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سخن سردبیر

یکـــی از عوامـــل مهـــم و حیاتـــی در توســـعه مناطـــق روســـتایی ایجـــاد 
زیـــر ســـاخت هـــای  الزم از جملـــه تامیـــن آب شـــرب و غیـــر شـــرب 
بـــرای رفـــع نیازهـــای ضـــروری روســـتائیان و کســـب درآمـــد از طریـــق 

تولیدات دامی و کشاورزی می باشد.
و  افغانســـتان  کشـــورهای  بـــا  همجـــواری  واســـطه  بـــه  رضـــوی  خراســـان 
، از  بـــاال  یـــک ســـو و برخـــورداری از وســـعت و جمعیـــت  ترکمنســـتان از 
ولـــی  شـــود  مـــی  محســـوب  ژئوپولوتیـــک  موقعیـــت  دارای  اســـتان های 
متاســـفانه بـــه دلیـــل بـــارش هـــای کـــم ســـاالنه از جملـــه مناطـــق خشـــک و نیمـــه 
خشـــک تلقـــی شـــده و ایـــن درحالـــی اســـت کـــه در چنـــد ســـال اخیـــر در نتیجـــه 
ـــن  ـــوان مهمتری ـــه عن ـــی ب ـــر زمین ـــه از ســـفره هـــای زی ـــی روی برداشـــت هـــای ب
منبـــع تامیـــن آب شـــهرها و روســـتاها وخشـــک شـــدن چـــاه هـــا و قنـــات هـــا ، 
ســـیر مهاجـــرت از روســـتاها بـــه شـــهرها شـــتاب بیشـــتری بـــه خـــود گرفتـــه 
کـــه همیـــن پدیـــده چالـــش هـــای اجتماعـــی بـــه ویـــژه در حاشـــیه شـــهرها را 
ــاز  ــن نیـ ــوان اصلی تریـ ــه عنـ ــن آب بـ ــن تامیـ ــت، بنابرایـ ــته اسـ ــی داشـ در پـ
روستانشـــینان قطعـــا رونـــد مهاجـــرت را کنـــد  کـــرده و حتـــی بـــه حالـــت 

بـــه  معکـــوس تبدیـــل خواهـــد کـــرد و بازگشـــت روســـتائیان از شـــهرها 
روســـتاها را رقـــم خواهـــد زد .

شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی کـــه متولـــی تامیـــن آب شـــرب 
ــتا را در  ــزار و 270روسـ ــهر و دو هـ ــاکن در 26شـ ــون جمعیـــت سـ 3.3میلیـ
قالـــب یـــک میلیـــون و 300 هـــزار مشـــترک برعهـــده دارد در پـــی اجـــرای طـــرح 
یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی در ابتـــدای 
ســـال99 تمـــام امکانـــات لجســـتیکی ، فنـــی و ومهندســـی و از همـــه مهمتـــر 
نیـــروی انســـانی خـــود را بـــرای رفـــع مشـــکل تامیـــن آب شـــرب مـــورد نیـــاز 
ــرایط تامیـــن آب  ــه کار گرفـــت و توانســـت در مـــدت 90روز شـ ــتاها بـ روسـ
913روســـتا را ارتقـــاء داده و روســـتائیان را از آب پایـــدار برخـــوردار کنـــد.  
ایـــن مهـــم از طریـــق اجـــرای 50پـــروژه زودبازده،حفـــر 25 حلقـــه چـــاه جدیـــد 
و تجهیـــز و بـــرق رســـانی بـــه 65حلقـــه چـــاه ، اســـتفاده از منابـــع آب شـــهری بـــه 
میـــزان 5 میلیـــون مترمکعـــب، اجـــاره 21 منبـــع آب شـــرب ، اجـــرای 7 پـــروژه 
آبرســـانی توســـط بســـیج ســـازنگی، آبرســـانی بـــه 17 روســـتا توســـط افـــراد 
خیـــر و بنـــگاه هـــای خیریـــه و 30روســـتا بـــا مشـــارکت مـــردم در قالـــب نـــذر 

آب، مهندســـی مجـــدد 210حلقـــه چـــاه بـــه و افزایـــش تـــوان آبرســـانی ســـیار 
ــژه  ــه ویـ ــهرها بـ ــه شـ ــرت بـ ــودار مهاجـ ــبختانه نمـ ــد و خوشـ ــر شـ ــکان پذیـ امـ

کان شـــهر مشـــهد ســـیر صعـــودی را بـــه نزولـــی تبدیـــل کـــرد.
ایـــن رونـــد در حـــال حاضـــر بـــا تمـــام حـــدت و قـــوت ادامـــه دارد و پیـــش بینـــی 
ــای دارای  ــتان هـ ــع اسـ ــال 1401 از جمـ ــوی در سـ ــان رضـ ــود خراسـ مـــی شـ
روســـتاهای مواجـــه بـــا بحـــران و تنـــش آبـــی خـــارج شـــود ، در ایـــن صـــورت 
گام بزرگـــی در جهـــت خدمـــت رســـانی بـــه روســـتائیان وافزایـــش بیـــش از 
پیـــش رضایـــت منـــدی هـــم اســـتانی هـــای روســـتائی برداشـــته خواهـــد شـــد.
در همیـــن راســـتا آبفـــا خراســـان رضـــوی ضمـــن بکارگیـــری تمـــام ظرفیت هـــای 
خـــود امیـــدوار اســـت بـــا همـــت و مســـاعدت مدیـــران و نماینـــدگان اســـتان و 
همراهـــی دولـــت تدبیـــر امیـــد کـــه قطعـــا از درخواســـت هـــای بـــه حـــق ایـــن 
شـــرکت مـــی باشـــد ، بتوانـــد بـــا تحقـــق ایـــن هـــدف تاثیـــر گـــذار و مانـــدگار،  
زنجیـــره مهاجـــرت از روســـتاها بـــه شـــهرها را قطـــع کـــرده و زمینـــه افزایـــش 
درآمـــد روســـتائیان عزیـــز و زحمتکـــش را از طریـــق توســـعه مناطـــق روســـتایی 

فراهـــم آورد.    
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درســـی و دومیـــن هفتـــه پویـــش هـــر هفتـــه الـــف 
بـــا  ایـــران  42 روســـتا خراســـان رضـــوی  – ب 
آب  بحـــران  از  800نفـــر  33هـــزارو  جمعیـــت  

شرب خارج شد. 
حضـــور  بـــا  هـــا   پـــروژه  ایـــن  افتتـــاح  مراســـم  ایـــن 
معـــاون  و میرجعفریـــان  نیـــرو  وزیـــر  اردکانیـــان  رضـــا 
اســـتاندار و مدیـــران اســـتان خراســـان رضـــوی  از طریـــق 

شـــد. برگـــزار  ویدئوکنفرانـــس 
در ایـــن مراســـم مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی 
گفـــت: پـــروژه هـــای آبرســـانی در شهرســـتان نیشـــابور، 
خـــواف، ســـبزوار، طرقبـــه شـــاندیز، گلبهـــار، چنـــاران، 
فریمـــان، تایبـــاد و ســـرخس و بـــا هزینـــه ای بالـــغ بـــر  
منابـــع  محـــل  از  ریـــال  500میلیـــون  و  345میلیـــارد 
اعتبـــارات دولتـــی و خصوصـــی و صنـــدوق توســـعه ملـــی 
وبـــا همـــکاری ســـایر نهادهـــا از جملـــه ســـپاه پاســـداران 

انقـــاب اســـامی اجـــرا شـــده اســـت. 
بـــه گفتـــه ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــرای تامیـــن آب ایـــن 
روســـتاها اقـــدام به  ســـاخت ســـه هـــزار و 560 مترمکعب 

اجـــرای   ، آب  پمپـــاژ  ایســـتگاه  ســـه  و  ذخیـــره  مخـــزن 
،17هـــزارو200  انتقـــال  خطـــوط  84هزارو250متـــر 
متـــر اصـــاح و 64هزارو300متـــر توســـعه شـــبکه شـــده 

اســـت.
وی افـــزود: آب شـــرب مـــورد نیـــاز ایـــن تعـــداد روســـتا از 
10حلقـــه چـــاه بـــا دبـــی 67لیتـــر برثانیـــه تامیـــن مـــی شـــود.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: 30 روســـتا دیگراســـتان هـــم 
جـــاری  بـــا جمعیـــت 22هزارنفـــر در اســـفندماه ســـال 
بـــا اعتبـــار 400میلیاردریـــال از آب شـــرب بهـــره منـــد 

خواهنـــد شـــد. 
وزیـــر نیـــرو هـــم گفـــت : بـــا آغـــاز بهـــره وری ازپـــروژه هـــای 
آب و بـــرق در اســـتان هـــای خراســـان رضـــوی ، ســـمنان 
پـــروژه هـــای صنعـــت آب وبـــرق  وکردســـتان مجمـــوع 
کشـــور درقالـــب پویـــش هرهفتـــه الـــف - ب ایـــران در 
ســـال جـــاری بـــه 163 پـــروژه بـــا حجـــم ســـرمایه گـــذاری 

510هـــزار میلیـــارد ریـــال رســـید .
رضـــا اردکانیـــان نقـــش پـــروژه هـــای آب وبـــرق را در 
ســـال جهـــش تولیـــد مهـــم ارزیابـــی کردواظهـــار داشـــت: 

تـــا پایـــان ســـال نیـــز 87 پـــروژه دیگـــر )هـــرروز یـــک 
پـــروژه( وارد مداربهـــره بـــرداری خواهـــد شـــد.

ـــت وبخـــش  ـــکاری دول ـــا هم ـــرد: ب ـــدواری ک ـــار امی  وی اظه
خصوصـــی در تأمیـــن منابـــع مالـــی پـــروژه هـــای تأمیـــن 
آب وبـــرق ، دســـتیابی بـــه هـــدف افتتـــاح 250 پـــروژه 
درپویـــش هرهفتـــه الـــف - ب ایـــران تـــا پایـــان ســـال 

محقـــق شـــود.
بـــه  آبرســـانی  پـــروژه  افتتـــاح42  بـــا  وی  گفتـــه  بـــه 
روســـتاهای خراســـان رضـــوی هـــم مجمـــوع روســـتا هـــای 
برخـــوردار از آب شـــرب ســـالم وپایـــدار در کشـــور در 
ــا جمعیـــت  455  قالـــب ایـــن پویـــش بـــه 580 روســـتا بـ

هـــزار نفررســـید.
وی بـــه برنامـــه وزارت نیـــرودر دوبخـــش ســـاخت وســـاز 
وسازوکاراشـــاره واعـــام کـــرد : پـــروژه هـــای ایـــن بخـــش 
بـــه ویـــژه ســـاز وکاردرکاهـــش هزینـــه هـــا ، تســـهیل در 
خدمـــت رســـانی وافزایـــش راندمـــان وســـرمایه گـــذاری 
وتأسیســـات تأثیرگـــذار اســـت وموجـــب ایجـــاد فصـــل 

جدیـــد در صنعـــت آب وبـــرق خواهـــد شـــد.

42 روستا در خراسان رضوی از بحران آب خارج شد
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مدیرعامـــل شـــرکت آب فاضـــاب خراســـان رضـــوی 
بـــا اهـــداء لـــوح دکتـــر اردکانیـــان وزیـــر نیـــرو و 

تندیس مورد تقدیر قرار گرفت.
در مراســـم تقدیـــراز ســـید ابراهیـــم علـــوی کـــه تحـــت 
عنـــوان " قدردانـــی از دســـت انـــدکاران پویـــش هـــر هفتـــه 
الـــف – ب ایـــران و رونمایـــی از کتـــاب دلگرمـــی هـــا و 
همراهـــی هـــا" بـــه میزبانـــی اســـتانداری خراســـان رضـــوی و 
ـــر  ـــا وزی ـــاط مســـتقیم ب ـــه صـــورت ویدئوکنفرانـــس و ارتب ب

ـــا  ـــرق اســـتان ب ـــران صنعـــت آب و ب نیروبرگـــزار شـــد  مدی
 اهـــداء لـــوح رضـــا اردکانیـــان مـــورد تقدیـــر قـــرار گرفتنـــد.
در متـــن لـــوح تقدیـــر وزیـــر نیـــرو خطـــاب بـــه مدیرعامـــل 
ـــرق در  ـــه نقـــش آب و ب ـــا اشـــاره ب ـــا خراســـان رضـــوی ب آبف
تولید،توســـعه و آبادانـــی کشـــور، از پویـــش هرهفتـــه الـــف 
– ب ایـــران بـــه عنـــوان میدانـــی وســـیع بـــرای خدمتگـــزاری 
ـــاد شـــده  ـــان ی ـــی در خـــور ایرانی ـــه ســـاختن ایران و کمـــک ب

اســـت.

ــا  قدردانـــی از نقـــش ارزشـــمند  وزیـــر نیـــرو همچنیـــن بـ
ســـیدابراهیم علـــوی مدیـــر عامـــل آبفـــا در تحقـــق اهـــداف 
ـــرده اســـت:  ـــد ک ـــران تاکی ـــف – ب ای ـــه ال پویـــش هـــر هفت
رجـــاء واثـــق دارم در هفتـــه هـــای باقیمانـــده از ایـــن پویـــش 
در ســـال جهـــش تولیـــد ، همچنـــان بـــا شـــور و انگیـــزه بیـــش 
ــاعی خـــود را در جهـــت تامیـــن آب و  از پیـــش تمامـــی مسـ
بـــرق هموطنـــان عزیـــزو کســـب رضایـــت هـــر چـــه بیشـــتر 

ـــد گرفـــت. ـــکار خواهی مـــردم شـــریف ب

تقدیر وزیر نیرو از مدیر عامل آبفا خراسان رضوی
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ــی  ــوزش همگانـ ــی و آمـ ــط عمومـ ــر روابـ ــر دفتـ مدیـ
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی اقدامـــات 
هـــای  پـــروژه  افتتـــاح  از  قبـــل  در  دفتـــر  ایـــن 

آبرسانی به 42 روستای استان را تشریح کرد .
قالـــب  در  روســـتا  تعـــداد  ایـــن  افـــزود:  روزی  ســـعید 
ســـی و دومیـــن پویـــش هـــر هفتـــه الـــف – ب ایـــران بـــا 
طریـــق  از  نیـــرو  وزیـــر  اردکانیـــان  رضـــا  دکتـــر  حضـــور 
حـــدود  و   رســـید  بـــرداری  بهـــره  بـــه  ویدئوکنفرانـــس 
ــوردار شـــدند. ــر از آب شـــرب پایـــدار برخـ ــزار نفـ  34 هـ
افتتـــاح   از  قبـــل  دفتـــر  ایـــن   : کـــرد  نشـــان  خاطـــر  وی 
پروژه هـــا بـــه منظـــور تنویـــر افـــکار عمومـــی و بـــه ویـــژه 
آگاهـــی هـــم اســـتان هـــا از ایـــن رویـــداد ، فعالیـــت هـــای 
 گســـترده ای را در حـــوزه هـــای مختلـــف در دســـتور کار خود 

قرار داد.
ــا  ــی پروژه هـ ــات فنـ ــاوی اطاعـ ــر حـ ــتر و بنـ ــه پوسـ وی تهیـ
حضـــور  بـــا  اجتماعـــی  هـــای  شـــبکه  در  گـــروه  ایجـــاد  و 
برشـــمرد  اقدامـــات  ایـــن  ازجملـــه  را  رســـانه  اصحـــاب 
کـــه 200هـــزار مشـــترک تحـــت پوشـــش کـــه یـــک ششـــم 
مجمـــوع مشـــترکان آبفـــا در خراســـان رضـــوی مـــی باشـــند 
در ایـــن کانـــال هـــا عضویـــت داشـــتند و خبـــر گـــزاری هـــا 
و روزنامـــه هـــا هـــم همزمـــان خبرهـــای مربـــوط بـــه ایـــن 

پویـــش را رســـانه ای کردنـــد.
بـــه گفتـــه وی پـــس از برگـــزاری مراســـم افتتـــاح پروژه هـــا 
هـــم مســـتندات مرتبـــط بـــا پویـــش در قالـــب کلیـــپ ، تیـــزر 
و بنـــر و پادکســـت خبـــری تهیـــه و در اختیـــار مراجـــع ذیربـــط 

کشـــور و اســـتان قـــرار گرفـــت.

