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ـــا توجـــه بـــه اهمیـــت موضـــوع کـــم آبـــی در کشـــور مـــا توجـــه بـــه رویکردهـــای مؤثـــر  ب
ـــه مصـــرف خانگـــی از  ـــف از جمل ـــه آب در بخـــش هـــای مختل ـــزان مصـــرف بهین ـــر می ب
اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار اســـت متأســـفانه در کشـــور مـــا هنـــوز اســـتفاده 
مطلـــوب از آب بـــه شـــکل یـــک فرهنـــگ جایـــگاه خـــاص خـــود را پیـــدا نکـــرده اســـت، بـــه 
ـــه تعـــادل نســـبی در زمینـــه عرضـــه و مصـــرف آب در قالـــب نیـــاز  همیـــن جهـــت دســـتیابی ب
آموزشـــی یـــک اصـــل اساســـی و ضـــروری اســـت کـــه آمـــوزش و پـــرورش بـــه عنـــوان متولـــی 
ـــج فرهنـــگ مصـــرف  ـــه در کشـــور، ســـهم مهمـــی در تروی ـــژه آمـــوزش پای ـــه وی ـــی آن ، ب اصل
دارد.. نقـــش آمـــوزش در مدیریـــت مصـــرف، بـــه عنـــوان یکـــی از مؤلفـــه هـــای تحقـــق بخـــش 
اصـــالح الگـــوی مصـــرف در کنـــار ایجـــاد نگـــرش مثبـــت نســـبت بـــه مصـــرف بهینـــه انـــکار 
ناپذیـــر اســـت زیـــرا منشـــا رفتـــار هـــای غلـــط نگـــرش نادرســـت ومنشـــا نگـــرش نادرســـت 
هـــم  فرهنـــگ نادرســـت اســـت لـــذا ایجـــاد نگـــرش مثبـــت درزمینـــه مصـــرف در بیـــن دانـــش 
آمـــوزان، معلمـــان، والدیـــن بـــه عنـــوان جامعـــه هـــدف  اولیـــن گام بـــرای آمـــوزش نظـــام دار 

محسوب می شود.
در همیـــن راســـتا در ســـال هـــای اخیرطرحـــی در قالـــب جشـــنواره فراگیـــری نخســـتین واژه 
ـــا عاملیـــت شـــرکت هـــای زیرمجموعـــه  آب توســـط شـــرکت مهندســـی آبفـــای کشـــور تهیـــه وب
وهمـــکاری مـــدارس در ســـطح اســـتان هـــا  بـــه اجـــرا درآمدوهـــدف از آن آمـــوزش نظـــام 
دار دانـــش آمـــوزان معلمیـــن و والدیـــن بـــود وامســـال دوازدهمیـــن مرحلـــه از ایـــن 
جشـــنواره توســـط روابـــط عمومـــی هـــای شـــرکت هـــا وامورهـــای تابعـــه  جهـــت اجـــرا بـــه 
ــا کـــه  مـــدارس ســـطح اســـتان ابـــالغ  ودردســـتور کار اســـت ولیکـــن بدلیـــل شـــیوع کرونـ
ــازی  ــه مجـ ــی را بـ ــات حقیقـ ــر داده وارتباطـ ــارا تغییـ ــی مـ ــر زندگـ ــم بـ ــبات حاکـ ــام مناسـ تمـ
مبـــدل نمـــوده ایـــن فراینـــد نیـــز بشـــکل جدیـــد خـــود )مجـــازی( برگـــزار مـــی گـــردد ومســـلمًا 
رنـــگ وبـــوی ســـال هـــای قبـــل را نـــدارد امـــا مطلـــب مهـــم در ایـــن خصـــوص ایـــن اســـت کـــه 
افزایـــش ســـال بـــه ســـال همـــکاری هـــای بیـــن ادارات آمـــوزش وپـــرورش بـــا شـــرکت هـــای 
آب وفاضـــالب نشـــان از موفقیـــت ایـــن طـــرح دارد وافزایـــش ســـطح آگاهـــی افـــراد گـــواه 

مثمـــر ثمـــر بـــودن آن میباشـــد زیـــرا همـــه  مـــی داننـــد کـــه آمـــوزش هرچـــه از ســـنین پاییـــن 
تـــر شـــروع شـــود مانـــدگاری بیشـــتری داشـــته وفـــرد کمتـــر دچـــار تعارضـــات بیـــن یافتـــه 
هـــای خـــود بـــا مطالـــب دریافتـــی مـــی شـــود وهمچنیـــن بـــرای ایجـــاد یـــک فرهنـــگ فراگیـــر 
ـــل از اینکـــه  روش  ـــدای ســـنین کودکـــی دارد قب ـــرورش افـــراد از ابت ـــه پ ـــاز ب همیشـــه نی

هـــای نادرســـت جـــای خـــود را در ذهـــن فردبـــاز کنـــد 
ــا بـــه عنـــوان  ــا در ایـــن میـــان چیســـت آیامـ ــال بـــه ایـــن مســـئله میرســـیم کـــه نقـــش مـ حـ
متولیـــان امرســـقایت تنهـــا وظیفـــه تولیـــد وعرضـــه آب وتصفیـــه ودفـــع بهداشـــتی فاضـــالب 
رابـــر عهـــده داریـــم وآیـــا بـــه ایـــن مطلـــب رســـیده ایـــم کـــه  فرهنـــگ ســـازی بایـــد بـــه اولویـــت 
ـــاز کنـــد  ـــار سیاســـت هـــای کالن شـــرکت ب هـــای کاری مـــا تبدیـــل شـــده وجـــای خـــود را درکن
توجـــه بـــه ایـــن مقولـــه کـــه گرچـــه اولیـــن ومهمتریـــن هـــدف از تشـــکیل شـــرکت هـــای آب 
وفاضـــالب تأمیـــن آب پایـــدار مشـــترکین می باشـــد امـــا بـــی توجهـــی بـــه   نحـــوه مصـــرف نیـــز 
ـــاال وغیـــر  تأثیـــر بـــه ســـزایی در میـــزان تولیـــد وعرضـــه داشـــته وچنانچـــه میـــزان مصـــرف ب
قابـــل کنتـــرل باشـــد شـــالوده کار از دســـت خـــارج شـــده ومشـــکالت جـــدی وغیرقابـــل حلـــی 
را بوجـــود مـــی آورد لـــذا جهـــت پیشـــگیری از بوجـــود آمـــدن چنیـــن شـــرایطی نیـــاز اســـت 
کـــه توجـــه ویـــژه ای بـــه مقولـــه آمـــوزش همگانـــی وفرهنـــگ ســـازی شـــود وایـــن اهمیـــت 
گـــزاری الزم اســـت کـــه ابتـــدا از خانـــواده آب وفاضـــالب  شـــروع شـــده وبـــه کل جامعـــه 
ـــا صـــرف تولیـــد  ـــوان و ابزارهـــای موجـــود تنه ـــد تمـــام ت ـــد در همیـــن راســـتا نبای تعمیـــم یاب
ــن  ــون دامـ ــه اکنـ ــکلی کـ ــان مشـ ــدارد همـ ــرف نـ ــز مصـ ــه ای جـ ــرا نتیجـ ــود زیـ ــه  شـ وعرضـ
کشـــور مـــارا گرفتـــه وچـــه بســـا اگرتصمیمـــات ایـــن چنـــد ســـال اخیـــر زودتـــر اتخـــاذ مـــی 
ـــه  ـــا مشـــکالت کمتـــری در ایـــن حـــوزه دســـت ب ـــه اجـــرا در مـــی آمـــد اکنـــون کشـــور ب شـــد وب
گریبـــان بودامـــا از آنجـــا کـــه افســـوس بـــر گذشـــته کاری از پیـــش نمـــی بـــرد بهتـــر اســـت از 
ـــا  ـــوده وب ـــه توجـــه نم ـــن مقول ـــه ای ـــت بیشـــتر در سیاســـت هـــای کاری ب ـــا جدی ـــاال ب ـــن ح همی
تخصیـــص اعتبـــار راهگشـــای تحقـــق برنامـــه هـــای مرتبـــط بـــا آمـــوزش همگانـــی وفرهنـــگ 

ـــود. ســـازی ب

سخن سردبیر
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بهـــره بـــرداری همزمـــان از طـــرح هـــای آبرســـانی بـــه 
حضـــور  بـــا  کشـــور  اســـتان   20 در  400روســـتا 

وزیر نیرو اغاز شد.
رضـــا اردکانیـــان کـــه بـــه اســـتان همـــدان ســـفر کـــرده بـــود 
ــه از پویـــش  ــن هفتـ ــا را در بیســـت و یکمیـ ــرح هـ ــن طـ ایـ
#هرهفته_الف_ب_ایـــران از طریـــق ویدئوکنفرانـــس 

افتتـــاح کـــرد.
بـــا بهـــره بـــرداری از ایـــن طـــرح هـــا 281هـــزار نفـــر از 

برخوردارشـــدند. بهداشـــتی  ســـالم  آب  نعمـــت 
در ایـــن مراســـم کـــه مدیـــران عامـــل ســـایر شـــرکت هـــای 
آبفـــا و از جملـــه خراســـان رضـــوی مهمـــان مجـــازی برنامـــه 
بودنـــد، وزیـــر نیـــرو بـــا قدردانـــی ازهمـــکاری اســـتانداران 

بـــه عنـــوان نماینـــدگان عالـــی دولـــت در اســـتان هـــا بـــا 
مجموعـــه وزارت نیـــرو اظهـــار داشـــت: عملکـــرد امـــروز 
مدیـــران نمـــاد یـــک موفقیـــت در خدمـــات رســـانی بـــه 
روســـتاها و روســـتائیان محســـوب مـــی شـــود کـــه دردفتـــر 
ثبـــت خواهـــد  ایـــران  ملـــت  هـــای   ســـرافرازی   تاریـــخ 

شد.
دولـــت  فعالیـــت  دوران  افـــزود:در  اردکانیـــان  رضـــا 
تدبیـــر و امیـــد تـــا ســـال 98 هـــر هفتـــه بـــه طـــور متوســـط 
30روســـتا در کشـــور آبرســـانی شـــده اســـت و در مجمـــوع 
ــر از  ــون نفـ ــا جمعیـــت 7.7میلیـ ــتا بـ 10 هزارو885روسـ

ــد . ــده انـ ــوردار شـ ــدار برخـ ــالم و پایـ آب سـ
وی اظهـــار امیـــدواری کـــرد تـــا پایـــان ســـال هـــزارو 300 

روســـتای دیگـــر مطابـــق برنامـــه در مـــدار بهره  منـــدی از 
ــالم و پایـــدار قـــرار گیرنـــد. آب سـ

 مدیرعامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــالب کشـــورهم 
ــای  ــازی شـــرکت هـ مهمتریـــن اهـــداف طـــرح یکپارچـــه سـ
آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی را ارتقـــاء کیفیـــت و 
ـــه مشـــترکان دانســـت  ـــه خدمـــات ب افزایـــش ســـرعت ارائ
ــک  ــن کوچـ ــرح بزرگتریـ ــن طـ ــرای ایـ ــا اجـ ــرد: بـ ــالم کـ و اعـ

ســـازی در دولـــت شـــکل گرفـــت.
حمیدرضـــا جانبـــاز همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه اهـــداف طـــرح 
پویـــش #هرهفته_الف_ب_ایـــران افـــزود:  دراجـــرای 
طـــرح هـــای آبرســـانی کـــه امـــروز بـــه بهـــره بـــرداری  رســـید 

ســـه هـــزارو 790میلیاردریـــال هزینـــه شـــده اســـت.

 بهره برداری همزمان از طرح های آبرسانی به 400روستا کشور
 با حضور وزیر نیرو
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خراســـان  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر   
رضـــوی ، هفتـــه نیـــروی انتظامـــی رابـــه فرمانـــده 

این نیرو در استان تبریک گفت.
در پیـــام ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــه ســـردار محمدکاظـــم 
تقـــوی فرماندهـــی نیـــروی انتظامـــی خراســـان رضـــوی بـــا 
بیـــان اینکـــه نیـــروی انتظامـــی نامـــی نیـــك آوازه اســـت كـــه 

همچـــون ســـتاره ای بـــر ســـپهر میهـــن اســـالمی مـــی درخشـــد، 
از خدمتگـــزاران ایـــن عرصـــه بـــه عنـــوان رهـــروان        طریـــق  
پـــر شـــكوه عدالـــت وحقیقـــت در میـــدان مقـــدس دفـــاع 
وامنیـــت جانانـــه  نـــام بـــرده شـــده کـــه  حقانیـــت مقصـــد 
ـــا اشـــاره  ومقصـــود را بـــه اثبـــات رســـانیده انـــد. در ادامـــه ب
بـــه ســـربلندی  نیـــروی انتظامـــی در حفـــظ ودوام نظـــام 

اســـالمی وآرمـــان هـــای مقـــدس آمـــده اســـت: بـــه ایـــن 
وســـیله از زحمـــات وتـــالش هـــای ارزنـــده حضرتعالـــی 
وهمـــكاران محترمتـــان درمســـیر اعتـــالی نظـــم وامنیـــت 
جامعـــه وهمـــكاری هـــای مســـتمر  بـــا ایـــن شـــركت تقدیـــر 
وتشـــكر کـــرده  واز درگاه خداونـــد بـــاری تعالـــی برایتـــان 
ســـربلندی وموفقیـــت بیـــش از پیـــش مســـئلت مـــی نمایـــم.

 پیام تبریک مدیر عامل آبفای خراسان رضوی 
به مناسبت هفته نیروی انتظامی

5
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6

ــر کیفیـــت آب و  ــارت بـ ــز پایـــش و نظـ ــر مرکـ مدیـ
از  رضـــوی  خراســـان  آبفـــای  شـــرکت  فاضـــالب 
آب  گندزدایـــی  نویـــن  فنـــاوری  گیـــری  بـــکار 

آشامیدنی در  این شرکت خبرداد.
جدیـــد  ســـامانه   را  فنـــاوری  ایـــن  نیـــا  جوادادیبـــی    
ـــه روش تولیـــد محلـــول مولتـــی  الکترولیـــز نمـــک طعـــام ب
اکســـیدان معرفـــی کـــرد کـــه ، در46 نقطـــه از تاسیســـات 
خراســـان  اســـتان  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  آبرســـانی 

رضـــوی راه انـــدازی شـــده اســـت.
ایـــن ســـامانه  بـــه حساســـیت و قیمـــت  بـــا توجـــه  وی 
اقدامـــات   (P.M مســـتمر و  منظـــم  برنامـــه  تدویـــن   ،
باالیـــی  اهمیـــت  دارای  داری(  نگـــه  و  پیشـــگیرانه 
دانســـت و اظهـــار داشـــت: چهـــار ســـامانه دیگرتـــا پایـــان 
راه انـــدازی  و  نصـــب  اســـتان  نقـــط  آذرمـــاه در دیگـــر 

خواهـــد شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در روش الکترولیـــز نمک طعـــام 
از مـــواد شـــیمیایی مضـــر اســـتفاده نمی شـــود خاطـــر نشـــان 

کـــرد: در ایـــن روش بـــدون مصـــرف مـــواد شـــیمیایی 
مضـــر و تولیـــد پســـاب، ابتـــدا محلـــول اشـــباع آب نمـــک 
بـــا درجـــه خلـــوص بـــاالی 99.5 درصـــد از الکترودهـــا 
)کاتـــد و آنـــد( عبـــور داده مـــی کنـــد و بـــا اعمـــال جریـــان 
الکتریســـیته محلـــول گنـــدزدا "هیپوکلریـــت ســـدیم" بـــا 

قـــدرت اثرگـــذاری بـــاال تولیـــد می شـــود.
ادیبـــی نیـــا همچنیـــن تأمیـــن آب ســـالم و پایـــداری کلـــر 
آزاد باقیمانـــده تـــا انتهـــای شـــبکه ، کاهـــش کلـــر از ابتـــدا 
تـــا انتهـــای شـــبکه، ســـرعت بـــاالی گندزدایـــی و کاهـــش 
بیوفیلـــم ، طعـــم و بـــوی نامطبـــوع آب را از مزایـــای روش 

ـــام برشـــمرد. ـــز نمـــک طع الکترولی

ســـاالنه 45 میلیـــارد ریـــال صـــرف  کیفـــی ســـازی آب 
شـــرب در خراســـان رضـــوی مـــی شـــود

مدیـــر مرکـــز پایـــش و نظـــارت برکیفیـــت آب و فاضـــالب 
شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی گفـــت: ســـاالنه 
45 میلیـــارد ریـــال صـــرف خریـــد مـــواد گنـــدزدا آب و 

آب ژاول در ایـــن اســـتان مـــی شـــود.
جـــواد ادیبـــی نیـــا  افـــزود: ایـــن مبلـــغ بـــدون احتســـاب 
هزینـــه هـــای جانبـــی بـــوده و صرفـــا  بـــرای تهیـــه  50 تـــن 
ــن آب ژاول  ــزار و200 تـ ــن و هـ ــن پرکلریـ گاز ، 120 تـ
ـــن هـــم نمـــک  ـــدزدا و حـــدود 100 ت ـــوان مـــواد گن ـــه عن ب
طعـــام هزینـــه می شـــود.وی بـــا بیـــان اینکـــه افزایـــش 
ـــد آزمایـــش هـــای  ـــر رون قیمـــت مـــواد گنـــد زدا تاثیـــری ب
کنترلـــی آب شـــرب نـــدارد ، خـــط قرمـــر آبفـــای اســـتان را 
ــار داشـــت: کلیـــه منابـــع  کیفیـــت آب اعـــالم کـــرد و اظهـ
تامیـــن آب شـــهرها و روســـتاها بـــه طـــور دائـــم تحـــت 
کنتـــرل 18 آزمایشـــگاه در ســـطح اســـتان و آزمایشـــگاه 

ســـتاد قـــرار دارنـــد.
بـــه گفتـــه ادیبـــی نیـــا  آزمایـــش هـــای مربـــوط بـــه کلـــر 
ســـنجی روزانـــه، باکتریولـــوژی و بیولـــوژی هـــر دو هفتـــه،  
میکروبـــی ماهانـــه ، شـــیمیایی فصلـــی در آزمایشـــگاه 
هـــای اســـتان و فلـــزات ســـنگین هـــم ســـاالنه  توســـط 

ــود. ــی شـ ــام مـ ــزی انجـ ــگاه مرکـ آزمایشـ

بکارگیری فناوری نوین گندزدایی آب شرب در خراسان رضوی
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خراســـان  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
رضـــوی در جلســـه بررســـی پـــروژه هـــای تنـــش آبـــی، 
و  شـــهرها  در  آب  کیفـــی  ارتقـــاء  و  پایـــداری 
طریـــق  از  کـــه  رضـــوی  خراســـان  اســـتان  روســـتاهای 
ـــا حضـــور علـــی رضـــا طباطبائـــی مدیـــر کل  ویدئوکنفرانـــس ب
نظـــارت بـــر بهـــره بـــرداری شـــرکت مهندســـی آبفـــا کشـــور 

برگزار شد. 
بـــا اولویـــت بنـــدی وضعیـــت منابـــع تامیـــن وتوزیـــع آب 
شـــرب مناطـــق شـــهری و روســـتایی ، شـــرایط آبـــی شهرســـتان 
هـــای نیشـــابور، گنابـــاد، تربـــت جـــام، قوچـــان ، ســـرخس 
،درگـــز، گلبهـــار، خواف،خلیـــل آبـــاد، تایبـــاد، بجســـتان، کالت 

ـــع  ـــه اطـــالع رســـاند و خواســـتار تامیـــن مناب و بردســـکن را ب
مالـــی اجـــرا و تکمیـــل پـــروژه هـــای بهبـــود کمـــی و کیفـــی آب 

شـــرب شـــهری و روســـتایی شـــد.
ـــه نیشـــابور،  ـــار ب ـــوی انتقـــال آب از ســـد ب ســـیدابراهیم عل
بـــه  آبـــاد  تبـــارک  ســـد  و  ســـرخس  بـــه  دوســـتی  ســـد 
قوچان،جداســـازی مصـــارف شـــرب از بهداشـــتی در گنابـــاد، 
کاخـــک وبیدخت،نوســـازی بخشـــی از خـــط انتقـــال آب بـــه 
ــرب در  ــای آب شـ ــاه هـ ــی چـ ــه مصنوعـ ــاد ، تعذیـ ــهر گنابـ شـ
ــاز  ــاه در تربـــت جام،فـ گیســـورگناباد، جابجایـــی 5 حلقـــه چـ
دوم طـــرح آبرســـانی از دشـــت بفـــره بـــه ســـبزار، تجهیـــز 
ســـه حلقـــه چـــاه در گلبهـــارو تغییـــر ســـایز خـــط انتقـــال قنـــات 

نوبهـــار بردســـکن بـــه عنـــوان پـــروژه هایـــی نـــام بـــرد کـــه در 
ـــد بخشـــی از مشـــکالت  ـــا تکمیـــل مـــی توان صـــورت اجـــرا و ی

فعلـــی را مرتفـــع کنـــد.
مدیـــر کل نظـــارت بـــر بهـــره بـــرداری شـــرکت مهندســـی آبفـــا 
کشـــور هـــم اظهـــار داشـــت : شـــرکت آبفـــا خراســـان رضـــوی، 
تابســـتان امســـال و پیـــک مصـــرف را بـــا وجـــود نارســـائی 
هـــای فـــراوان بـــا کمتریـــن مشـــکل پشـــت سرگذاشـــت.

مدیـــران  از  دســـته  آن  افـــزود:  طباطبائـــی  رضـــا  علـــی 
ــتان 99 را  ــه تابسـ ــور کـ ــالب کشـ ــای آب و فاضـ ــرکت هـ شـ
ـــر  ـــا حضـــور وزی ـــد در جلســـه ای ب ـــا موفقیـــت ســـپری کردن ب

ــد.   ــی گیرنـ ــرار مـ ــر قـ ــورد تقدیـ ــرو مـ نیـ
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کارنامه 6ماهه و راهبردهای معاونت مالی پشتیبانی شرکت آبفا خراسان رضوی
توسط معاون مالی و پشتیبانی آبفا ارائه شد:

امور مالی
آبفـــا  پشـــتیبانی  و  مالـــی  معـــاون  زاده  اســـمعیل  محمدرضـــا 
ــرد  ــریح عملکـ ــا در تشـ ــام آبفـ ــا پیـ ــو بـ ــوی در گفتگـ ــان رضـ خراسـ
شـــش مـــاه ایـــن شـــرکت بـــه هشـــت فاکتـــور اشـــاره کـــرد و گفـــت: آبفـــا 
ــرای  ــی در اجـ ــرد مثبتـ ــی عملکـ ــده مالـ ــکالت عدیـ ــود مشـ ــا وجـ ــتان بـ اسـ
برنامـــه هـــا و اولویـــت پرداخـــت بـــه موقـــع حقـــوق و مزایـــای پرســـنل 
رســـمی، قـــراردادی، بـــرون ســـپاری و پرســـنل طـــرح آبفـــا روســـتایی 
داشـــته اســـت و ایـــن درحالـــی اســـت کـــه برنامـــه پرداخـــت مطالبـــات 
بازنشســـتگان در ایـــن مـــدت محقـــق شـــده و مبالـــغ مـــورد نیـــاز تهیـــه و 
تحویـــل بـــه موقـــع مـــواد اساســـی شـــرکت اعـــم از آب ژاول و ســـایر مـــواد 
گنـــدزدا و همچنیـــن مطالبـــات تامیـــن کننـــدگان کاال و خدمـــات ســـتادی بـــه 

ــده اســـت. ــور پرداخـــت شـ ــور منظـ طـ
 وی بـــا بیـــان اینکـــه 50درصـــد مطالبـــات ذخیـــره ســـنوات و مرخصـــی 
پرســـنل قرار داد کار مدت معین آب و فاضالب روســـتایی تســـویه شـــده 
اســـت ، از پرداخـــت 77میلیـــارد ریـــال بـــه شـــرکت هـــای طـــرف قـــرارداد 
آبفـــا روســـتایی )آبـــداران و بـــرکاران ( و کســـورات قانونـــی شـــرکت  بـــا 
وجـــود کمبـــود نقدینگـــی خبـــر داد و اظهـــار داشـــت: آبفـــا اســـتان مطالبـــات 
پیمانـــکاران طـــرح هـــای عمرانـــی شـــهری بـــه مبلـــغ 15میلیاردریـــال و 8 
ـــه جـــز پرداخـــت  ـــی روســـتایی )ب ـــال مطالبـــات طـــرح هـــای عمران میلیاردری

ـــز کـــرده اســـت. ـــداران و برقـــکاران( را واری هـــای منظـــم آب
امور پشتیبانی 

یکـــی دیگـــر از واحدهـــای تحـــت مدیریـــت ایـــن معاونـــت امـــور پشـــتیبانی 
مـــی باشـــد کـــه وظیفـــه تهیـــه  و توزیـــع کاال و مایحتـــاج اداری شـــرکت و 
کارکنـــان ، پشـــتیبانی از برنامـــه هـــا و مراســـم مذهبـــی و ملـــی و همچنیـــن 
ـــده  ـــر عه ـــرون شـــهری همـــکاران را ب ـــت هـــای درون و ب ـــت ماموری مدیری

دارد.

