــدام از ایـــن 
دو بخـــش نیـــز دارای ســـه فصـــل اســـت کـــه هـــر فصـــل از نـــگاه یکـــی از ســـه شـــخصیت 

اصلـــی کتـــاب روایـــت می شـــود
ـــه می دهـــد،  ـــرای دغدغه هـــای شـــخصیت ها ارائ ـــه راهـــکاری ب ـــاب، ن ـــن کت نویســـنده در ای
ــاِن  ــد. در پایـ ــه می دهـ ــی ارائـ ــخص و واقعـ ــی مشـ ــی پایانـ ــه حتـ ــد و نـ ــی می کنـ ــه قضاوتـ نـ
ـــاِز  ـــاِن ب ـــاز می ماننـــد و تعلیـــق حفـــظ می شـــود و همیـــن تعلیـــق و پای کتـــاب، دغدغه هـــا ســـر ب

ـــا. ـــه  م ـــل زندگـــی هم ـــد؛ مث ـــدان می کن ـــودن داســـتان را دوچن ـــی ب ـــاب، واقع کت
از نقـــاط قـــوت کتـــاب، ســـبک نوشـــتاری خـــوب داســـتان و خوش خـــوان بـــودن آن اســـت. 
ــت،  ــان اسـ ــخصیت آسـ ــه شـ ــر سـ ــا هـ ــداری بـ ــس و همذات پنـ ــل لمـ ــیار قابـ ــتان بسـ داسـ
ــون  ــم. تاکنـ ــدا کنیـ ــان پیـ ــود خودمـ ــه شـــخصیت را در وجـ ــر سـ ــود هـ ــه می شـ ــوری کـ به طـ

بـــاالی 58 هـــزار نســـخه از ایـــن کتـــاب بـــه چـــاپ رســـیده اســـت.
دخیل عشق

مریـــم بصیـــری در »دخیـــل عشـــق«، داســـتانش را بـــا سرگذشـــت جانبـــازی بـــه نـــام رضـــا 
ــاز  ــت. جانبـ ــت داده اسـ ــه از دسـ ــود را در جبهـ ــت خـ ــک دسـ ــا و یـ ــه پا هـ ــرد کـ پیـــش می بـ
شـــدن رضـــا باعـــث اختـــاف بیـــن پـــدر و مـــادر او می شـــود. پـــدر آنهـــا را تـــرک می کنـــد و 
بعـــد از گذشـــت 10 ســـال از پایـــان جنـــگ رضـــا بـــه دلیـــل فـــوت مـــادر بـــه آسایشـــگاه منتقـــل 
می شـــود. داســـتان از یـــک آسایشـــگاه جانبـــازان جنگـــی آغـــاز می شـــود و خواننـــده وارد 
حـــال و هـــوای رزمنـــدگان و عوالمـــی کـــه آنهـــا ایـــن روزهـــا در آن ســـیر می کننـــد، می شـــود. 
صبـــوره، دختـــری کـــه زندگـــی و جوانـــی خـــود را وقـــف خدمـــت بـــه جانبـــازان کـــرده، نـــذر 
دارد کـــه بـــا یـــک جانبـــاز ازدواج کنـــد و شـــخصیت محـــوری و اصلـــی ایـــن داســـتان اســـت 
ــتان  ــای داسـ ــراز و فرودهـ ــد و در فـ ــرار می کنـ ــاط برقـ ــا وی ارتبـ ــب بـ ــه آرام آرام مخاطـ کـ

پا به پـــای وی پیـــش مـــی رود.
بصیـــری در »دخیـــل عشـــق« بـــه موضوعاتـــی کـــه ناشـــی از افروختـــه شـــدن آتـــش ایـــن 
جنـــگ اســـت پرداختـــه و آن را بـــا شـــیوایی ادبیـــات بـــرای مخاطـــب نقـــل کـــرده اســـت.
مجـــرد مانـــدن دختـــران، صدمـــات جســـمی و روحـــی وارد آمـــده بـــه جوانـــان وطـــن ناشـــی از 
جنـــگ، شیمیایی شـــدن فرزنـــدان ایـــن خـــاک کـــه بـــا گذشـــت بیـــش از 20 ســـال از جنـــگ 

ــائلی اســـت کـــه در قالـــب یـــک روایـــت  نســـبت بـــه آن بی اطـــاع هســـتند و ... تمـــام مسـ
ـــه رو اســـت. ـــا آن روب ـــه شـــده و مخاطـــب ب داســـتانی ریخت

ایـــن کتـــاب در انتشـــارات جمکـــران بـــه چـــاپ رســـیده و تاکنـــون بـــاالی 55 هـــزار نســـخه از 
آن بـــه بـــازار نشـــر راه پیـــدا کـــرده اســـت.