وی یـــاد آورشـــد: حـــدود 20مـــورد خبـــر مربـــوط بـــه ســـی 
و دومیـــن پویـــش هـــر هفتـــه الـــف – ب ایـــران هـــم  از 
طریـــق رســـانه هـــای ملـــی و اســـتانی بـــر روی آنتـــن رفـــت 
و یـــا در روزنامـــه هـــا و خبرگـــزاری هـــا بـــه چـــاپ رســـید و 

منتشـــر شـــد.   
وی ایـــن شـــیوه اطـــاع رســـانی را گام موثـــری درجهـــت 
آگاهـــی بخشـــی جامعـــه نســـبت بـــه فعالیـــت هـــای دولـــت 
تدبیـــر و امیـــد در بخـــش آب شـــرب برشـــمرد  و ادامـــه 
ایـــن حرکـــت را از جملـــه سیاســـت هـــای دفتـــر روابـــط 
عمومـــی اعـــام کـــرد کـــه بـــا هـــدف آشـــنایی هـــر چـــه بیشـــتر 
ــان  ــای خادمـ ــا تـــاش هـ ــدگان بـ ــرف کننـ ــترکان و مصـ مشـ
ــال  ــاب دنبـ ــت آب و فاضـ ــزرگ صنعـ ــواده بـ ــود در خانـ خـ

خواهـــد شـــد.

اقدامات روابط عمومی آبفا خراسان رضوی
 در راستای  سی و دومین پویش هر هفته الف – ب ایران

توسط مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا استان تشریح شد:
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بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب 
خراســـان رضـــوی 72روســـتای ایـــن اســـتان تـــا 

پایان سال آبرسانی می شوند.
ســـید ابراهیـــم علـــوی افـــزود: 48هـــزار جمعیـــت ســـاکن 
قالـــب  در  و  مرحلـــه  دو  طـــی  روســـتا  تعـــداد  ایـــن  در 
پویـــش هـــر هفتـــه الـــف- ب ایـــران از آب شـــرب پایـــدار 

برخـــوردار مـــی شـــوند. 
ــارد  ــانی را 740میلیـ ــای آبرسـ ــروژه هـ ــن پـ وی اعتبارایـ
بـــا  مجتمـــع   51 افزود:ســـاخت  و  کـــرد  اعـــام  ریـــال 
760روســـتای تحـــت پوشـــش هـــم از محـــل منابـــع مالـــی 

صنـــدوق توســـعه ملـــی در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه 
اســـت کـــه تاکنـــون 22 مجتمـــع بـــه بهـــره بـــرداری رســـیده 

ــد.  ــی باشـ ــدام مـ ــت اقـ ــی دردسـ ــت و مابقـ اسـ
وی اعتبـــار مـــورد نیـــاز تکمیـــل ایـــن تعـــداد پـــروژه را 5 
هـــزار و500 میلیـــارد ریـــال اعـــام کـــرد و اظهـــار داشـــت: 
تاکنـــون 12هزارمیلیـــارد ریـــال دراجـــرای پـــروژه هـــای 
ملـــی پرداخـــت  از ســـوی صنـــدوق توســـعه  آبرســـانی 

شـــده اســـت. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه ســـاالنه 120میلیـــون مترمکعـــب 
ــار  ــرد اظهـ ــی گیـ ــرار مـ ــتائیان قـ ــار روسـ ــد ودراختیـ تولیـ

داشـــت: 75درصـــد جمعیـــت روســـتایی در خراســـان 
برخـــوردار  بهداشـــتی  و  ســـالم  شـــرب  آب  از  رضـــوی 

هســـتند.
روز  شـــبانه  در  روســـتایی  هـــر  بـــرای  وی  گفتـــه  بـــه 
120لیتـــر آب در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت کـــه ایـــن عـــدد 

در برخـــی روســـتاها بـــه 400لیتـــر مـــی رســـد.
در  دام  وجـــود  را  مصـــرف  افزایـــش  ایـــن  عامـــل  وی 
ــر  ــر متـ ــت هـ ــان کرد:بابـ ــر نشـ ــت وخاطـ ــتاها دانسـ روسـ
مکعـــب آب روســـتایی معـــادل 50درصـــد آب شـــهری 

دریافـــت مـــی شـــود.

72روستا در خراسان رضوی تا پایان سال آبرسانی می شود
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در  آبـــی  تنـــش  بـــا  مواجـــه  روســـتاهای  تمـــام 
لیســـت  از   1401 ســـال  تـــا  رضـــوی  خراســـان 

روستاهای بحرانی خارج می شوند.
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی 
ــت پوشـــش  ــتای تحـ ــزارو 271 روسـ ــه دو هـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
آبفـــا بـــا یـــک میلیـــون و 300هـــزار نفـــر جمعیـــت )بـــه جـــز 
داشـــت:هزارو 50روســـتا  اظهـــار  مشـــهد(  شهرســـتان 
و  مصـــرف  پیـــک  و  تابســـتان  فصـــل  در   ، دراســـتان 
229 روســـتا هـــم بـــه طـــور دِائـــم بـــا مشـــکل کمبـــود آب 
مشـــکل  دارای  روســـتاهای  آب  تامیـــن  وی  مواجه انـــد. 
مقطعـــی و دائمـــی کمبـــود آب در ایـــن اســـتان را نیازمنـــد 
ـــان اینکـــه  ـــا بی ـــال دانســـت و ب ـــارد ری دو هـــزارو 560میلی

91درصـــد روســـتاهای بـــاالی 20خانـــوار در اســـتان تحـــت 
پوشـــش آبفـــا قـــرار دارنـــد تاکیـــد کـــرد: ایـــن بـــه معنـــای 
محرومیـــت دیگـــر روســـتاها از خدمـــات آبفـــا نیســـت.

روســـتا  ایـــن  از  تعـــدادی  کـــرد:  نشـــان  خاطـــر  علـــوی   
خودگـــردان  و از تاسیســـات آب برخوداربـــوده و تحـــت 
پوشـــش دهیـــاری هـــا قـــرار دارنـــدو برخـــی دیگرنیـــز  
توســـط  آبفـــا و از طریـــق تانکر،آبرســـانی مـــی شـــوند.
گیـــری  تحویـــل  بـــرای  را  شـــرکت  ایـــن  آمادگـــی  وی 
و  اعـــام  پوشـــش  تحـــت  غیـــر  برخـــوردار  روســـتاهای 
در  آب  مصـــرف  7.5درصـــد  افزایـــش  بـــه  اشـــاره  بـــا 
و روســـتاهای  ویـــروس کرونـــا در شـــهرها  پـــی شـــیوع 
مصـــرف  الگـــوی  رعایـــت  بـــه  را  مشـــترکان  اســـتان، 

ــس  ــد: پـ ــوی یادآورشـ ــم علـ ــید ابراهیـ ــرد. سـ ــه کـ توصیـ
از یکپارچه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و 
روســـتایی طـــی 90روز شـــرایط تامیـــن آب 913روســـتا بـــا 

یافـــت.  بهبـــود  آبفـــا خراســـان رضـــوی  10اقـــدام 
وی از جملـــه اقدامـــات انجـــام شـــده در ایـــن زمینـــه  را 
حفـــر 25حلقـــه چـــاه جدیـــد، تجهیـــزو بـــرق رســـانی 68حلقـــه 
چاه،اســـتفاده از آب شـــهرها بـــرای روســـتاهای اقمـــاری بـــه 
میـــزان 5 میلیـــون متـــر مکعب،اجـــاره و افـــزودن 21منبـــع 
تامیـــن آب  پـــروژه  اجـــرای 7  منابـــع موجـــود،  بـــه  آبـــی 
توســـط بســـیج ســـازندگی، آبرســـانی بـــه 17 روســـتا توســـط 
خیریـــن و 30روســـتا بـــا مشـــارکت مـــردم و دهیـــاری هـــا 

در قالـــب نـــذر آب اعـــام کـــرد.

بحران آب در روستاهای خراسان رضوی تا سال 1401   رفع می شود

7
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راه هـــای تقویـــت خدمـــات بیمـــه ای در بخـــش 
درمـــان در نشســـت مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان 
بیمـــه ســـینا شـــعبه مشـــهد  رئیـــس  و  رضـــوی 

بررسی شد.
بیمـــه ســـینا از اول تیرمـــاه ســـال جـــاری بـــا عقـــد قـــرارداد 
ـــه خدمـــات بیمـــه درمـــان همـــکاران آبفـــا  مســـئولیت ارائ

خراســـان رضـــوی را برعهـــده گرفتـــه اســـت.
در ایـــن نشســـت کـــه معاونـــان منابـــع انســـانی و تحقیقـــات 
ــرکت آب  ــان شـ ــر دفتردرمـ ــتیبانی و مدیـ ــی و پشـ و مالـ
ــس  ــتند رئیـ ــور داشـ ــوی حضـ ــان رضـ ــاب خراسـ و فاضـ
صـــدور  از  گزارشـــی  در  مشـــهد  شـــعبه  ســـینا  بیمـــه 
معرفـــی نامـــه بـــرای همـــکاران و خانـــواده هـــای آنـــان 

بـــه مراکـــز درمانـــی بـــه جـــز بیمارســـتان هـــا در 5 مـــاه 
گذشـــته بـــه ارزش 18میلیـــارد ریـــال خبـــرداد.

ســـیدجواد هاشـــمی زاده افزود:50درصـــد ایـــن رقـــم 
ـــه دندانپزشـــکی هـــای طـــرف قـــرار بیمـــه ســـینا  ـــوط ب مرب
بیمـــه  ایـــن  داد  قـــرار  طـــرف  مراکـــز  وی  باشـــد.  مـــی 
بـــه کارکنـــان آبفـــا در  بـــرای ارائـــه خدمـــات درمانـــی 
ســـطح اســـتان  را 238واحـــد اعـــام کـــردو یادآورشـــد: 
هزینه هـــای پزشـــکی پـــس از تحویـــل اســـناد بـــه بیمـــه 
ســـینا حداکثـــر تـــا 72ســـاعت در مشـــهد و 6روز کاری در 

ــا پرداخـــت مـــی شـــود. شهرســـتان هـ
ارائـــه  بـــر  هـــم  آبفـــا خراســـان رضـــوی  عامـــل  مدیـــر 
خدمـــات ســـریع و بـــدون دغدغـــه بـــه همـــکاران تاکیـــد 

کـــرد و اظهارداشـــت: ایـــن درســـت نیســـت کـــه همـــکاران 
بـــر درد بیمـــاری نگـــران تامیـــن هزینـــه هـــای  عـــاوه 
ــه  ــه گفتـ ــند. بـ ــراد تحـــت تکفـــل باشـ ــود و افـ ــان خـ درمـ
بیمـــاری  یـــک  شـــدن  حـــادث  علـــوی  ابراهیـــم  ســـید 
بـــرای کارکنـــان بـــه مثابـــه وارد آمـــدن یـــک مصیبـــت 
ـــن مخـــارج  ـــان تلقـــی شـــده و نگـــران تامی ـــرای آن ـــزرگ ب ب
درمـــان مـــی شـــوند. وی خدمـــات درمانـــی را بـــا اهمیـــت 
خوانـــد و خطـــاب بـــه رئیـــس بیمـــه ســـینا شـــعبه مشـــهد 
گفت:آبفـــای اســـتان بـــا هـــدف بهبـــود شـــرایط درمـــان 
کارکنـــان خـــود  بـــا بیمـــه ســـینا قـــرارداد منعقـــد کـــرد و 
از شـــما انتظـــار داریـــم ضمـــن ارائـــه بـــه موقـــع حداکثـــری 
ــود.   ــظ شـ ــز حفـ ــدگان نیـ ــه شـ ــت بیمـ ــات ، کرامـ خدمـ

 تاکید مدیر عامل آبفا خراسان رضوی بر ارائه 
خدمات سریع درمانی و بدون دغدغه به همکاران 
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بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب 
خراســـان رضـــوی بـــا اجـــرای طـــرح یـــک پارچه ســـازی 
شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی 
در  شـــهری  منابـــع  محـــل  از  آب  مترمکعـــب  میلیـــون   5

اختیار روستاها قرار گرفت.
ســـید ابراهیـــم علـــوی یکـــی از اهـــداف طـــرح یـــک پارچـــه 
ـــا اســـتفاده  ســـازی را حـــل مشـــکات آب شـــرب روســـتاها ب
از امکانـــات شـــهری اعـــام کـــرد وافـــزود: در تابســـتان 

ــاری از  ــتاهای اقمـ ــاز آبـــی روسـ ــاری بخشـــی از نیـ ــال جـ سـ
ـــع شـــهری اســـتان تامیـــن شـــد. وی خاطـــر نشـــان کـــرد:  مناب
امکانـــات فنـــی، تجهیزاتـــی و اعتبـــاری شـــرکت هـــای تبصـــره 
دو و امورهـــای تابعـــه بـــرای کمـــک بـــه روســـتاها بـــه کار 
گرفتـــه شـــده اســـت بـــه گونـــه ای کـــه طـــی ســـه مـــاه مشـــکل 
آبـــی 913روســـتا معـــادل 40درصـــد روســـتاهای تحـــت 
پوشـــش رفـــع شـــد و یـــا بهبـــود یافـــت.  وی از خراســـان 
ـــام افـــزود:  ـــوان اســـتانی خشـــک و کـــم آب ن ـــه عن رضـــوی ب

مشـــکات آبرســـانی بـــه شـــهرها و روســـتاها روزبـــه روز 
کاهـــش مـــی بایـــد و بـــه مـــرز صفـــر نزدیـــک مـــی شـــود 
ولـــی هرگزبـــه اتمـــام نمـــی رســـد چـــرا تامیـــن آب رونـــدی 
مســـتمر تلقـــی مـــی شـــود کـــه نیازمنـــد حفـــر و جابه جایـــی 
چـــاه ، اصـــاح خطـــوط و شـــبکه بـــه دلیـــل فرســـودگی  دارد.  
وی تاکیـــد کـــرد بیشـــترین روســـتاهای دارای مشـــکل  و 
تنـــش آبـــی در شهرســـتان هـــای  نیشـــابور ، ســـبزوار ، 

گنابـــاد، قوچـــان ، تربـــت جـــام و خـــواف واقـــع انـــد.   

تحویل5میلیون مترمکعب آب شرب شهری به روستاهای خراسان رضوی 



13
99

ه 
ـــا

ـــــ
رمـ

آذ
،1

62
ره 

ـــــا
ــــــ

مـــ
شــ

10

هـــای  دارائـــی  تملـــک   هـــای  طـــرح  ذیحســـاب 
ســـرمایه ای شـــرکت ســـابق آب و فاضاب روســـتایی 
ـــر قـــرار  خراســـان رضـــوی در مراســـمی مـــورد تقدی
گرفـــت. در ایـــن مراســـم کـــه  بـــا حضـــور مدیرعامـــل آبفـــا 
خراســـان رضـــوی تشـــکیل شـــده لـــوح تقدیـــر بـــه رضـــا 
نجـــف زاده اهـــداء شـــد و همـــکاران واحـــد ذیحســـابی هـــم بـــا 

اهـــداء هدیـــه  از زحمـــات وی قدردانـــی کردنـــد. مدیـــر 
عامـــل آبفـــا اســـتان در ایـــن نشســـت اظهـــار داشـــت: آبفـــا 
خراســـان رضـــوی بـــا وجـــود برخـــی گرفتـــاری هـــا و مشـــکات 
در حـــوزه یکپارچگـــی خـــوب عمـــل کـــرد و جـــزو ســـه شـــرکت 
برتـــر کشـــور شـــناخته شـــد. ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــا بیـــان 
اینکـــه بیشـــتر اقدامـــات در اجـــرای ایـــن طـــرح بـــه پایـــان 

رســـیده و بـــه نتیجـــه رســـیده اســـت ، کار کـــردن در حـــوزه 
آب را لطـــف الهـــی دانســـت کـــه نصیـــب کارکنـــان ایـــن 
ـــر حسابرســـی هرچـــه  ـــا تاکیـــد ب شـــرکت شـــده اســـت. وی ب
ســـریع تـــر صـــورت هـــای مالـــی ســـال 98 گفـــت: تـــا زمـــان 
انحـــال کامـــل آبفـــا روســـتایی ســـابق ، کارهـــای حقوقـــی 

این شرکت همچنان باید انجام شود.