محمدرضـــا اســـمعیل زاده معـــاون مالـــی و پشـــتیبانی آبفـــا خراســـان 
رضـــوی در همیـــن رابطـــه اظهـــار داشـــت:در نیمـــه نخســـت ســـال جـــاری 
ـــا  و ضـــرورت حفـــط ســـالمت کارکنـــان در برابـــر  بـــا تواجـــه بـــه شـــیوع کرون
ایـــن ویـــروس بـــا تاکیـــد مدیرعامـــل شـــرکت بـــر رعایـــت پروتـــکل هـــای 
بهداشـــتی  اقـــدام بـــه خریـــد و نصـــب تونـــل ضـــد عفونـــی در ســـاختمان 
ــر مجموعـــه  ــای زیـ ــاختمان هـ ــای ضـــد عفونـــی در سـ ــتگاه هـ ــتاد و دسـ سـ
ســـتاد ، خریـــد دســـتگاه مهپـــاش بـــرای ضـــد عفونـــی کـــردن ســـاختمان هـــا 
و مـــواد شـــوینده و هزارو260لیتـــر مـــواد ضـــد عفونـــی ســـرویس هـــای 
بهداشـــتی  و راهروهـــا ، دســـتمال کاغـــذی و 55هـــزار عـــدد ماســـک جمعـــا 
ــداری  ــای خریـ ــه ماســـک هـ ــد کـ ــال شـ ــارد ریـ ــدود دو میلیـ ــه ارزش حـ بـ
ــه  ــرار گرفتـ ــم قـ ــوع هـ ــاب رجـ ــار اربـ ــان در اختیـ ــر کارکنـ ــالوه بـ ــده عـ شـ

اســـت.
محمدرضـــا اســـمعیل زاده بـــا اشـــاره بـــه پشـــتیبانی ایـــن امـــور از مراســـم 
ایـــام ســـوگواری مـــاه هـــای محـــرم و صفـــر یکـــی دیگـــر از فعالیـــت هـــا 
را ارســـال نامـــه بـــه پلیـــس راهـــور بـــرای 10دســـتگاه وســـائط نقلیـــه 
ــتگاه  ــدازی 5 دسـ ــر و راه انـ ــرکت و تعمیـ ــان شـ ــر آبرسـ ــواری و تانکـ سـ

دیـــزل ژنراتوربـــرق بـــه مبلـــغ 150میلیـــون ریـــال عـــالم کـــرد 
و گفت:همـــکاران آبفـــا از ابتـــدای  نیمـــه امســـال تـــا پایـــان 
بـــرای  را  مســـافت  کیلومتـــر  406هـــزار  جمعـــا  مردادمـــاه 

ــد. ــوده انـ ــت پیمـ ــام ماموریـ انجـ
کارکرد دبیرخانه

شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی بـــا هـــدف دسترســـی 
و  اداری  هـــای  نامـــه  بـــه  همـــکاران  آســـان  و  ســـریع 
ــا از دو سیســـتم اتوماســـیون "فرزیـــن"و  اطالعیـــه هـ

ــرد . ــی گیـ ــره مـ ــبکه دولت"بهـ "شـ
بـــه گفتـــه معـــاون مالـــی و پشـــتیبانی آبفـــا خراســـان 
رضـــوی در مـــدت یـــاد شـــده 3 هـــزارو 600بـــرگ 
فرزیـــن  اتوماســـیون  طریـــق  از  نامـــه 
صـــادر و ســـه هـــزار 

ــده اســـت. ــبکه دولـــت وارد و ثبـــت شـ ــتم شـ ــط سیسـ ــم توسـ ــه هـ نامـ
وی میانگیـــن نامـــه هـــای پســـت شـــده را ســـه هـــزار مـــورد و نامـــه هـــای 
دریافتـــی و ارســـالی  مربـــوط بـــه شـــرکت مهندســـی آبفـــا کشـــور را 4 
هـــزارو 500فقـــره و همچنیـــن میانگیـــن نامـــه هـــای دریافتـــی روزانـــه 
ــت:میانگین  ــار داشـ ــرد و اظهـ ــالم کـ ــدد اعـ ــزار 500عـ ــرکت را دو هـ شـ
نامـــه هـــای سیســـتم اتوماســـیون مرتبـــط بـــا آب و فاضـــالب روســـتایی نیـــز 

شـــامل اربـــاب رجـــوع و تامیـــن اجتماعـــی 960 فقـــره بـــوده اســـت.
امور انبارها

محمدرضـــا اســـمعیل زاده افـــزود: در ایـــن حـــوزه چندیـــن فعالیـــت از 
جملـــه مقدمـــات یـــک پارچـــه ســـازی انبارهـــای شـــهری و روســـتایی ، ثبـــت 
اعتبـــارات جـــذب شـــده روســـتایی )خریدمـــواد و کاال( ، هماهنگـــی بـــا 
ذیحســـانی بـــرای ایجـــاد ســـرفصل طـــرح و پـــروژه هـــای روســـتایی در 
سیســـتم ذیحســـانی و انبـــار طـــرح هـــای عمرانـــی انجـــام شـــده اســـت .
ـــه هـــای روســـتایی و شـــهری، تعییـــن  وی یادآورشـــد: ثبـــت رســـید و حوال
تکلیـــف کاالهـــای اســـقاطی و مـــازاد انبـــار ، ثبـــت و درخواســـت خریـــد 
جـــاری در سیســـتم بودجـــه و ایجـــاد کـــد جدیـــد کاال  از جملـــه دیگـــر 

ــای شـــرکت بـــه حســـاب مـــی آیـــد. اقدامـــات امـــور انبارهـ
امور بازرگانی

ـــد هـــای  ـــد خری ـــی آی ـــوان آن برم ـــه از عن ـــه ک ـــن حـــوزه همانگون در ای
مـــورد نیـــاز شـــرکت ثبـــت و ضبـــط مـــی شـــود. بـــه گونـــه ای کـــه در 
شـــش مـــاه ســـال 99  تعـــداد درخواســـت هـــای خریـــد شـــده از محـــل 
طـــرح و جـــاری جمعـــا بیـــش از 123 میلیاریـــال بـــه تعـــداد 152 

فقـــره اعـــالم شـــده اســـت.
مالـــی و پشـــتیبانی شـــرکت آب و  معـــاون 
فاضـــالب خراســـان رضـــوی خاطـــر نشـــان 
کـــرد :تعـــداد فروشـــندگان طـــرف معاملـــه 
مـــدت  در  هـــم  جـــاری  و  طـــرح  محـــل  از 
زمـــان مـــورد اشـــاره 75 و تعـــداد شـــرکت 
کننـــدگان در هـــر معاملـــه ســـه نفـــر بـــوده 

اســـت. 

ـــم اقتصـــادی  ـــرد اصـــول و مفاهی ـــردی از کارب ـــی اســـتفاده درســـت و راهب ـــی یعن ـــت مال ـــم مدیری ـــر بپذیری اگ
بـــه منظـــور تصمیـــم گیـــری و حـــل مســـئله، آنـــگاه ، نقـــش و اهمیـــت نظـــام مالـــی در پیشـــبرد اهـــداف اقتصـــادی 
شـــرکت هـــا و ســـازمان هـــا بیشـــتر نمایـــان مـــی شـــود. در واقـــع  مدیریـــت مالـــی همـــان اقتصـــاد کاربـــردی اســـت 
کـــه  در جهـــت  افزایـــش درآمـــد، پرداخـــت بـــه موقـــع بدهـــی هـــا وجلوگیـــری از تحمیـــل جریمـــه و خســـــارت 
تاخیـــر در پرداخـــت  ، تســـویه بـــه موقـــع اقســـاط وام هـــای دریافتـــی بـــه  بانـــک هـــا و موسســـات اعتبـــاری ، 
ـــه  ـــت، کامـــل و ب ـــه عنـــوان ســـوابق رویدادهـــا ، ثبـــت درســ ـــرکت ب نگهـــداری اســـناد و مـــدارک مـــورد نیـــاز شــ
موقـــع رویدادهـــای مالـــی تـــالش کـــرده و برنامـــه ریـــزی مـــی کنـــد. شـــرکت هـــای  آب و فاضـــالب کشـــور و از 
جملـــه خراســـان رضـــوی هـــم از ایـــن امـــر مســـتثنی نیســـتند و در کنـــار تامیـــن آب کمـــی وکیفـــی مشـــترکان بـــه 
عنـــوان مهمتریـــن هـــدف تعریـــف شـــده و سیاســـت راهبـــردی، تامیـــن منابـــع ســـنگین مالـــی  مـــورد نیـــاز تحقـــق 
ایـــن سیاســـت درکنـــار ســـایر نیازهـــای پولـــی از جملـــه پرداخـــت حقـــوق کارکنـــان را در دســـتور کار دارنـــد . بـــا 

ـــی در شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان  ـــاه مـــی تـــوان چنیـــن نتیجـــه گرفـــت کـــه مدیریـــت مال ایـــن مقدمـــه کوت
رضـــوی  قلـــب تپنـــده و موتـــور متحـــرک فعالیـــت هـــای اقتصـــادی بـــه منظـــور رفـــع چالـــش مالـــی محســـوب مـــی 
شـــود کـــه بـــه دلیـــل شـــرایط تحریمـــی بیشـــترین انـــرژی و وقـــت معاونـــت مالـــی و پشـــتیبانی را بـــرای ارائـــه 
ـــه  ـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. محمدرضـــا اســـمعیل زاده ک ـــرون رفـــت از شـــرایط موجـــود ب راهکارهـــای ب
ســـکان معاونـــت مالـــی و پشـــتیبانی آبفـــا خراســـان رضـــوی را برعهـــده دارد بـــا کمـــک و همیـــاری مدیـــران ، 
ـــات  ـــدان و مطالب ـــه موقـــع حقـــوق کارمن ـــا ضمـــن پرداخـــت ب ـــن بخـــش در تالشـــند ت ـــان ای کارشناســـان و کارکن
پیمانـــکاران و مشـــاوران و ارائـــه راه هـــای جدیـــد کســـب درآمـــد، مشـــکالت مالـــی شـــرکت را بـــا توجـــه بـــه 
اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب وفاضـــالب شـــهری و روســـتایی بـــه حداقـــل برســـاند طرحـــی 
ـــاور خراســـان رضـــوی   ـــه 2400 روســـتای اســـتان پهن ـــر 76شـــهر ب ـــا اســـتان را عـــالوه ب ـــت آبف ـــه حـــوزه فعالی ک

تســـری داده اســـت.
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 شبکه و انشعابات آب شهرقدیم سرخس 
نوسازی شد

همـــکاران شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان 
ــت  ــه گرامیداشـ ــا هفتـ ــان بـ ــوی همزمـ رضـ
دفـــاع مقـــدس بـــا حضـــور در گلـــزار شـــهدای 
را  گرانقـــدر  شـــهیدان  خاطـــره  و  یـــاد   ، اســـتان 
گرامـــی داشـــتند.  در مراســـم غبـــار روبـــی و عطـــر 
افشـــانی مـــزار شـــهیدان انقـــالب اســـالمی، جنـــگ 
تحمیلـــی و مدافعـــان حـــرم در بهشـــت رضـــا)ع( 
مشـــهد کـــه ازســـوی پایـــگاه مقاومـــت بســـیج آبفـــا 

غبـــاراز قبـــور  برگـــزار شـــد همـــکاران ســـتادی 
شستشـــو  گالب  بـــا  وســـپس  گرفتنـــد  شـــهدا 
دادنـــد. در ایـــن مراســـم کـــه بـــا نوحـــه ســـرایی 
حســـن دشـــت بیـــاض مســـئول امـــور فرهنگـــی 
شـــرکت آبفـــا خراســـان رضـــوی و عـــزاداری و ســـینه 
زنـــی همـــکاران همـــراه بـــود ضمـــن گرامیداشـــت 
یـــاد و خاطـــره و ایثارگـــری هـــای شـــهیدان بـــر ادامـــه 

راه آنان تاکید شد.

 شرکت کارکنان آبفای خراسان رضوی 
در مراسم معنوی غبار روبی مزار شهدا 

شهرســـتان  فاضـــالب  و  آب  امـــور  مدیـــر 
ســـرخس از نوســـازی شـــبکه و انشـــعابات 
آب بافـــت فرســـوده شـــهرقدیم ســـرخس 
خبـــرداد. امیرپوروحدتـــی افـــزود: در اجـــرای ایـــن 
و  کیلومتـــر شـــبکه  اصـــالح 5  بـــه  نســـبت  طـــرح 
نوســـازی 400فقـــره انشـــعاب آب در ایـــن منطقـــه 
اقـــدام شـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه تعویـــض 31فقـــره 
شـــیرفلکه توزیـــع در ســـرخس از اجـــرای 90درصد 
عملیـــات زونبنـــدی شـــبکه آب ایـــن شـــهر خبـــرداد و 
خواســـتار تســـریع در انتقـــال آب ســـد دوســـتی بـــه 
شـــهر ســـرخس شـــد. بـــه گفتـــه وی یـــک چهـــارم 
قدیـــم  بافـــت  در  ســـرخس  آب  توزیـــع  شـــبکه 
شـــهرقرار دارد و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه ضخامـــت 
بـــاالی آســـفالت معابـــر ) تاکنـــون چهـــار الیـــه( مانـــع 
ـــد بازســـازی و نوســـازی شـــبکه و شـــیرآالت آب  رون

ایـــن محـــالت بـــه صـــورت عمرانـــی و امانـــی نشـــد. وی 
همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه  خدمـــات رســـانی آبفـــای 
ســـرخس بـــه 63 روســـتا ایـــن شهرســـتان بـــا 53هزار 
ــرح  ــرای طـ ــی اجـ ــت : در پـ ــار داشـ ــت اظهـ نفرجمعیـ
یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آبفـــا شـــهری و 
ســـطح  در  توجهـــی  قابـــل  اقدامـــات  روســـتایی 
روســـتاها انجـــام شـــد. وی بـــا تاکیـــد بـــر تـــالش امـــور 
ســـرخس بـــرای تامیـــن آب پایـــدار روســـتاها گفـــت: 
ــون،" شـــش  ــل خاتـ ــع "پـ ــاه رزرو مجتمـ ــز چـ ــا تجهیـ بـ
روســـتای زیـــر مجموعـــه در صـــورت خـــروج چـــاه 
اصلـــی از مـــدار بـــا تهدیـــد بـــی آبـــی مواجـــه نخواهنـــد 
شـــد. وی خاطـــر نشـــان کـــرد: ایســـتگاه پمپـــاژ تصفیه 
را  روســـتا  امـــام رضا)ع(هـــم 12  مجتمـــع  خانـــه 
آبرســـانی مـــی کنـــد  کـــه از محـــل منابـــع داخلـــی 

طراحی مجدد و تجهیز ووارد مدار شد.
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انعکاس 1977مورد اخبار آبفا خراسان رضوی 
در رسانه ها و فضای مجازی

ـــط عمومـــی شـــرکت آب و  مدیـــر دفتـــر رواب
انعـــکاس  از  فاضـــالب خراســـان رضـــوی 
هزارو977مـــورد اخبـــار ایـــن شـــرکت طـــی 
شـــش مـــاه اول ســـال 99در رســـانه هـــای اســـتان 

و کشور و فضای مجازی خبر داد.
ســـعید روزی افـــزود: در ایـــن مـــدت 186 مـــورد 
خبـــر در روزنامـــه هـــا بـــه چـــاپ رســـیده ، 958 
قـــرار گرفتـــه  مـــورد اســـتفاده خبرگـــزاری هـــا 
منتشـــر  مجـــازی  فضـــای  در  هـــم  مـــورد  و833 

شـــده اســـت.
 وی نقـــش رســـانه هـــا را در انعـــكاس دســـتاوردها 
وهمـــراه  عمومـــی  افـــكار  وتنویـــر  اقدامـــات   ،

بـــا سیاســـت هـــای كالن نظـــام  نمـــودن جامعـــه  
ــی  ــكار ارزیابـ ــل انـ ــم و قابـ ــالمی مهـ ــوری اسـ جمهـ
ــالش  ــام تـ ــر تمـ ــن دفتـ ــت: ایـ ــار داشـ ــرد و اظهـ کـ
خـــود را بكارگرفتـــه تـــا بیشـــترین اســـتفاده را 
از ایـــن ظرفیـــت بـــا تكیـــه بـــر تـــوان و تخصـــص 

موجـــود بعمـــل آورد.
بـــه گفتـــه وی بیـــان دســـتاوردها و اقدامات،جامعه 
ــا و موانـــع  ــا ، چالـــش هـ ــا فعالیـــت هـ مخاطـــب را بـ
موجـــود در حـــوزه آب و فاضـــالب آشـــنا مـــی ســـازد 
و باعـــث ایجـــاد حـــس همدلـــی وهمیـــاری و رصـــد 
ــردم  ــا مـ ــاط بـ ــاد ارتبـ ــارات و ایجـ ــات و انتظـ توقعـ

مـــی شـــود.

آبفا خراسان رضوی موفق به  
دریافت گواهینامه  ایزو ٥٠٠٠١ 

ویرایش 2018 شد

 مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان 
اخـــذ  در  شـــرکت  ایـــن  موفقیـــت  از  رضـــوی 
ویرایـــش   ٥0001 ایـــزو  گواهینامـــه 

2018خبرداد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی در نامـــه ای بـــه مهنـــدس کشـــفی 
ــر بهـــره بـــرداری شـــركت  ــارت بـ ــاون راهبـــری و نظـ معـ
مهندســـی آب و فاضـــالب كشـــور بـــا اشـــاره بـــه جلســـات 
برگـــزار شـــده بـــا موضـــوع خـــط مشـــی، اهـــداف كالن 
مســـئولیت  مدیریـــت،  و  انـــرژی  بازنگـــری  خـــرد،  و 
هـــای مرتبـــط بـــا انـــرژی ، وظایـــف مدیریـــت انـــرژی و 
گـــزارش دهـــی، ممیـــزی داخلـــی، الزامـــات قانونـــی و 
ارزیابـــی انطبـــاق بـــا آن اعـــالم کـــرد : در ایـــن نشســـت 
هـــا شـــاخص عملكـــرد ، صالحیـــت هـــا و شـــرایط احـــراز 
مبنـــا،  خـــط   ، آموزشـــی  ســـوابق  و  انـــرژی  بـــا  مرتبـــط 
عملیـــات،  هـــای  كنتـــرل  انـــرژی،  عملكـــرد  شـــاخص 
ــی  ــورد بررسـ ــا" مـ ــل هـ ــری و تحلیـ ــدازه گیـ پایـــش و انـ
قـــرار گرفـــت و در پایـــان جلســـات و برنامـــه ریـــزی 
هـــای صـــورت گرفتـــه ایـــن شـــركت موفـــق بـــه اخـــذ 
بـــرای  ایـــزو 50001 ویرایـــش 2018  گواهینامـــه  
كل اســـتان شـــد .در ادامـــه ایـــن نامـــه خاطـــر نشـــان 
شـــده اســـت: ممیـــزی فنـــی انـــرژی تاسیســـات آب و 
فاضـــالب درشـــركت تبصـــره 2آب وفاضـــالب  ســـبزوار 
بـــه عنـــوان پایلـــوت در اوایـــل ســـال گذشـــته انجـــام کـــه  

اســـناد آن بـــه شـــركت مهندســـی ارســـال شـــد.
ـــی  ـــزی فن ـــا ممی ـــل مشـــكالت كرون ـــه دلی ـــه وی  ب ـــه گفت ب
انـــرژی تاسیســـات آب و فاضـــالب شـــركت تبصـــره 2 
ــه  ــد كـ ــام شـ ــر انجـ ــی تاخیـ ــا كمـ ــز بـ ــه نیـ ــت حیدریـ تربـ
ــد. ــد شـ ــال خواهـ ــل ارسـ ــزارش آن پـــس از تكمیـ گـ



13
99

ه 
ــــا

ر م
هــــ

مــــ
،1

60
ره 

ـــــا
ــــــ

مـــ
شــ

11

بـــه مناســـبت گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع 
ومحصـــوالت  کتـــاب  نمایشـــگاه  مقـــدس 
آبفـــای  ســـتاد  ســـاختمان  در  فرهنگـــی 

خراسان رضوی برپاشد.
در ایـــن نمایشـــگاه کتـــاب کـــه بـــا همـــکاری شـــرکت 
انتشـــارات "عالـــم افـــروز"  در محـــل محوطـــه بـــاز 

ســـاختمان ســـتاد دایـــر بـــود بیـــش از 250 عنـــوان 
ـــا موضوعـــات فرهنگـــی ، رمـــان ، تاریخـــی ،  ـــاب ب کت
مذهبـــی، دینـــی و سیاســـی عرضـــه شـــد کـــه مـــورد 
اســـتقبال همـــکاران قـــرار گرفـــت. محصـــوالت 
بـــه  تخفیـــف  70درصـــد  تـــا  نمایشـــگاه  ایـــن 

ــد.  ــه شـ ــداران عرضـ خریـ

برپایی نمایشگاه کتاب در ستاد آبفای خراسان رضوی

ــاع  ــا گرامـــی داشـــت هفتـــه دفـ ــان بـ همزمـ
مدیـــر  حضـــور  بـــا  مراســـمی  در  مقـــدس 
عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان 
رضـــوی از همـــکاران  رزمنـــده ســـتادی تجلیـــل 

شد. 
خراســـان  آبفـــا  ایثارگـــران  امـــور  مســـئول 
رضـــوی در ایـــن مراســـم گفـــت: 125 ایثارگـــر، 
49رزمنـــده ، 32 فرزنـــد جانبـــاز، 31 خانـــواده 
شـــهید و13جانبـــاز در ســـطح شـــرکت وجـــود دارد.
علـــی باقرآبـــادی بـــا اســـتناد بـــه دســـتور العمـــل 
ایثارگران)جانبـــازان،  داشـــت:  اظهـــار  ابالغـــی 
رزمنـــدگان و خانـــواده شـــهداء( در روز جانبـــاز، 
هفتـــه دفـــاع مقـــدس و دهـــه فجـــر مـــورد تقدیـــر 

ــد. ــی گیرنـ ــرار مـ قـ
بـــه گفتـــه وی مشـــابه ایـــن مراســـم در شـــرکت 
ــزار  ــم برگـ ــه هـ ــای تابعـ ــره دو و امورهـ ــای تبصـ هـ

مـــی شـــود.
 در ادامـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب 
ــای  ــانی هـ ــاره بـــه جانفشـ ــا اشـ ــان رضـــوی بـ خراسـ
شـــهدا، رزمنـــدگان و آزادگان در دوران دفـــاع 
مقـــدس اظهـــار داشـــت: 82درصـــد رزمنـــدگان 
افـــراد زیـــر 30 ســـال بودنـــد کـــه نشـــان مـــی دهـــد 

ــد. ــرده انـ ــان  اداره کـ ــی را جوانـ ــگ تحمیلـ جنـ
در  ایـــران  افزود:ملـــت  علـــوی  ابراهیـــم  ســـید 
نتیجـــه ایـــن حضـــور، امـــروز در جزیـــره امـــن زندگـــی 
مـــی کنـــد و از آرامـــش و امنیـــت برخـــوردار اســـت. 
ـــه موضـــوع جنـــگ  وی همچنیـــن گفـــت: پرداختـــن ب
و ایثـــار، انســـان را را از خـــواب غفلـــت بیـــدار 
ـــب  ـــان برخـــی مطال ـــد.  در ادامـــه پـــس از بی مـــی کن
و طـــرح دیـــدگاه هـــا توســـط همـــکاران رزمنـــده ، 
ـــر رزمنـــدگان  ـــوح تقدی ـــر عامـــل آبفـــا اســـتان ل مدی

را اهـــداء کـــرد.  