کمی دیرتر
ــت. او در  ــذاب اسـ ــتان هایش جـ ــان داسـ ــرای مخاطبـ ــیار بـ ــجاعی بسـ ــیدمهدی شـ ــر سـ نثـ
کتـــاب »کمـــی دیرتـــر« کـــه تاکنـــون 55 هـــزار نســـخه از آن بـــه چـــاپ رســـیده بـــه ســـراغ 

مبحـــث جدیـــدی رفتـــه اســـت.
ایـــن اثـــر کـــه از چهـــار فصـــل زمســـتان، پاییـــز، تابســـتان و بهـــار تشـــکیل شـــده، نگاهـــی 

اســـت متفـــاوت و نقادانـــه بـــه فضـــای انتظـــار جامعـــه امـــروز.
و  نیمه شـــعبان  آغـــاز می شـــود، جشـــن  و غریـــب  اتفـــاق شـــگفت انگیز  یـــک  بـــا  رمـــان 
مجلســـی پرشـــور و بســـیاری کـــه فریـــاد »آقـــا بیـــا« ســـرداده اند. در ایـــن میـــان، جوانـــی 
فریـــاد می زنـــد: »آقـــا نیـــا«. ایـــن شـــروع جـــذاب، مـــا را بـــا شـــخصیت هایی آشـــنا می کنـــد 
کـــه همـــه مدعـــی انتظارنـــد امـــا وقتـــی هنـــگام عمـــل بـــه شـــعارها می رســـد، آن را نمی کننـــد 

کـــه می گفتنـــد.
ـــا قصـــه ظهـــور  رمـــان در فضایـــی مکاشـــفه گونه پیـــش مـــی رود و مواجهـــه همـــه آدم هـــا را ب

ـــا«ی جـــوان می بینیـــم. و کشـــف چرایـــی »آقـــا نی
ـــرای نخواســـتن  ـــا بهانه هایشـــان ب شـــجاعی در ایـــن رمـــان همـــه اقشـــار و همـــه آدم هـــا را ب
امـــر ظهـــور، دقیـــق و ظریـــف معرفـــی می کنـــد، تـــا آنجاکـــه حتـــی بـــه راوی هـــم رحـــم نمی کنـــد 

و در فضایـــی بســـیار بدیـــع، خـــودش را هـــم در معـــرض ایـــن امتحـــان می گـــذارد.
قیدار

ــش  ــه کتاب هایـ ــوده کـ ــندگانی بـ ــزء نویسـ ــون جـ ــا کنـ ــه 70 تـ ــم از دهـ ــی هـ ــا امیرخانـ رضـ
ـــه چـــاپ رســـیده و 54  ـــه از ســـوی نشـــر افـــق ب ـــدار« او ک ـــاب »قی پرفـــروش شـــده اند. کت
ـــه، توانســـته یکـــی از کتاب هـــای پرفـــروش دهـــه 90  ـــه فـــروش رفت هـــزار نســـخه از آن ب