تقدیر از ذیحساب آبفای روستایی سابق خراسان رضوی 
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جلســـه هـــم اندیشـــی مدیـــران و مســـئولین امـــور 
معـــاون  حضـــور  4بـــا  و   1،3 مناطـــق  مشـــترکین 
خراســـان  آبفـــا  درآمـــد  و  مشـــترکین  خدمـــات 

رضوی برگزار شد.
در ایـــن گردهمایـــی مدیـــران ســـتادی نســـبت بـــه گـــزارش 
عملکـــرد 6 ماهـــه ســـال جـــاری ، برنامـــه هـــا و اهـــداف 
ــاط  ــی  نقـ ــه دادنـــد در ادامـــه ضمـــن بررسـ ــر را ارائـ دفاتـ
قـــوت و ضعـــف امورهـــا ، بـــه ســـواالت حاضـــران پاســـخ 
مســـئولین  و  مدیـــران  اندیشـــی  هـــم  وبـــا  شـــد  داده 
بـــا  و  مطـــرح  مناســـب  راهکارهـــای  امورهـــا  مشـــترکین 

ــرار  ــر مـــورد بررســـی قـ ــات یکدیگـ ــره گیـــری از تجربیـ  بهـ
گرفت .

و  آب  شـــرکت  درآمـــد  و  مشـــترکین  خدمـــات  معـــاون 
فاضـــاب خراســـان رضـــوی هـــم ضمـــن تبییـــن اهـــداف 
وبرنامـــه هـــای شـــرکت، از زحمـــات همـــکاران  در راســـتای 
ارتقـــای ســـطح و کمـــی وکیفـــی فعالیـــت هـــا و خدمـــات حـــوزه 

ــرد. ــی کـ ــترکین قدردانـ مشـ
ـــه بینـــش وســـیع و انجـــام فعالیـــت  محمدســـلطانی توجـــه ب
هـــای گروهـــی توســـط کارکنـــان را موجـــب تحقـــق اهـــداف 
بـــا  افـــزود:  و  دانســـت  شایســـته  نحـــوی  بـــه  شـــرکت 

ـــات ارزشـــمندی همچـــون  ـــری مناســـب از خصوصی بهره گی
خاقیـــت، ابتـــکار، توانمنـــدی هـــا مـــی تـــوان بـــه موفقیـــت 

ــای ارزشـــمندی دســـت یافـــت. هـ
و  راهـــکار  ابتـــکار،  هـــر  از  کـــرد:  نشـــان  خاطـــر  وی 
پیشـــنهاد ســـازنده بـــرای تعالـــی فعالیـــت هـــای شـــرکت 
اســـتقبال می شـــود. ســـلطانی همچنیـــن بـــر وصـــول بـــه 
موقـــع مطالبـــات ،عـــدم صـــدور قبـــوض غیـــر متعـــارف ، 
پاســـخگویی بـــه موقـــع  و هوشـــمندانه ،نظـــارت میدانـــی 
بـــر انجـــام فعالیـــت هـــا و  وظایـــف در چهـــار چـــوب قوانیـــن و 

ضوابـــط شـــرکت تاکیـــد کـــرد.

وصول به موقع مطالبات  و پاسخگویی به موقع به مراجعان
تاکید معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا خراسان رضوی :
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معـــاون خدمـــات مشـــترکین و درآمـــد شـــرکت آب 
و  شناســـایی  از  رضـــوی  خراســـان  فاضـــاب  و 
جمـــع آوری ســـه هـــزار انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب طـــی 

نیمه نخست امسال در این استان خبر داد.
محمدســـلطانی افـــزود: از ایـــن تعـــداد هـــزارو 700فقـــره 
انشـــعاب تعییـــن تکلیـــف شـــده اســـت و مابقـــی در دســـت 

اقـــدام قـــرار دارد.
خدمـــت  در  اخـــال  باعـــث  را  غیرمجـــاز  انشـــعابات  وی 
رســـانی بـــه مشـــترکان دانســـت و برادامـــه برخـــورد بـــا  

ایـــن پدیـــده شـــوم تاکیـــد کـــرد.
ــا را خودگـــردان دانســـت و قیمـــت  وی شـــرکت هـــای آبفـ
تمـــام شـــده تولیـــد هـــر متـــر مکعـــب آب 18را هـــزار ریـــال 

بـــرآورد کـــرد و اظهـــار داشـــت: از ایـــن مبلـــغ 10هـــزار 
ریـــال از مشـــترکان شـــهری و نـــه هـــزار ریـــال از مشـــترکان 

روســـتایی دریافـــت مـــی شـــود .
و  مصـــرف  مدیریـــت  خواســـتار  رابطـــه  همیـــن  در  وی 
ــا  ــد تـ ــترکان شـ ــط مشـ ــاء توسـ ــع آب بهـ ــه موقـ ــت بـ پرداخـ
ادامـــه ارائـــه خدمـــت رســـانی آبفـــا دچـــار اخـــال نشـــود.   

جمع آوری سه هزار انشعاب غیر مجاز آب در خراسان رضوی
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مدیـــر دفتـــر منابـــع انســـانی و آمـــوزش شـــرکت 
وضعیـــت  رضـــوی  خراســـان  فاضـــاب  و  آب 
نیروهـــای شـــاغل درایـــن  آبفـــا پـــس از اجـــرای 
طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آبفـــا شـــهری و 

روستایی را تشریح کرد. 
محمودرضـــا مـــوذن اظهـــار داشـــت: از ابتـــدای خردادمـــاه 
ـــا تشـــکیل نشســـت هـــای تخصصـــی ســـاختار  ســـال جـــاری ب
جدیـــد منابـــع انســـانی شـــرکت آبفـــا خراســـان رضـــوی از 
ســـوی شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور ابـــاغ  و 
ـــا برگـــزاری 20جلســـه "کارگـــروه تطبیـــق" نســـبت  ســـپس ب
بـــه جانمایـــی همـــکاران آبفـــا روســـتایی و شـــهری و در 

پســـت هـــای اباغـــی اقـــدام شـــد.
وی نیروهـــای شـــاغل در آبفـــا را هزارو311نفـــر اعـــام 
کـــرد و در همیـــن رابطـــه  از ایجـــاد هـــزارو 890پســـت 
ســـازمانی مصـــوب در آبفـــا اســـتان خبـــرداد و افـــزود: 
تاکنـــون 760نفـــر از همـــکاران در ایـــن پســـت هـــا جانمایـــی 
شـــده انـــد و بـــا توجـــه بـــه حضـــور 800نیـــروی بخـــش 

خصوصـــی بخـــش دیگـــری از پســـت هـــا توســـط ایـــن گـــروه 
ــود. ــی شـ اداره مـ

بـــه گفتـــه وی برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی بـــا هـــدف 
آشـــنایی هـــر چـــه بیشـــتر نیروهـــای روســـتایی بـــا رونـــد کار 
در بخـــش هـــای مختلـــف آبفـــا در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه 

اســـت.
ــانی در  ــرمایه انسـ ــه سـ ــه کمیتـ ــکیل 13جلسـ ــوذن تشـ مـ
ســـال جـــاری بـــه منظـــور اســـتقرار مناســـب و چابـــک ســـازی 
نیـــروی انســـانی در شـــهرها را خاطـــر نشـــان و اضافـــه 

کـــرد: ایـــن رونـــد همچنـــان دنبـــال خواهـــد شـــد.
بـــه تغییـــر برگـــزاری ســـبک دوره هـــای  بـــا اشـــاره  وی 
آموزشـــی بـــرای همـــکاران بـــا توجـــه بـــه شـــیوع کرونـــا 
ویـــروس اظهـــار داشـــت: شـــرکت کننـــدگان در ایـــن دوره 
ــری  ــری )یادگیـ ــی و تصویـ ــط" و صوتـ ــورت "برخـ ــه صـ ــا بـ هـ
ــوند. ــی شـ ــنا مـ ــر آشـ ــورد نظـ ــی مـ ــا مبانـ ــی( بـ الکترونیکـ
ترویـــج  هـــدف  بـــا  جـــاری  ســـال  در  افـــزود:  وی 
فرهنـــگ کتابخوانـــی 500جلـــد کتـــاب خریـــداری و در 

اختیارکارکنـــان قـــرار گرفـــت و آزمـــون مجـــازی از محتـــوای 
ایـــن کتـــاب هـــم برگـــزار خواهـــد شـــد.

مدیردفترمنابـــع انســـانی و آمـــوزش آبفـــا خراســـان رضـــوی 
بـــا تاکیـــد بـــر برگـــزاری دوره هـــای تخصصـــی کاربـــردی 
ادامـــه داد:از ابتـــدای امســـال تـــا کنـــون حـــدد 40هـــزار 
نفـــر ســـاعت در دوره هـــای آموزشـــی شـــرکت کـــرده انـــد 
ـــر  ـــن رقـــم در ســـال قبل60هـــزار نف ـــه جمـــع ای ـــی ک در حال

ســـاعت بـــود.
وی همچنیـــن گفـــت: در حـــال حاضـــر 7 نفـــر در اجـــرای 
طـــرح امریـــه در ایـــن شـــرکت بـــه کار گرفتـــه شـــده انـــد.
محمودرضـــا مـــوذن افـــزود: ایـــن افـــراد کـــه دارای مـــدارک 
کارشناســـی و باالتـــر دانشـــگاهی در رشـــته هـــای عمـــران 
و بـــرق مـــی باشـــند  پـــس از طـــی مراحـــل قانونـــی ، جـــذب 
ســـتاد مرکـــزی ، شـــرکت هـــای تبصـــر دو ، امورهـــای تابعـــه 
آبفـــا  اســـتان شـــده و در حـــال گـــذران خدمـــت ســـربازی 
خـــود هســـتند ودر چارچـــوب قوانیـــن وزارت نیـــرو حقـــوق 

ـــد. دریافـــت مـــی کنن

وضعیت نیروهای شاغل در آبفا خراسان رضوی
 پس از اجرای طرح یک پارچه سازی
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مدیـــر مرکـــز پایـــش و نظـــارت برکیفیـــت آب و 
فاضـــاب شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی 
از نصـــب 50دســـتگاه آب شـــیرین کن درشـــهرها 
و روســـتاهای  ایـــن اســـتان خبـــرداد. جـــواد ادیبـــی نیـــا در 
پنجمیـــن كارگـــروه كمیتـــه كنتـــرل كیفیـــت و ایمنـــی آب  
در خصـــوص راهبـــری، نگهـــداری و راهكارهـــای توســـعه 

آب  تجهیـــزات  افـــزود:  آب شـــیرین كن  سیســـتم های 
ــا  ــا کیفیـــت پاییـــن  و بـ ــه بـ ــیرین کـــن در مناطـــق مواجـ شـ
بـــه آب آشـــامیدنی مناســـب نصـــب  هـــدف دســـتیابی 
ــا  در  شـــده  و پیگیـــری الزم بـــرای راهبـــری مســـتمر آنهـ
ــور  ــا حضـ ــه بـ ــه کـ ــرار دارد. در ایـــن جلسـ ــتور کار قـ دسـ
دفاتـــر  کارشناســـان  و  روســـا  و  بهره بـــرداری  معـــاون  

مربوطـــه، نماینـــدگان معاونت هـــای پشـــتیبانی و مالـــی، 
مشـــترکین، فاضـــاب، بحـــران و مرکـــز پایـــش برگـــزار 
خروجـــی  بـــر  نظـــارت  و  کنتـــرل  راهکارهـــای  شـــد 
تعمیـــرات،  و  نگهـــداری  راهبـــری،  آب شـــیرین کن ها، 
نحـــوه واگـــذاری بـــه بخـــش خصوصـــی و ســـایر مـــوارد 

مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 نصب  50 دستگاه آب شیرین کن درشهرها 
و روستاهای خراسان رضوی
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خراســـان  فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
رضـــوی وجـــود 15میلیـــون راس دام را مهمتریـــن 
ایـــن  درروســـتاهای  شـــرب  آب  کمبـــود  عامـــل 

استان دانست.
ســـید ابراهیـــم علـــوی وظیفـــه آبفـــا را تامیـــن آب شـــرب 
هیـــچ  شـــرکت  ایـــن  افـــزود:  و  دانســـت  مشـــترکان 
نـــدارد. هـــا  دام  شـــرب  آب  تامیـــن  بـــرای  مســـئولیتی 
بـــه گفتـــه وی در حالیکـــه آبفـــای خراســـان رضـــوی تامیـــن 
مشـــترک  هـــر  بـــرای  را  روز  شـــبانه  در  120لیتـــر  آب 

روســـتاها  برخـــی  در  دارد  کار  دســـتور  در  روســـتایی 
ــر ایـــن رقـــم مصـــرف مـــی شـــود و بـــه  بیـــش از ســـه برابـ

رســـد. 400لیترمـــی 
وی گفـــت: آبفـــا خراســـان رضـــوی ســـاالنه بـــرای تامیـــن آب 
شـــرب یـــک میلیـــون و 300هـــزار جمعیـــت روســـتایی در 
ــب از  ــون مترمکعـ ــترک 120میلیـ ــزار مشـ ــب 500هـ قالـ

ـــد. ـــی کن ـــار برداشـــت م ـــع در اختی مناب
بـــه گفتـــه وی آمـــار مشـــترکان روســـتایی در خراســـان 
مجمـــوع  از  مشـــهد  شهرســـتان  احتســـاب  بـــا  رضـــوی 

مشـــترکان شـــهری و روســـتایی 15اســـتان کشـــور بیشـــتر 
اســـت.

را  روســـتایی  مشـــترکان  آب  تامیـــن  منابـــع  وی 
هزارو403حلقـــه چـــاه، 199چشـــمه ، 68رشـــته قنـــات و 
دو منبـــع ســـطحی اعـــام کـــرد و یادآورشـــد: 91درصـــد 
تحـــت  اســـتان  ایـــن  در  20خانـــوار  بـــاالی  روســـتاهای 
ــرار دارنـــد و مابقـــی بـــه صـــورت خودگـــردان  پوشـــش قـ
ــوراهای اســـامی اداره  ــا و شـ ــاری هـ ــط دهیـ ــوده و توسـ بـ

مـــی شـــوند.     

15میلیون راس دام مهمترین عامل کمبود آب شرب 
درروستاهای خراسان رضوی 
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بـــه گفتـــه رئیـــس گـــروه آب بـــدون درآمـــد آبفـــا خراســـان رضوی53درصـــد کنتورهـــای آب مشـــترکین 
ــون و  ــک میلیـ ــرد: از یـ ــان کـ ــر نشـ ــی خاطـ ــد زارعـ ــت. حامـ ــم کار اسـ ــا کـ ــراب و یـ ــتان خـ ــن اسـ در ایـ
227هزارکنتـــور مشـــترکین در اســـتان 640هـــزار دســـتگاه کمتـــر از 10 ســـال و 581هـــزار دســـتگاه 
قدمتـــی بیـــش از 10ســـال دارد کـــه کـــم کار محســـوب مـــی شـــود. وی بـــا بیـــان اینکـــه در شـــش مـــاه اول 
امســـال 160میلیـــون متـــر مکعـــب آب در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان تولیـــد شـــد کـــه 104میلیـــون 
مترمکعـــب آب بـــه مصـــرف مشـــترکان رســـید اعـــام کرد:مصـــرف آب شـــرب در نیمـــه نخســـت امســـال 
ـــا بیـــان اینکـــه  ـــا مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل 7درصـــد افزایـــش داشـــته اســـت. وی  ب دراســـتان در مقایســـه ب
ــرداری  ــره بـ ــره در مداربهـ ــزارو 767فقـ ــتان ، هـ ــود دراسـ ــع آب موجـ ــره منبـ ــزارو 51فقـ ــوع دو هـ از مجمـ
ــار  ــال اعتبـ ــارد ریـ ــد 160میلیـ ــور، نیازمنـ ــه کنتـ ــع آب بـ ــز منابـ ــا  و تجهیـ ــزود: تعمیرکنتورهـ ــرار دارد افـ قـ
اســـت. حامدزارعـــی میـــزان آب بـــدون درآمـــد در ایـــن شـــرکت را 35درصـــد اعـــام کـــرد کـــه بخشـــی از آن 

به دلیل فرسودگی خطوط و شبکه توزیع از دسترس خارج می شود.