تجلیل از همکاران رزمنده در آبفا خراسان رضوی
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دســـتاوردهای شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی در 
نمایشـــگاه دفـــاع مقـــدس و مقاومـــت بـــه نمایـــش در آمـــد .   در 
ــا حضـــور مدیـــران عامـــل  حاشـــیه ایـــن نمایشـــگاه مراســـمی بـ
شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب ،  بـــرق ، گاز، پســـت اســـتان خراســـان 
رضـــوی و خانـــواده هـــای ایثارگـــر برگـــزار شـــد و از کاظـــم اکبـــری مقـــدم 
ـــد شـــهید و از  ـــده و رضـــا نجـــف زاده فرزن ـــاز ، کاظـــم کاظمـــی رزمن جانب

اعضـــای خانـــواده  بـــزرگ شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی بـــا 
اهـــداء لـــوح تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد. در این مراســـم دو تـــن از فرماندهان 
ــات  ــروی از منویـ ــهیدان و پیـ ــه راه شـ ــر ادامـ ــاع مقـــدس بـ دوران دفـ
فرمانـــده کل قـــوا تاکیـــد کردنـــد وضمـــن اشـــاره بـــه وظایـــف کارکنـــان 
دولـــت در شـــرایط جنـــگ اقتصـــادی بـــرای خدمـــت رســـانی بـــه مـــردم 
خواســـتار اســـتقامت در برابـــر زرورگویـــی هـــای اســـتکبار شـــدند و در 

ادامـــه پـــس از نمایـــش کلیـــپ گام اول کـــه دوران 40ســـاله انقـــالب را 
روایتگـــری کـــرد گـــروه ســـرود عصـــر انتظـــار بـــه اجـــرای برنامـــه پرداخـــت  
کـــه مـــورد توجـــه حاضـــران قـــرار گرفـــت.  در پایـــان ایـــن مراســـم 
مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــه همـــراه فرمانـــده پایـــگاه 
بســـیج و همـــکاران بســـیجی حاضـــر در محـــل از غرفـــه ایـــن شـــرکت در 

نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت دیدن کردند. 

حضور فعال آبفای خراسان رضوی در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت

ی
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دفـــاع  هفتـــه  گرامیداشـــت  منظـــور  بـــه   
شـــهیدان  مقـــام  از  تجلیـــل  و  مقـــدس 
گرانقـــدر انقـــالب اســـالمی و جنـــگ تحمیلـــی 
و بـــا هـــدف تکریـــم ایثارگـــران و فرزنـــدان عزیـــز 
شـــهدا، محمـــد کاظمـــی مدیـــر امـــور خلیـــل آبـــاد  و 

هیئـــت همـــراه بـــا حضـــور در محـــل کار حســـینایی 
فرزنـــد شـــهید ومنـــزل  خانـــواده شـــهید کفاشـــیان، 
ـــام شـــامخ شـــهدا و ایثارگـــران هشـــت ســـال  از مق

دفاع مقدس تجلیل کردند.

تکریم ایثارگران توسط مدیر و کارکنان امور خلیل آباد

بـــا گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع  همزمـــان 
و  آب  امـــور  پرســـنل  و  مدیـــر  مقـــدس 
فاضـــالب شهرســـتان زاوه در مراســـمی کـــه 
بـــه همیـــن مناســـبت برگـــزار شـــد شـــرکت کردنـــد.

در ایـــن مراســـم  پـــس از رژه موتـــوری ، شـــرکت 
ـــام)ره(  ـــا ام ـــزار شـــهدا ب ـــا حضـــور در م ـــدگان ب کنن
ــد   ــدس تجدیـ ــاع مقـ ــال دفـ ــت سـ ــهدای هشـ و شـ

میثاق کردند.

تجدید میثاق همکاران امور زاوه با شهداء

ــا  ــمر بـ ــور کاشـ ــی امـ ــای فرهنگـ ــت هـ فعالیـ
ــان  ــا خراسـ حضـــور مســـئول فرهنگـــی آبفـ
رضـــوی بررســـی شـــد حســـن دشـــت بیـــاض 
و  عاشـــورا  زیـــارت  مراســـم  در  شـــرکت  ضمـــن 
از  بازدیـــد  و  مقـــدس  دفـــاع  گویـــی  خاطـــره 
نمایشـــگاه دفـــاع مقـــدس ایـــن امـــور در جلســـه ای 

ـــا کاشـــمر  ـــت هـــای فرهنگـــی آبف ـــه بررســـی فعالی ب
پرداخـــت.وی بـــا تشـــکر از فعالیـــت هـــای فرهنگـــی 
ایـــن امـــور خواهـــان تـــالش بیشـــتر در ایـــن زمینـــه 
فرهنگـــی   فعـــال  همـــکاران  از  پایـــان  .در  شـــد 
دلشـــاد ، قربـــان نـــژاد، خالقـــی ، عبـــداهلل زاده و 

رحیمی با اهدای لوح ، تقدیر شد .

تقدیر از فعاالن فرهنگی امور کاشمر

مقـــدس  دفـــاع  هفتـــه  مناســـبت  بـــه 
حضورمســـعود آفرونـــد مدیـــر امـــور آبفـــای 
بـــه همـــراه همـــکاران در مـــزار  چنـــاران 

شـــهدای گمنـــام از مقـــام بـــاالی شـــهیدان تجلیـــل 
کردنـــد و یـــاد وخاطـــر هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس 

را گرامی داشتند .

تجلیل از مقام رفیع شهدا توسط همکاران امور چناران
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وفاضـــالب  آب  امـــور  همـــکاران 
دوره  ســـیزدهمین  در  قوچـــان 
ــرو در  ــی وزارت نیـ ــابقات قرآنـ مسـ
اســـتان خراســـان رضـــوی  مقـــام هـــای اول 
و دوم در رشـــته زبـــان آمـــوزی را احـــراز 
ــان  ــرا عاکفیـ ــوری و زهـ ــه صبـ کردند.فاطمـ
بـــا کســـب ایـــن عناویـــن بـــه مرحلـــه کشـــوری 

راه یافتند.

همکاران امور قوچان به مرحله کشوری مسابقات قرآنی 
وزارت نیرو راه یافتند

دفـــاع  هفتـــه  بـــا  همزمـــان   
مقدس،مراســـم تجلیـــل از یادگاران 
ــاع  ــال دفـ ــران 8 سـ ــهدا و ایثارگـ شـ
ــد. ــزار شـ ــه والت برگـ ــور مـ ــدس در  امـ مقـ
مراســـم  ایـــن  در  امـــور  مدیـــر  رضائیـــان 
ضمـــن خیـــرو مقـــدم وعـــرض تبریـــک هفتـــه 
دفـــاع مقدس،مقـــام شـــامخ شـــهدا را گرامـــی 
داشـــت و از یـــادگاران شـــهدا و ایثـــار گـــران 
8 ســـال دفـــاع مقدس،امـــور آب و فاضـــالب  

با تقدیم لوح  تقدیر کرد.

تجلیل از یادگاران دفاع مقدس در امور مه والت

هفتـــه  گرامیداشـــت  منظـــور  بـــه 
ازمقـــام  تجلیـــل  و  مقـــدس  دفـــاع 
انقـــالب  گرانقـــدر  شـــهیدان 
اســـالمی و جنـــگ تحمیلـــی ، روابـــط عمومـــی و 
آبفـــا قوچـــان نمایشـــگاه  امـــور فرهنگـــی 
ـــن نمایشـــگاه  ـــا کردند.هـــدف ای عکـــس برپ
در  رزمنـــدگان  هـــای  ایثارگـــری  نمایـــش 

دوران دفاع مقدس اعالم شده است.

برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس در امور قوچان

هفتـــه  گرامیداشـــت  منظـــور  بـــه   
دفـــاع مقـــدس و تجلیـــل از مقـــام 
انقـــالب  گرانقـــدر  شـــهیدان 
اســـالمی و جنـــگ تحمیلـــی ، جـــواد ســـعادتی 
مدیـــر آبفـــا قوچـــان بـــه اتفـــاق امـــام جماعـــت 
ــور در  ــا حضـ ــور بـ ــکاران امـ و جمعـــی از همـ
محـــل گلـــزار شـــهدای شهرســـتان ، از مقـــام 
شـــامخ شـــهدا و ایثارگـــران هشـــت ســـال 

دفاع مقدس تجلیل بعمل آوردند.

مدیروکارکنان امور قوچان از مقام شهیدان تجلیل کردند

مدیـــر و کارکنـــان آبفـــای گلبهـــار در 
شـــهدای  یـــادواره  ششـــمین 
ایـــن  کردنـــد.  شـــرکت  گلمـــکان 
ــام  ــه مقـ ــادن بـ ــور ارج نهـ ــه منظـ ــم بـ مراسـ
و  گلمـــکان   شـــهر  شـــهدای  واالی 
بزرگداشـــت ســـردار حـــاج قاســـم ســـلیمانی 
بـــا حضـــور فرمانـــدار  و جمعـــی از مســـئولین 
شهرســـتان چنـــاران  در اردوگاه گلمـــکان 

برگزار شد.
امـــور  مدیـــر  یـــادواره  ایـــن  حاشـــیه  در 
ــاله  ــک سـ ــرد یـ ــه عملکـ ــن ارائـ ــار ضمـ گلبهـ
اداره گلمـــکان بـــه فرمانـــدار شهرســـتان 
چنـــاران ، در خصـــوص ضـــرورت ارتقـــای 
خدمـــات آبرســـانی بـــه شـــهر و روســـتاهای 

تابعـــه مطالبـــی بیـــان کـــرد .

حضور مدیر و کارکنان آبفای گلبهار در یادواره شهدای گلمکان

 بـــه مناســـبت گرامیداشـــت هفتـــه 
بـــه  نهـــادن  ارج  و  مقـــدس  دفـــاع 
و  شـــهدا  شـــامخ  واالی  مقـــام  
جانبـــازان قیـــور دوران هشـــت ســـال دفـــاع 
کارکنـــان   و  امـــور  سرپرســـت   مقـــدس 
از  تعـــدادی  اتفـــاق  بـــه  خوشـــاب  آبفـــای 
از  خوشـــاب  شهرســـتان  ســـپاه  پرســـنل 
خانـــواده معـــزز شـــهدا و  جانبـــازان دیـــدار 

و تجلیل به عمل آمد.

دیدار همکاران آبفا خوشاب با خانواده شهدا و جانبازان 
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 تربت حیدریه   

واگـــذاری 1097 فقـــره انشـــعاب آب شـــهری و روســـتایی 
درشهرســـتان تربـــت حیدریـــه

 بـــه گفتـــه معـــاون مشـــترکین شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت حیدریـــه 
از ابتـــدای ســـال جـــاری تاکنـــون تعـــداد هـــزارو97  فقـــره انشـــعاب آب 
در تربـــت حیدریـــه و شـــهرهای تابعـــه و روســـتاهای تحـــت پوشـــش ایـــن 
شـــرکت واگـــذار شـــده اســـت.غالمی منـــد افـــزود: از ایـــن تعـــداد 950 
فقـــره در شـــهرهای تربـــت حیدریـــه ، بایـــگ ، کدکـــن و ربـــاط ســـنگ  و 
ــب  ــره  نصـ ــه841 فقـ ــه کـ ــروش رفتـ ــتاها فـ ــم در روسـ ــره هـ 147 فقـ
شـــده و مابقـــی در دســـت اقـــدام اســـت.وی بـــا بیـــان اینکـــه تهیـــه لـــوازم 
ـــر عهـــده مشـــتری مـــی باشـــد ،علـــت اصلـــی کاهـــش آمـــار نصـــب  نصـــب ب
انشـــعابات در مقایســـه بـــا فـــروش را ، نوســـان قیمـــت هـــا در بـــازار اعـــالم 
ـــه گفـــت :  کردمعـــاون مشـــترکین شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت حیدری
ـــده فاضـــالب  907  ـــه شـــروع عملیـــات اجـــرای خطـــوط باقیمان ـــا توجـــه ب ب
ـــه  نصـــب آن هـــا توســـط  ـــه مشـــترکین واگـــذار شـــد  ک فقـــره انشـــعاب ب
ــا تاکیـــد  ســـرمایه گـــذار بخـــش خصوصـــی ادامـــه دارد.غالمـــی منـــد  بـ
ــش  ــروع پیمایـ ــتاها  از شـ ــترکین روسـ ــت مشـ ــری در وضعیـ ــر بازنگـ بـ
انشـــعابات آب درتعـــدادی از روســـتاهای ایـــن شهرســـتان خبـــرداد کـــه 
منجربـــه شناســـایی و جمـــع آوری تعـــدادی انشـــعاب غیرمجـــاز آب شـــد. 

مدیرعامل آبفا تربت حیدریه:

شـــهرها و روســـتاهای تحت پوشـــش آبفای تربت حیدریه 
مشـــکل قطعـــی و بی آبـــی ندارند

مدیرعامـــل آب و فاضـــالب تربـــت حیدریـــه بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش تـــوان 
تولیـــد آب در روســـتاها بـــه میـــزان 52لیتـــر برثانیـــه پـــس از ادغـــام 
شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی تاکیـــد کـــرد: درهیـــچ 
یـــک از روســـتاهای شهرســـتان مشـــکل قطعـــی و بـــی آبـــی وجـــود نـــدارد.
روســـتایی  جمعیـــت  94درصـــد  اینکـــه  بیـــان  بـــا  یوســـفی  صـــادق 

شهرســـتان در قالـــب 29هـــزارو 500مشـــترک تحـــت پوشـــش در 
71روســـتا آبفـــا قـــرار دارنـــد ، کمبـــود احتمالـــی  فشـــار آب در برخـــی 
بـــودن اقطـــار شـــبکه هـــای  نقـــاط روســـتایی را ناشـــی از نامناســـب 

بـــاالی آب دانســـت. انتقـــال و توزیـــع آب و همچنیـــن مصـــرف 
بـــه گفتـــه یوســـفی در روســـتای احمدآبـــاد خزایـــی کـــه بیـــش از 10 
ســـال کمبـــود آب داشـــت باتجهیـــز یـــک حلقـــه چـــاه و نصـــب دیـــزل 
ژنراتـــور مشـــکل آب شـــرب 330 خانـــوار ســـاکن روســـتا  مرتفـــع 
ــز  ــا تجهیـ ــم بـ ــوری هـ ــانی نـ ــع آبرسـ ــرباال و مجتمـ ــتای سـ ــی  روسـ و اهالـ

دوحلقـــه چـــاه از آب کیفـــی برخـــوردار شـــدند.
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت حیدریـــه میـــزان اعتبـــار صرف 
ــال اعـــالم کـــرد و  ــارد ریـ ــا را 25 میلیـ ــرای ایـــن پـــروژه هـ شـــده دراجـ
افـــزود: بمنظـــور مدیریـــت مصـــرف و کاهـــش مصـــرف مشـــترکین اکیـــپ 
هـــای قطـــع انشـــعابات پرمصـــرف و غیرمجـــاز آب روســـتاها راه انـــدازی 
شـــده اســـت کـــه تاکنـــون 27 فقـــره انشـــعاب غیرمجـــاز شناســـایی ، 
تعـــدادی قطـــع و تعـــدادی هـــم بـــه مجـــاز تبدیـــل شـــده اســـت .وی خاطـــر 
نشـــان کـــرد: فرســـودگی بیشـــتر شـــبکه هـــای آبرســـانی و اســـتفاده از 
لولـــه هـــای غیراســـتاندارد باعـــث افزایـــش آمـــار اتفاقـــات ودر نتیجـــه 
هدررفـــت آب شـــده اســـت کـــه بایـــد بـــا برنامـــه ریـــزی منســـجم نســـبت 

ـــه اصـــالح ســـاالنه شـــبکه هـــا اقـــدام شـــود. ب
ــار  ــن اظهـ ــه همچنیـ ــت حیدریـ ــالب تربـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ مدیرعامـ
داشـــت: درراســـتای تامیـــن آب شـــرب ایـــن شـــهر یـــک حلقـــه چـــاه بـــا 
عمـــق 250 متـــر در ســـازه هـــای ســـخت بـــا اعتبـــار 11 میلیـــارد ریـــال 
حفـــاری و تجهیـــز و بـــا دبـــی 40 لیتـــر بـــر ثانیـــه وارد مـــدار بهـــره بـــرداری 
شـــد کـــه از کیفیـــت بســـیار مناســـب بـــرای شـــرب برخـــوردار اســـت 
ــت  ــده و قیمـ ــام شـ ــت تمـ ــالف قیمـ ــه اختـ ــه بـ ــا توجـ ــفی بـ ــادق یوسـ .صـ
فـــروش آب و زیـــان ایـــن شـــرکت ، تنهـــا راه تامیـــن منابـــع مالـــی را 
ــرد. ــه اعـــالم کـ ــای قانونـــی بودجـ ــره هـ ــا و تبصـ ــتفاده از ابزارهـ اسـ

وی از شـــوراهای اســـالمی شـــهرها خواســـت بـــا تصویـــب تبصـــره هـــای 
قانونـــی، آبفـــا را در تامیـــن منابـــع مالـــی مـــورد نیـــاز ارائـــه خدمـــات 

ــترکان کمـــک کننـــد . پایـــدار بـــه مشـ

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

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت حیدریـــه در برنامـــه زنـــده 
ــه و 120  ــهر تربـــت حیدریـ ــای محـــرم گفـــت: در شـ رادیویـــی شـــب هـ
روســـتای تحـــت پوشـــش از زمـــان ادغـــام تاکنـــون اقدامـــات خوبـــی 
نهایتـــا  و  بهداشـــتی  و  ســـالم  آب  تامیـــن  بـــه  منجـــر  و  انجـــام شـــده 
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 
اینکـــه  بیـــان  بـــا  دارنـــد.وی  قـــرار  آبفـــا  پوشـــش  مشـــترک(تحت 
52درصـــد جمعیـــت  شـــهر تربـــت حیدریـــه از خدمـــات جمـــع آوری و 
دفـــع بهداشـــتی فاضـــالب برخوردارنـــد اعـــالم کـــرد: ایـــن شـــرکت19 
ـــا اعتبـــاری 230 میلیـــارد ریـــال  پـــروژه حـــوزه آب شـــهری و روســـتایی ب
ـــی شـــرکت در دســـت  ـــع داخل ـــی و اســـتانی و مناب ـــارات مل از محـــل اعتب
اجـــرا دارد کـــه در هفتـــه دولـــت 3 پـــروژه در شـــهر هـــا و روســـتاهای 
تحـــت پوشـــش بـــه بهـــره بـــرداری رســـید و 15هـــزار نفـــر از  آب ســـالم 
بهـــره منـــد  شـــدند.  مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت حیدریـــه 
افـــزود : عملیـــات اصـــالح 2.6کیلومتـــر از خـــط انتقـــال آبرســـانی بـــه 
تربـــت حیدریـــه بـــا 90 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار ، اصـــالح شـــبکه توزیـــع 
آب ایـــن شـــهر بـــا 26میلیاردریـــال اعتبـــار و حفـــر چهـــار حلقـــه چـــاه  
تامیـــن آب مشـــترکان تربـــت حیدریـــه شـــروع شـــده اســـت  و  پـــروژه 
اصـــالح شـــبکه نســـر و روســـتای صنوبـــر هـــم بـــا اعتبـــار 52میلیـــاردو 
ـــال از محـــل صنـــدوق توســـعه ملـــی در دســـت اقـــدام  900 میلیـــون ری
ـــی دارد. یوســـفی  گفـــت : در حـــوزه فاضـــالب  اســـت کـــه پیشـــرفت خوب
ـــه مشـــکالت گذشـــته و در نتیجـــه پیگیـــری هـــای انجـــام شـــده  باتوجـــه ب
ومشـــارکت بخـــش خصوصـــی 15 کیلومتـــر شـــبکه جمـــع آوری فاضـــالب 
ــه  ــید کـ ــرداری رسـ ــره بـ ــه بهـ ــه بـ ــهر تربـــت حیدریـ ــاط مخلـــف شـ در نقـ
ـــات فاضـــالب  ـــر از خدم ـــت  10هـــزار نف ـــا جمعی هـــزارو500 مشـــترک ب
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بهرمنـــد شـــدند . 

ـــه اجـــرای 20کیلومتـــر شـــبکه  بخـــش خصوصـــی متعهـــد ب
ـــد ـــه ش ـــت حیدری ـــهر ترب ـــالب در ش فاض

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت حیدریـــه گفت:ســـرمایه 
گـــذار بخـــش خصوصـــی متعهـــد بـــه اجـــرای 20کیلومتـــر شـــبکه و نصـــب 
ســـه هـــزار انشـــعاب فاضـــالب تـــا پایـــان ســـال در ایـــن شـــهر شـــد.صادق 
یوســـفی افـــزود: از ابتـــدای ســـال جـــاری تاکنـــون بخشـــی از ایـــن تعهـــد 
شـــامل اجـــرای 5 کیلومتـــر شـــبکه و نصـــب 500 فقـــره انشـــعاب عملـــی 
شـــده اســـت.وی افـــزود:  بخـــش خصوصـــی همچنیـــن تـــا  پایـــان امســـال 
بایســـتی ضمـــن اجـــرای15 کیلومتـــر شـــبکه فاضـــالب در شـــهر تربـــت 
حیدریـــه  دو هـــزار و500 انشـــعاب هـــم نصـــب کند.بـــه گفتـــه وی 
ـــر شـــبکه فاضـــالب در  ـــال و 245کیلومت ـــر خـــط انتق ـــون 10کیلومت تاکن
ــات  ــزار مشـــترک تحـــت پوشـــش خدمـ ــرا شـــده و 30هـ ــهر اجـ ایـــن شـ

جمـــع آوری و دفـــع بهداشـــتی فاضـــالب قـــرار گرفتـــه انـــد. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی :

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

مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت خراســـان رضـــوی در بازدیـــد از تصفیـــه 
خانـــه فاضـــالب تربـــت حیدریـــه گفـــت: پســـاب خروجـــی ایـــن واحـــد از 
شـــرایط و اســـتاندارد الزم  بـــرای اســـتفاده در بخـــش  صنعـــت برخوردار 
حیدریـــه  تربـــت  آبفـــا  اقدامـــات  از  تشـــکر  بـــا  همتـــی  اســـت.تورج 
ــتمرار  ــر اسـ ــه ، بـ ــه خانـ ــو از تصفیـ ــع بـ ــد و رفـ ــود فرآینـ ــت بهبـ در جهـ
ــتاندار و  ــاون اسـ ــه معـ ــد کـ ــرد. در ایـــن بازدیـ ــد کـ ــرایط فعلـــی تاکیـ شـ
فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان هـــم حضـــور داشـــت  مدیرعامـــل شـــرکت 
آب و فاضـــالب تربـــت حیدریـــه ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از فرآینـــد 
تصفیـــه خانـــه فاضـــالب بـــه بیـــان اقدامـــات انجـــام شـــده در راســـتای 
ــتانداردهای مربوطـــه پرداخـــت و  ــاب مطابـــق اسـ افزایـــش کیفـــی پسـ
ـــی تاسیســـات مکانیکـــی شـــامل  ـــا کمـــک بخـــش خصوصـــی تمام گفـــت : ب
آشـــغالگیرهای ورودی ، ایســـتگاه انتقـــال لجـــن برگشـــتی ، بلوئرهـــا 
، دیفیوزهـــای هوادهـــی و تعـــدادی از تابلوهـــای برقـــی  بازســـازی و 
تاکنـــون 3 دســـتگاه بلوئـــر هوادهـــی خریـــداری و نصـــب شـــده اســـت 
.صـــادق یوســـفی افـــزود : بـــه اســـتناد آزمایشـــات دوره ای انجـــام شـــده 
توســـط مراجـــع ذیصـــالح از جملـــه آزمایشـــگاه محیـــط زیســـت ، پســـاب 

خروجـــی در رنـــج اســـتاندارد مـــی باشـــد.