باشـــد.
او خـــودش دربـــاره ایـــن کتـــاب می گویـــد: »قیـــدار حتـــی در عرصـــه داســـتانی ضعف هـــای 
بی شـــماری - کـــه خـــودم هـــم آنهـــا را می دانـــم - دارد و خـــودم می گویـــم »قیـــدار« اصـــا 
ــی و  ــتقبال تختـ ــر اسـ ــدار« از تصویـ ــرح »قیـ ــه طـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ ــت. واقعیـ ــان نیسـ رمـ
همراهـــی او بـــا یکـــی از بســـتگان کـــه در ســـال 1345 قصـــد ســـفر حـــج را داشـــته بـــود، 
شـــکل گرفـــت و اگـــر در داســـتان شـــخصیت قیـــدار بـــا تختـــی ارتبـــاط پیـــدا می کنـــد، بـــه 
خاطـــر وجـــود بن مایه هـــای ایـــن تصویـــر در شـــکل گیری قیـــدار اســـت. مـــن نیـــز خـــود 
یـــک وقت هایـــی راجـــع بـــه تختـــی رگ گردنـــی می شـــوم و ایـــن بـــه خاطـــر ایـــن اســـت کـــه 
از تختـــی غیرمعقـــول اســـتفاده می کنیـــم. تختـــی ابتـــدا بـــه شـــاپور ســـام کـــرد چـــون 
در فضـــای اســـتبدادی آن دوره تختـــی هیچ وقـــت نمی توانســـت تـــوی گـــوش شـــاپور 
بزنـــد، حتـــی کســـی نمی توانســـت بـــه یـــک مأمـــور و اســـتوار محلـــه نیـــز در گوشـــی بزنـــد. 
ـــه  ـــی منصـــرف شـــدم و آن را ب ـــاورم ول ـــه دهـــه 80 بی ـــود کـــه »قیـــدار« را ب قصـــدم ایـــن ب
دهـــه 50 بـــردم. در نـــگارش متـــن ســـعی کـــرده ام از هیـــچ متـــن نوســـتالژیکی اســـتفاده 
نکنـــم و در تمـــام لحظـــات راوی شـــیفته »قیـــدار« را روایـــت کنـــد. امـــا شـــاید اگـــر یکـــی 
ــت،  ــروز هسـ ــه امـ ــاوت از آنچـ ــه متفـ ــد، قصـ ــراد گاراژ راوی می شـ ــا افـ ــخصیت ها یـ از شـ
می شـــد و این گونـــه بـــه معنـــی داســـتانی نزدیک تـــر می شـــد؛ امـــا مـــن تعمـــد داشـــتم کـــه 

قصـــه را یـــک راوی شـــیفته روایـــت کنـــد.«
رهش

امیرخانـــی در رمـــان »رهـــش« کـــه برعکـــس شـــده کلمـــه شـــهر هـــم می توانـــد باشـــد، 
موضـــوع توســـعه شـــهری را دســـتمایه قـــرار داده و تاثیـــرات آن را بـــر عرصه هـــای زندگـــی 
ـــر می کشـــد. ـــه تصوی ـــب داســـتان زوجـــی معمـــار در تهـــران امـــروز ب انســـان معاصـــر در قال
ایـــن اثـــر یـــک رمـــان معمارانـــه اســـت و مولـــف در آن بیشـــتر بـــه ســـراغ واکاوی ایـــن مســـاله 
مـــی رود کـــه چـــه اتفاقـــی بـــرای شـــهر در حـــال رخ دادن اســـت. بـــه نظـــر مولـــف در دنیـــا، 

ـــد. ـــزرگ، الگوهـــای توســـعه متفاوتـــی دارن شـــهرهای ب
از توســـعه شـــهرهای بـــزرگ معمـــوال به عنـــوان عبـــرت بـــزرگ یـــا عبـــرت منفـــی یـــاد می کننـــد. 
مثـــا در آمریـــکا شـــهری ماننـــد لس آنجلـــس توســـعه بزرگـــی داشـــته امـــا همـــه آن را شـــهر 

از دســـت رفته معرفـــی می کننـــد.
همـــه شـــهردارهای آمریـــکا هـــم می داننـــد کـــه نبایـــد شهرشـــان ماننـــد لس آنجلـــس شـــود. 
ــا ایـــن انـــدازه کـــه می بینیـــم  ــاله برعکـــس اســـت. شـــهری مثـــل تهـــران تـ در ایـــران مسـ
بـــزرگ می شـــود، آلودگـــی هـــوا پیـــدا می کنـــد امـــا از طرفـــی دیگـــر همـــه شـــهرهای دیگـــر 

ـــران شـــوند. ـــل ته ـــد مث کشـــور ســـعی دارن
تاکنون 42 هزار نسخه از این کتاب در نشر افق به چاپ رسیده است.