53درصد کنتورهای آب مشترکین
 در خراسان رضوی کم کار است

همکار برتر مهرماه 99آبفا 
خراسان رضوی معرفی شد

ــن  ــاه 99 ایـ ــر مهرمـ ــکار برتـ ــوی همـ ــان رضـ ــا خراسـ ــویقات آبفـ ــه تشـ كمیتـ
شرکت را انتخاب و معرفی کرد.

ـــا حضـــور كلیـــه معاونیـــن آبفـــا اســـتان پـــس از بررســـی هـــای  در جلســـه ای ب
الزم مطابـــق شـــاخص هـــای جدیـــد جشـــنواره شـــهید رجایـــی ، علـــی آگاه شـــهرنوی 
همـــكار امـــور آب و فاضـــاب تایبـــاد بـــه عنـــوان همـــكار برتـــر مهـــر مـــاه ســـال جـــاری 

شـــركت آب و فاضـــاب اســـتان خراســـان رضـــوی معرفـــی شـــد. 
ـــان همـــکار  ـــده امیرحســـین دهق ـــات ارزن ـــه اقدام ـــا توجـــه ب ـــن مقـــرر شـــد ب همچنی
امـــور کاشـــمراز ایشـــان در بررســـی همـــكار برتـــر ســـال در موعـــد مقـــرر تقدیـــر 

شود. 
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 تربت حیدریه   

آبرســـانی  مجتمـــع  انتقـــال  خـــط  از  قســـمتی   اصـــالح 
صاحب الزمان تربت حیدریه

بـــه گفتـــه معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه عملیـــات 
ــان  ــب الزمـ ــع صاحـ ــال  مجتمـ ــط انتقـ ــی خـ ــور عرضـ ــبکه و عبـ ــاح شـ اصـ
روســـتایی از جـــاده بیـــن شـــهری تربـــت حیدریـــه – زاوه بـــا مشـــارکت 
پیمانـــکار اداره راه و شهرســـازی و پرســـنل اداره بهـــره برداری شـــرکت 
باتـــاش شـــبانه روزی  انجـــام شـــد. عبـــاس نـــژاد  افـــزود: ایـــن عملیـــات 
ـــا اســـتفاده ازغـــاف و  اصـــاح  بطـــول 40 متـــر در عـــرض راه آســـفالته  ب
اجـــرای خـــط فـــوالدی بـــا قطـــر 200 میلیمتـــر از محـــل دســـتک های پـــل  

اجـــرا شـــد.

گودبـــرداری شـــهرداری باعـــث شکســـتگی خـــط انتقـــال آب 
آبـــرود تربـــت حیدریـــه شـــد

حیـــن  در  شـــهرداری  پیمانـــکار  مکانیکـــی  بیـــل  برخـــورد  پـــی   در   
ــری  ــال 400 میلیمتـ ــط انتقـ ــا  خـ ــاده زاوه بـ ــدای جـ ــرداری در ابتـ گودبـ
از چـــاه هـــای آب دشـــت آبـــرود تربـــت حیدریـــه کـــه باعـــث  شکســـتگی 

لولـــه شـــد  کارشناســـان اداره بهـــره بـــرداری آبفـــا تربـــت حیدریـــه پـــس 
ـــه  ـــاز وارد عمـــل شـــدند.با توجـــه ب ـــوازم مـــورد نی ـــن ل از بررســـی و تامی
ـــر تغذیـــه مخـــزن 15هـــزار مترمکعبـــی  اینکـــه ایـــن خـــط انتقـــال عـــاوه ب
مـــدرس ، مجتمـــع صاحـــب الزمـــان شـــامل روســـتاهای آبـــرود ، صومعـــه ، 
دامســـک و چنـــد روســـتای دیگـــر و همچنیـــن بلـــوار امـــام رضـــا را آبـــدار 
مـــی کنـــد ســـرعت عمـــل در رفـــع اتفـــاق نقـــش بـــه ســـزایی داشـــت کـــه بـــا 
همـــت بـــی وقفـــه پرســـنل زحمتکـــش در کمتریـــن زمـــان ممکـــن )حـــدود 
ـــرداری  ـــره ب 2 ســـاعت( برطـــرف شـــد و خـــط پـــس از تســـت در مـــدار به

ـــرار گرفـــت. ق

اتفاقـــات آب چنـــد روســـتای بخـــش مرکـــزی تربت حیدریه  
کاهـــش یافت

مدیـــر عامـــل شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه گفـــت: باتوجـــه بـــه تعـــدد 
اتفاقـــات در روســـتاهای منظـــر، دوغشـــک و بنهنـــگ واقـــع درحومـــه 
شـــهرو بررســـی وضعیـــت شـــبکه ایـــن روســـتاها  ، کارشناســـان اداره 
بهـــره بـــرداری ایـــن شـــرکت اقداماتـــی بـــرای تنظیـــم فشـــار انجـــام 
دادنـــد. صـــادق یوســـفی افـــزود: طبـــق گزارشـــات واصلـــه بـــا اتصـــال 
ــتای  ــتاهای منظـــر و دوغشـــک و نصـــب دیتاالگـــر در روسـ شـــبکه روسـ
ــا مانـــور بـــر روی شـــیرهای  ــار شـــبکه تنظیـــم و بـ منظـــر تاحـــدودی فشـ
فشارشـــکن در روســـتاهای بنهنـــگ و دوغشـــک از تعـــداد اتفاقـــات 
ـــا اشـــاره بـــه  ســـرریز شـــدن مخـــزن مجتمـــع اســـفیوخ  کاســـته شـــد.وی ب
اضافـــه کـــرد:  بـــا تعمیـــر و تنظیـــم فلوتـــر موجـــود از ســـرریز ناگهانـــی در 

ایـــن مخـــزن نیـــز جلوگیـــری بعمـــل آمـــد.

معرفی مدیرعامل جدید آبفا تربت حیدریه 
فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل  معارفـــه  و  تکریـــم   مراســـم   
معـــاون  حضـــور  بـــا  ویدئوکنفرانـــس  صـــورت  بـــه  تربت حیدریـــه 
جلســـات  اتـــاق  محـــل  در  ویـــژه شهرســـتان  فرمانـــدار  و  اســـتاندار 
شـــرکت تربـــت حیدریـــه برگـــزار شـــد. در ایـــن جلســـه صـــادق یوســـفی 

مدیـــر عامـــل قبیـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه کـــه بـــه  
ـــات انجـــام  ـــل آمـــده اســـت گزارشـــی از اقدام افتخـــار بازنشســـتگی نائ
ــتمی  ــی رسـ ــپس علـ ــه داد. سـ ــاب ارائـ ــوزه آب و فاضـ ــده در دو حـ شـ
ــا اهـــداء  لـــوح  از  ــتاندار و فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان ، بـ ــاون  اسـ معـ
زحمـــات  صـــادق یوســـفی تقدیـــر  کـــرد و در ادامـــه علیرضـــا عباســـی بـــه 
ــد.در  ــی شـ ــه معرفـ ــت حیدریـ ــای تربـ ــرکت آبفـ ــل شـ ــوان مدیرعامـ عنـ
ـــده   ـــات ارزن ـــه  از زحم ـــوح  و هدی ـــا اهـــداء ل ـــان ب ـــده کارکن ـــه  نماین خاتم

ــرد. ــی کـ ــر و قدردانـ ــفی تقدیـ ــادق یوسـ صـ

ــا  700طلبـــه شهرســـتان تربـــت حیدریـــه بـــه کمـــک آبفـ
می آینـــد

مدیرعامـــل جدیـــد آبفـــا تربـــت حیدریـــه بـــه همراهـــی مدیـــر دفتـــر 
حراســـت ایـــن شـــرکت بـــا امـــام جمعـــه شهرســـتان دیـــدار و گفتگـــو 

ــرد. کـ
ــا وجـــود مشـــکات  ــا عباســـی اعـــام داشـــت: ایـــن شـــرکت بـ  علـــی رضـ
موجـــود در تامیـــن آب و شـــرایط ســـخت دوران کرونـــا بـــا تـــاش مســـتمر، 

ـــه نحـــو احســـن انجـــام مـــی دهـــد. وظیفـــه ســـقایی خـــود را  ب
امـــام جمعـــه تربـــت حیدریـــه هـــم  آمادگـــی خـــود را بـــرای فرهنگ ســـازی 
در بخـــش مدیریـــت مصـــرف آب بـــا بکارگیـــری   700 طلبـــه فعـــال 
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ــر  ــه معـــروف و نهـــی از منکـ ــر بـ ــتاد امـ ــای  سـ ــوزه و همچنیـــن نیروهـ حـ
اعـــام کرد.حجـــت االســـام والمســـلمین عصمتـــی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش 
و اهمیـــت آب در زندگـــی انســـان هـــا،  اســـراف در مصـــرف آب را از 

مصادیـــق بـــارز کفـــر دانســـت.
مدیرعامل شرکت آبفای تربت حیدریه:

نیازمنـــد  حیدریـــه  تربـــت  شـــهر  آب  تامیـــن  شـــرایط 
اســـت سیســـتماتیک  و  هوشـــمند  مدیریـــت 

مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه از  تاسیســـات و چـــاه هـــای 
دشـــت ازغنـــد و خطـــوط انتقـــال، مخـــازن و ایســـتگاه هـــای پمپـــاژ ایـــن 
شـــهر  بازدیـــد کـــرد. علیرضـــا عباســـی در ایـــن بازدیـــد شـــرایط تامیـــن 
ــه بـــه گســـتردگی منابـــع و تعـــداد  آب شـــهر  تربـــت حیدریـــه را باتوجـ
ــمند و  ــت  هوشـ ــد مدیریـ ــاص  و نیازمنـ ــت پوشـــش خـ ــتاهای تحـ روسـ
ـــزی هـــای انجـــام  ـــا برنامـــه ری ـــار داشـــت: ب سیســـتماتیک دانســـت و اظه
شـــده و تـــاش همـــکاران در آینـــده نـــه چنـــدان دور ایـــن مهـــم تحقـــق 

خواهـــد یافـــت.

جلســـه مجمـــع عمومـــی ســـالیانه آبفاتربـــت حیدریـــه 
برگـــزار شـــد

جلســـه مجمـــع عمومـــی صاحبـــان ســـهام ســـالیانه شـــرکت آب و فاضـــاب 
تربـــت حیدریـــه باحضـــور شـــهردار تربـــت حیدریـــه و ســـایر اعضـــاء از 
طریـــق ویدئوکنفرانـــس  جلســـات ســـتاد  برگـــزار شـــد.در ایـــن جلســـه 
ــان  ــه بیـ ــه بـ ــا تربـــت حیدریـ ــا عباســـی مدیرعامـــل آبفـ ابتـــدا علـــی رضـ
گـــزارش از وضعیـــت شـــرکت  پرداخـــت و اقدامـــات در دســـت اجـــرا و 
ـــه اطـــاع رســـاند ســـپس  همچنیـــن برنامـــه هـــای پیـــش بینـــی شـــده را ب
معاونیـــن ســـتادی مـــوارد اعـــام شـــده را نقـــد و بررســـی و نقطـــه نظـــرات 
خـــود را بیـــان کردنـــد. در ادامـــه ســـید ابراهیـــم علـــوی ریاســـت مجمـــع 
و مدیـــر عامـــل شـــرکت  آبفـــای خراســـان رضـــوی بـــه صـــورت کلـــی مـــوارد 
مطـــرح شـــده را جمـــع بنـــدی کـــرد و اظهـــار داشـــت: بـــه منظـــور نهایـــی 
شـــدن تصمیمـــات در مجمـــع مـــوارد مـــی بایســـت بـــه صـــورت دقیق تـــر 
توســـط مدیرعامـــل ، معاونیـــن و مدیـــران شـــرکت تربـــت حیدریـــه 

بررســـی تـــا ابهامـــات موجـــود برطـــرف شـــود.

ــام  ــه از امـ ــت حیدریـ ــا تربـ ــل آبفـ ــت مدیرعامـ در خواسـ
ــران بخـــش بایـــگ ــه و مدیـ جمعـ

جلســـه شـــورای اداری بخـــش بایـــگ باحضـــور بخشـــدار ، امـــام جمعـــه ، 
شـــهردار و اعضـــای شـــورای اســـامی شـــهر بایـــگ در محـــل اتـــاق جلســـات 
شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه  برگـــزار شـــد. در ایـــن جلســـه  انتصـــاب 
ــا تربـــت حیدریـــه تبریـــک  ــا مدیریـــت عامـــل آبفـ ــا عباســـی  بـ علـــی رضـ
ـــوط  ـــه بررســـی مشـــکات و مســـائل مرب ـــه شـــد ، ســـپس حاضـــران ب گفت
بـــه بخـــش بایـــگ پرداختنـــد و در ادامـــه جلســـه امـــام جمعـــه  شـــهر بایـــگ  
بـــر صرفـــه جویـــی مصـــرف آب تاکیـــد کـــرد و از آمادگـــی امامـــان جماعـــت 
ــرف  ــی در مصـ ــه جویـ ــگ صرفـ ــج فرهنـ ــرای ترویـ ــاب بـ ــتاها و طـ روسـ
آب خبـــرداد. مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه هـــم 
در ســـخنانی خاطـــر نشـــان کـــرد شهرســـتان تربـــت حیدریـــه و خصوصـــا 
شـــهر بایـــگ بـــه خاطـــر برخـــورداری از موقعیـــت اســـتراتژیک منحصربـــه 
فـــرد ، از اهمیـــت ویـــژه برخـــوردار مـــی باشـــند لـــذا الزم اســـت مدیـــران 
حساســـیت باالیـــی در تامیـــن منابـــع آب و از مهمتـــر فرهنـــگ ســـازی 

ـــه را  ســـرلوحه کارخـــود قـــرار دهنـــد. مصـــرف بهین

حضور مدیرعامل شرکت تربت حیدریه  
در روستای منظر

مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت در جلســـه ای کـــه باحضـــور نماینـــده شهرســـتان 
ــر  ــتای منظـ ــای در روسـ ــی از روسـ ــامی و جمعـ ــورای اسـ در مجلـــس شـ
واقـــع در حومـــه شـــهر برگـــزار شـــد حضـــور پیـــدا کـــرد و بـــه بررســـی 
مشـــکات حـــوزه آب پرداخـــت .در ابتـــدای جلســـه  نماینـــده شهرســـتان 
از زحمـــات آبفـــا در شـــهر و روســـتاهای تربـــت حیدریـــه تقدیـــر و تنهـــا 
خواســـته ضـــروری  اغلـــب روســـتاهای بخـــش مرکـــزی و حومـــه خصوصـــا 
روســـتای منظـــر را برخـــورداری از شـــبکه و انشـــعاب فاضـــاب اعـــام 
در  گفـــت:  نیـــز  حیدریـــه  تربـــت  آبفـــای  شـــرکت  مدیرعامـــل  کـــرد. 
ـــه اینکـــه طراحـــی شـــبکه  ـــا توجـــه ب خصـــوص برخـــورداری از فاضـــاب ب
ــه  ــذا هرگونـ ــت لـ ــی اسـ ــط خاصـ ــرایط و ضوابـ ــاب دارای شـ ــای فاضـ هـ
ــارات الزم  ــص اعتبـ ــود و تخصیـ ــع موجـ ــری وضـ ــد بازنگـ ــر نیازمنـ تغییـ
مـــی باشـــد.علیرضا عباســـی افـــزود : باتوجـــه بـــه اهمیـــت مســـائل مطـــرح 
شـــده و وجـــود ســـرمایه گـــذار بخـــش خصوصـــی مـــی بایســـت بـــا حمایـــت 
نماینـــده و همـــکاری ســـایر ادارات زمینـــه توســـعه بیشـــتر و احـــداث 
گیـــرد. قـــرار  اقـــدام  فاضـــاب در دســـت  خانـــه  فـــاز دوم تصفیـــه 
بـــه گفتـــه وی بدهـــی پـــروژه هـــای عمرانـــی آبفـــای روســـتایی در حـــال 

پیگیـــری اســـت.