مقدمـــات اجـــرای پـــروژه اصـــالح خـــط انتقـــال دشـــت ازغنـــد 
فراهـــم شـــد

 مدیـــر امـــور مهندســـی و توســـعه شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه اظهـــار 
داشـــت: مقدمـــات اجـــرای پـــروژه اصـــالح خـــط انتقـــال 600 میلیمتـــری 
دشـــت ازغنـــد در منطقـــه روســـتای حـــوض ســـرخ فراهـــم شـــد.مهدی  
ذکاوتـــی افـــزود :  باتوجـــه بـــه عبـــور لولـــه 600 فایبـــرگالس از داخـــل 
روســـتا و بـــروز اتفاقـــات متعـــدد در ســـنوات قبـــل کـــه موجـــب نارضایتـــی 
اهالـــی شـــده بـــود  بـــا پیگیـــری هـــای مجدانـــه مدیرعامـــل شـــرکت 90 
میلیـــارد ریـــال از محـــل اعتبـــارات ملـــی عمرانـــی جـــذب  و مقـــرر شـــد 
ایـــن پـــروژه در مـــدت  6 مـــاه اجـــرا و قبـــل از شـــروع پیـــک مصـــرف ســـال 

ـــرداری شـــود. ـــره ب ـــده وارد مـــدار به آین

برگـــزاری جلســـه کمیتـــه امـــور فرهنگـــی آبفـــای تربـــت 
حیدریـــه

 جلســـه کمیتـــه امـــور فرهنگـــی شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه بـــا حضـــور 
مســـئول امـــور فرهنگـــی آبفـــا خراســـان رضـــوی برگـــزار شـــد.    در ایـــن 
ـــه بیـــان  ـــه  ب نشســـت مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت حیدری
اقدامـــات انجـــام شـــده در ایـــن شـــرکت پرداخـــت  و خاطرنشـــان کـــرد 
: کلیـــه مراســـم و برنامـــه هـــای مذهبـــی در موعـــد مقـــرر برگـــزار مـــی 
شـــود ولـــی بدلیـــل شـــیوع ویـــروس کرونـــا از برخـــی تجمعـــات پرازدحـــام 
پرهیـــز شـــده و بـــا روش هـــای دیگـــری برگـــزار مـــی شود.حســـن دشـــت 
امـــور فرهنگـــی شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان  بیـــاض مســـئول 
رضـــوی هـــم  اقدامـــات انجـــام شـــده در شـــرکت تربـــت حیدریـــه را 
ارزنـــده توصیـــف و بـــر ادامـــه ایـــن اقدامـــات بـــا همـــکاری بیـــش از 

پیـــش امـــام جماعـــت شـــرکت تاکیـــد کـــرد.

 آمار باالی دام سرانه مصرف آب شرب 
در تربت حیدریه را افزایش داده است

 مدیرعامـــل آبفـــا تربـــت حیدریـــه بـــه همـــراه بخشـــدار مرکـــزی از 
بـــه منظـــور بررســـی و رفـــع مشـــکالت  روســـتاهای  بخـــش مرکـــزی 
مدیرعامـــل  بازدیـــد   ایـــن  در  کـــرد.   بازدیـــد  اهالـــی   شـــرب  آب 
شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه گفـــت: مصـــرف بـــی رویـــه  و همچنیـــن 
افزایـــش تعـــداد دام  از مشـــکالت تامیـــن آب شـــرب روســـتاها بـــوده 
و  از مهمتریـــن علـــل افزایـــش ســـرانه مصـــرف  محســـوب مـــی شـــود.
صـــادق یوســـفی  افـــزود:  12 روســـتا تحـــت پوشـــش مجتمـــع آبرســـانی 
صاحب الزمـــان  بدلیـــل واقـــع شـــدن در حاشـــیه و حومـــه شـــهر مهاجـــر 
پذیرنـــد و جمعیـــت آن هـــا بـــه شـــدت افزایـــش یافتـــه اســـت. بـــه گفتـــه 
ـــه مصـــارف  ـــی روی ـــه منظـــور جلوگیـــری از افزایـــش ب وی ایـــن شـــرکت ب
آب ، پیمایـــش مشـــترکین را در دســـتور کار خـــود قـــرار داده و تاکنـــون 

ــایی و قطـــع شـــده اســـت. ــاز شناسـ ــعاب غیرمجـ ــره انشـ 15 فقـ
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تســـریع دراجـــرای شـــبکه فاضـــالب شـــهر تربـــت حیدریـــه 
از ســـه منطقـــه

افزایـــش  از  حیدریـــه  تربـــت  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ســـرعت اجـــرای پـــروژه فاضـــالب ایـــن شـــهر از ســـه منطقـــه بـــا دو 

پیمانکارخبـــرداد.
صـــادق یوســـفی بـــا اشـــاره بـــه برنامـــه ریـــزی ایـــن شـــرکت بـــرای اجـــرای 
20کیلومتـــر شـــبکه فاضـــالب طـــی ســـال جـــاری  اظهـــار داشـــت: از زمـــان 
ــر شـــبکه جمـــع آوری  ــال 97تاکنـــون 14 کیلومتـ اجـــرای پـــروژه در سـ
فاضـــالب در شـــهر تربـــت حیدریـــه اجـــرا شـــده و حـــدود هـــزارو500 

ـــرداری رســـیده  اســـت. ـــره ب ـــه به فقـــره انشـــعاب هـــم نصـــب و ب

نیشابور   

ــازی  ــگ سـ ــرای فرهنـ ــابور بـ ــپاه نیشـ ــی سـ ــالم آمادگـ اعـ
مصـــرف بهینـــه آب

مدیـــر عامـــل شـــرکت آبفـــا نیشـــابور بـــا فرمانـــده جدیـــد ناحیـــه مقاومـــت 
ســـپاه ایـــن شـــهر دیـــدار کـــرد.

علـــی رضـــا اخویـــان در ایـــن دیـــدار ضمـــن قـــدر دانـــی از زحمـــات و 

و  ناحیـــه  اســـبق  فرمانـــده  حســـینی  ســـرهنگ  تنگاتنـــگ   همـــکاری 
تبریـــک انتصـــاب ســـرهنگ  نیـــک یـــاد  بـــه عنـــوان فرمانـــده جدیـــد ســـپاه 
ـــکاری در  ـــا ســـپاه در راســـتای هم ـــل بیشـــتر ب ـــر تعام ـــه نیشـــابور، ب ناحی
بخـــش هـــای مختلـــف از جملـــه فرهنـــگ ســـازی اصـــالح الگـــوی مصـــرف 
و اســـتفاده بهینـــه از آب در بیـــن اقشـــار مـــردم بـــه ویـــژه پایگاه هـــای 
بســـیج و مســـاجد تاکیـــد و وضعیـــت کنونـــی تامیـــن آب  راتشـــریح کـــرد.
ــی  ــم  آمادگـ ــابور هـ ــپاه نیشـ ــه سـ ــده ناحیـ ــاد  فرمانـ ــک یـ ــرهنگ  نیـ سـ
ســـپاه ناحیـــه نیشـــابور را بـــرای هـــر گونـــه همـــکاری در زمینـــه  فرهنـــگ 

ســـازی مصـــرف بهینـــه آب اعـــالم کـــرد.

برنامـــه هـــای پایـــگاه بســـیج آبفـــا نیشـــابوردر هفتـــه دفـــاع 
مقـــدس

فرمانـــده پایـــگاه بســـیج  المـــاء آبفـــا نیشـــابور ضمـــن تبریـــک هفتـــه 
ـــی و  ـــاد و خاطـــره شـــهدای جنـــگ تحمیل دفـــاع مقـــدس و گرامیداشـــت ی
شـــهدای مدافـــع حـــرم عناویـــن برنامـــه هـــای ایـــن پایـــگاه را اعـــالم کـــرد.
علـــی رضـــا اخویـــان گفـــت : همزمـــان بـــا شـــروع هفتـــه دفـــاع مقـــدس  
نصـــب بنـــر و تمثـــال مبـــارک شـــهدای 8 ســـال دفـــاع مقـــدس ، و شـــهدای 
مدافـــع حـــرم در ســـر درب و محوطـــه ســـاختمان اداری انجـــام شـــد.وی 
ـــژه عمـــوم مـــردم  در  از برگـــزاری نمایشـــگاه عکـــس دفـــاع مقـــدس  و ی
و همـــکاران ، نشســـت بصیرتـــی بـــرای بســـیجیان و برگـــزاری حلقـــه 
هـــای صالحیـــن بعـــد از نمـــاز خبـــر داد و از دیگـــر اقدامـــات را برگـــزاری 
ـــل  ـــواده هـــای معظـــم شـــهداء ، تجلی ـــا خان ـــدار ب مســـابقات فرهنگـــی ، دی
از ایثارگـــران و جانبـــازان همـــکارو شـــرکت در غبـــار روبـــی گلـــزار 

شـــهدا عنـــوان کـــرد.

کنکـــور   67 رتبـــه  حائـــز  نیشـــابور  آبفـــا  پســـرهمکار 
شـــد تجربـــی  رشـــته  در  سراســـری 

پســـرهمکار شـــرکت آب و فاضـــالب نیشـــابور در کنکـــور سراســـری 
ســـال 99 حائـــز رتبـــه 67 کشـــوری در رشـــته تجربـــی شد.ســـامان 

آخـــر  ســـال  ســـه  کـــه  خیـــری 
در  را  خـــود  تحصیـــالت  دوره 
ــهید  ــان شـ ــتان تیزهوشـ دبیرسـ
کـــرده  طـــی  نیشـــابور  بهشـــتی 
اســـت بـــا معـــدل 19.91 ایـــن 
ـــه را پشـــت ســـر گذاشـــت. مرحل
نشـــریه  بـــا  ســـامان در گفتگـــو 
از  تشـــکر  ضمـــن  آبفـــا  پیـــام 
کـــه  خـــود  والدیـــن  همراهـــی 
شـــکوفایی  و  رشـــد  زمینـــه 
تحصیلـــی و علمـــی او را در محیـــط 
منـــزل فراهـــم آوردنـــد ، آنـــان 

ــب  ــرای کسـ ــت: بـ ــت و گفـ ــریک دانسـ ــت شـ ــن موفقیـ ــب ایـ را در کسـ
نتیجـــه مطلـــوب در یـــک مســـابقه فشـــرده علمـــی، برنامـــه ریـــزی اصولـــی 
و دقیـــق، راه بـــرای داوطلبـــان همـــوار مـــی ســـازد تـــا بهتـــر بتواننـــد از 

بگیرنـــد.  نتیجـــه  خـــود  دروس  مطالعـــه 
وی کـــه تنهـــا فرزنـــد خانـــواده خیـــری محســـوب مـــی شـــود افـــزود: 
تمرکـــز مـــن در دوران مطالعـــه بـــرای شـــرکت در کنکـــور سراســـری 
صرفـــا کتـــاب هـــای  درســـی و برخـــی کتـــاب هـــای کمـــک آموزشـــی بـــود 
ـــار آن در آزمـــون هـــای دوره ای یکـــی از کانـــون هـــای آموزشـــی  و در کن
ــدا هشـــت و ســـپس  ــط در ابتـ ــه طورمتوسـ ــه بـ ــتم.وی کـ ــرکت داشـ شـ
12 ســـاعت در شـــبانه روز مطالعـــه درســـی داشـــته اســـت مـــی گویـــد : 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در ایـــن مـــدت برنامـــه هـــای تفریحـــی و ســـرگرمی را 
ـــب را مطالعـــه و مـــرور  ـــا مدیریـــت زمـــان ، مطال ـــه حداقـــل رســـاندم و ب ب
کـــرده بـــودم انتظـــار داشـــتم رتبـــه بیـــن 60 تـــا 80 را کســـب کنـــم کـــه 
موفـــق شدم.حســـین خیـــری پـــدر ســـامان هـــم کـــه بـــه عنـــوان رئیـــس 
اداره بهـــره بـــرداری در شـــرکت آبفـــا نیشـــابور خدمـــت رســـانی مـــی 
ـــدان  ـــواده هـــا در تربیـــت و امـــوزش فرزن ـــر نقـــش خان ـــد ب ـــا تاکی ـــد ب کن
بـــه وِیـــژه درســـی گفـــت: مـــن و همســـرم ســـعی کردیـــم در مدتـــی کـــه 
ســـامان خـــود را بـــرای  رقابـــت  کنکـــور آمـــاده می کنـــد ، کانـــون خانـــواده 
ازهـــر حیـــث از آرامـــش برخـــوردار باشـــد و در کنـــار آن مهمانـــی هـــا و 
دیـــد وبازدیـــد هـــا را بـــه نحـــوه قابـــل توجهـــی کاهـــش دادیـــم تـــا ایـــن 

آرامـــش از ســـامان ســـلب نشـــود.

برگزاری مسابقه تیراندازی در آبفا نیشابور
مســـابقه تیرانـــدازی بـــا تفنـــگ بـــادی بـــه مناســـبت گرامـــی داشـــت 
ــابور  ــا نیشـ ــان آبفـ ــر از کارکنـ ــا شـــرکت 71 نفـ ــاع مقـــدس بـ هفتـــه دفـ

ــد. ــزار شـ برگـ
مســـئول روابـــط عمومـــی شـــرکت گفـــت : ایـــن مســـابقات در دو   مرحلـــه  
برگـــزار  بهداشـــتی  هـــای  پروتـــکل  رعایـــت  بـــا  فینـــال  و  مقدماتـــی 
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ـــه نفـــرات اول  ـــت هـــا ب ـــان ایـــن رقاب شد.حســـن ســـیفی افـــزود : در پای
ــا ســـوم هرگـــروه )بـــرادران و خواهـــران(   هدایایـــی اهـــداء شـــد. تـ

210 متـــر شـــبکه توزیـــع آب در شـــهر بـــار نیشـــابور 
اصـــالح شـــد

ــار از اصـــالح و بازســـازی شـــبکه   رئیـــس اداره آب و فاضـــالب شـــهر بـ
توزیـــع آب در دو منطقـــه   ایـــن شـــهر خبـــر داد.فاطمـــه حســـینی گفـــت : 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه قســـمتی از شـــبکه شـــهر بـــار دارای قدمـــت بـــاال و 
ـــد اصـــالح شـــبکه  ـــا شـــروع فصـــل ســـرما افزایـــش مـــی یاب حـــوادث آن ب
ــه  ــع بـ ــجد جامـ ــی مسـ ــع جنوبـ ــبکه ضلـ ــر و شـ ــول 160 متـ ــه طـ ــان بـ اعیـ
ـــن 90 در دســـتور کار شـــرکت  ـــی اتیل ـــه پل ـــا جنـــس لول ـــر ب طـــول 50 مت
آب و فاضـــالب نیشـــابور قـــرار گرفت.بـــه گفتـــه وی بـــا ایـــن اقـــدام 
ضمـــن جلوگیـــری از قطـــع مکـــرر و حـــوادث شـــبکه ، از هـــدر رفـــت آب 

نیـــز ممانعـــت مـــی شـــود. 

تعویـــض فیلترهـــای دســـتگاه آب شـــرین کـــن مجتمـــع 
بیدخـــان نیشـــابور

 رئیـــس اداره آب و فاضـــالب چکنـــه از تعویـــض فیلترهـــای آب شـــیرین 
کـــن مجتمـــع آبرســـانی بیدخـــان ایـــن بخـــش در شهرســـتان نیشـــابورخبر 

داد.حمیـــر رضـــا حالجـــی گفـــت :  ایـــن اقـــدام بـــا  هـــدف تامیـــن آب شـــرب 
ــترکین ، افزایـــش عمـــر  ،  راندمـــان و بهـــره بـــرداری  بـــا کیفیـــت مشـ

ازدســـتگاه انجـــام شـــد.

سبزوار   

افزایش 5درصدی توان تولید آب در آبفا سبزوار

ـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار از  مســـئول رواب
افزایـــش 5درصـــدی تـــوان تولیـــد آب شـــرکت آب و فاضـــالب از آغـــاز 
ــت :  ــادی گفـ ــی آبـ ــر داد. محمدصفـ ــون خبـ ــا کنـ ــد تـ ــر وامیـ ــت تدبیـ دولـ
متوســـط تـــوان تولیـــد شـــرکت از 943 لیتـــر بـــر ثانیـــه در ســـال 92 بـــه 
ــن  ــزود : ایـ ــت.وی افـ ــش یافـ ــال 98 افزایـ ــه در سـ ــر ثانیـ ــر بـ 994 لیتـ
ـــا اختصـــاص  ـــا وجـــود کاهـــش ســـطح ســـفره هـــای زیرزمینـــی ب افزایـــش ب

اعتبـــار مناســـب ، جابجایـــی و حفـــر چـــاه جدیـــد حاصـــل شـــده اســـت.

ـــهر  ـــراب در ش ـــای خ ـــداد کنتوره ـــدی تع ـــش 40درص کاه
ـــبزوار س

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار گفـــت : تعـــداد 
کنتورهـــای خـــراب شـــهر ســـبزوار از آغـــاز دولـــت تدبیـــر و امیـــد تاکنـــون 

ـــا اجـــرای  40 درصـــد کاهـــش داشـــته است.حســـین ریاضـــی افـــزود : ب
موفقیـــت آمیـــز طـــرح تعویـــض کنتـــور مشـــارکتی تعـــداد کنتورهـــای 
ـــه دو هـــزارو 53  خـــراب از ســـه هـــزارو 591  دســـتگاه در ســـال 92 ب
دســـتگاه  در ســـال 98 کاهـــش یافتـــه اســـت.به گفتـــه وی ایـــن کاهـــش 
بـــا وجـــود افزایـــش 18 هـــزار انشـــعاب آب طـــی دوره مذکـــور بـــوده 

اســـت .

شستشوی 168 کیلومتر شبکه فاضالب در سبزوار
از   ، ســـبزوار  آبفـــا  شـــرکت  فاضـــالب  بـــرداری  بهـــره  اداره  رییـــس 
شستشـــوی بیـــش از 168 کیلومتـــر شـــبکه جمـــع آوری فاضـــالب در 
پنـــج مـــاه ســـال جـــاری در ایـــن شـــهر خبـــر داد. ســـید علـــی شـــایقی گفـــت 
: همچنیـــن در ایـــن مـــدت 366 مـــورد اتفـــاق رفـــع شـــد کـــه  38 مـــورد  
ـــوط  ـــه شـــبکه فرعـــی ، 18 مـــورد منهـــول هـــا و 310 مـــورد مرب ـــوط ب مرب
ـــه انشـــعابات مـــی باشـــد.وی جمعیـــت تحـــت پوشـــش شـــبکه فاضـــالب  ب

شـــهر ســـبزوار را  217 هـــزارو 413 نفـــر اعـــالم کـــرد.

معاون بهره برداری و توسعه آبفا خراسان رضوی اعالم کرد:

پـــروژه آبرســـانی بـــه ســـبزوار نیازمنـــد 1000 میلیـــارد 
ـــی ـــارات مل ـــال اعتب ری

معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان 
رضـــوی اجـــرای فـــاز ســـه پـــروژه آبرســـانی بـــه ســـبزوار را نیازمنـــد 
اعتبـــارات ملـــی دانســـت.مهدی جهـــان طلـــب افـــزود : تکمیـــل ایـــن 
ــف  ــات تعریـ ــم عملیـ ــه حجـ ــه بـ ــا توجـ ــتانی بـ ــع اسـ ــل منابـ ــروژه از محـ پـ
شـــده امـــکان نـــدارد.وی حداقـــل اعتبـــار مـــورد نیـــاز اجـــرای ایـــن پـــروژه 
ـــال اعـــالم کـــرد  و خواســـتار همـــکاری و مســـاعدت  ـــارد ری را هـــزار میلی
ـــغ شـــد.مدیرعامل شـــرکت  ـــن مبل ـــن ای ـــرای تامی ـــدگان ســـبزوار ب نماین
ـــا  آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوارهم گفـــت : شهرســـتان ســـبزوار ب

کمبـــود آب بـــه میـــزان 300 لیتـــر بـــر ثانیـــه  مواجـــه اســـت .
حســـین ریاضـــی  افـــزود: فازهـــای اول و دوم ایـــن پـــروژه آبرســـانی بـــه 
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ــه  ــا 19حلقـ ــرا و جمعـ ــای 67 و85 اجـ ــال هـ ــه ترتیـــب در سـ ــبزوار بـ سـ
چـــاه حفـــر و وارد مـــدار شـــد. بـــه گفتـــه وی 58درصـــد آب شـــرب شـــهر 
ســـبزوار از ســـه دشـــت بفـــره  بـــا 19 حلقـــه چـــاه ، کســـکن 18 درصـــد بـــا 
7حلقـــه چـــاه و کلـــوت 24 درصـــد و 10 حلقـــه چـــاه تامیـــن مـــی شـــود.وی 
ـــه ســـقایی 137هـــزار مشـــترک شـــهری و روســـتایی توســـط  ـــا اشـــاره ب ب
ـــا وجـــود تمـــام  ـــا تـــالش حـــوزه بهـــره بـــرداری و ب آبفـــا ســـبزوار افـــزود : ب
ــا تدبیـــر و تعامـــل مشـــترکین شـــهری و  ــا تابســـتان 99 را بـ کاســـتی هـ

روســـتایی پشـــت سرگذاشـــتیم.

دهگردشی نمایندگان مجلس از روستاهای شهرستان ششتمد

دهگردشـــی  در  ششـــتمد  شهرســـتان  روســـتای  پنـــج  مشـــکالت 
نماینـــدگان مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـالمی  بررســـی شـــد.این 
ـــرازق  ـــا هـــدف  حـــل مشـــکالت مـــردم روســـتاهای کالوشـــک ، ب برنامـــه ب
، طـــزرق ، کالتـــه ســـادات و کیـــذور بـــا حضـــور نماینـــدگان مجلـــس ، 
مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا شهرســـتان ســـبزوار ، فرمانـــدار ، رییـــس 
اداره آبفـــا و مســـئولین محلـــی شهرســـتان ششـــتمد برگـــزار شـــد.

ـــی  ـــبزوار معرف ـــا س ـــیج آبف ـــت بس ـــگاه مقاوم ـــده پای فرمان
ـــد ش

مراســـم تکریـــم و معارفـــه فرمانـــده پایـــگاه مقاومـــت بســـیج شـــرکت 
ــا حضـــور مدیرعامـــل  و اعضـــای  آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار بـ
شـــورای بســـیج شـــرکت آب و فاضـــالب و فرمانـــده حـــوزه مقاومـــت 
ــین  ــزار شد.حسـ ــبزوار برگـ ــتان سـ ــم )عج(شهرسـ ــه االعظـ ــیج بقیـ بسـ
ریاضـــی مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار در 
ایـــن مراســـم گفـــت : وجـــود پایـــگاه بســـیج قـــوت قلبـــی بـــرای نیروهـــا 
محســـوب مـــی شـــود. در ادامـــه فرمانـــده حـــوزه مقاومـــت بســـیج بقیـــه 
اهلل االعظـــم )عـــج( شهرســـتان ســـبزوار گفـــت: نقـــش بســـیج در حفـــظ 
نظـــام  و پاســـداری از ارزش هـــای اســـالمی و انقـــالب بســـیار تاثیـــر 
ـــد ســـاله  گـــذار مـــی باشـــد.دراین مراســـم از زحمـــات و تـــالش هـــای چن
عبـــاس واهبـــی فرمانـــده ســـابق پایـــگاه مقاومـــت بســـیج امـــور آب 
و فاضـــالب روســـتایی تقدیـــر و عبـــاس رشـــید بـــه عنـــوان فرمانـــده 
پایـــگاه مقاومـــت بســـیج شـــهید هاشـــمی نـــژاد آبفـــا شهرســـتان ســـبزوار 

معرفـــی شـــد.