افقی:    

ماه   .2 خوان  دون  اثر  نویسنده  حیوانات-  نجیب   .1
نهم از سال فرنگی- فال3. خورشید گرفتگی-جامه- 
غصه  از   .5 کاربراتور  در  هوا  دریچه  خوب-   .4 دام 
 مردن- ضربه ناگهانی 6. معروف ترین عنصر رادیواکتیو
مزه  نجاسات در اسام-  از  انسان گرایی 8.  7. مکتب 
خرمالو 9. یاخته خونی–حشره خونخوار 10.ستاره قطبی- 
مرگ-موسیقی سه بخشی 11. شهری در غرب فرانسه- 
کارکرد 12.اولین جنگ اسکندر با هخامنشیان- بی ثمر

عمودی:

1.  یک دسته هواپیمای جنگی-دفتر یا کتابی حاوی اشعار، 
مطالب و نوشته های گوناگون 2. بعد- گذرگاه میان کوه 
ورقه   .4 ماکارونی  مخصوص  آرد   – بنایی  مصالح  3.از 
چاپی تبلیغاتی– هزار کیلو 5. اندک–بسته نور و انرژی 
6.میغ– محله –کمان حاجی 7. گروهی از گیاهان نهان زاد 
آوندی– انتقال روح-توان 8. بخشی از مغز- دور دهان 
9. دم- قطب منفی باتری 10. ماده ضدبید–کحل 11. 

اقبال-  خاطر 12. زردی روی گیاه-دالل

جدول  کلمات متقاطع
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11باخرز

2بجستان

0بینالود

1بردسکن 

9تایباد

0تربت جام

5تربت حیدریه

0جغتای

0جوین

1چناران

3خلیل آباد

11خواف

7خوشاب

0داورزن

2درگز

3رشتخوار

3زاوه

15سبزوار

19ستاد

7سرخس

0صالح آباد

10طرقبه شاندیز

10فریمان

0فیروزه

8فیض آباد

7قوچان

3کاشمر

0کات

0گلبهار

15گناباد

16نیشابور
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انتصاب-تسلیت-تقدیر- تولد
انتصابات   

رئیس اداره آب و فاضاب گلمکان مجید اکرادی   
سهیا حسینی دلوئی  رئیس گروه کنترل کیفیت فاضاب

رئیس اداره دبیرخانه  محمدرضا احتشام  
رضا رجبی   رئیس گروه سیستم های نرم افزاری و خدمات الکترونیک

رئیس گروه سیستم های اطاعات مکانی جعفر حیدری   
ساعد شاکری   رئیس گروه نصب و ساماندهی انشعابات فاضاب

رئیس گروه توســـعه فناوری و زیرساخت ها سیدعادل نسب الحسینی  
کریم خراسانی زاده  رئیس گروه مدیریت بحران 

هادی جنیدی   رئیس اداره کارکنان
حسین بیدار کته شمشیر  مدیردفترهیئت مدیره و مدیرعامل

مسعود محمدی   رئیس اداره بیمه و درمان
محسن تشکری ابوالقاسمی  رئیس گروه تشکیات و طبقه بندی مشاغل

رئیس اداره حفاظت پرسنلی حمید نامدار احمدآباد  
رئیس گروه منابع انسانی حسن فتحی شهری  

رئیس اداره ورزش و سامتی شهرام دلیلی   
رئیس اداره بهره برداری چاه ها غامعلی نوری   

رئیس گروه سیستم های تله متری و کنترل فاضاب مهدی جم   
حمید رضا غامی   رئیس اداره تدارکات

رئیـــس گروه مطالعات آب های زیر زمینی نوراحمد خواجه نژاد  
رئیس اداره رسیدگی به صورت های مالی و تلفیق اسناد امیرنوروزی سالک  

محمدجواد ناری   رئیس اداره حسابداری دارائی ها
علی فتحانی   رئیس اداره حسابداری مشترکین

سیدعلی اصغرسیدی  رئیس اداره انبار طرح
یحی رضا زادگان توکلی  رئیس اداره حسابداری اعتبارات طرح های عمرانی

رئیس اداره حسابداری عمومی سیدمهدی قرشی سنو  
رئیس اداره حسابداری مشترکین و درآمد مهدی قربانپور قلعه شیر  

سرپرست اداره خدمات عمومی مسعود باقری   
رئیس گروه هیئت مدیره رامین لطفیان دلوئی  

رئیس اداره حقوق و دستمزد محمد دانشور   
مدیر امور مهندسی و توسعه مهدی ذکاوتی   

نشریه پیام آبفا برای همکاران گرانقدر آرزوی موفقیت دارد.

درگذشت   
همکار ستاد درگذشت حسین حلمی  

درگذشت نازنین محمودی فرزند هادی محمودی همکار ستاد  
نشریه پیام آبفا برای آن مرحومان- رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد  

تقدیر   
تقدیرمدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از مصطفی محمدی مدیر امور گلبهار
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