بررسی وضعیت  تاسیسات آب شهرستان 
تربت حیدریه

مدیرعامـــل آبفـــا تربـــت حیدریـــه  وضعیـــت تاسیســـات ایـــن شهرســـتان 
ــور  ــا حضـ ــه ای بـ ــپس  در جلسـ ــی سـ ــا عباسـ ــی رضـ ــی کرد.علـ را بررسـ
نماینـــده مـــردم در مجلـــس کـــه در روســـتای زمـــان آبـــاد تشـــکیل شـــد 
بـــه تشـــریح وضعیـــت تامیـــن و توزیـــع آب در شهرســـتان پرداخـــت. 
درایـــن جلســـه از زحمـــات شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه در 
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جهـــت رفـــع  مشـــکات آب خصوصـــا در تابســـتان ســـال جـــاری بعـــد از 
ادغـــام آبفـــای شـــهری و روســـتایی تقدیرشـــد.

ــالب  ــه فاضـ ــه خانـ ــداری از تصفیـ ــاون فرمانـ ــد معـ بازدیـ
ــه  تربـــت حیدریـ

ــدگان  ــی از نماینـ ــداری و جمعـ ــزی فرمانـ ــه ریـ ــعه و برنامـ ــاون توسـ معـ
کانـــال هـــای خبـــری شهرســـتان تربـــت حیدریـــه  از اقدامـــات آبفـــا و 
مراحـــل تصفیـــه فاضـــاب در واحـــد تصفیـــه خانـــه  تربـــت حیدریـــه  
بازدیـــد کردند.شـــرکت کننـــدگان در ایـــن بازدیـــد بـــا مراحـــل تصفیـــه و 
تبدیـــل فاضـــاب بـــه پســـاب و همچنیـــن اقدامـــات انجـــام شـــده آبفـــا در 

بخـــش فاضـــاب آشـــنا شـــدند.

نیشابور   

جلگـــه  میـــان  در  روســـتا  هشـــت  پایـــدار  آب  تامیـــن 
نیشـــابور

تعویـــض  از  نیشـــابور   جلگـــه  میـــان  فاضـــاب  و  آب  اداره  رئیـــس   
الکتروپمـــپ شـــناور مجتمـــع قاســـمی خبـــر داد.احمـــد محبـــی زاده 
گفـــت: بـــا  بررســـی میـــزان دبـــی چـــاه مذکـــور و افـــت تامیـــن آب مشـــخص 

شـــد کـــه  الکتـــرو پمـــپ چـــاه دچـــار مشـــکل شـــده کـــه بـــا کمـــک همـــکاران 
و  پرســـنل  بخـــش فنـــی بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور  
ــد. وی   ــدام شـ ــه تعویـــض آن اقـ ــبت بـ ــوب نسـ ــیدن پمـــپ معیـ ــا کشـ بـ
گفـــت : بـــا ایـــن اقـــدام  دبـــی چـــاه افزایـــش یافـــت  و آب پایـــدار  هشـــت 

روســـتا تحـــت پوشـــش تامیـــن شـــد.

ــه  ــان جلگـ ــاغ بخـــش میـ ــه بـ ــتای کالتـ ــه روسـ ــانی بـ آبرسـ
ــابور  نیشـ

ـــاغ بخـــش میـــان جلگـــه شهرســـتان  ـــه ب عملیـــات آبرســـانی روســـتای کات
ـــان جلگـــه  نیشـــابور  اجـــرا شـــد. رئیـــس اداره آب و فاضـــاب بخـــش می
ـــا قطـــر لولـــه  90 پلـــی اتیلـــن  گفـــت : ایـــن پـــروژه بـــه طـــول 7 کیلومتـــر ب
بـــه مـــدت دو ســـال اجـــرا و عملیاتـــی شـــد.محبی زاده  از ســـاخت مخـــزن 
ــر  ــزن 50 متـ ــاژ ، و مخـ ــتگاه پمپـ ــی ، ایسـ ــن راهـ ــی بیـ ــر مکعبـ 100 متـ
مکعبـــی  ذخیـــره روســـتای کاتـــه بـــاغ   و ســـاخت 10 حوضچـــه بـــا اتصـــاالت 
ـــن طـــرح  ـــا عملیاتـــی شـــدن ای ـــر داد و گفـــت: ب ـــاژ خب و یـــک حوضچـــه پمپ
23 خانـــوار از نعمـــت آب آشـــامیدنی ســـالم برخـــوردار شـــدند.وی  
ـــال اعـــام کـــرد  و  اظهـــار داشـــت:  ـــارد ری ـــار  ایـــن طـــرح را 12 میلی اعتب
ــاغ بخـــش  ــه بـ ــتای کاتـ ــرح مشـــکل تامیـــن آب روسـ ــن طـ ــرای ایـ ــا اجـ بـ

ـــان جلگـــه برطـــرف شـــد. می

تخریب عمدی شیر فلکه  در شهر بار نیشابور 
 رئیـــس اداره آب و فاضـــاب شـــهر بـــار از تعویـــض شـــیر فلکـــه 65 ایـــن 

شـــهر خبـــر داد.فاطمـــه حســـینی گفـــت : بـــا توجـــه بـــه  قطـــع آب در قســـمت 
هایـــی از شـــهر و بررســـی هـــای بعمـــل آمـــده مشـــخص شـــد یکـــی از 
شـــیرفلکه هـــای اصلـــی شـــهر  توســـط یکـــی از مشـــترکان تخریـــب شـــده کـــه 
شـــخص خاطـــی شناســـایی و بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی شـــد.وی گفـــت: 
تخریـــب ایـــن شـــیر فلکـــه باعـــث قطـــع آب  100 فقـــره انشـــعاب شـــده بـــود 

کـــه در کمتریـــن زمـــان ممکـــن نســـبت بـــه تعویـــض آن اقـــدام شـــد.

سبزوار   

اجرای485کیلومتر شبکه فاضالب در شهر سبزوار

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو ســـبزوار از اجـــرای 
485 کیلومتـــر شـــبکه فاضـــاب درایـــن شـــهرخبرداد.

حســـین ریاضـــی ایـــن متـــراژ را معـــادل 90درصـــد اجـــرای پـــروژه 
شـــبکه جمـــع آوری و دفـــع بهداشـــتی فاضـــاب در ایـــن شـــهر اعـــام کـــرد 
وافـــزود: اجـــرای 85 کیلومترشـــبکه باقیمانـــده هـــزار میلیـــارد ریـــال 
اعتبارنیـــاز دارد.وی بـــا بیـــان اینکـــه 94هزارمشـــترک در ســـبزوار 
از خدمـــات جمـــع آوری و دفـــع بهداشـــتی فاضـــاب برخوردارنـــد ، بـــر 
اجـــرای مـــدول دوم تصفیـــه خانـــه فاضـــاب ســـبزوار تاکیـــد کـــرد و 
اظهـــار داشـــت: ایـــن واحـــد در حـــال حاضـــر بیـــش از ظرفیـــت اســـمی 
خـــود پذیـــرش فاضـــاب دارد.ریاضـــی اظهـــار داشـــت: لجـــن برکـــه 
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بی هـــوازی تصفیـــه خانـــه ســـبزوارتخلیه و پـــروژه دانـــه گیـــر ایـــن واحـــد 
ـــه نیـــز نصـــب شـــده اســـت. تکمیـــل و سیســـتم آشـــغال گیرتصفیـــه خان

بازدیـــد مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا ســـبزوار از ســـامانه 
122

مدیرعامـــل ، معـــاون و مدیـــران شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان 
ایـــن بازدیـــد نحـــوه  ســـبزوار از ســـامانه 122 بازدیـــد کردنـــد .در 
ــامانه پاســـخگویی مردمـــی 122 و   ــری فعالیـــت سـ پاســـخگویی و پیگیـ
ــل  ــت .مدیرعامـ ــرار گرفـ ــی قـ ــورد بررسـ ــات مـ ــز اتفاقـ ــا مرکـ ــاط بـ ارتبـ
نقـــش  بـــر  تاکیـــد  بـــا  ســـبزوار  فاضـــاب شهرســـتان  و  آب  شـــرکت 
ــامانه 122 گفـــت : کاربـــران بایـــد بـــه طـــور شـــبانه روز پاســـخگوی  سـ
ســـواالت و درخواســـت هـــای مـــردم باشـــند و بـــا صبـــر و حوصلـــه و 
ـــر  ـــا مشـــترکان برخـــورد داشـــته باشند.حســـین ریاضـــی ب ســـعه صـــدر ب
پاســـخ بـــه موقـــع بـــه مشـــترکان ،  ارســـال بـــه موقـــع اکیـــپ بـــه محـــل 
ــای  ــهروندان تاکیـــد کردنـــد.از مزایـ ــات و افزایـــش رضایـــت شـ اتفاقـ
ســـامانه 122 پاســـخگویی تمـــام وقـــت ، پیگیـــری مـــوارد ارجـــاع شـــده 
توســـط مشـــترکان ، امـــکان ایجـــاد نظـــارت مســـتمر بـــرروی عوامـــل ، 
پـــل ارتباطـــی بیـــن شـــهروندان و مســـئوالن آبفـــا و اطـــاع رســـانی بـــه 
شـــهروندان در محـــدوده هایـــی کـــه بـــا قطعـــی آب مواجـــه مـــی شـــوند کـــه 
کاهـــش از میـــزان نارضایتـــی شـــهروندان و حضـــور نیافتـــن مشـــترکان 
در دســـتگاه هـــای خدمـــت دهنـــده بـــرای رفـــع مشـــکل مـــی باشـــد.

تقدیر از خبرنگار بسیجی شهرستان در آبفا سبزوار
ـــا حضـــور  ـــگار بســـیجی شهرســـتان ب ـــه بســـیج از خبرن ـــه مناســـبت هفت ب
مدیرعامـــل و مســـئول روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضاب شهرســـتان 
ســـبزوار و مدیـــر کانـــون بســـیج رســـانه غـــرب خراســـان رضـــوی تقدیـــر 
شـــد.در ایـــن نشســـت مدیـــر عامـــل شهرســـتان از حمیـــد دالوری هـــروی 
خبرنـــگار بســـیجی تقدیـــر کـــرد و گفـــت : همـــت واالی شـــما در انعـــکاس 
اخبـــار و اطاعـــات صنعـــت آب و فاضـــاب ، همچنیـــن بیـــان مســـائل 

و مشـــکات مـــردم و واقعیـــت هـــای زندگـــی اجتماعـــی ارزشـــمند و 
ـــه  ســـتودنی اســـت .حســـین ریاضـــی افـــزود : بی شـــک فعـــاالن رســـانه ب
دنبـــال انعـــکاس اخبـــار صحیـــح و برقـــراری آرامـــش در جامعـــه هســـتند 
ـــاری  ـــا را در تحقـــق اهـــداف ی ـــد م ـــا رســـانه هـــا مـــی توان ـــا ب و همـــکاری م

کنـــد.
مدیـــر کانـــون بســـیج رســـانه غـــرب خراســـان رضـــوی هـــم گفـــت : تفکـــر 
بســـیجی  خدمـــت بـــه مـــردم بـــوده و رمـــز بقـــای انقـــاب فرهنـــگ و تفکـــر 
ـــا از مجموعـــه شـــرکت آب و فاضـــاب کـــه  بســـیجی اســـت .محمـــد مهرنی
امـــر ســـقایی را انجـــام مـــی دهنـــد تقدیـــر و تشـــکر کـــرد.در پایـــان از 

ـــر شـــد. ـــوح تقدی ـــا اهـــدا ل ـــگار بســـیجی ب خبرن

بازدید سرزده فرماندار شهرستان از  آبفا سبزوار

سرپرســـت فرمانـــدار شهرســـتان از شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان 
ســـبزوار بـــه صـــورت ســـرزده بازدیـــد کرد.ایـــن بازدیـــد بـــه منظـــور 
بازرســـی و نظـــارت براجـــرای پروتـــکل هـــای بهداشـــتی و در راســـتای 
ارتقـــای ســـامت کارکنـــان ، صیانـــت از حقـــوق شـــهروندی و رعایـــت 

دســـتورالعمل هـــای ســـتاد ملـــی کرونـــا انجـــام شـــد.
 در ادامـــه سرپرســـت فرمانـــدار شهرســـتان ســـبزوار از ســـامانه 122 
ایـــن شـــرکت بازدیـــد کـــرد و و بـــا نحـــوه پاســـخگویی و پیگیـــری فعالیـــت 

ایـــن ســـامانه پاســـخگویی آشـــنا شـــد.

باخرز   

استانداردسازی یک منبع آبی در باخرز

را    2 شـــماره  چـــاه  تاسیســـات  باخـــرز  فاضـــاب  و  آب  امـــور 
ـــا توجـــه  ـــا اعـــام ایـــن خبـــر گفت؛ب استانداردســـازی کـــرد. مدیـــر امـــور ب
بـــه اینکـــه تاسیســـات ایـــن منبـــع آبـــی مهـــم در شـــرایط اســـتاندارد قـــرار 
ـــه شـــیراالت و  ـــوط ب ـــاق مرب ـــرای ســـاخت ات ـــدای ســـال ب نداشـــت در ابت
لـــوازم انـــدازه گیـــری برنامـــه ریـــزی شـــد   کـــه در آبـــان مـــاه ایـــن مهـــم 

محقـــق شـــد.
احســـان ســـیاح از چـــاه شـــماره 2 بـــه عنـــوان یکـــی از منابـــع دارای 
ـــرد و خاطـــر نشـــان کـــرد: ســـاخت  ـــام ب شـــاخص هـــای کمـــی و کیفـــی آب ن
اتـــاق تجهیـــزات و مهندســـی مجـــدد در جانمایـــی شـــیرآالت و لولـــه هـــای 

آبـــده ازجملـــه ایـــن مـــوارد بـــه شـــمار مـــی رود.

افت فشار روستای گندم شاد باخرز مرتفع شد

 پـــس از  افـــت فشـــار آب در شـــبکه توزیـــع روســـتای گنـــدم شـــاد 
شهرســـتان باخـــرز علـــت، ریشـــه یابـــی وفشـــار آب اســـتاندارد درشـــبکه 
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ایـــن روســـتا برقـــرار شد..احســـان ســـیاح مدیـــر امـــور آبفـــا باخـــرز علـــت 
اصلـــی افـــت فشـــار را وجـــود نشـــتی در خـــط انتقـــال  روســـتا عنـــوان کـــرد 
و اصـــاح 50متـــر ازخـــط انتقـــال را راه حـــل رفـــع ایـــن مشـــکل دانســـت.

پیشگیری از یخ زدگی تاسیسات در امور باخرز 

 امـــور آب و فاضـــاب باخـــرز پـــس از شناســـایی نقـــاط آســـیب پذیـــر 
در ســـرما نســـبت بـــه انجـــام عملیـــات پیشـــگیرانه اقـــدام کـــرد. بـــه 
گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور آب و فاضـــاب باخـــرز؛در ایـــن اقـــدام 
ـــا اســـتفاده از پشـــم شیشـــه  تمامـــی تاسیســـات در معـــرض یـــخ زدگـــی ب

عایـــق بنـــدی شـــد.