بازدید نمایندگان ازپروژه های فاضالب شهر سبزوار

نماینـــدگان مـــردم ســـبزوار در مجلـــس شـــورای اســـالمی از پـــروژه هـــای 
فاضـــالب مناطـــق کالتـــه ســـیفر ، اســـالم آبـــاد ، صالـــح آبـــاد ، بهـــاران و قلعـــه 
ـــد مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب  ـــن بازدی ـــد.در ای ـــد کردن ـــو بازدی ن
ــل  ــبزوار از محـ ــهر سـ ــالب شـ ــروژه فاضـ ــت : پـ ــبزوار گفـ ــتان سـ شهرسـ
اعتبـــارات اســـتانی ، جـــاری ، مشـــارکت مردمـــی ، تبصـــره ســـه فاضـــالب 
و پیوســـت قانـــون تکمیـــل مـــی شود.حســـین ریاضـــی ادامـــه داد : بیـــش 
از 90 درصـــد مشـــترکان آب  تحـــت پوشـــش خدمـــات جمـــع آوری و دفـــع 
بهداشـــتی فاضـــالب قـــرار دارند.مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا شهرســـتان 
بـــا اشـــاره بـــه نبـــود شـــبکه فاضـــالب در برخـــی از محـــالت حاشـــیه شـــهر 
ســـبزوار از جملـــه کالتـــه ســـیفر و بهـــاران ، از آغـــاز عملیـــات احـــداث 
شـــبکه فاضـــالب در ایـــن مناطـــق خبـــر داد.وی از محلـــه قلعـــه نـــو دهـــراز 
در غـــرب ســـبزوار بـــه عنـــوان یکـــی از ســـکونت گاه هـــای غیررســـمی ایـــن 
شـــهر نـــام بـــرد کـــه بـــا اتصـــال بیشـــتر نقـــاط ایـــن محلـــه بـــه شـــبکه فاضـــالب 

، مشـــکالت بهداشـــتی  ســـاکنان رفـــع شـــده اســـت .نماینـــدگان مـــردم در 
مجلـــس شـــورای اســـالمی هـــم افزودنـــد : بـــرای پـــروژه هـــای بـــزرگ و نیـــاز 
ـــود و حتمـــا مشـــکالت را  ـــال بودجـــه خواهیـــم ب ـــه دنب هـــای مطـــرح شـــده ب

پیگیـــری مـــی کنیـــم.

تصمیمـــات نشســـت بـــا سرپرســـت فرمانـــداری بـــرای ســـه 
مجتمـــع روســـتایی ســـبزوار

ــهر  ــتایی و فاضـــالب شـ ــای آب روسـ ــای بخـــش هـ وضعیـــت و چالـــش هـ
ســـبزوار در نشســـت مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــا سرپرســـت 

فرمانـــداری و مدیـــر عامـــل آبفـــا ایـــن شهرســـتان بررســـی شـــد.
در ایـــن نشســـت سرپرســـت معاونـــت اســـتانداری و فرمانـــداری ویـــژه 
شهرســـتان اقدامـــات انجـــام شـــده در دو حـــوزه آب و فاضـــالب را خـــوب 
ـــش هـــای حـــوزه آب و  ـــر شـــد: حـــل برخـــی چال ـــی متذک ـــرد ول ـــف ک توصی
ــارج از تـــوان و پتانســـیل شهرســـتان اســـت و بایســـتی از  فاضـــالب خـ
طریـــق اســـتان پیگیـــری شود.حســـین شـــاد بـــا بیـــان اینکـــه شـــهروندان 
ــتار تســـریع در تکمیـــل  ــا را رصـــد مـــی کننـــد خواسـ اجـــرای پـــروژه هـ
پـــروژه هـــای آب و فاضـــالب بـــرای خدمـــت رســـانی بیشـــتر بـــه مـــردم 
شـــد.مدیر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تبصـــره دو ســـبزوار هـــم 
ــی)ع( و  ــام علـ ــر، امـ ــانی ظفـ ــای آبرسـ ــع هـ ــت مجتمـ ــریح وضعیـ ــه تشـ بـ
شـــامکان پرداخـــت گفـــت: شـــرایط ســـخت تامیـــن آب در تابســـتان 
امســـال بـــا تـــالش شـــبانه روزی همـــکاران پشـــت ســـر گذاشـــته شـــد 
ولـــی بـــرای برخـــورداری از آب پایـــدار در ســـبزوار تعییـــن تخصیـــص 
آب از محـــل منابـــع جدیـــد بـــرای شـــهر ســـبزوار و همچنیـــن برنامـــه 
ریـــزی بـــرای مجتمـــع هـــای روســـتایی ضـــروری اســـت. بـــه گفتـــه حســـین 
ـــر  ریاضـــی مجتمـــع ظفـــر کـــه 52 روســـتا را تحـــت پوشـــش دارد عـــالوه ب
داشـــتن خـــط فرســـوده و طوالنـــی ، بـــا کمبـــود آب هـــم مواجـــه اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه حفـــر یـــک حلقـــه چـــاه در مجتمـــع امـــام علـــی )ع( 
ـــه واســـطه عـــدم تـــوان  روســـتاهای واقـــع در بخـــش جنوبـــی منطقـــه را ب
انتقـــال بـــاال دچـــار مشـــکل دانســـت و خواســـتار احـــداث مخـــزن ذخیـــره و 
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یـــا تغییـــر وضعیـــت انتقـــال آب از ایـــن مجتمـــع شـــد. وی افـــزود: مجتمـــع 
ــتاهای  ــدادی از روسـ ــراف تعـ ــتاهای اطـ ــر روسـ ــالوه بـ ــم عـ ــامکان هـ شـ
خـــارج شهرســـتان را تامیـــن آب مـــی کنـــد. در ادامـــه مدیـــر عامـــل آب 
و فاضـــالب خراســـان رضـــوی یکـــی از برنامـــه هـــای ایـــن شـــرکت را 
ـــی و کوچـــک ســـازی مجتمـــع هـــای آبرســـانی اعـــالم کـــرد. ایجـــاد تنـــوع آب
ســـیدابراهیم علـــوی افـــزود: تحقـــق ایـــن سیاســـت منجـــر بـــه افزایـــش 
ــان  ــوان تولیـــد آب و کاهـــش مشـــکالت توزیـــع خواهـــد شـــد.در پایـ تـ
ــدد  ــی مجـ ــر مهندسـ ــع ظفـ ــتایی مجتمـ ــش آب روسـ ــد: در بخـ ــرر شـ مقـ
ــامکان احـــداث و  ــط کمکـــی بـــرای مجتمـــع شـ ــازی ، یـــک خـ و کوچـــک سـ
خطـــوط انتقـــال مجتمـــع امـــام علـــی )ع( هـــم تـــا حـــد امـــکان بازســـازی و 
ــن  ــوع تعییـ ــد موضـ ــرار شـ ــز قـ ــهری نیـ ــود.در بخـــش آب شـ ــالح شـ اصـ
ــه  ــز دو حلقـ ــده و تجهیـ ــر شـ ــاه حفـ ــه چـ ــزان تخصیـــص آب از 8 حلقـ میـ

چـــاه دیگـــر جهـــت آبرســـانی بـــه ســـبزوار پیگیـــری شـــد.

پـــروژه فاضـــالب شـــهر ســـبزوار از محـــل اعتبارات اســـتانی 
- جـــاری و مشـــارکت مردمـــی تکمیـــل مـــی شـــود

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تبصـــره دو ســـبزوار گفـــت: پـــروژه 
فاضـــالب شـــهر ســـبزوار از محـــل اعتبـــارات اســـتانی ، جـــاری و مشـــارکت 
مردمـــی ، تبصـــره ســـه فاضـــالب و پیوســـت قانـــون تکمیـــل مـــی شـــود.
ــیه ای  ــه حاشـ ــه منطقـ ــاق سـ ــه الحـ ــه بـ ــن رابطـ ــی در همیـ ــین ریاضـ حسـ
کالتـــه ســـیفر، قلعـــه نـــو و بهـــاران بـــه شهرســـبزوار اشـــاره کـــرد کـــه 
ــاره  ــا اشـ رونـــد تکمیـــل پـــروژه فاضـــالب را طوالنـــی کـــرده اســـت.وی بـ
بـــه 130هـــزار مشـــترک آب در ســـبزوار افـــزود: 85درصـــد مشـــترکان 
تحـــت پوشـــش خدمـــات جمـــع آوری و دفـــع بهداشـــتی فاضـــالب قـــرار 
ــکیل  ــده تشـ ــاد شـ ــق یـ ــاکنان مناطـ ــترک را سـ ــزار مشـ ــه 5 هـ ــد کـ دارنـ
مـــی دهنـــد. وی اظهـــار داشـــت: چنانچـــه 90درصـــد مشـــترکان آب تحـــت 
پوشـــش شـــبکه فاضـــالب قـــرار داشـــته باشـــند آن منطقـــه دارای شـــبکه 
ـــر اســـاس وظیفـــه  کامـــل تلقـــی مـــی شـــود.به گفتـــه وی آبفـــای ســـبزوار ب
ذاتـــی خـــود ، کار اجـــرای شـــبکه جمـــع آوری ایـــن مناطـــق را در دســـتور کار 

ـــات شـــبکه گـــذاری  ـــه 70درصـــد عملی ـــه ای ک ـــه گون قـــرار داده اســـت  ب
ـــه  ـــه کالت ـــوط ب ـــروژه مرب ـــه اتمـــام رســـیده ، پ ـــو ب فاضـــالب منطقـــه قلعـــه ن
ســـیفر شـــروع شـــده و اســـناد پـــروژه بهـــاران هـــم در حـــال تهیـــه اســـت.
حســـین ریاضـــی همچنیـــن ظرفیـــت تصفیـــه خانـــه فاضـــالب شـــهر ســـبزوار 
را 20هـــزار متـــر مکعـــب در شـــبانه روز اعـــالم کـــرد کـــه در حـــال حاضـــر بـــا 
تمـــام ظرفیـــت در مـــدار قـــرار دارد.وی احـــداث مـــدول دوم ایـــن واحـــد 
را ضـــروری دانســـت و از پیگیـــری و فراخـــوان جـــذب ســـرمایه گـــذاری 

ـــر داد. ـــه خب ـــن زمین ـــی در ای ـــر دولت بخـــش غی

باخرز

آموزش آبداران در امور باخرز

 بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی آب و فاضـــالب باخـــرز آمـــوزش آبـــداران 
و یـــادآوری نـــکات  کلیـــدی و موثـــر در امـــر تحقـــق حقـــوق مشـــترکین و 
مـــردم در ایـــن امـــور برنامـــه ریـــزی و اجرایـــی  شـــده اســـت.این جلســـه 
ـــه دســـتگاه قرائـــت  ـــوط ب ـــکات فنـــی مرب ـــادآوری ن ـــا هـــدف  ی آموزشـــی ب
و ضـــرورت گـــزارش تخلـــف هـــای احتمالـــی  و بررســـی  و مطابقـــت و 

کاربـــری هـــا بـــا پرونـــده مشـــترک برگـــزار شـــد.

دیدار مدیر امور باخرز با معاون فرماندارشهرستان

ـــا ایشـــان  ـــا ب ـــور آبف ـــر ام ـــدار باخـــرز مدی ـــاون فرمان ـــی انتصـــاب مع  در پ
دیـــدار کـــرد. در ایـــن دیـــدار احســـان ســـیاح مدیـــر امـــور ضمـــن تبریـــک 
هـــا  دهیـــاری  مطالبـــات  وصـــول  خصـــوص  در  همـــکاری  ختایـــی  بـــه 

ــد . ــتار شـ ــته را خواسـ ــن وابسـ ــا و اماکـ ــداری هـ ،بخشـ

انشـــعابات و شـــبکه توزیـــع آب بخـــش بـــاال والیـــت باخـــرز 
نوســـازی مـــی شـــود

ــاران،  ــت و دهیـ ــاال والیـ ــدار بـ ــا بخشـ ــرز بـ ــور باخـ ــر امـ ــه مدیـ  در جلسـ
ایـــن  اصـــالح و اســـتاندارد ســـازی انشـــعابات و شـــبکه توزیـــع آب 
منطقـــه در دســـتور کار قـــرار گرفـــت. در ایـــن جلســـه بخشـــدار بخـــش 
باالوالیـــت باخـــرز در خصـــوص اصـــالح ،بازســـازی شـــبکه و انشـــعاب 

ــرد. ــی کـ ــالم آمادگـ اعـ

شهرســـتان باخـــرز باالتریـــن آمارجامعـــه تحـــت پوشـــش 
ــت آورد  ــوی را بدسـ ــان رضـ ــتایی در خراسـ آب روسـ

روســـتاهای  98درصـــد  گفـــت:  باخـــرز  فاضـــالب  و  آب  مدیرامـــور 
. دارنـــد  قـــرار  آبرســـانی  خدمـــات  پوشـــش  تحـــت  شهرســـتان 

باالتریـــن  حیـــث،  ایـــن  باخـــرزاز  افـــزود:  حصـــاری  ســـیاح  احســـان   
آمارجامعـــه تحـــت پوشـــش روســـتایی در خراســـان رضـــوی را بـــه خـــود 
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اختصـــاص داده اســـت.
ـــو"  ـــان اینکـــه 100درصـــد جمعیـــت دو شـــهر "باخـــرز" و "قلعـــه ن ـــا بی وی ب
و 98درصـــد روســـتاهای شهرســـتان از خدمـــات آب شـــرب پایـــدار 
برخوردارهســـتند ، بـــه 51روســـتای شهرســـتان اشـــاره کـــرد واظهـــار 
ــتند و  ــع آب هسـ ــبکه توزیـ ــتای دارای شـ ــداد 50روسـ داشـــت: از تعـ
تنهـــا روســـتای "نقـــاره خانه"تحـــت پوشـــش نیســـت کـــه بـــا تاکیـــد مدیـــر 
عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی و پیگیـــری هـــای انجـــام شـــده پیـــش بینـــی 
مـــی شـــود ایـــن روســـتا هـــم ظـــرف یـــک ســـال آینـــده از آب شـــرب 

پایـــدار بهـــره منـــد گـــردد.
روســـتاهای  آب  تولیـــد  منابـــع  از  توجهـــی  قابـــل  درصـــد  ســـیاح 
شهرســـتان باخـــرز را چشـــمه و قنـــات و در مرحلـــه بعـــد چـــاه اعـــالم کـــرد 
و یادآورشـــد:آب شـــرب مـــورد نیـــاز 12 هـــزار مشـــترک روســـتایی و 
پنـــج هـــزار مشـــترک شـــهری در شهرســـتان باخـــرز از ایـــن منابـــع تامیـــن 

مـــی شـــود. 
وی از برنامـــه امـــور باخـــرز بـــرای حفاظـــت از خطـــوط انتقـــال آب در 
برابـــر ســـیالب خبـــر داد و ســـاخت مخـــزن ذخیـــره آب بـــرای روســـتاهای 
بـــا ظرفیـــت کـــم را ازدیگـــر اهـــداف آبفـــا باخـــرز در ســـال جـــاری دانســـت 
وخاطـــر نشـــان کـــرد:  امورآبفـــا باخـــرز از ابتـــدای اجـــرای طـــرح یکپارچـــه 
ســـازی بـــا اقدامـــات جهـــادی و انقالبـــی ضمـــن اصـــالح هفـــت کیلومتـــر 
داده  ارتقـــاء  را  روســـتاها  بـــه  آبرســـانی  وضعیـــت   ، توزیـــع   شـــبکه 

است.

بجستان   

بررســـی مشـــکالت آب روســـتائیان توســـط نماینـــده مـــردم 
بجستان

ده گردشـــی  اکبرنیـــا مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب بجســـتان بـــه همـــراه  
ــن ده  ــد . در ایـ ــام شـ ــتان  انجـ ــاد و بجسـ ــردم گنابـ ــده مـ ــی نماینـ صفایـ
گردشـــی از روســـتاهای تحـــت پوشـــش امـــور )خارفیروزی،حســـین 

آبـــاد و سوســـناری(و روســـتا هـــای غیـــر تحـــت پوشـــش )حجـــت آبـــاد ،آب 
ــه عمـــل آمـــد و  مشـــکالت اهالـــی  ــد بـ باریک،تلخاونـــدو چـــکاب (بازدیـ

بررســـی شـــد.

ضـــد عفونـــی جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــیرین در 
بجســـتان

بـــا توجـــه بـــه افزایـــش آمـــار مبتالیـــان بـــه بیمـــاری کرونـــا ، همـــکاران 
امـــور آب و فاضـــالب بجســـتان اقـــدام بـــه ضـــد عفونـــی و شســـت و 
شـــوی تمامـــی جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــیرین در شـــهر بجســـتان 

ــد. کردنـ

تایباد   

آغـــاز اصـــالح و تعویـــض شـــبکه فرســـوده توزیـــع آب 
روســـتای پشـــته تایبـــاد

مدیرامـــور آبفـــای تایبـــاد  بازســـازی خطـــوط فرســـوده شـــبکه توزیـــع را 
یکـــی از اولویت هـــای مهـــم در حـــوزه بهـــره بـــرداری برشـــمرد .محمـــد 
امیـــن بابـــا غیبـــی گفـــت : بـــه منظـــور جلوگیـــری از هـــدر رفـــت آب ، 
خـــارج نمـــودن خطـــوط فلـــزی فرســـوده ، تقویـــت فشـــار آب و رضایـــت 

همشـــهریان عملیـــات اجرائـــی تعویـــض و یازســـازی  700 متـــر از خطـــوط 
فرســـوده شـــبکه توزیـــع روســـتای پشـــته از توابـــع شهرســـتان تایبـــاد 

توســـط ایـــن امـــور آغـــاز شـــد .

شرکت همکاران امور تایباد در مسابقات ورزشی

ـــه دفـــاع مقـــدس یـــک دوره مســـابقات  ـــه مناســـبت گرامیداشـــت هفت ب
تیرانـــدازی و دارت ویـــژه کارکنـــان و بســـیجیان بـــا حضـــور همـــکاران 
امـــور آبفـــای شهرســـتان تایبـــاد در محـــل ســـالن تیرانـــدازی انتظامـــی  
بـــه همـــت اداره ورزش و جوانـــان و ســـپاه ناحیـــه مقاومـــت بســـیج 
شهرســـتان برگـــزار شـــد.دراین مســـابقات کـــه در طـــول هفتـــه دفـــاع 
مقـــدس در دو بخـــش بانـــوان و آقایـــان برگـــزار شـــد ، شـــرکت کننـــدگان 
ـــا هـــم بـــه رقابـــت پرداختنـــد .شـــایان ذکـــر اســـت بعـــد از  در دو گـــروه ب
بررســـی نتایـــج بـــه نفـــرات برتـــر در پایـــان هفتـــه دفـــاع مقـــدس هدایـــای 

ـــود اهـــدا  شـــد. ـــه رســـم یادب ب

همچنیـــن یـــک دوره مســـابقات طنـــاب کشـــی بیـــن همـــکارن امـــور آبفـــای 
ــزار شـــد.مدیر  ــتان برگـ ــی ایـــن شهرسـ ــالن ورزشـ ــاد در محـــل سـ تایبـ
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ـــاد ضمـــن گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع مقـــدس مطالبـــی  امـــور آبفـــای تایب
در بـــاره  اهمیـــت ورزش در ســـالم ســـازی جامعـــه بیـــان کـــرد.

برگزاری جشن دانش آموزی آب در تایباد

در  آب  واژه  نخســـتین  فراگیـــری  جشـــنواره  شـــروع  بـــا  همزمـــان 
ـــی دبســـتان  ـــا حضـــور دانـــش آمـــوزان کالس اول مـــدارس ، جشـــن آب ب
ـــا همـــت  دکتـــر شـــریعتی شهرســـتان تایبـــاد برگـــزار شـــد.این مراســـم ب
و تـــالش ســـرکار خانـــم ســـلیمانی آمـــوزگار کالس اول  ایـــن مدرســـه و بـــا 
رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی و بـــدون پذیرایـــی برگزارشـــد .ایـــن 
معلـــم کالس اولـــی گفـــت : دانش آمـــوزان بهتریـــن مروجـــان فرهنـــگ 
بهینـــه مصـــرف آب در خانـــواده هـــا هســـتند و می تواننـــد بـــا دریافـــت 
آمـــوزش  اصـــالح الگـــوی مصـــرف آب ، آن را بـــه خانواده هـــا منتقـــل 

کننـــد.
ایـــن آمـــوزگار خـــالق افـــزود  : دانـــش آمـــوزان مـــی تواننـــد بـــه عنـــوان 
ســـفیران آب در مســـیر کاهـــش هدررفـــت آب نقـــش بســـزایی در 

ــا کننـــد. مدرســـه و منـــازل ایفـ

دوچرخـــه ســـواری همـــکاران آبفـــا تایبـــاد بمناســـبت 
شکســـت حصـــر آبـــادان

همزمـــان بـــا هفتـــه ی دفـــاع مقـــدس و  شکســـت حصـــر آبـــادان همـــکاران 
آبفـــا تایبـــاد در یـــک مســـابقه دوســـتانه مســـیر گلـــزار شـــهدا ایـــن شـــهر 
ــای  ــور آبفـ ــر امـ ــی مدیـ ــا غیبـ ــن بابـ ــد امیـ ــور را رکاب زدند.محمـ ــا  امـ تـ
تایبـــاد گفـــت : ســـالمتی و نشـــاط کارکنـــان در زندگـــی شـــخصی و کاری 
ــتا تـــالش کردیـــم کـــه امکانـــات  ــر اســـت و در همیـــن راسـ ــیار مؤثـ بسـ

اولیـــه ورزش را بـــرای همـــکاران مهیـــا کنیـــم.

قطـــع 19 فقـــره انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب در شهرســـتان 
تایبـــاد

مدیـــر امـــور آب وفاضـــالب شهرســـتان تایبـــاد از شناســـایی و جمـــع آوری 
انشـــعابات غیرمجـــاز آب در ایـــن شهرســـتان و برخـــورد بـــا متخلفـــان در 

راســـتای محقـــق شـــدن عدالـــت اجتماعـــی خبـــر داد .
محمـــد امیـــن بابـــا غیبـــی بـــا اشـــاره بـــه راه انـــدازی  اكیـــپ هـــای شناســـایی 
و قطـــع انشـــعابات غیرمجـــاز در شـــهرها و روســـتاهای شهرســـتان افـــزود:  
ـــاز  ـــره انشـــعاب غیرمج ـــون بیـــش از 19  فق ـــاری تاكن ـــدای ســـال ج از ابت
در شهرســـتان شناســـایی و قطـــع شـــده اســـت.وی بـــا تاکیـــد بـــر تـــداوم 
ــا برخـــورد  ــرد : بـ ــح كـ ــاز آب تصریـ ــعابات غیرمجـ ــع انشـ ــایی و قطـ شناسـ
جـــدی بـــا انشـــعابات غیرمجـــاز ،  بخشـــی از مشـــكل كـــم آبـــی مرتفـــع 

می شـــود.

و  شـــهرها  در  آب  انشـــعاب  فقـــره   706 واگـــذاری 
تایبـــاد شهرســـتان  روســـتاهای 

مدیـــر امـــور آبفـــای شهرســـتان تایبـــاد گفـــت: از ابتـــدای ســـال جـــاری 
و  تابعـــه  شـــهرهای  و  تایبـــاد  در  آب  انشـــعاب  فقـــره   706 تاکنـــون 

روســـتاهای تحـــت پوشـــش واگـــذار شـــده اســـت.
محمـــد امیـــن بابـــا غیبـــی : از ایـــن تعـــداد 706  فقـــره در شـــهرهای 
تایبـــاد  ، مشـــهدریزه  ، کاریـــز  و ربـــاط ســـنگ  و  روســـتاها  تابعـــه فـــروش 
رفتـــه کـــه439  فقـــره  نصـــب شـــده و مابقـــی در دســـت اقـــدام اســـت.
ـــر عهـــده مشـــتری مـــی باشـــد  ،  ـــوازم نصـــب ب ـــا بیـــان اینکـــه تهیـــه ل وی ب

ـــا فـــروش را  علـــت اصلـــی کاهـــش آمـــار نصـــب انشـــعابات در مقایســـه ب
ـــرد . ـــازار اعـــالم ک ، نوســـان قیمـــت هـــا در ب

انتصاب فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امور تایباد
مقاومـــت  پایـــگاه   فرمانـــده   
امـــور  حســـینی  شـــهید  بســـیج 
تایبـــاد  شهرســـتان  آبفـــای 

شـــد.  معرفـــی 
ابراهیـــم  پاســـدار  ســـرهنگ 
بیـــدل فرمانـــده ناحیـــه مقاومـــت 
ـــاد  بســـیج ســـپاه شهرســـتان تایب
طـــی حکمـــی   مهـــدی شـــامیاتی از 
کارکنـــان  آبفـــای تایبـــاد را بـــه 
عنـــوان فرمانـــده پایـــگاه بســـیج 
امـــور  ایـــن  حســـینی  شـــهید 

منصـــوب کـــرد .

تاکیـــد معـــاون آبفـــا خراســـان رضـــوی برمشـــارکت مـــردم 
ـــالب ـــای آب و فاض ـــروژه ه ـــرای پ در اج

 معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه فاضـــالب شـــرکت آب و فاضـــالب 
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خراســـان رضـــوی گفـــت:: مشـــارکت مـــردم در اجـــرای طـــرح هـــای آب 
و فاضـــالب بســـیاری از مشـــکالت ایـــن حـــوزه را برطـــرف مـــی کنـــد . 
محمدســـهرابی در نشســـت بـــا شـــهردار و شـــورای شـــهر تایبـــاد  بـــر 
ـــن شـــهر را ضـــروری  ـــرای ای ـــه ب ـــه خان ضـــرورت پیگیـــری احـــداث تصفی
ــتفاده  ــاب فاضـــالب مناســـب بـــرای اسـ ــار داشـــت: پسـ دانســـت و اظهـ
در زمیـــن هـــای کشـــاورزی نیســـت و بایـــد در ایـــن خصـــوص مدیریـــت 
شـــود .بـــه گفتـــه وی نیـــاز مـــا بـــه آب مـــی طلبـــد تـــا ایـــن تصفیـــه خانـــه 
هـــر چـــه زودتـــر احـــداث شـــود .محمـــد خـــدادادی نائـــب رئیـــس شـــورای 
شـــهر تایبـــاد هـــم  بیـــان کـــرد : درآمدهـــای کاذب ســـبب شـــده ســـرمایه 
گـــذاران در حـــوزه هـــای دیگـــر ســـرمایه گـــذاری کننـــد و متاســـفانه 
طـــرح هایـــی کـــه ســـود آنهـــا بـــرای ســـال هـــای آینـــده اســـت خیلـــی مـــورد 
اســـتقبال واقـــع نمـــی شـــود .وی  بـــر فرهنـــگ ســـازی  در ایـــن خصـــوص 
تاکیـــد کـــرد و اظهـــار داشـــت: جامعـــه بایـــد بیـــش از پیـــش بـــا اهمیـــت و 
ضـــرورت حفـــظ منابـــع آب  آشـــنا شـــود .در ادامـــه ایـــوب سیدالحســـینی 
شـــهردار تایبـــاد گفـــت : مرمـــت آســـفالت و روکـــش بـــرای شـــهرداری 
هزینـــه هـــای گزافـــی دارد.وی خاطـــر نشـــان کـــرد: حفـــر چـــاه بـــا توجـــه 
بـــه مـــرز دوغـــارون جهـــت تامیـــن آب غیـــر شـــرب راننـــدگان بســـیار 

حائـــز اهمیـــت اســـت .

تربت جام   

200 خانـــوار روســـتای تقـــی آبـــاد شهرســـتان تربـــت جـــام 
از آب شـــرب بهداشـــتی بهـــره منـــد شـــدند

 بـــا حضـــور فرمانـــدار  و مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب تربـــت جـــام آییـــن 
ــاد  ــی آبـ ــتای تقـ ــرب روسـ ــاه آب شـ ــز چـ ــر و تجهیـ ــرداری از حفـ ــره بـ بهـ
ایـــن شهرســـتان آغـــاز شـــد .ایـــن پـــروژه بـــه همـــت و مشـــارکت بنیـــاد 
فرهنگـــی و نیکـــوکاری حـــاج اکبـــر ابراهیمـــی اجـــرا شـــد و 200 خانـــوار 
روســـتایی  بـــا جمعیـــت 800 نفـــر از آب شـــرب بهداشـــتی بهـــره منـــد 
شـــدند .ایـــن پـــروژه کـــه شـــامل حفـــر و تجهیـــز یـــک حلقـــه چـــاه عمیـــق 
ــاه و بازســـازی و رنـــگ  ــاژ و ویدیـــو متـــری ســـاختمان چـ ، آزمایـــش پمپـ

بـــا اعتبـــار  آمیـــزی مخـــزن ذخیـــره هوایـــی 40 متـــر مکعبـــی اســـت 
6 میلیـــارد ریـــال اجـــرا شـــد .در پایـــان مراســـم از زحمـــات محســـن 
عبداللهـــی  مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان تربـــت جـــام بـــا اهـــداء 
لـــوح  از طـــرف امـــام جمعـــه نصرآبـــاد و فرمانـــدار شهرســـتان تربـــت جـــام 

تقدیـــر بعمـــل آمـــد.

برگـــزاری اولیـــن گـــرد همایـــی مدیـــران و مســـئوالن 
مشـــترکین منطقـــه 3 آبفـــا درتربـــت جـــام

اولیـــن گردهمایـــی مدیـــران آب و فاضـــالب و مســـئولین مشـــترکین 
منطقـــه 3 شهرســـتان هـــای ســـرخس – فریمـــان – تایبـــاد – باخـــرز و 
صالـــح آبـــاد در تربـــت جـــام  برگـــزار شـــد.مدیرو مســـئول مشـــترکین 
آبفـــا تربـــت جـــام در ایـــن نشســـت گزارشـــی از عملکـــرد شـــش مـــاه را 
ارائـــه دادنـــد در ادامـــه  معـــاون خدمـــات مشـــترکین و درآمـــد آبفـــا 
خراســـان رضـــوی ضمـــن  تبییـــن راهبردهـــای یکپارچـــه ســـازی شـــرکت 
هـــای آب و فاضـــالب شـــهری بـــر ضـــرورت توجـــه جـــدی بـــه حـــوزه خدمـــات 
ــی  ــائل اجتماعـ ــه مسـ ــه بـ ــلطانی توجـ ــد سـ ــد کرد.محمـ ــترکین تاکیـ مشـ
و مـــراودات مردمـــی ، اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای تخصصـــی، فنـــی و 
تجهیزاتـــی موجـــود در شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب اســـتانی، خدمـــات 
رســـانی و برخـــورد صحیـــح بـــا اربـــاب رجـــوع را یکـــی از اولویـــت هـــای 
ـــر درآمـــد ، وصـــول  ـــر نظـــارت ب کاری دانســـت .در ادامـــه مدیـــران دفات
مطالبـــات ، خدمـــات مشـــترکین و درآمـــد و تعرفـــه هـــا بـــه پرســـش هـــای 

حاضـــران پاســـخ دادنـــد.

مشـــکل آب شـــرب 5 روســـتا در خراســـان رضـــوی  بـــه 
همـــت یـــک بنیـــاد خیریـــه رفـــع شـــد

مشـــکل آب شـــرب 5 روســـتا بـــا چهـــار هـــزار نفـــر جمعیـــت در شهرســـتان 
تربـــت جـــام بـــه همـــت بنیـــاد خیریـــه حـــاج اکبـــر ابراهیمـــی رفـــع شـــد. 

ــن  ــه گفت:ایـ ــن رابطـ ــام در همیـ ــت جـ ــالب تربـ ــور آب و فاضـ ــر امـ مدیـ
بنیـــاد تاکنـــون ســـه پـــروژه آبرســـانی روســـتایی در شهرســـتان تربـــت 

ــروژه بـــزرگ هـــم در دســـت اقـــدام  ــرده اســـت و یـــک پـ ــرا کـ ــام اجـ جـ
دارد.

آتـــش  ســـنگ  روســـتای  اول   پـــروژه  افـــزود:  عبداللهـــی  محســـن 
بـــا 100خانـــوار و 350نفـــر جمعیـــت وپـــروژه دوم ســـه روســـتا بـــا 

کـــرد. آبرســـانی  را  جمعیـــت  نفـــر  هـــزار  ســـه  700خانـــوارو 
ــوارو  ــا 200خانـ ــاد بـ ــی آبـ ــتای تقـ ــز روسـ ــوم نیـ ــروژه سـ ــرای پـ ــا اجـ وبـ
650نفـــر جمعیـــت از آب شـــرب پایـــدار برخوردارخواهـــد شـــد.

وی اعتبـــار صـــرف شـــده در اجـــرای ایـــن ســـه پـــروژه را 17 میلیـــارد ریال 
ـــه آغـــاز پـــروژه آبرســـانی بـــه هشـــت روســـتای  ـــا اشـــاره ب اعـــالم کـــرد و ب
ـــاد یادآورشـــد: در  ـــن بنی ـــه همـــت ای ـــب دو فـــاز ب دهســـتان جـــام در قال

هـــر فـــاز ایـــن پـــروژه چهـــار روســـتا آبرســـانی مـــی شـــوند.
ـــا بیـــان اینکـــه 70درصـــد فـــاز اول ایـــن پـــروژه اجـــرا شـــده اســـت  وی ب
ـــار هـــزار نفـــر جمعیـــت  ـــا چه ـــوار ب ـــه هـــزار خان ادامـــه داد: در ایـــن مرحل

تحـــت پوشـــش قـــرار مـــی گیرنـــد.
عبداللهـــی اعتبـــار اجـــرای فـــازاول ایـــن پـــروژه را 100میلیاردریـــال 
بـــرآورد کـــرد کـــه تاکنـــون 75میلیاردریـــال هزینـــه در برداشـــته اســـت.

جغتای   

روســـتای 800نفـــری منیـــدر شهرســـتان جغتـــای از آب 
شـــرب برخـــوردار شـــد
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مدیرامـــور آب و فاضـــالب جغتـــای از اجـــرای شـــبکه توزیـــع آب روســـتای 
منیـــدر ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.

ــا خودیـــاری و بخشـــی هـــم بـــه  علـــی یعقوبـــی  بخشـــی از ایـــن پـــروژه بـ
ــامل ســـه هـــزار  صـــورت پیمانـــکاری اجـــرا شـــد.وی ایـــن پـــروژه را شـ
ــه  ــعابات بـ ــب انشـ ــازی و نصـ ــورد نوسـ ــذاری ، 90 مـ ــه گـ ــر لولـ ــر متـ متـ
صـــورت خودیـــاری و ســـاخت ســـه بـــاب حوضچـــه شـــیرآالت ، اجـــرای 
500 متـــر لولـــه گـــذاری بـــا لولـــه 160 پلـــی اتیلـــن ونصـــب 6 عـــدد 
شـــیر فلکـــه در قالـــب واگـــذاری بـــه پیمانـــکار اجـــرا شد.روســـتای 
ـــه  55 کیلومتـــری مرکـــز شهرســـتان واقـــع   کوهســـتای منیـــدر در فاصل

است.

چناران   

تحویـــل روســـتاهای تحـــت پوشـــش چنـــاران بـــه امـــور 
ــار گلبهـ

روســـتاهای تحـــت پوشـــش آبفـــای چنـــاران تفکیـــک و بخـــش مربـــوط بـــه 
شـــهر گلبهـــار بـــه امـــور آبفـــای گلبهـــار تحویـــل داده شـــد .

ایـــن تحویـــل گیـــری در جلســـه ای بـــا حضـــور محمـــد عبـــاس زاده معـــاون 
ــع  ــر منابـ ــر دفتـ ــوذن مدیـ ــا مـ ــات ،  محمودرضـ ــانی و تحقیقـ ــع انسـ منابـ
انســـانی ، محمـــد ســـلطانی معـــاون مشـــترکین و درآمـــد ، مهـــدی جهـــان 
طلـــب معاونـــان بهـــره بـــرداری و توســـعه آب و فاضـــالب  ، مســـعود 
ـــر آبفـــای گلبهـــار  ـــاران ومصطفـــی محمـــدی مدی ـــر آبفـــای چن ـــد مدی افرون

انجـــام شـــد.

خلیل آباد   

مشـــکل کـــم آبـــی خلیـــل آبـــاد بـــرای چنـــد ســـال رفـــع 
مـــی شـــود

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی بـــا فرمانـــدار 
خلیـــل آبـــاد و نماینـــده مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـالمی دیـــدار 

ــور آب وفاضـــالب  ــط عمومـــی امـ ــه گـــزارش روابـ ــرد. بـ ــو کـ و گفـــت و گـ
ــان  ــاد مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراسـ ــتان خلیـــل آبـ شهرسـ
رضـــوی در ایـــن دیـــدار گفـــت: مشـــکل کـــم آبـــی خلیـــل آبـــاد  بـــا حفـــر 
یـــک حلقـــه چـــاه بـــرای چنـــد ســـال رفـــع مـــی شود.ســـید ابراهیـــم علـــوی 
افـــزود: ایـــن چـــاه تـــا دهـــه فجـــر امســـال حفـــر ، تجهیـــز و بـــه بهـــره 
بـــرداری مـــی رســـد.به گفتـــه وی بـــا توجـــه بـــه مشـــکالت وکمبودهـــای 
آب شـــرب در خلیـــل آبـــاد در ســـال جـــاری نیـــز یـــک حلقـــه چـــاه حفـــر و 
وارد مـــدار شـــد.علوی بـــه طـــرح هـــای عمرانـــی حـــوزه آب خلیـــل آبـــاد 
اشـــاره کـــرد  و از صـــرف 30میلیـــارد ریـــال اعتبـــار بـــرای اجـــرای مجتمـــع 
آبرســـانی در دســـت احـــداث بـــرکال ایـــن شهرســـتان بـــا 20کیلومتـــر 
ــهر  ــه شـ ــع کـ ــن مجتمـ ــرد: ایـ ــان کـ ــر نشـ ــرداد.وی خاطـ ــال خبـ ــط انتقـ خـ
ــاد و پنـــج روســـتای شهرســـتان را پوشـــش مـــی دهـــد  دهـــه  خلیـــل آبـ
فجـــر امســـال افتتـــاح خواهـــد شـــد. ابراهیـــم قاســـم پـــور، فرمانـــدار 
ـــن آب  ـــود آب شهرســـتان و تامی ـــر رفـــع مشـــکل کمب ـــاد هـــم  ب ـــل آب خلی
گلخانـــه هـــا ومجتمـــع هـــای گلخانـــه ای تاکیـــد کـــرد وحجـــت االســـالم نیـــک 
بیـــن نماینـــده مـــردم شهرســـتان  هـــم خواســـتار رفـــع مشـــکالت آبـــی 
روســـتای پرجمعیـــت مـــزده شـــد کـــه مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا اســـتان 
ـــر  ـــه پیگیـــری موضـــوع  قـــول مســـاعد داد. محمـــد کاظمـــی مدی نســـبت ب
ـــه  24 هـــزار مشـــترک  ـــا اشـــاره ب ـــاد نیزب ـــل آب ـــور آب و فاضـــالب خلی ام
تحـــت پوشـــش اظهارامیـــدواری کـــرد بـــا تکمیـــل پـــروژه هـــای در دســـت 
اقـــدام مشـــکل کمبـــود آب مشـــترکان در پیـــک مصـــرف  تابســـتان رفـــع 

شـــود.

بازدید سرزده فرماندار از امورخلیل آباد
 فرمانـــدار خلیـــل آبـــاد از امـــور آب وفاضـــالب شهرســـتان خلیـــل آبـــاد 
بـــه طـــور ســـرزده بازدیـــد کرد.بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی  امـــور آب 
وفاضـــالب شهرســـتان خلیـــل آبـــاد دکتـــر قاســـم پـــور در ایـــن بازدیـــد 
نحـــوه ارائـــه خدمـــات بـــه شـــهروندان را مشـــاهده  و بـــا تعـــدادی از 
مراجعـــان گفتگـــو کـــرد. وی همچنیـــن درنشســـت بـــا مدیرامـــور خلیـــل 
ــاد از تـــالش همـــکاران در تامیـــن آب شـــرب شـــهرها و روســـتاهای  آبـ

شهرســـتان و پاســـخگویی مناســـب بـــه اربـــاب رجـــوع قدردانـــی کـــرد.

کســـب رتبـــه اول اســـتانی مســـابقات قرآنـــی توســـط 
همـــکار امـــور خلیـــل آبـــاد

احمـــد عزمـــی همکارشـــاغل درواحـــد کنتـــرل کیفـــی ومســـئول روابـــط 
عمومـــی وفرهنگـــی  امـــور آبفـــای خلیـــل آبـــاد، مقـــام اول مســـابقات 
قرائـــت قـــرآن را درســـیزدهمین دوره مســـابقات قرآنـــی وزارت نیـــرو 
در اســـتان خراســـان رضـــوی  کســـب کـــرد وبـــه مرحلـــه کشـــوری راه 

یافـــت.

خواف   

تعویض الکتروپمپ چاه شماره دو شهر خواف
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تعویـــض  از  خـــواف  شهرســـتان  فاضـــالب  و  آب  امـــور  مدیـــر 
الکتروپمـــپ384 کیلووات10طبقـــه چـــاه شـــماره دو ایـــن شـــهر خبـــر 
داد.جـــواد ســـاالری  افـــزود: بـــه علـــت ســـوختن الکتروپمـــپ، آب برخـــی 
از مناطـــق شـــهر خـــواف دچـــار افـــت فشـــار شـــد.وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
ــا دریافـــت  ــرد: بـ ــان کـ ــود، بیـ ــرق بـ ــانات بـ ــوختگی پمـــپ نوسـ علـــت سـ
گـــزارش تیـــم اتفاقـــات آبفـــای شهرســـتان خـــواف  در محـــل حاضـــر  و 

ظـــرف 5 ســـاعت الکتروپمـــپ معیـــوب را تعویـــض کردنـــد.

خوشاب   

آغاز عملیات جابجایی چاه شماره 2 سلطان آباد

 بـــه دلیـــل کاهـــش شـــدید آبدهـــی چـــاه آب شـــرب شـــماره 2 ســـلطان 
ــاز شـــد.امید مـــی رود بـــا حفـــر و  ــن منبـــع آبـــی  آغـ ــاد، جابجایـــی ایـ آبـ
بهربـــرداری از ایـــن چـــاه مشـــکل کمبـــود آب شـــرب  مشـــترکین شـــهر 

ســـلطان آبـــاد رفـــع شـــود.

بررســـی مشـــکالت آبرســـانی روســـتای نـــوده انقـــالب 
خوشـــاب شهرســـتان 

 جلســـه بررســـی مشـــکالت آبرســـانی خیابـــان امـــام رضـــا روســـتای نـــوده 

انقـــالب شهرســـتان خوشـــاب  برگـــزار شـــد.
جعفـــر اســـماعیلی نیـــا سرپرســـت  امـــور آبفـــای شهرســـتان در ایـــن 
نشســـت اظهارداشـــت: بـــه دلیـــل فرســـودگی لولـــه  و اتفاقـــات بـــاال  
حـــدود 500 متـــر از مســـیر  شـــبکه توزیـــع  خیابـــان امـــام رضـــا )ع(  
ظـــرف یـــک مـــاه  بـــا همـــکاری آبفـــای شهرســـتان، بخشـــداری، شـــورای 
ــد.  ــد شـ ــازی  خواهـ ــوده انقـــالب بهسـ ــتای نـ ــاری روسـ اســـالمی  و دهیـ

رشتخوار   

نقشـــه بـــرداری امـــالک و تاسیســـات آبفـــای شهرســـتان 
رشـــتخوار

عملیـــات نقشـــه بـــرداری و تهیـــه نقشـــه هـــای کاداســـتر از تاسیســـات 
آبرســـانی امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان رشـــتخوار انجـــام شـــد.

ــه  ــاره بـ ــن اشـ ــتخوار ضمـ ــای رشـ ــت آبفـ ــی سرپرسـ ــواد نجفـ ــد جـ محمـ
نامـــه دفتـــر حقوقـــی تحصیـــل و تملـــک اراضـــی شـــرکت آب و فاضـــالب 
خراســـان رضـــوی در خصـــوص جانمائـــی و تهیـــه نقشـــه هـــای کاداســـتر 
پیگیـــری  بـــا  گفـــت:  رشـــتخوار  شهرســـتان  آبرســـانی  تاسیســـات 
بعمـــل آمـــده و هماهنگـــی بـــا دفتـــر ثبـــت اســـناد و امـــالک شهرســـتان 
رشـــتخوار نقشـــه بـــرداری از تاسیســـات محصـــور در دســـتور کار ایـــن 
امـــور قـــرار گرفـــت کـــه در گام اول نقشـــه هـــای مربوطـــه تهیـــه و بـــرای 
اقدامـــات بعـــدی تحویـــل اداره ثبـــت و اســـناد شهرســـتان رشـــتخوار 

شـــد.

تهاتر مطالبات امور رشتخوار با شهرداری
40 درصـــد از مطالبـــات امـــور آب و فاضـــالب  رشـــتخوار و شـــهرداری 

ایـــن شـــهر تهاتـــر شـــد.
سرپرســـت آبفـــای رشـــتخوار گفـــت: بـــا توجـــه بـــه افزایـــش بدهـــی 
شـــهرداری رشـــتخوار 40 درصـــد ازحســـاب هـــای فـــی مابیـــن ایـــن امـــور 
بـــا شـــهرداری بـــه مبلـــغ 440 میلیـــون ریـــال در شـــش ماهـــه اول ســـال 

جـــاری تهاترشـــد.