بجستان   

بزرگتریـــن پـــروژه هـــای شهرســـتان بجســـتان در حـــوزه 
آب شـــرب اجـــرا شـــده اســـت

ــن  ــون بزرگتریـ ــال 92تاکنـ ــتان از سـ ــا بجسـ ــر امورآبفـ ــه مدیـ ــه گفتـ بـ
پـــروژه هـــای هـــای افتتـــاح شـــده در ایـــن شهرســـتان مربـــوط بـــه حـــوزه 
آب شـــرب بـــوده اســـت. محمدرضااکبـــر نیـــا افـــزود: در ایـــن مـــدت  
ســـه پـــروژه بـــزرگ آبرســـانی در قالـــب مجتمـــع  و چهـــار پـــروژه تامیـــن 
اصـــاح  وی  اســـت.  شـــده  اجـــرا  شهرســـتان  در  روســـتا  شـــش  آب 
و توســـعه شـــبکه بـــه طـــول 50 کیلومتـــر در روســـتاها  و تعویـــض 
پمـــپ و... را ازدیگـــر اقدامـــات انجـــام شـــده در بخـــش آب روســـتایی 
ـــاالی  شهرســـتان بجســـتان برشـــمرد واعـــام کـــرد: تمـــام 31 روســـتای ب
20 خانوارایـــن شهرســـتان  از نعمـــت آب شـــرب ســـالم و بهداشـــتی 

ــند. ــی باشـ ــوردار مـ برخـ
 وی خاطـــر نشـــان کـــرد: در شـــهر بجســـتان هـــم  خطـــوط انتقـــال آب 
قنـــوات درزاب و بوســـتان  ویـــک حلقـــه چـــاه  اجـــرا و دو حلقـــه چـــاه 
ـــروژه  در دســـت اجـــرای   ـــه پ ـــا  ب ـــز شـــده اســـت. اکبرنی ـــا وتجهی ـــز احی نی
فاضـــاب فرهنگیـــان  و اصـــاح و توســـعه شـــبکه آب شهربجســـتان 
اشـــاره کـــرد و یادآورشـــد: درنتیجـــه اقدامـــات انجـــام شـــده ضمـــن 

ارتقـــاء کیفیـــت آب، برداشـــت از جایـــگاه هـــای آب شـــیرین در بجســـتان 
بـــه یـــک چهـــارم کاهـــش یافتـــه اســـت.

وی بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای پـــروژه آبرســـانی بـــه شـــهر یونســـی افـــزود: 
ــتاهای  ــه روسـ ــانی بـ ــروژه آبرسـ ــرای دو  پـ ــرای اجـ ــه بـ ــن رابطـ در همیـ
ریـــال  میلیـــارد  بـــر 30  بالـــغ  خانـــوار  بـــا150  و مطرآبـــاد  صلح آبـــاد 

هزینـــه اســـت .

بررســـی مشـــکالت پـــروژه فاضـــالب شـــهرک فرهنگیـــان 
بجســـتان

حضـــور  بـــا  فرهنگیـــان  شـــهرک  نماینـــدگان   مشـــترک   جلســـه 
نماینده،امـــام جمعـــه و فرماندارمحتـــرم شهرســـتان بجســـتان در محـــل 
ــن بررســـی مشـــکات  ــه ضمـ ــد. در ایـــن جلسـ ــزار شـ ــداری  برگـ فرمانـ
پـــروژه فاضـــاب شـــهرک فرهنگیـــان مقـــرر شـــد پیمانـــکار نســـبت بـــه 

نصـــب  انشـــعابات باقیمانـــده اقـــدام کنـــد.

بازدیـــد معیـــن اقتصـــادی شهرســـتان از پـــروژه فاضـــالب 
فرهنگیـــان بجســـتان 

اقتصـــادی   مثلـــث  طـــرح  پـــروژه  مدیـــر  اقتصـــادی   معیـــن  قربانـــی 

شـــهرک  فاضـــاب  پـــروژه  از  همراهـــان   و  بجســـتان  شهرســـتان 
ــروژه  ــد پـ ــرر شـ ــد مقـ ــن بازدیـ ــی ایـ ــد کردنـــد.در پـ ــان  بازدیـ فرهنگیـ
فاضـــاب شـــهرک فرهنگیـــان در جلســـه ســـتاد بـــه عنـــوان یـــک مشـــکل 

مطـــرح و راهکارهـــای  تســـریع در اجـــرای آن  بررســـی شـــود. 

تایباد   

رفـــع مشـــکل تامیـــن آب شـــرب 12هـــزار روســـتایی در 
شهرســـتان مـــرزی تایبـــاد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب تایبـــاد از رفـــع مشـــکل تامیـــن آب شـــرب 
12هـــزار روســـتایی در ایـــن شهرســـتان مـــرزی خبـــرداد.

بـــه گفتـــه محمـــد امیـــن بابـــا غیبـــی ایـــن روســـتاها تـــا قبـــل از یـــک 
پارچه ســـازی 5تـــا6 وحداکثـــر 10ســـاعت در شـــبانه روز ازآب شـــرب 
بهـــره منـــد بودنـــد کـــه در حـــال حاضـــر ایـــن مـــدت بـــه حـــدود 24ســـاعت 
افزایـــش یافتـــه اســـت. وی خریـــد آب از شـــهرک صنعتـــی، مهندســـی 
مجـــدد و افزایـــش منابـــع تولیـــد، تعمیـــر شـــیرآالت ، شســـت وشـــوی 
خطـــوط انتقـــال، تعویـــض و تعمیـــر الکتروپمـــپ هـــا ، اصـــاح برخـــی 
خطـــوط انتقـــال و عبورعرضـــی از جـــاده را ازجملـــه اقدامـــات آبفـــا تایبـــاد 
در تامیـــن آب مشـــترکان روســـتایی اعـــام کـــرد.وی بـــا بیـــان اینکـــه  
آب شـــرب 38 روســـتا بـــا 12هزارو800مشـــترک از طریـــق هشـــت 
مجتمـــع آب رســـانی تامیـــن مـــی شـــود گفـــت :  ســـال گذشـــته تنهـــا دو 
روســـتای بخـــش میـــان والیـــت شهرســـتان بـــا کمبـــود آب شـــرب در 
ــام شـــده در  ــی انجـ ــات فنـ ــا اقدامـ ــه بـ ــود کـ ــه بـ ــتان مواجـ فصـــل تابسـ
ســـال جـــاری ، مشـــکات موجـــود رفـــع شـــد. وی برتامیـــن  پنـــج میلیـــارد 
ریـــال اعتباربـــرای حفـــر یـــک حلقـــه چـــاه بـــه منظـــور پایـــداری آب شـــرب 
ـــا مشـــارکت و همـــکاری  ـــار داشـــت :  ب درایـــن مناطـــق تاکیـــد کـــرد و اظه
قـــرارگاه پیشـــرفت و آبادانـــی ســـپاه امـــام رضـــا )ع( در دهســـتان کـــرات 
ــاد  بـــرای اجـــرای دو کیلومتـــر لولـــه گـــذاری چـــدن و تکمیـــل خـــط  تایبـ
انتقـــال مجتمـــع آبرســـانی رفـــع کمبـــود آب شـــرب مناطـــق روســـتایی 15 
میلیـــارد ریـــال هزینـــه شـــده اســـت کـــه طـــی روزهـــای آینـــده عملیـــات 

اجرایـــی ایـــن پـــروژه آغـــاز مـــی شـــود.
ـــزان  ـــا تـــاش شـــبانه روزی همـــکاران امـــور می وی خاطـــر نشـــان کـــرد: ب
رضایـــت منـــدی مشـــترکان روســـتایی از عملکـــرد آبفـــا افزایـــش و آمـــار 

شـــکایات حـــوزه آب شـــرب کاهـــش یافتـــه اســـت.

ــود آب در  ــل کمبـ ــرف از دالیـ ــوی مصـ ــت الگـ ــدم رعایـ عـ
ــاد ــتاهای تایبـ روسـ

جلســـه هـــم اندیشـــی مدیریـــت مصـــرف آب بـــا حضـــور دهیـــار و رئیـــس 
شـــورای اســـامی روســـتای خیرآبـــاد شهرســـتان تایبـــاد برگـــزار شـــد.در 
ایـــن جلســـه مدیـــر امـــور آبفـــای تایبـــاد مطالبـــی پیرامـــون وضعیـــت 
نگهـــداری ، توزیـــع و نحـــوه واگـــذاری انشـــعابات آب شـــرب بیـــان کـــرد.
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محمدامیـــن بابـــا غیبـــی  ضمـــن اشـــاره بـــه محدودیـــت منابـــع آب شـــرب، 
خواســـتار کمـــک دهیـــاران و شـــوراها در ترویـــج فرهنـــگ اصـــاح الگـــوی 

مصـــرف و صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب شـــرب شـــد.
رئیـــس شـــورا و دهیـــار روســـتای خیرآبـــاد هـــم مطالبـــی پیرامـــون 
ــتار برطـــرف  ــد و خواسـ ــان کردنـ ــتا بیـ مشـــکات  آب شـــرب ایـــن روسـ
شـــدن  مشـــکات شـــدند.مدیر امـــور آبفـــای تایبـــاد در ایـــن خصـــوص 
گفـــت : علـــت کمبـــود آب روســـتاها عـــدم رعایـــت الگـــوی مصـــرف و 

اســـتفاده غیرمجـــاز توســـط برخـــی مشـــترکین مـــی باشـــد.

حفـــر چـــاه جدیـــد بـــرای تامیـــن آب مجتمـــع روســـتایی 
سرخســـرا و ســـمنگان شهرســـتان تایبـــاد

مدیـــر امـــور آبفـــای تایبـــاد گفـــت :  بـــا توجـــه بـــه نیـــاز ســـاكنین مجتمـــع 
سرخســـرا و ســـمنگان و شـــهر مشـــهدریزه  بـــه آب شـــرب ســـالم و 
ـــد در دســـتور كار قرارگرفـــت و  ـــاه جدی ـــه چ ـــک حلق ـــر ی بهداشـــتی ، حف
مقدمـــات ایـــن مهـــم فراهـــم شـــد .محمـــد امیـــن بابـــا غیبـــی گفـــت : بـــا 
اتمـــام عملیـــات حفـــاری ایـــن چـــاه ، عملیـــات آزمایـــش پمپـــاژ  انجـــام و 
نتایـــج مطلوبـــی از میـــزان آبدهـــی آن بدســـت آمـــد .وی اظهارداشـــت: 
بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح ، میـــزان تولیـــد آب آشـــامیدنی افزایـــش یافـــت 

شـــهر  و  مجتمـــع  ایـــن  شـــهروندان  شـــرب  آب  تأمیـــن  مشـــكات  و 
مشـــهدریزه در تابســـتان برطـــرف شـــد .شـــایان ذکـــر اســـت اجـــرای ایـــن 
پـــروژه کـــه شـــامل حفـــر چـــاه ، شســـت وشـــوی خـــط و مخـــزن مـــی باشـــد 

منجربـــه  آبدهـــی 28 لیتـــر بـــر ثانیـــه شـــد.

طلب 40 میلیارد ریالی امور تایباد از مشترکان

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان تایبـــاد گفـــت : ایـــن اموربابـــت 
خدمـــات آب بهـــاء  ، 40 میلیـــارد و 848 میلیـــون ریـــال از مشـــترکان شـــامل 
خانگـــی مـــردم ودولتـــی مطالبه معـــوق دارد.محمدامین باباغیبی گفـــت:  در 
مرحلـــه اول یکـــی از مهمتریـــن سیاســـت هـــای مـــا  توزیـــع اطاعیـــه همـــراه بـــا 
قبـــوض آب بهـــا بـــود کـــه در ایـــن اطاعیـــه هـــا  از مشـــترکان تقاضـــا شـــد 
نســـبت بـــه پرداخـــت معوقـــه هـــای آب بهاء خـــود  اقدام کنند و خوشـــبختانه 
ایـــن درخواســـت ، تاثیـــر مثبـــت خـــود را در  افزایـــش وصولـــی نشـــان داد 
و در مرحلـــه دوم درج معوقـــه هـــای اقســـاط حـــق انشـــعاب در قبـــوض آب 
بهـــاء مشـــترکان بـــود کـــه بـــا اعمـــال ایـــن روش هـــا مانـــده مطالبـــات در بخـــش 

حـــق انشـــعاب کاهـــش چشـــمگیری یافـــت.

بازدید بخشدار مرکزی از امور  تایباد
بخشـــدار مرکـــزی تایبـــاد بـــه اتفـــاق کارشـــناس شـــبکه بهداشـــت و 

درمـــان شهرســـتان از امـــور آبفـــای تایبـــاد  بـــه صـــورت ســـرزده بازدیـــد 
کردایـــن بازدیـــد بـــه منظـــور بازرســـی و نظـــارت براجـــرای پروتـــکل هـــای 
بهداشـــتی و در راســـتای ارتقـــای ســـامت کارکنـــان ، صیانـــت از حقـــوق 
شـــهروندی و رعایـــت دســـتورالعمل هـــای ســـتاد ملـــی کرونـــا انجـــام شـــد. 
ـــا  ـــه مشـــترکین  ب ـــات ب ـــه خدم ـــا نحـــوه ارائ ـــن ب بخشـــدار مرکـــزی همچنی

رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی آشـــنا شـــد.

واگـــذاری 62 انشـــعاب رایـــگان آب بـــه مددجویـــان در 
تایبـــاد

ــگان  ــعاب رایـ ــاد ازواگـــذاری 62 انشـ ــور آب و فاضـــاب تایبـ ــر امـ مدیـ
آب شـــرب بـــه مددجویـــان واجدشـــرایط تحـــت پوشـــش کمیتـــه امـــداد 
در ایـــن شهرســـتان در ســـال جـــاری خبـــرداد. محمـــد امیـــن باباغیبـــی 
افزود:بـــرای واگـــذاری ایـــن تعـــداد انشـــعاب 480 میلیـــون ریـــال 
هزینـــه شـــده اســـت . وی ادامـــه داد : آن دســـته از مددجویانـــی کـــه 
ـــه  ـــا ارائ ـــد ب ـــد ، می توانن ـــاز آب شـــرب  را ندارن ـــی پرداخـــت امتی توانای

معرفـــی نامـــه از مزایـــای ایـــن طـــرح اســـتفاده کننـــد.

دادســـتان  برخـــورد  خواســـتار  تایبـــاد  امـــور  مدیـــر 
شـــد غیرمجـــاز  انشـــعابات  بـــا  شهرســـتان 
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 مدیـــر امـــور آبفـــا تایبـــاد  با  دادســـتان جدید شهرســـتان  دیدار و گفتگو 
کردنـــد . در ایـــن دیـــدار محمـــد امیـــن بابـــا غیبـــی ضمـــن تبریـــک انتصـــاب 
ایشـــان خواســـتار  برخـــورد بـــا انشـــعابات غیرمجـــاز ، وصـــول مطالبـــات 
وتامیـــن امنیـــت شـــبکه آب شـــرب شـــهری و روســـتایی شـــد. دادســـتان 
ــتفاده کنندگان از  ــاز و سوءاسـ ــعابات غیرمجـ ــا انشـ ــورد بـ ــر برخـ ــم بـ هـ

بیـــت المـــال تاکیـــد کـــرد .

توسعه مشارکتی  150 شبکه  توزیع آب  در  تایباد

ــاد اصـــاح  ــر از شـــبکه توزیـــع آب بلـــوار خرمشـــهر شـــهر تایبـ 150متـ
و بازســـازی شـــد.مدیر امـــور آبفـــا تایبـــاد  گفـــت :بـــا هـــدف ارتقـــاء 
ـــی انجـــام شـــده ،   ســـطح کیفـــی آبرســـانی و پـــس از بررســـی هـــای میدان
ـــراژ از شـــبکه در دســـتور کار قـــرار گرفت.محمدامیـــن  ـــن مت اصـــاح ای
باباغیبـــی افـــزود: اجـــرای ایـــن عملیـــات کمـــک شـــایانی بـــه کاهـــش 
ــر اســـت ایـــن شـــبکه بـــه  ــایان ذکـ ــاق در شـــبکه خواهـــد کـــرد . شـ اتفـ

ــد. ــاح شـ ــترکین اصـ ــا مشـ ــور بـ ــل امـ ــارکتی و تعامـ ــورت مشـ صـ

تربت جام   

دهســـتان  روســـتای  آب 17  انتقـــال  خـــط  شکســـتگی 
موســـی آبـــاد تربـــت جـــام  ترمیـــم شـــد

خـــط انتقـــال آب شـــرب 17روســـتای دهســـتان موســـی آبـــاد تربـــت جـــام 
کـــه بـــه علـــت شکســـتگی از مـــدار خـــارج شـــده بـــود ترمیـــم شـــد.