محمدجـــواد نجفـــی افـــزود:آب بهـــای انشـــعابات فضـــای ســـبز و اماکـــن 
ـــا مطالبـــات شـــهرداری از آبفـــای رشـــتخوار بابـــت حفـــاری و  شـــهرداری ب

ـــر شـــد. ـــر و آســـفالت تهات ـــب معاب تخری

سرپرست امور رشتخواراعالم کرد:

70 هـــزار راس دام روســـتایی عامـــل کمبـــود آب شـــرب 
ـــتخوار ـــتان رش در شهرس

در  دام  راس  هـــزار   70 داری  نگـــه  رشـــتخوار  امـــور  سرپرســـت 
در  شـــرب  آب  کمبـــود  عامـــل  را  روســـتایی  مســـکونی  واحدهـــای 

دانســـت. شهرســـتان 
محمدجـــواد نجفـــی بـــا اشـــاره بـــه اجـــاره چـــاه از بخـــش خصوصـــی بـــرای 
تامیـــن آب مشـــترکان بـــر  جداســـازی آب شـــرب از دام  تاکیـــد کـــرد.
وی منابـــع تامیـــن آب شـــرب شهرســـتان رشـــتخوار را 22 حلقـــه چـــاه در 
روســـتاها و 5 حلقـــه چـــاه در شـــهرهای رشـــتخوار و جنـــگل اعـــالم کـــرد

وی افـــزود: در ســـال جـــاری بـــه دلیـــل شـــیوع بیمـــاری کرونـــا مصـــرف 
آب تـــا 25درصـــد افزایـــش داشـــت کـــه همیـــن امـــر موجـــب بـــروز 

ــد. ــتاها شـ ــاری در روسـ ــم فشـ ــی و کـ ــم آبـ ــکالت کـ مشـ
ــه  ــن برنامـ ــتان را از مهمتریـ ــاه در شهرسـ ــه چـ ــر شـــش حلقـ ــی حفـ نجفـ
هـــای ســـال آینـــده برشـــمرد و خواســـتار اســـتفاده  از ظرفیـــت معـــادن 
منطقـــه در اجـــرای پـــروژه هـــای آبرســـانی شـــد وبیـــان کـــرد درصـــورت 
عملـــی نشـــدن ایـــن برنامـــه هـــا شهرســـتان رشـــتخواردر ســـال آینـــده بـــا 

ـــی مواجـــه خواهـــد شـــد. ـــم آب بحـــران ک

زاوه   

ــتان  ــاق شهرسـ ــتای سـ ــرب روسـ ــود آب شـ ــکل کمبـ مشـ
زاوه مشـــخص شـــد

بـــا هـــدف بررســـی و پیگیـــری و رفـــع مشـــکل کمبـــود آب شـــرب  روســـتای 
ســـاق شهرســـتان زاوه جلســـه مشـــترکی در محـــل بخشـــداری ســـلیمان، 
ـــام  ـــرداری، بخشـــدار و ام ـــره ب ـــور و کارشناســـان به ـــر ام ـــا حضـــور مدی ب
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جمعـــه  ســـلیمان برگـــزار شـــد.
مدیـــر امـــور شهرســـتان در ایـــن نشســـت بیـــان داشـــت: ایـــن امـــور 
بـــه  بـــرای رفـــع مشـــکل آب شـــرب روســـتا  در دو مرحلـــه اقـــدام 
تعویـــض الکتروپمـــپ ایســـتگاه هـــای پمپـــاژ شـــماره 1 و 2 مجتمـــع ســـاق 
کرد.قاســـمی بـــا بیـــان اینکـــه  مشـــکل فنـــی در تأمیـــن آب وجـــود نـــدارد 
ــارف  ــتفاده از آب در مصـ ــاال و اسـ ــارف بـ ، دلیـــل بـــروز مشـــکل را مصـ
غیـــر شـــرب دانســـت و افـــزود: کمبـــود موجـــود  بـــا  توجـــه ویـــژه مـــردم و 

رعایـــت الگـــوی مصـــرف، حـــل  خواهـــد شـــد.

ــتان  ــیرخون شهرسـ ــع شـ ــانی مجتمـ ــروژه آبرسـ ــاز 4 پـ فـ
ــد ــی شـ زاوه عملیاتـ

مدیـــر آبفـــا زاوه بـــه همـــراه ناظـــر فنـــی و کارشـــناس بهـــره بـــرداری 
ــتان زاوه  ــیرخون شهرسـ ــع شـ ــانی مجتمـ ــروژه آبرسـ ــاز 4 پـ ــور از فـ امـ
بازدیـــد و از نزدیـــک رونـــد پیشـــرفت اجـــرای پـــروژه را مـــورد بررســـی 
قراردادند.ایـــن پـــروژه شـــامل احـــداث مخـــزن 200 متـــر مکعبـــی 
ــرو و اصـــالح  ــه - پطـ ــع چاقـ ــال مجتمـ ــط انتقـ ــرزو، اصـــالح خـ ــتای بـ روسـ
ــی  ــرزو مـ ــرو و بـ ــتاهای پطـ ــی روسـ ــع داخلـ ــبکه توزیـ ــانی شـ و بروزرسـ
ـــکات فنـــی و اســـتانداردهای الزم  ـــر رعایـــت ن باشـــد. در ایـــن بازدیـــد ب

در اجـــرای پـــروژه تأکیـــد شـــد.

داورزن   

ـــر شهرســـتان  ـــالح وبازســـازی مجتمـــع مه ـــروژه اص ـــاز پ آغ
داورزن

ـــروژه اصـــالح  ـــه دفـــاع مقـــدس ،کلنـــگ اجـــرای پ در دومیـــن روز از هفت
و بازســـازی  ایســـتگاه پمپـــاژ از عمـــودی بـــه شـــناور، محوطـــه ســـازی 
، ســـاخت دیـــوار ســـاحلی بـــرای محافظـــت از ســـیل و اجـــرا وترمیـــم 
حصارکشـــی  مجتمـــع مهـــر در  روســـتای مهـــر  شهرســـتان داورزن کـــه 
در ســـیل ســـهمگین 23فروردیـــن مـــاه خســـاراتی خـــورده بـــود طـــی 
مراســـمی بـــه زمیـــن زده شـــد.مدیرامور آب و فاضـــالب شهرســـتان  
داورزن   ایـــن مراســـم بـــا حضـــور امـــام جمعـــه ،فرماندار،مســـئولین 
ــای ادارت شهرســـتان در محـــل  نظامـــی و انتظامـــی و تعـــدادی از روسـ
ــارد  ــار میلیـ ــا چهـ ــزار شـــد گفـــت: ایـــن پـــروژه بـ ــر برگـ ــع مهـ ــاه مجتمـ چـ
ریـــال )400میلیـــون تومـــان( اعتبـــار طـــی دو مـــاه اجـــرا خواهـــد شـــد.به 
گفتـــه محمدرضـــا حقانـــی نســـب  چـــاه و پمپـــاژ مجتمـــع بـــه جهـــت عـــدم 
ـــا تـــالش همـــکاران امـــور بـــه صـــورت موقـــت  قطـــع آب پـــس از ســـیل ، ب
راه انـــدازی شـــد و در انتظـــار تامیـــن اعتبـــارو معرفـــی پیمانـــکار بـــود.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد:  ایـــن مجتمـــع بـــرای  پنـــج روســـتا و هـــزارو 300 
ـــا جمعیتـــی بالـــغ بـــر هـــزارو310 نفـــر  مشـــترک در قالـــب 780 خانـــوار ب

آب بهداشـــتی پایـــدار تولیـــد مـــی کنـــد.
همچنیـــن معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب شـــرکت آب و فاضـــالب 
خراســـان رضـــوی از پـــروژه هـــای در حـــال اجـــرا و اصـــالح و بازســـازی 
مجتمـــع مهـــر شـــهر داورزن بازدیـــد کرد.مهـــدی جهـــان طلـــب  بـــا حضـــور 
ــوردار  ــر برخـ ــتای غیـ ــانی روسـ ــروژه آبرسـ ــرای پـ ــد اجـ ــه رونـ در منطقـ
ــر را بررســـی کـــرد.در ایـــن  ــازی مجتمـــع مهـ ــاروق  و اصـــالح و بازسـ سـ
بازدیـــد مدیرامـــورآب و فاضـــالب شهرســـتان داورزن  هـــدف از اجـــرای 
ایـــن پـــروژه هـــا  را رفـــع مشـــکل  و عـــدم قطـــع آب شـــرب روســـتای مهـــر 
در مواقـــع ســـیالب  و تامیـــن آب روســـتاهای غیـــر برخـــوردار اعـــالم 
کرد.حقانـــی نســـب افـــزود: در فـــاز بعـــدی چهـــار روســـتای دیگـــر از 

ــامل  ــاز را شـ ــن فـ ــد. وی ایـ ــد شـ ــب برخوردارخواهنـ ــرب مناسـ آب شـ
ـــاب مخـــزن ذخیـــره و  ـــا کایـــف ، ســـاخت2 ب اجـــرای خـــط انتقـــال ســـاروق ت
احـــداث فشـــار شـــکن بتنـــی ، موتـــور خانـــه وحصارکشـــی  اعـــالم کـــرد کـــه 
ـــرداری  ـــره ب ـــه در برخواهـــد داشـــت.معاون به ـــال هزین ـــارد ری 45میلی
وتوســـعه آب شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی هـــم بـــا اشـــاره 
بـــه اهمیـــت درآمدهـــا ،  بـــه ارائـــه راهکارهـــا پرداخـــت و در خصـــوص 
ـــه بهـــره بـــرداری و هـــدر رفـــت آب ، وصـــول مطالبـــات  ـــوط ب مســـایل مرب

،بهداشـــت و... در شـــهر وروســـتاها چنـــد راهـــکار مطـــرح کـــرد.

شـــهرک امـــام علـــی )ع(داورزن از آب شـــرب برخـــوردار 
ـــد ش

ــام  ــهرک امـ ــت: شـ ــتان داورزن گفـ ــالب شهرسـ ــور آب وفاضـ ــر امـ مدیـ
علـــی )ع( ایـــن شـــهر از آب شـــرب برخـــوردار شـــد.وی گفـــت: شـــهرک 
امـــام علـــی )ع( ایـــن شهرســـتان بـــا رفـــع موانـــع ، باالخـــره بعـــد از گذشـــت  
ســـال هـــا بـــه شـــبکه توزیـــع ایـــن شهرســـتان متصـــل شـــد.محمدرضا 
حقانـــی نســـب افـــزود: :ایـــن شـــهرک بـــا همـــت وپیگیـــری فـــراوان ، 
دریافـــت مجـــوز از شـــهرداریو اجـــرای خـــط انتقـــال  و اتصـــال بـــه شـــبکه 
توزیـــع ،از آب شـــرب بهداشـــتی پایـــدار بهـــره منـــد شـــد.وی از آمادگـــی 
ایـــن امـــور بـــرای واگـــذاری انشـــعاب بـــه متقاضیـــان خبـــرداد و اظهـــار 
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داشـــت: بـــه دلیـــل نبـــود تاسیســـات زیربنایـــی آب  مالـــکان رغبتـــی 
بـــرای ســـکونت در ایـــن شـــهرک نداشـــتند.

اقدامات آبفا داورزن برای کمک به سیل زدگان

فرمانـــدار ، بخشـــدار ، مدیـــران و روســـای ادارت شهرســـتان داورزن ، 
مدیـــر آب منطقـــه ای وروســـای ادارات گاز و بنیـــاد مســـکن شهرســـتان 
ســـبزوار ازمناطـــق ســـیل زده و پیشـــرفت کار در روســـتای تخریـــب 

ـــد.  ـــد کردن شـــده بهانگـــر بازدی
در ایـــن بازدیـــد کـــه بـــا هـــدف بررســـی رونـــد پیشـــرفت طـــرح  جابجایـــی 
ـــی پاســـخ  ـــه پرســـش هـــای  اهال روســـتای بهانگـــر انجـــام شـــد مدیـــران ب

دادنـــد.
ندائـــی مســـئول روابـــط عمومـــی آب و فاضـــالب شهرســـتان داورزن 
هـــم بـــه عنـــوان نماینـــده  ایـــن اداره در پاســـخ بـــه ســـواالت اهالـــی و 
فرمانـــدار، در خصـــوص زیـــر ســـاخت و جابجایـــی روســـتا گفـــت: مدیـــر  
امـــور بـــه جـــد پیگیـــر مســـایل تامیـــن اعتباربـــوده و مکاتباتـــی بـــا اســـتان 
انجـــام داده اســـت، وهمانطـــور کـــه اصـــالح و بازســـازی تاسیســـات آب 
روســـتای مهـــر آغـــاز شـــد ، امیدواریـــم بـــا تامیـــن اعتبـــارو همـــکاری 
ــاد مســـکن ســـبزوار، هـــر چـــه زودتـــر، کار درروســـتای بهانگرهـــم  بنیـ
شـــروع شـــود.وی افـــزود: در خصـــوص آب شـــرب ســـیل زدگان در 
مناطـــق اســـکان داده شـــده در حـــال حاضـــر مشـــکلی نیســـت و ســـیل 
ـــگان  ـــدار بصـــورت رای زدگان در حـــال حاضـــر از آب شـــرب ســـالم و پای

در محـــل اســـکان موقـــت برخوردارنـــد.

سرخس   

بـــرج هـــای نـــوری مخـــازن و تاسیســـات شـــهید خـــادم 
شـــد انـــدازی  راه  ســـرخس  الشـــریعه 

كلیـــه پروژكتورهـــا و بـــرج هـــای نـــوری مخـــازن و تاسیســـات شـــهر 
انـــدازی شـــد. راه  و  ســـرخس ســـرویس 

ایـــن اقـــدام در راســـتای ارتقـــاء ســـطح امنیـــت و روشـــنایی محوطـــه 

مخـــازن و تاسیســـات شـــهید خـــادم الشـــریعه و بـــا رایزنـــی و همـــكاری 
ــد. ــام شـ ــتان انجـ ــرق شهرسـ اداره بـ

)ع(  االئمـــه  جـــواد  مجتمـــع  در  برقـــی  زن  کلـــر  نصـــب 
ســـرخس شهرســـتان 

ــرای  ــی بـ ــر زن برقـ ــتگاه كلـ ــرخس دسـ ــا سـ ــور آبفـ ــر امـ ــه مدیـ ــه گفتـ بـ
ـــع مجتمـــع جواداالئمـــه )ع(  ـــده شـــبكه توزی ـــر باقیمان ـــاء كل ـــود وارتق بهب
ــزود:  ــی افـ ــور وحدتـ ــد.امیر پـ ــب شـ ــتان نصـ ــن شهرسـ ــون ایـ ــل خاتـ پـ
ایـــن سیســـتم  بـــا توجـــه بـــه مســـافت  در مســـیر خـــط انتقـــال و بـــا 
هـــدف  اســـتاندارد ســـازی كلـــر در ابتـــدا وانتهـــای شـــبكه توزیـــع و 
ــی  ــه راهـ ــرب  در سـ ــتی آب شـ ــن بهداشـ ــی و موازیـ ــطح كیفـ ــاء سـ ارتقـ
روســـتای شـــورقلعه )صاحبـــداد ( نصـــب شـــد .وی اعـــالم کـــرد:  مجتمـــع 
جواداالئمـــه )ع(  هفـــت روســـتا بـــا جمعیتـــی بالـــغ بـــر 4هـــزارو500 نفـــر 

را تحـــت پوشـــش دارد.

شهرســـتان  آبـــداران  تخصصـــی  جلســـه  برگـــزاری 
خس ســـر

ــد.در  ــزار شـ ــرخس برگـ ــتان سـ ــداران شهرسـ ــا آبـ ــی بـ ــه تخصصـ جلسـ
ایـــن نشســـت بـــر تطبیـــق  آبـــداران  بـــا قوانیـــن و شـــرایط جدیـــد  و 

تـــالش بـــرای ارائـــه خدمـــات بهتـــر و مفیدتـــر بـــه مشـــتركین تاکیـــد 
ــا ســـرخس بـــه  شـــد.درابتدای جلســـه مســـئول واحـــد مشـــتركین آبفـ
ـــح  ـــوق پرداخـــت و روش هـــای صحی ـــات مع تشـــریح نحـــوه وصـــول مطالب
قرائـــت را بـــه آبـــداران آمـــوزش داد.در ادامـــه مدیـــر واحـــد كنتـــرل 
بهداشـــتی  تامیـــن  آب شـــرب  بـــه ضـــرورت  اشـــاره  اموربـــا  كیفـــی 
وفاضـــالب  آب  همكاری هـــای  ســـطح  خواســـتارارتقای  وكلرســـنجی 
ـــا تامیـــن وحـــل مشـــكالت بهداشـــتی آب  وشـــبكه بهداشـــت در رابطـــه ب

ــا هـــم اندیشـــی و تعامـــل فـــی مابیـــن شـــد. بـ

طرقبه شاندیز   

محدویـــت هـــای کرونایـــی باعـــث کاهـــش مصـــرف آب 
شـــرب در طرقبـــه شـــاندیز شـــد

ســـومین جلســـه بهـــره بـــرداری وآب بحســـاب نیامـــده درامورآبفاطرقبـــه 
و فاضـــالب شهرســـتان طرقبـــه  امـــور آب  شاندیزبرگزارشـــد.مدیر 
شـــاندیز در ایـــن جلســـه اعـــالم کـــرد: محدودیـــت هـــای ناشـــی از مـــوج 
اول شـــیوع کرونـــا باعـــث کاهـــش مصـــرف آب شـــرب در ایـــن شهرســـتان 
گردشـــگری ییالقـــی شـــد.علی اصغـــر پاکـــروان افـــزود: بـــر اســـاس 
ـــروس در اســـتان خراســـان رضـــوی  ـــا وی ـــا کرون ـــه ب ـــه ســـتاد مقابل مصوب
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ـــا بـــه شـــهرهای طرقبـــه وشـــاندیز  ورود گردشـــگران در مـــوج اول کرون
ممنـــوع و همیـــن موضـــوع باعـــث کاهـــش مصـــرف آب در ایـــن شهرســـتان 
شـــدوی بـــا بیـــان اینکـــه در پـــی اجـــرای طـــرح یکپارچـــه ســـازی شـــرکت 
هـــای آب وفاضـــالب شـــهری و روســـتایی حدودســـه هزاراشـــتراک بـــه 
آمـــار مشـــترکین تحـــت پوشـــش امورآبفـــا طرقبـــه شـــاندیز افـــزوده  
شـــده اســـت  اظهـــار داشـــت: در چهـــار مـــاه اول ســـال گذشـــته حـــدود 
یـــک میلیـــون و 900مترمکعـــب آب شـــرب در ایـــن شهرســـتان مصـــرف 
ـــا 143 هـــزار مترمکعـــب کاهـــش  ـــن رقـــم  در ســـال جـــاری ب ـــه ای شـــد ک

بـــه یـــک میلیـــون و 755هـــزار مترمکعـــب رســـید.
کـــه  شـــد  مـــرور  بـــرداری  بهـــره  کمیتـــه  قبلـــی  مصوبـــات  درادامـــه 
وهمدلـــی  واتحـــاد  مـــوارد  ازپیگیـــری  قدردانـــی  مدیرامورضمـــن 
کارکنـــان ، برحفـــظ رعایـــت حقـــوق شـــهروندی وکرامـــت اربـــاب رجـــوع 

تاکیـــد کـــرد.

بررسی مشکالت آبرسانی روستای ازغد طرقبه

جلســـه بررســـی مشـــکالت حـــوزه آب شـــرب روســـتای ازغـــد شهرســـتان 
اموربرگـــزار دهیاروکارشناســـان  باحضورشـــورا،  شـــاندیز   طرقبـــه 

شد.
موجـــود در  وتنگناهـــای  ازاســـتماع مشـــکالت  پـــس  درایـــن جلســـه 
واعتبارداخلـــی  اهالـــی  ومســـاعدت  باخودیـــاری  مقررشـــد  روســـتا، 
ـــه توســـعه شـــبکه خـــط انتقـــال آب روســـتا اقـــدام  شـــود. امورنســـبت ب

احیاء وبازسازی چاه شماره سه طرقبه
چـــاه شـــماره ســـه طرقبـــه احیـــاء وبازســـازی شـــد.رئیس اداره بهـــره 
بـــرداری وتوســـعه آب امورطرقبـــه شـــاندیز گفـــت: ایـــن چـــاه  بـــه دلیـــل 
بـــاال آمـــدن الکتروپمـــپ دچارنقـــص فنـــی شـــده بـــود کـــه پـــس ازبررســـی 
ـــری مشـــخص شـــدلوله جدارچـــاه درســـه نقطـــه دچاردفورمـــی  ویدئومت

شـــده اســـت.
هـــادی اللهیـــاری هزینـــه اجـــرای ایـــن پـــروژه را   بالـــغ بر450میلیـــون 
ریـــال در اعـــالم کـــرد و افـــزود: چـــاه مذبوربـــا دبـــی 33لیتربرثانیـــه 

واردمداربهـــره بـــرداری شـــد.

گراخـــک  روســـتای  بـــرای  آب  ایمنـــی  اخذگواهینامـــه 
طرقبـــه

اخذگواهینامـــه  بـــه  شـــاندیزموفق  طرقبـــه  وفاضـــالب  امـــورآب 
ابـــرده  گراخـــک  روســـتایی  آبرســـانی  مجتمـــع  آب  ایمنـــی  برنامـــه 
طرقبـــه  آبفـــا  اظهارداشـــت:  شـــاندیز  شـــد.مدیرامورآبفاطرقبه 
شـــاندیز باتـــالش کارشناســـان آزمایشـــگاه کنتـــرل کیفـــی وبهداشـــت 
باردرخراســـان  اولیـــن  بـــرای  شـــد  موفـــق  ســـتادی  امورومدیـــران 
مجتمـــع  آب  "ایمنـــی  گواهینامـــه  امـــور  تنهـــا  عنـــوان  وبـــه  رضـــوی 
آبرســـانی روســـتای "گراخـــک"ا را دریافـــت کند.علـــی اصغـــر پاکـــروان 
بااشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن گواهینامـــه توســـط دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
مشهدصادرشـــده افـــزود: برنامـــه ایمنـــی آب مســـتمربوده و انتظارمـــی 
رود دردوره دوم چرخـــه برنامـــه ایمنـــی آب نســـبت بـــه بازبینـــی دوره 
ای وکاهـــش مخاطـــرات احتمالـــی وبهبودهرچـــه بیشـــتر اجـــزاء ســـامانه 
آبرســـانی اهتمـــام واقـــدام موثـــری بعمـــل آید.محمودزاده-کارشـــناس 
کنتـــرل کیفـــی وبهداشـــت آزمایشـــگاه امورنیزضمـــن تشکرازمســـاعدت 
هـــای همـــکاران ومدیـــران ســـتادی براجـــرای ایمنـــی آب دردیگرمجتمـــع 
هـــای آبرســـانی شهرســـتان تاکیدکردوازاخـــذ گواهینامـــه برنامـــه ایمنـــی 

آب شـــهرطرقبه درآینـــده نزدیـــک خبردادکـــه جهـــت صدورگواهینامـــه 
بـــه کمیتـــه کشـــوری ارســـال شـــده اســـت.

فریمان   

بازدیـــد معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب آبفا خراســـان 
رضـــوی از پـــروژه هـــای امـــور فریمان

معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان 
رضـــوی ازپـــروژه هـــای در حـــال اجـــرای امـــور آبفـــا فریمـــان بازدیـــد 

کـــرد.
در ابتـــدا  طـــی جلســـه ای رضایـــی مدیـــر امورفریمـــان بـــه همـــراه 
تامیـــن آب و  گـــزارش وضعیـــت  امـــور  بـــرداری  بهـــره  کارشناســـان 
آبرســـانی بـــه روســـتاها و شـــهر هـــای تابعـــه امـــور را ارائـــه کردنـــد 
ــه بـــه شـــرایط فعلـــی مـــی  ــا توجـ ــان طلـــب گفـــت : بـ .ســـپس مهـــدی جهـ
بایســـت از تمامـــی داشـــته هـــا و پتانســـیل نیروهـــا و تجهیـــزات در 
راســـتای ارائـــه خدمـــات بـــه مـــردم بهـــره بـــرد و در خصـــوص پیـــش بـــرد 
اهـــداف شـــرکت بـــا برنامـــه ریـــزی  مســـتمر و تعامـــل هـــر چـــه بیشـــتر 
بـــا کارشناســـان حـــوزه ســـتادی تـــالش شـــود.وی همچنیـــن توصیـــه کـــرد 
ـــه تشـــکیل  ـــرای رفـــع مشـــکالت و مســـائل پیـــش رو اقـــدام ب امورهـــا ب
ــات واراه   ــاء خدمـ ــرای ارتقـ ــد و  بـ ــی کننـ ــی و مطالعاتـ ــای عملیاتـ ــم هـ تیـ
بـــه موقـــع و جلـــو گیـــری از ضررهـــای ناشـــی ازعـــدم توجـــه بـــه حفـــظ و 

نگهـــداری تجهیـــزات روی هســـته هـــای  فنـــی متمرکزشـــوند.
در ادامـــه از مخـــزن پنـــج هـــزار مترمکعبـــی شـــهر فریمـــان ، پـــروژه 
ـــه روســـتاهای ســـیاه و ســـنگ و چشـــمه ایـــوب و پـــروژه فـــاز  آبرســـانی ب
یـــک مجتمـــع امـــام علـــی )ع( مـــورد بازدیـــد قـــرار گرفـــت.وی پـــس از 
ورود بـــه شـــهر قلنـــدر آبـــاد طـــی نشســـتی بـــا جعفـــری بخشـــدار و حســـن 
آبـــادی شـــهردار ایـــن شـــهر وضعیـــت تامیـــن آب بویـــژه مســـاله خـــط 
انتقـــال شـــهر مـــورد بحـــث و گـــف و گـــو قرارگرفـــت .بازدیـــد از مجتمـــع 
ـــن مجموعـــه روســـتایی  ـــت ای ـــه شمشـــیر و بررســـی وضعی روســـتایی کت

از دیگـــر برنامـــه هـــای معـــاون آبفـــا در ایـــن ســـفر بـــود.
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بازدیـــد فرماندارفریمـــان از تاسیســـات و منابـــع آب 
روســـتای کتـــه شمشـــیر

و  آب  امـــور  اجرایـــی  هـــای  پـــروژه  و  منابـــع  از  فریمـــان  فرمانـــدار 
فاضـــالب در مجتمـــع روســـتایی کتـــه شمشـــیر بازدیـــد کرد.عباســـعلی 
ــس  ــردم در مجلـ ــده مـ ــر نماینـ ــئول دفتـ ــوش مسـ ــفید پـ ــی  و سـ صفایـ
شـــورای اســـالمی در معیـــت جعفـــری بخشـــدار قلندرآبـــاد و موســـی 
رضایـــی مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب از منابـــع و تاسیســـات و همچنیـــن 
پـــروژه هـــای اجرایـــی در ایـــن مجتمـــع بازدیـــد کردند.طـــی ایـــن بازدیـــد 
رضایـــی مدیـــر امـــور گزارشـــی ازعملکـــرد و برنامـــه هـــای پیـــش بینـــی 
ـــز از فعالیـــت  ـــدار نی ـــه کـــرد . فرمان شـــده درجهـــت رفـــع مشـــکالت ارائ

هـــای انجـــام شـــده تقدیروتشـــکر کـــرد.

کنتـــرل مخـــزن  بـــی ســـیم  اتوماســـیون  انـــدازی  راه 
فریمـــان خـــوش  کالتـــه  درروســـتای 

 اتوماســـیون بـــی ســـیم کنتـــرل  مخـــزن بـــه صـــورت چنـــد ســـطحی  در 
روســـتای کالتـــه خـــوش شهرســـتان فریمـــان  راه انـــدازی شـــد. مســـئول 
ــکل  ــتم مشـ ــن سیسـ ــدازی ایـ ــا راه انـ ــت: بـ ــان گفـ ــور فریمـ ــرژی امـ انـ

کمبـــود آب در مواقـــع اوج مصـــرف بـــا وارد مدارشـــدن پمپـــاژ شـــماره 
یـــک و ســـپس دو  بـــر طـــرف مـــی شـــود .مهـــدی علیـــزاده افـــزود: ایـــن 
سیســـتم همچنیـــن  هنـــگام کاهـــش مصـــرف بـــا خـــارج شـــدن ترتیبـــی 

پمـــپ هـــا از ســـرریز مخـــزن جلوگیـــری مـــی کنـــد.

راهیابـــی پـــروژه تحقیقـــی همـــکار امـــور فریمـــان بـــه 
مرحلـــه کشـــوری

توســـط  قرآنـــی  مســـابقات  دوره  ســـیزدهمین  اســـتانی  اول  رتبـــه   
ــیایی  ــی نرگـــس آسـ ــد.پروژه تحقیقـ ــب شـ ــان کسـ ــور فریمـ ــکار امـ همـ
پـــور همـــکار شـــاغل در روابـــط عمومـــی امـــور فریمـــان  بـــا عنـــوان آثـــار 
ــه مرحلـــه کشـــوری راه یافـــت. ــر آرامـــش روح و روان بـ ــر بـ ــا و ذکـ دعـ

قوچان   

اجـــرای شـــبکه فاضـــالب مســـکن مهـــر قوچـــان پـــس از یـــک 
ســـال از ســـرگرفته شـــد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب قوچـــان گفـــت: اجـــرای شـــبکه فاضـــالب 
مســـکن مهـــر قوچـــان از ســـرگرفته شـــد.جواد ســـعادتی افـــزود: اجـــرای 
ــاز  ــال 98 آغـ ــدای سـ ــان ابتـ ــکن مهرقوچـ ــالب مسـ ــبکه فاضـ ــروژه شـ پـ
وتـــا شـــهریور همـــان ســـال  بـــا عملکـــرد بســـیار عالـــی ادامـــه داشـــت ولـــی 
عـــدم تامیـــن اعتبـــار وصـــدور مجوزهـــای حفـــاری توســـط شـــهرداری و 
ــف  ــث توقـ ــت باعـ ــد ودر نهایـ ــد کار را کنـ ــروس  رونـ ــا ویـ ــیوع کرونـ شـ
عملیـــات لولـــه گـــذاری شـــد. بـــه گفتـــه وی بـــا پیگیـــری هـــای بعمـــل آمـــده 
و تجهیـــز مجـــدد کارگاه در اواخرمردادمـــاه ســـال جـــاری ، پیمانـــکار 
پـــروژه بـــا تمـــام تـــوان عملیـــات حفـــاری ولولـــه گـــذاری ســـایز 400 
ـــه اجـــرای  ـــه نســـبت ب ـــر را آغـــاز کـــرد.وی افـــزود : در ایـــن مرحل میلیمت
ـــی ، مرمـــت  مســـیرهای قبلـــی وبازســـازی دیـــوار  800 متـــر شـــبکه اصل
ســـاحلی اقـــدام مـــی شود.ســـعادتی تصفیـــه فاضـــالب مســـکن مهـــر 
قوچـــان بـــا هـــزار و500مشـــترک را از نـــوع "پکیج"اعـــالم کـــرد و اظهـــار 
داشـــت80درصد عملیـــات لولـــه گـــذاری شـــبکه فاضـــالب مســـکن مهـــر 

اجـــرا شـــده اســـت.

آب شرب شهرکهنه قوچان وصل شد

   آب شـــرب بخـــش زیـــادی از مشـــترکین شـــهر کهنـــه قوچـــان کـــه بـــه 
علـــت ســـوختن پمـــپ شـــناور  قطـــع شـــده بـــود بـــا تـــالش  شـــبانه روزی 
پرســـنل آب و فاضـــالب برقـــرار شـــد. مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب 
ـــرای تحمـــل قطـــع آب در ســـاعات  ـــه ب قوچـــان از مـــردم فهیـــم شـــهر کهن

تعویـــض پمـــپ قـــدر دانـــی کـــرد.

کاشمر   

جلســـه پرســـش و پاســـخ همـــکاران امـــور کاشـــمر بـــا 
معـــاون منابـــع انســـانی و تحقیقـــات آبفـــا خراســـان رضـــوی

ـــا معاونـــت منابـــع انســـانی و تحقیقـــات  جلســـه همـــکاران امـــور کاشـــمر ب
ــا  شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی برگـــزار شـــد .جلســـه ای بـ
ـــر  ـــع انســـانی و تحقیقـــات و مدی حضـــور همـــکاران امـــور و معاونـــت مناب
دفتـــر تشـــکیالت ، آمـــوزش و منابـــع انســـانی شـــرکت در محـــل ســـالن 
ـــور پرســـش  ـــن جلســـه همـــکاران ام ـــزار شـــد .در ای ـــور برگ همایـــش ام
هـــای خـــود در خصـــوص منابـــع انســـانی و مـــوارد وابســـته را مطـــرح و در 
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پایـــان عبـــاس زاده معاونـــت منابـــع انســـانی و تحقیقـــات و مـــوذن مدیـــر 
دفتـــر تشـــکیالت ، آمـــوزش و منابـــع انســـانی جوابگـــوی همـــکاران 
ــا اشـــاره بـــه نتایـــج پیگیـــری هـــای انجـــام  بودنـــد .محمدعبـــاس زاده بـ
ـــی از آبفـــای روســـتایی  ـــرای رفـــع مشـــکل نیروهـــای طـــرح انتقال شـــده ب
ـــرای رفـــع ایـــن مشـــکالت  ـــان  داد تمـــام تـــالش خـــود را ب ـــا اطمین ـــه آنه ب

انجـــام خواهـــد داد .

جمـــع آوری انشـــعابات غیـــر مجاز آب در روســـتای فروتقه 
کاشمر

کارشـــناس آب بـــدون درآمـــد از قطـــع 4 فقـــره انشـــعاب غیـــر مجـــاز در 
ـــر داد . روســـتای فروتقـــه خب

 ، بـــه قبرســـتان  کـــه مربـــوط  ایـــن انشـــعابات  حمـــزه توکلـــی گفـــت: 
قبرســـتان  مجـــاورت  در  دهیـــاری  زنـــی  بلوکـــه  واحـــد  و  غســـالخانه 
روســـتای فروتقـــه بـــود بـــا بازدیـــد کارشناســـان شناســـایی و نســـبت بـــه 

قطـــع آن هـــا اقـــدام شـــد .

گناباد   

تقدیر ازهمکاربازنشسته امورگناباد

ـــات  30 ســـاله   ـــاد از زحم ـــور آب و فاضـــالب گناب ـــکاران ام  باحضـــور هم

محمـــد پریچـــه کـــه بـــه افتخاربازنشســـتگی نائـــل شـــده اســـت طـــی 
ــر شـــد.  مراســـمی تقدیـ

درایـــن مراســـم مدیـــر امورگنابـــاد بابیـــان اینکـــه ســـقایی مـــردم اجـــر 
معنـــوی  دارد  بـــر اســـتفاده امـــور از تجربیـــات همـــکاران بازنشســـته 

تاکیـــد کـــرد.

گنابـــاد  اســـالمی  شـــورای  واعضـــای  شـــهردار  بازدیـــد 
خانـــه فاضـــالب شـــهرک شـــهرجو ازتصفیـــه 

ـــه  ـــاد دربازدیـــد ازتصفیـــه خان شـــهردار واعضـــای شـــورای اســـالمی گناب
شـــهرک امـــام رضا)ع()شـــهرک شـــهرجو(گناباد بامراحـــل وچگونگـــی 
امـــورآب  مدیـــر  شـــدند.  آشـــنا  شـــهرک  درایـــن  فاضـــالب  تصفیـــه 
ـــد مقررشـــد  ـــن بازدی ـــر گفـــت: درای ـــن خب ـــا اعـــالم ای ـــاد ب وفاضـــالب گناب
عقـــد قـــرارداد واگـــذاری پســـاب تصفیـــه خانـــه بـــه مـــدت پنـــج ســـال 
جهـــت آبیـــاری فضـــای ســـبز پیگـــری ومبلـــغ قـــرارداد بـــه صـــورت تهاتـــر 
تســـویه شـــود.به گفتـــه هـــادی حیـــدری نیـــا تصفیـــه خانـــه شـــهرک امـــام 
رضـــا جـــزء تصفیـــه خانـــه هـــای محلـــی بـــوده کـــه باتوجـــه بـــه مشـــکل 
ـــن شـــهرک احـــداث شـــده  ـــن منطقـــه درنزدیکـــی ای دفـــع فاضـــالب درای
وبازدیـــد مذکـــور باهـــدف رفـــع مشـــکل دفـــع پســـاب باکمـــک شـــهرداری 

گنابـــاد صـــورت گرفتـــه اســـت.

سند تدبیر آب گناباد تدوین می شود

ـــزی هـــا  ـــه ری ـــه برنام ـــاد گفـــت: باتوجـــه ب ـــر امـــورآب وفاضـــالب گناب مدی
ـــا اســـاتید دانشـــگاه ، جمعیـــت ناجیـــان آب شـــاخه  وبرگـــزاری جلســـات ب
گنابـــاد وادارات مرتبـــط بـــا آب ســـند تدبیـــر آب شهرســـتان گنابـــاد 
بـــه صـــورت کاربـــردی تدویـــن ودراختیـــارادارات ونهادهـــای ذی ربـــط 
ـــن جلســـه باحضـــور  ـــا افـــزود: درآخری ـــدری نی ـــی گیرد.هـــادی حی قرارم
مســـئولین واســـاتید مجتمـــع آمـــوزش عالـــی گنابـــاد مقررشـــد ازتـــوان 
علمـــی دانشـــگاه هـــای شهرســـتان در تدویـــن ایـــن ســـند وبهـــره وری 

مناســـب ازآب اســـتفاده شـــود.

شـــرب  آب  برداشـــت  جایـــگاه   10 احـــداث  جانمایـــی 
خت بید شـــهر ر د

ـــاد  گفـــت: درراســـتای تامیـــن آب کیفـــی  مدیـــر امـــورآب وفاضـــالب گناب
ــهر  ــورای شـ ــای شـ ــور اعضـ ــه ای باحضـ ــی ، درجلسـ ــهروندان بیدختـ شـ
وشـــهرداربیدخت نقاطـــی کـــه امـــکان احـــداث جایـــگاه هـــای برداشـــت 
وجـــود دارد مـــورد بحـــث وتبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت ومقـــرر شـــد 10 
ــود. ــهر بیدخـــت احـــداث شـ ــطح شـ ــگاه برداشـــت آب شـــرب درسـ جایـ
هـــادی حیـــدری نیـــا افـــزود: ایـــن جایـــگاه هاتوســـط خیریـــن ودرقالـــب 
ــرح  ــرای ایـــن طـ ــد. وی گفـــت پـــس از اجـ نـــذر آب احـــداث خواهـــد شـ
درشـــهرهای گنابـــاد وکاخـــک ایـــن پـــروژه درشـــهر بیدخـــت اجرایـــی مـــی 

شـــود.

گلبهار   

تاکیـــد مدیـــر امـــور گلبهـــار بـــر همـــکاری نیـــروی انتظامـــی 
بـــا آبفـــا

 بـــه مناســـبت هفتـــه نیـــروی انتظامـــی جلســـه ای بـــا حضـــور فرماندهـــان 
کالنتـــری هـــا در محـــل امورگلبهـــار برگـــزار شـــد.

 در ایـــن دیـــدار مصطفـــی محمـــدی ضمـــن  تقدیـــر از زحمـــات دالور 
مـــردان نیـــروی انتظامـــی بـــر لـــزوم همـــکاری هـــای فـــی مابیـــن تاکیـــد 
کـــرد. وی بـــا توجـــه بـــه تحویـــل گیـــری روســـتاها خواســـتار مســـاعدت 
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در حفاظـــت از تاسیســـات و منابـــع آب شـــرب و همـــکاری در برخـــورد بـــا 
مشـــترکین متخلـــف شـــد.

مه والت   

ـــع  ـــبکه توزی ـــیر آالت ش ـــای ش ـــه ه ـــش حوضچ ـــرح پیمای ط
در مـــه والت

مســـئول بهـــره بـــرداری امـــور آب و فاضـــالب مـــه والت، از اجـــرای طـــرح 
پیمایـــش حوضچـــه هـــای شـــیرآالت شـــبکه توزیـــع خبـــر داد.

جهانشـــیری افـــزود:در اجـــرای ایـــن طـــرح شـــیر فلکـــه هـــای معیـــوب و 
فرســـوده شناســـایی و پیمایـــش شـــده اســـت .وی اضافـــه کـــرد: هـــدف 
از ایـــن طـــرح، اطمینـــان از عملکـــرد شـــیر آالت در زمـــان رفـــع اتفـــاق یـــا 

اصـــالح و توســـعه شـــبکه آبرســـانی مـــی باشـــد.

تبدیل5 انشعاب غیر مجاز آب به مجاز در مه والت

از شناســـایی 5  مـــه والت  و فاضـــالب  امـــور آب  مســـئول حراســـت 
انشـــعاب غیـــر مجـــاز در روســـتاهای مـــه والت خبـــر داد.حیدربیگـــی 
افـــزود: ایـــن انشـــعابات پـــس از طـــی مراحـــل قانونـــی بـــه مجـــاز تبدیـــل 

ــده اســـت . شـ
ــاز بـــه صـــورت  وی خاطـــر نشـــان کـــرد:، شناســـایی انشـــعابات غیـــر مجـ

ویـــژه دنبـــال مـــی شـــود.
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خواندنی

واقعیات جالبی از گوشه و کنار دنیا
دانشـــمندان ســـاالنه تحقیقـــات مختلفـــی انجـــام می دهنـــد و 
شـــگفت  دنیـــای  از  غیرمنتظـــره ای  حقایـــق  نتیجـــه  در 
ــه  ــتید کـ ــا می دانسـ ــال آیـ ــد. مثـ ــف می کننـ ــان را کشـ انگیزمـ
هـــر چـــه ریـــش مـــرد پرپشـــت تر و بلندتـــر باشـــد، احتمـــال بیشـــتری 

دارد کچل شود؟
آکنه سرعت فرآیند پیرشدن را کاهش می دهد

محققـــان بریتانیایـــی ثابـــت کردنـــد کـــه ســـلول های افـــرادی کـــه 
آکنـــه دارنـــد یـــک مکانیـــزم دفاعـــی داخلـــی در برابـــر پیـــری دارد. 
ـــر  ـــد وقتـــی پیـــر می شـــوند جوان ت در نتیجـــه کســـانی کـــه آکنـــه دارن

از بقیـــه بـــه نظـــر می رســـند.
گریه کردن با لهجه

وقتـــی نـــوزاد گریـــه می کنـــد، لحنـــی شـــبیه بـــه صـــدای مـــادرش 
را تقلیـــد می کننـــد. نـــوزاد در رحـــم صـــدای مـــادر را می شـــنود. 
دانشـــمندان براســـاس آنالیـــز گریـــه 60 نـــوزاد در خانواده هـــای 

ــیدند. ــه رسـ ــه ایـــن نتیجـ ــان بـ فرانســـوی و آلمانـــی زبـ
هیکل ساعت شنی نشان دهنده هوش باالست

کـــه زنانـــی  بیـــش از 16000 زن نشـــان می دهـــد  تحقیـــق روی 
ـــه  ـــه بقی ـــری نســـبت ب ـــد هـــوش باالت ـــکل ســـاعت شـــنی دارن ـــه هی ک
دارنـــد. چـــون ایـــن زنـــان چربـــی امـــگا 3 بیشـــتری تولیـــد می کننـــد 

کـــه مغـــز را تقویـــت و از پیـــری زودرس جلوگیـــری می کنـــد.
ریش تهدیدی برای کچل شدن است

تحقیقـــات نشـــان می دهـــد کـــه کـــه هرچـــه ریـــش مـــرد پرپشـــت تر 
دلیـــل  شـــود.  کچـــل  دارد  بیشـــتری  احتمـــال  باشـــد،  بلندتـــر  و 
ـــو روی پوســـت  ـــود م ـــه نب ـــن اســـت ک ـــی کچـــل شـــدن مـــردان ای اصل
ســـر، گرمـــای ایجـــاد شـــده از ریـــش گذاشـــتن را جبـــران می کنـــد. 
بنابرایـــن بـــدن می توانـــد تعـــادل گرمایـــی مطلـــوب را فراهـــم کنـــد.

سوسک ها هم می تواند نیش بزنند
ـــی سوســـک ها غـــذا داشـــته باشـــند انســـان  ـــوارد، وقت در بیشـــتر م
ـــه  ـــد ک ـــن کار را بکنن ـــه هرحـــال ممکـــن اســـت ای ـــا ب ـــد. ام را نمی گزن

باعـــث ســـوزش و ورم شـــود.
گربه ها سیستم مسیریابی خودشان را دارند

تحقیقـــات نشـــان می دهـــد کـــه ســـلول های مغـــز گربه هـــا نســـبت بـــه 
میـــدان مغناطیســـی زمیـــن بســـیار حســـاس اســـت. آن هـــا مثـــل مثـــل 
ــن  ــه همیـ ــد. بـ ــات می دهنـ ــا اطالعـ ــه گربه هـ ــی بـ ــای داخلـ ــب نمـ قطـ
ــه را  ــد راه خانـ ــی می تواننـ ــه راحتـ ــند بـ ــا باشـ ــا هرجـ ــل گربه هـ دلیـ

ـــد. ـــدا کنن پی
ترکیب شیر مادر می تواند تغییر کند

وقتـــی کـــودک بیمـــار اســـت، ترکیـــب شـــیر مـــادر عـــوض می شـــود. 
محققـــان فکـــر می کننـــد کـــه وقتـــی کـــودک بیمـــار می شـــود، بـــزاق 
آن هـــا ســـیگنال هایی دربـــاره بیمـــاری بـــه بـــدن مـــادر می فرســـتد. 
در نتیجـــه بـــدن مـــادر شـــیر بیشـــتری بـــا پادتن هـــای خـــاص تولیـــد 

می کنـــد.
برچسب »فاقد کلسترول« فقط برای تبلیغات است

برچســـب »فاقـــد کلســـترول« کـــه روی بســـته بنـــدی روغن هـــای 
گیاهـــی می بینیـــد، فقـــط بـــرای جـــذب مشـــتری و تبلیغـــات اســـت. 

ــد. ــترول دارنـ ــی کلسـ ــای حیوانـ ــط روغن هـ فقـ
برف هندوانه ای در طبیعت وجود دارد

 )Sierra Nevada( در مناطـــق خاصـــی مثـــل کوه هـــای ســـیرا نـــوادا
ــا بـــرف هندوانـــه ای وجـــود دارد. ایـــن بـــرف صورتـــی  در کالیفرنیـ
رنـــگ اســـت و طعـــم و بـــوی هندوانـــه واقعـــی دارد. ایـــن پدیـــده بـــه 
دلیـــل جلبـــک دریایـــی اســـت کـــه حـــاوی رنگدانـــه قرمـــزی بـــه نـــام 

آستاکســـانتین اســـت.
تنها 22 درصد افراد می توانند گوششان را تکان دهند

افـــراد کمـــی می تواننـــد گوششـــان را تـــکان دهنـــد. برخـــی افـــراد 
بـــه  را کننـــد.  کار  ایـــن  ابروهایشـــان می تواننـــد  بـــردن  بـــاال  بـــا 
طـــور دقیق تـــر، تنهـــا 22 درصـــد جمعیـــت جهـــان می تواننـــد هـــر 
گوششـــان را جداگانـــه و 18 درصـــد می تواننـــد همزمـــان حرکـــت 

دهنـــد.
کسانی که زیاد غر می زنند بیشتر عمر می کنند

تحقیقـــات نشـــان می دهـــد کســـانی کـــه همیشـــه غـــر می زننـــد و 
از زندگیشـــان خوشـــحال نیســـتند، بـــه طـــور کلـــی بیشـــتر از بقیـــه 
عمـــر می کننـــد. چـــون بـــا ایـــن کار استرسشـــان را کـــم می کننـــد. 
بنابرایـــن دفعـــه بعـــدی کـــه دیدیـــد کســـی اشـــک می ریـــزد و از 
اینکـــه چقـــدر بدبخـــت اســـت شـــکایت می کنـــد بدانیـــد بیشـــتر از 

شـــما عمـــر می کنـــد. 
رنـــگ کلـــم قرمـــز بســـته بـــه مایعـــی کـــه در آن پختـــه می شـــود، 

تغییـــر می کنـــد
رنـــگ کلـــم قرمـــز هنـــگام پخـــت تغییـــر می کنـــد. چـــون آب می توانـــد 
PH هـــای مختلـــف داشـــته باشـــد. مثـــالدر آب اســـیدی صورتـــی 
ـــی زمـــردی می شـــود. ـــی بنفـــش و در آب قلیای ـــد. در آب خنث می مان
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رامین لطفیان دلوئی   رئیس گروه هیئت مدیره
رئیس اداره حقوق و دستمزد محمددانشور   
مدیر امور مهندسی و توسعه مهدی ذکاوتی    
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رئیس اداره گروه تحصیل و تملک اراضی مهدی باقر پور    
رئیس گروه حقوقی احسان ضیائی    

مدیر دفتر مجامع عمومی ، حسابرسی و نظارت مالی محمود تیموری    
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رئیس اداره آبفا کندر مهدی دردانه یزدی   
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تسلیت   
ناصر مهاجری    همکار ستادی به واسطه درگذشت مادر گرامیشان 

تقدیر   
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