ـــه محـــض اطـــاع از شکســـتگی  ـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آبفـــا تربـــت جـــام ب ب
خـــط لولـــه ، بـــا بســـیج نیروهـــای آبفـــا و تـــدارک امکانـــات ولـــوازم ومصالـــح  
ــد.  ــط شـ ــده خـ ــیب دیـ ــاط آسـ ــم نقـ ــاری و ترمیـ ــه حفـ ــدام بـ موردنیازاقـ
محســـن عبدالهـــی افـــزود: اکیـــپ عملیاتـــی در قالـــب 3دســـتگاه مزدابـــه 
ظرفیـــت 15نفرنیـــرو بـــا یـــک دســـتگاه بیـــل بکهـــو جهـــت بازکـــردن 
ــاده ســـازی  ــاری وآمـ ــام حفـ شـــیرهای تخلیـــه وخالـــی کـــردن خـــط  و انجـ

محـــل شکســـتگی بـــه منطقـــه اعـــزام شـــدند . 
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: باهماهنگـــی بخشـــداری مرکـــزی و دهیـــاران 
روســـتاها تـــا زمـــان وارد کـــردن خـــط لولـــه بـــه مـــدار بهـــره بـــرداری آب 
مـــورد نیـــاز روســـتاییان درروســـتاهای فاقدقنـــات بـــا تانکـــر آبرســـانی 

ســـیار تأمیـــن شـــد.

ــو  ــیخ لـ ــتای شـ ــع روسـ ــبکه توزیـ ــازی شـ تعویـــض و نوسـ
تربـــت جـــام

 شـــبکه توزیـــع روســـتای شـــیخ لـــو شهرســـتان تربـــت جـــام بـــا مشـــارکت 
نیروهـــای  و  ابراهیمـــی  اکبـــر  حـــاج  نیکـــوکاری  و  فرهنگـــی  بنیـــاد 
ســـخت کوش حـــوزه بهـــره بـــرداری امـــور آب و فاضـــاب تربـــت جـــام 
پـــروژه تعویـــض و نوســـازی شـــد.در ایـــن پـــروژه 2 کیلومتـــر شـــبکه توزیـــع 
اجـــرا، یـــک بـــاب حوضچـــه شـــیرآالت احـــداث  و 50 رشـــته انشـــعاب آب 

ــد. ــازی شـ ــتاندارد سـ ــال اسـ ــارد ریـ ــر 2 میلیـ ــغ بـ ــاری بالـ ــا اعتبـ بـ

جغتای   

بازســـازی لولـــه آب فـــوالدی بلـــوار پاســـداران شـــهر 
جغتـــای 

ـــه فـــوالدی ســـایز 150  بازســـازی و تعمیـــر مجـــدد و جانمایـــی مجـــدد لول
ـــه  ـــی وقف ـــا تـــاش  ب ـــای ب ـــوار پاســـداران شـــهر جغت پرمیـــت واقـــع در بل
همـــکاران امـــور شهرســـتان جغتـــای در کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن 

ــه باعـــث بـــی آب شـــدن بخـــش شـــرقی  ــد. مشـــکل ایـــن لولـ ــام شـ انجـ
ـــا تـــاش واحـــد  بلـــوار پاســـداران و ادارات شهرســـتان شـــده بـــود کـــه ب

بهـــره بـــرداری امـــور مرتفـــع شـــد.

شـــبکه  آب روســـتای راه چمـــن شهرســـتان جغتـــای اصـــالح 
شـــد

شـــبکه توزیـــع  فرســـوده آب روســـتای راه چمـــن شهرســـتان جغتـــای  بـــه 
ـــا 570  ـــر اصـــاح و بازســـازی شـــد. روســـتای راه چمـــن ب طـــول هـــزار مت

مشـــترک در بخـــش هالـــی شهرســـتان جغتـــای قـــرار دارد.

جوین   

ویدئو متری چاه شماره یک شهر نقاب 
چـــاه شـــماره یـــک شـــهر نقـــاب امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان جویـــن 

ویدئومتـــری شـــد.  
بـــا توجـــه بـــه کاهـــش آبدهـــی چـــاه شـــماره یـــک نقـــاب شهرســـتان جویـــن 
ــا هماهنگـــی ســـتاد ، عملیـــات  از 9 لیتـــر  بـــه 4 نیـــم لیتـــر بـــر ثانیـــه ،بـ
ویدئومتـــری بررســـی مشـــکات ســـاختمان چـــاه عملیاتـــی شـــد.علی 
ــر امـــور جویـــن گفـــت: پـــس از ویدئومتـــری ، نتایـــج بـــرای  نظـــری مدیـ
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بررســـی و طـــرح در کمیتـــه مربوطـــه و ارائـــه راهـــکار بـــه ســـتاد ارســـال 
شـــد.

چناران   

کپســـول هـــای گاز کلـــر از منابـــع تولیـــد و ذخیـــره آب امـــور 
چنـــاران جمـــع شـــد

 مدیـــر امـــور آبفـــای چنـــاران از جمـــع آوری تمامـــی کپســـول هـــای گاز کلـــر 
از منابـــع تولیـــد و ذخیـــره آبـــی در شـــهر وروســـتاهای چنـــاران خبـــرداد.
مســـعود افرونـــد افـــزود: از ایـــن پـــس از پمـــپ هـــای ســـلونوئیدی بـــه 
جـــای کپســـول گاز کلـــر کـــه دارای ریســـک وخطـــرات احتمالـــی بـــود بـــرای 

ضـــد عفونـــی و گنـــد زدایـــی اســـتفاده مـــی شـــود .

برگـــزاری دوره آموزشـــی ایمنـــی حفـــاری و گـــود بـــرداری 
ـــاران  ـــور چن در ام

دوره آموزشـــی ایمنـــی حفـــاری و گـــود بـــرداری در راســـتای ارتقاءســـطح 
دانـــش کارشناســـان ،ناظریـــن و حفـــاران اتفاقـــات وپیمانـــکاران در 
امـــور چنـــاران طـــی ســـه روز برگـــزار شـــد. ایـــن کارگاه آموزشـــی ســـه 
روزه بـــرای کارشناســـان و نیـــز همـــکاران مرتبـــط بـــا رفـــع اتفاقـــات 

و  راندمـــان  افزایـــش  و  حـــوادث  از  و جلوگیـــری  آگاه ســـازی  بـــرای 
رعایـــت اصـــول در راســـتای HSE برگـــزار شـــد .

خوشاب   

شـــبکه توزیـــع نـــوده انقـــالب شهرســـتان خوشـــاب اصـــالح  
و نوســـازی مـــی شـــود

سرپرســـت امـــور آبفـــای خوشـــاب  در معیـــت دهیـــار نـــوده انقـــاب از 
نحـــوه اجـــرای عملیـــات اصـــاح و نوســـازی بخشـــی از شـــبکه توزیـــع ایـــن 
ــض و  ــه تعویـ ــبت بـ ــروژه نسـ ــن پـ ــرای ایـ ــرد. در اجـ ــد کـ ــه بازدیـ منطقـ
اصـــاح  830متـــر شـــبکه فرســـوده  شـــهر نـــوده انقـــاب  در راســـتای 
ـــا  ـــاال در  بعضـــی محـــات ب ـــات ب ـــری از هـــدر رفـــت ناشـــی از اتفاق جلوگی

مشـــارکت دهیـــاری اقـــدام  مـــی شـــود.

مشـــارکت شـــهروندان خوشـــاب در اصـــالح شـــبکه توزیـــع 
آب 

بـــه دلیـــل افـــت فشـــار و افزایـــش تعـــداد مشـــترکین خیابـــان معلـــم 6  
شهرســـتان خوشـــاب بـــا مشـــارکت مردمـــی 70 متـــر لولـــه پلـــی اتیلـــن بـــه 
ســـایز 40 اجـــرا  و بهـــره بـــرداری شـــد.به گفتـــه  جعفـــر اســـماعیلی نیا 
ــبکه ،  ــرداری از ایـــن شـ ــره بـ ــرا و بهـ ــا اجـ ــاب بـ ــور خوشـ سرپرســـت امـ

مشـــکل افـــت فشـــار رفـــع و از بـــروز اتفاقـــات احتمالـــی  پیشـــگیری 
شـــد.

بررسی دالیل افت فشار آب شرب روستای 
ابراهیم آباد شهرستان خوشاب

وضعیـــت افـــت فشـــار آب شـــرب روســـتای ابراهیـــم آبـــاد از توابـــع 
بخـــش مشـــکان بررســـی میدانـــی شـــد.درپی اعـــام مشـــکل افـــت 
ـــاد بخـــش  ـــع روســـتای ابراهیـــم آب فشـــار آب در بخشـــی از شـــبکه توزی
مشـــکان شهرســـتان خوشـــاب ، کارشناســـان ایـــن امـــور  بـــه منطقـــه 
اعـــزام وبـــه بررســـی  دالیـــل بـــروز مشـــکل پرداختند.درهمیـــن رابطـــه 
موضـــوع رفـــع افـــت فشـــار در دســـتور کار قـــرار گرفـــت  و بـــرای اقـــدام 
بـــه  پیمانـــکار نگهـــداری و بهـــره بـــرداری حـــوزه روســـتایی ابـــاغ شـــد.

نصب شیرآالت هیدرانت در شهر مشکان
باعنایـــت بـــه ضـــرورت نصـــب شـــیرآالت هیدرانـــت آتـــش نشـــانی در شـــهر 
مشـــکان  بـــرای  اقـــدام بـــه موقـــع آتـــش نشـــانی در اطفـــای حریـــق احتمالـــی 
در شـــهر و روســـتاهای توابـــع مشـــکان مهنـــدس جـــواد شـــیرخانی  شـــهردار 
مشـــکان بـــا سرپرســـت و کارشناســـان بهـــره بـــرداری  آبفـــای خوشـــاب طـــی 
ـــادل نظـــر پرداخـــت.در ایـــن نشســـت  ـــه بررســـی و تب نشســـت مشـــترک ب
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ـــرای  ـــا همـــکاری امـــور آبفـــا  اقدامـــات الزم  ب مقـــرر شـــد در اســـرع وقـــت ب
نصـــب شـــیرآالت هیدرانـــت  توســـط شـــهرداری مشـــکان انجـــام شـــود.

زاوه   

تعویض الکتروپمپ مجتمع حاجی آباد زاوه

الکتروپمـــپ شـــناور چـــاه آب شـــرب مجتمـــع آبرســـانی حاجـــی آبـــاد 
شهرســـتان زاوه کـــه بـــه علـــت نقـــص فنـــی ســـوخته بـــود بـــا پیگیـــری و 
تـــاش همـــکاران بهـــره بـــرداری امـــور تعمیـــر، تعویـــض و مجـــدد وارد 
مـــدار قـــرار گرفـــت. الزم بـــه ذکـــر اســـت اقـــدام ســـریع و بـــه موقـــع 
کارشناســـان امـــور مانـــع از قطـــع آب ایـــن مجتمـــع شـــد . ایـــن مجتمـــع 
و  آبـــاد  حفیـــظ  آبـــاد-  حاجـــی  آبـــاد-  حســـین  روســـتاهای  آبرســـانی 

اســـماعیل آبـــاد بـــا 628 مشـــترک را تحـــت پوشـــش دارد.

درگز   

پلمب گذاری 30 هزار  کنتور آب در امور درگز

 باهمـــکاری پیمانـــکار وصـــول مطالبات30هـــزار اشـــتراک امـــور درگـــز 
در زمـــان کمتـــر از یـــک هفتـــه بازرســـی شـــد. رضـــا تیمـــوری مدیـــر امـــور 
اعـــام کـــرد: در اجـــرای ایـــن طـــرح هـــا کنتورهـــای فاقـــد ســـرب ، پلمـــب 

دار شـــد.

ششتمد   

اصـــالح خـــط انتقـــال آب شـــرب چهـــار روســـتای شهرســـتان 
ششتمد

ـــرداری  خـــط  ـــره ب رییـــس اداره آب و فاضـــاب ششـــتمد از اصـــاح و به
ـــر داد .کاظـــم  ـــر خب ـــه طـــول 520 مت ـــو - ســـنجدک ب ـــاژ دهن ـــال پمپ انتق
ســـلیمانی گفـــت : بـــه دلیـــل عمـــر بـــاال و فرســـودگی لولـــه آمـــار اتفاقـــات 
در ایـــن مســـیر زیـــار بـــود و همیـــن امـــر در آبرســـانی بـــه روســـتا هـــای 
دهنـــو ، چنـــار ، کاتـــه تیرکمـــان و ســـنجدک )از شهرســـتان کاشـــمر( 
ــزه و  ــه گالوانیـ ــا لولـ ــط بـ ــن خـ ــه وی ایـ ــه گفتـ ــی کرد.بـ ــاد مـ ــال ایجـ اختـ
پلـــی اتیلـــن وهزینـــه ســـه میلیـــاردو 650 میلیـــون ریـــال اجـــرا شـــد.وی 
افـــزود : حفـــاری مســـیرهم  بـــا مشـــارکت دهیـــاری هـــا انجـــام شـــد. 

طرقبه شاندیز   

بررسی وضعیت تصفیه خانه فاضالب مسکن 
مهرشاندیز

قربانـــی- مهرشـــاندیز  شـــاندیزو  مدیرامورآبفاطرقبـــه  بازدیـــد  در 
بـــرداری  بهـــره  حـــوزه  کارشناســـان  و  آبفاشـــاندیز  اداره  رئیـــس 
فاضـــاب  خانـــه  تصفیـــه  آبرســـانی،وضعیت  ومخـــازن  ازتاسیســـات 

مســـکن مهـــر شـــاندیز بررســـی شـــد.
علـــی اصغرپاکـــروان درایـــن بازدیدازنحـــوه فرآیندتصفیـــه واســـتحصال 
بـــرای  ودســـتورالزم  موجودمطلـــع  نیزمشـــکات  و  فاضـــاب  پســـاب 
اجـــرای ســـیل بنـــد و تجهیـــزات جانبـــی تصفیـــه خانـــه را صادرکـــرد.

ــا طرقبـــه  تاکیـــد بـــر اجـــرای بـــه موقـــع پـــروژه هـــای آبفـ
ــاندیز شـ

آبفـــا  اداره  اموردرمحـــل  بـــرداری  وبهـــره  ارتقـــاء  جلســـه  پنجمیـــن 
شـــاندیز برگزارشـــد. درایـــن جلســـه کـــه مســـئولین بهـــره بـــرداری 
برپیگیـــری  مدیراموردرســـخنانی  نیزحضورداشـــتند  وفاضـــاب  آب 
ـــی تاکیدکـــرد. ـــی وشـــبکه هـــای آب ـــروژه هـــای عمران ـــه موقـــع پ جـــدی وب
ـــروژه هـــای دردســـت  ـــی اصغـــر پاکـــروان همچنیـــن ضمـــن بازدیدازپ عل
اقـــدام اداره آبفـــا شـــاندیز، تامیـــن نقدینگـــی وصرفـــه جویـــی درتمـــام 

ــد. ــتار شـ ــادی را خواسـ ــرایط اقتصـ ــه شـ ــه بـ ــه هاباتوجـ زمینـ

ــل  ــگ را تحویـ ــتای کنـ ــاندیز روسـ ــه شـ ــا طرقبـ ــور آبفـ امـ
گرفـــت 

امـــورآب  بـــه  طرقبـــه  کنـــگ  تاریخـــی  روســـتای  شـــرب   آب  حـــوزه 
وفاضـــاب طرقبـــه تحویـــل شد.جلســـه ای تحویـــل گیـــری تاسیســـات 
آب ایـــن روســـتا باحضـــور مدیـــر وکارشناســـان امـــور، بخشـــدار،اعضای 
شـــورای اســـامی ودهیارروســـتای کنـــگ برگـــزار و مقررشـــد امورآبفـــا 
،اصـــاح  انشـــعابات  نصـــب  بـــه  نســـبت  وقـــت  شهرســـتان دراســـرع 
اقـــدام  آب  وتوزیـــع  ونیزتامیـــن  انتقـــال  خـــط  بازســـازی  و  وتوســـعه 
هـــای  فعالیـــت  تشـــریح  ضمـــن  جلســـه  مدیراموردرابتـــدای  کنـــد. 
ــا گفت:ایـــن  ــای آبفـ صـــورت گرفتـــه پـــس ازیکپارچه ســـازی شـــرکت هـ
ــترکین  ــزارآن رامشـ ــه حدود16هـ ــتراک داردکـ امورحدود48هزاراشـ
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روســـتایی تشـــکیل مـــی دهند.علـــی اصغرپاکـــروان بـــه کیفیـــت وکمیـــت 
آب شـــرب شـــهروندان اشـــاره کـــرد وبـــه مـــردم اطمینـــان داد آب مصرفـــی 
آنهـــا هیـــچ مشـــکلی ازلحـــاظ بهداشـــتی نـــدارد. وی در ادامـــه بـــه عـــدم 
تمایـــل واســـتقبال معـــدود روســـتاهای شهرســـتان بـــرای واگـــذاری بـــه 
امـــور اشـــاره کـــرد  وافزود:فقـــط ســـه روســـتا در شهرســـتان تمایـــل بـــه 
ـــه مشـــکات  ـــه وی روســـتای کنـــگ باتوجـــه ب واگـــذاری نداشـــتند.به گفت
آبـــی بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید بـــه اموربپیونـــدد و تاکنـــون نیزپیگیرموضـــوع 
ـــات ایـــن جلســـه  بودند.بخشـــدارطرقبه نیزخواســـتارعملی شـــدن مصوب
شـــد.دراین جلســـه تعمیـــر و مرمـــت مخـــزن 400مترمکعبی،معرفـــی 
آبـــدار روســـتا، واگـــذاری انشـــعاب بـــه افـــراد برابـــر معرفـــی نامـــه 
دهیار،شناســـایی انشـــعابات غیرمجـــاز، اصـــاح وتوســـعه شـــبکه وتامیـــن 
منابـــع آبـــی بـــا مســـاعدت طرفیـــن در دســـتور کارقـــرار گرفـــت. روســـتای 
ــماری عمومـــی  ــه طبـــق آخریـــن سرشـ تاریخـــی و توریســـتی کنـــگ طرقبـ
ــه آب  ــت ،کـ ــعاب اسـ ــت و800انشـ ــا دو هزارجمعیـ دارای 450خانواربـ
شـــرب اهالـــی ازطریـــق چشـــمه و یـــک حلقـــه چـــاه تامیـــن مـــی شـــود.  

مدیرامورآبفاطرقبـــه شـــاندیز بـــا امـــام جمعـــه و شـــهردار 
شهرســـتان دیـــدار کـــرد

ـــه باامـــام  ـــه صـــورت جداگان مدیرامـــورآب وفاضـــاب طرقبـــه شـــاندیز ب
جمعـــه وشـــهردار ایـــن شـــهر دیداروگفتگـــو کرد.علـــی اصغرپاکـــروان 

ــه  ــه طرقبـــه ضمـــن ارائـ ــام جمعـ ــا حجـــت االســـام ایزدی،امـ دردیداربـ
گزارشـــی از وضعیـــت آب شـــرب واهـــم اقدامـــات امور،ازحمایـــت هـــای 

دلســـوزانه وی تشـــکرکرد.
وی دردیداربـــا قربانـــی، شـــهردارنیز خواستارمســـاعدت در اجـــرای 
ـــروژه هـــای اصـــاح وتوســـعه شـــبکه آبرســـانی و مجوزحفـــاری درنقـــاط  پ
حســـاس شـــهری شـــد و ازتشـــریک مســـاعی شـــهرداری درتمـــام زمینـــه 

هـــا قدردانـــی کـــرد.

بهـــره بـــرداری ازشـــبکه توزیع آب روســـتای دهبار طرقبه

ــرو،  ــران وزارت نیـ ــه الف-ب-ایـ ــه ســـی و دوم پویـــش #هرهفتـ درهفتـ
درمراســـمی بـــه صـــورت ویدئوکنفرانس،پـــروژه شـــبکه خـــط انتقـــال توزیع 
آب روســـتای دهبـــار بـــه طول 3 کیلومتـــر و اجرای 2باب حوضچه بااعتباری 
بالـــغ بر4میلیاردریـــال توســـط وزیرنیـــرو بـــه بهـــره بـــرداری رسید.شـــایان 
ذکراســـت بـــا افتتـــاح ایـــن پـــروژه هـــا ، ســـاکنین روســـتای دهبـــار دیگـــر 
مشـــکل کـــم آبـــی نخواهندداشـــت. ایـــن روســـتا حدود400اشـــتراک آبـــی 

دارد وجـــزء روســـتاهای هـــدف گردشـــگری اســـت.

فریمان   

شروع ساخت مخزن 300مترمکعبی روستای تقی آباد 
شهرستان فریمان

ــر  ــان از آغازعملیـــات ســـاخت مخـــزن 300 متـ ــا فریمـ ــر امـــور آبفـ  مدیـ

ـــی  ـــاد ایـــن شهرســـتان خبـــرداد. موســـی رضای مکعبـــی روســـتای تقـــی آب
گفـــت: بـــا ســـاخت ایـــن مخـــزن کمبـــود حجـــم ذخیـــره روســـتای 600 
خانـــواری تقـــی آبـــاد ومشـــکل کمبـــود فشـــار آب 150 خانـــوار ســـاکن 

رفـــع خواهنـــد شـــد.

ــال  ــای در حـ ــروژه هـ ــهر از پـ ــورای شـ ــای شـ ــد اعضـ بازدیـ
اجـــرای اداره قلندرآبـــاد 

پـــروژه  از  فریمـــان  شهرســـتان  قلندرآبـــاد  شـــهر  شـــورای  اعضـــای 
بازدیـــد  شـــهر  ایـــن  فاضـــاب  و  آب  اداره  اجـــرای  حـــال  در   هـــای 

کردند.
ــا و  ــاد در ایـــن بازدیـــد گزارشـــی از فعالیـــت هـ رییـــس اداره قلندرآبـ

پـــروژه هـــا ی در دســـت اقـــدام را ارائـــه کـــرد.  
ســـلطانیان  اجـــرای آبنمـــا در رودخانـــه قبـــل ازمخـــزن شـــهرقلندرآباد و 
وارد مدارکـــردن مخـــزن 200مترمکعبـــی درمحـــل ایســـتگاه پمپـــاژ بیـــن 
راهـــی ، اجـــرای هزارو300مترلولـــه آزبســـت 100درحاشـــیه جـــاده 
فریمـــان بـــه تربت جـــام درســـه راهـــی قلنـــدر آبـــاد را خاطـــر نشـــان کـــرد 
و اظهـــار داشـــت: بـــا اجـــرای ایـــن پـــروژه ، لولـــه خـــط انتقـــال دربرابرســـیل 
تثبیـــت شـــده  و بـــاوارد مدارشـــدن مخـــزن 200مترمکعبـــی ، حجـــم 

مخـــزن درمحـــل ایســـتگاه پمپـــاژ افزایـــش یافـــت.

26
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27

بررســـی وضعیت آب شـــرب روستای کته شمشیر فریمان

دادســـتان و امـــام جمعـــه وروســـا و نماینـــدگان ادارات فریمـــان  از 
روســـتای کتـــه شمشـــیر ســـفلی بازدیـــد کردنـــد. در  ایـــن بازدیـــد دهیـــار و 
اعضـــای شـــورای اســـامی روســـتا بـــه بیـــان مشـــکات روســـتا پرداختنـــد 
بـــه ارائـــه پاســـخ پرداختنـــد.در ایـــن جلســـه  کمبـــود آب  و ادارات 

ــتا در تابســـتان نیـــز مطـــرح  و توضیحـــات الزم ارائـــه شـــد. روسـ

برگـــزاری جلســـه مدیـــر امـــور فریمـــان  بـــا شـــهردار و 
رییـــس شـــورای  قلندرآبـــاد

جلســـه مدیـــر امـــور فریمـــان  بـــا شـــهردار و رییـــس شـــورای اســـامی 
شـــهر قلندرآبـــاد برگـــزار شـــد. مدیـــر امـــور فریمـــان در ایـــن نشســـت 
گـــزارش عملکـــرد و برنامـــه هـــای امـــور  و توضیحاتـــی دربـــاره پـــروژه 
آبرســـانی حاشـــیه جـــاده شـــهر قلندرآبـــاد را ارائـــه داد کـــه بـــا مشـــارکت 
مـــردم در حـــال ا جراســـت.  موســـی رضایـــی همچنیـــن از اجـــرای پـــروژه 
ـــار  ـــا اعتب ـــاد ب ـــا  تثبیـــت و مقـــاوم ســـازی خـــط انتقـــال شـــهر قلندرآب آبنم
850 میلیـــون ریـــال خبـــر داد. در ادامـــه همفکـــری و ارائـــه راهکارهـــای 
مناســـب و عملـــی طرفیـــن بـــرای رفـــع مشـــکات و برنامـــه ریـــزی بـــرای  

ـــاد انجـــام شـــد. اصـــاح بخـــش هـــای آب و فاضـــاب شـــهر قلندراب

فیروزه   

رفع مشکل تامین آب مجتمع شهید چمران فیروزه

بـــا تـــاش و پیگیـــری شـــبانه روزی ، در کمتریـــن زمـــان ممکـــن قطعـــی 
ـــر  آب شـــرب بیـــش از 2هـــزارو500 نفـــر از روســـتائیان فیـــروزه کـــه ب
اثـــر نقـــص فنـــی الکتـــرو پمـــپ رخ داده بـــود برطـــرف شـــد.مدیر آبفـــای 
فیـــروزه در ایـــن خصـــوص بیـــان داشـــت:با توجـــه بـــه نقـــص الکتروپمـــپ 
اکیـــپ رفـــع اتفـــاق جهـــت نصـــب الکتـــرو پمـــپ جدیـــد بـــه منطقـــه 
اعـــزام و از همـــان ابتـــدا آبرســـانی بـــا تانکـــر ســـیار بـــه روســـتائیان 
آغـــاز شـــد.مجید ســـبحانی بیـــان داشـــت: بـــا پیگیـــری هـــای بعمـــل 
آمـــده الکتـــرو پمـــپ جدیـــد در محـــل نصـــب و آب شـــرب ایـــن مجتمـــع 
وصـــل شـــد.به گفتـــه وی مجتمـــع آبرســـانی شـــهید چمـــران فیـــروزه 
شـــامل 5 روســـتای شـــوراب،قره باغ،نصرآباد،صمـــان وعلی آبـــاد بـــا 
جمعیتـــی بیـــش از 2هـــزارو500 نفرمـــی باشـــدکه در بخـــش طاغنکـــوه 

ــتان فیـــروزه واقـــع  اســـت. شهرسـ

قوچان   

ــر  ــا مدیـ ــان بـ ــدار  قوچـ ــده مجلـــس وفرمانـ ــه نماینـ جلسـ
امورشهرســـتان

 جلســـه ای بـــا حضـــور علـــی آذری نماینـــده مـــردم مجلـــس شـــورای 
اســـامی شهرســـتان قوچـــان و دکتـــر رضـــازاده سرپرســـت فرمانـــداری 
و هیـــات همـــراه در امـــور آب وفاضـــاب قوچـــان برگـــزار شـــد.  در ایـــن 
جلســـه راهبـــردی جـــواد ســـعادتی مدیـــر امـــور از مشـــکات حـــوزه آب 
شـــرب شـــهر و روســـتاها گفـــت و مقـــرر شـــد پیگیـــری هـــای الزم در ایـــن 

خصـــوص انجـــام شـــود.

طـــرح مشـــکالت آب روســـتای مـــزرج درحضورنماینـــده 
ــان قوچـ

ــا  علـــی آذری نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـامی شهرســـتان قوچـــان بـ
روســـتائیان مزرجـــی دیـــدار و گفـــت وگـــو کـــرد.در ایـــن دیـــدار کـــه 
تعـــدادی از مدیـــران  ادارات حضـــور داشـــتند جـــواد ســـعادتی مدیـــر 
امـــور قوچـــان بـــه پرســـش هـــای روســـتائیان در حـــوزه آب پاســـخ داد.

آغاز  حفر چاه روستای دوغایی قوچان

دوغایـــی  روســـتای  در  شـــرب  آب  کمبـــود  مشـــکل  بـــه  عنایـــت  بـــا 
شهرســـتان قوچـــان و در پـــی  پیگیـــری هـــای صـــورت گرفتـــه ،حفـــره یـــک 
حلقـــه چـــاه بـــه عمـــق 200 متـــر و بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر ســـه میلیاردریـــال  
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آغـــاز شـــد.جواد ســـعادتی مدیـــر امـــور آب وفاضـــاب قوچـــان گفـــت :  
ایـــن روســـتا از جملـــه روســـتاهای غیرتحـــت پوشـــش مـــی باشـــد و در 
ـــا 347 خانـــوار  صـــورت اتمـــام  پـــروژه و آبدهـــی مناســـب ایـــن روســـتا ب
و هـــزارو128 نفـــر جمعیـــت ، در لیســـت روســـتا هـــای تحـــت پوشـــش 

قـــرار مـــی گیـــرد .

60روستای شهرستان قوچان در اولویت آبرسانی

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب قوچـــان از اولویـــت بنـــدی روســـتاهای 
مواجـــه بـــا تنـــش آبـــی در ایـــن شهرســـتان خبـــرداد و اظهـــار داشـــت:60 
ــتا در اولویـــت رفـــع مشـــکل تامیـــن آب شـــرب قـــرار دارنـــد. روسـ

 جـــواد ســـعادتی جمعیـــت ســـاکن در ایـــن روســـتاها را بیـــش از 33هـــزار 
نفـــر اعـــام کـــرد.

وی افـــزود: از ایـــن تعـــداد 10مـــورد تـــک روســـتا تلقـــی شـــده  و مابقـــی 
تحـــت پوشـــش 11مجتمـــع قـــرار دارنـــد.

ــرب  ــن آب شـ ــکات تامیـ ــع مشـ ــور رفـ ــه منظـ ــرد: بـ ــان کـ ــر نشـ وی خاطـ
ایـــن روســـتاها چندیـــن پـــروژه در حـــال اجراســـت کـــه بـــرای تکمیـــل آن 

هـــا 400میلیـــارد ریـــال اعتبـــار مـــورد نیـــاز مـــی باشـــد.
ــد:از  ــان یادآورشـ ــتان قوچـ ــتا در شهرسـ ــه 233روسـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
تعـــداد 129روســـتا تحـــت پوشـــش آبرســـانی و 104روســـتا  ایـــن 

غیرتحـــت پوشـــش مـــی باشـــند.
ــر 20  ــتای زیـ ــوارو 21روسـ ــاالی 20 خانـ ــتای بـ ــه وی 33روسـ ــه گفتـ بـ
ــه از  ــد کـ ــان محرومنـ ــا قوچـ ــات آبفـ ــز از خدمـ ــتان نیـ ــواردر شهرسـ خانـ

ــانی مـــی شـــوند. ــا تانکـــر آبرسـ ــتا بـ ایـــن تعداد10روسـ

بـــه  آبـــی  تنـــش  رفـــع  اعتبـــار  بیشـــترین  اختصـــاص 
قوچـــان شهرســـتان 

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی از اختصـــاص 
100میلیـــارد ریـــال اعتبـــارات رفـــع تنـــش آبـــی بـــه شهرســـتان قوچـــان 
خبـــرداد. ســـید ابراهیـــم علـــوی در نشســـت سرپرســـت فرمانـــداری 

قوچـــان اظهـــار داشـــت: ایـــن رقـــم بیشـــترین مبلـــغ در بیـــن شهرســـتان 
ـــا بیـــان اینکـــه  هـــای اســـتان خراســـان رضـــوی را شـــامل مـــی شـــود.وی ب
شـــمال خراســـان و شهرســـتان قوچـــان از دیـــر بـــاز از منابـــع آب مناســـب 
برخـــوردار بودنـــد گفت:بـــه همیـــن واســـطه ایـــن مناطـــق کمتـــر مـــورد 

ـــد .   ـــه ان توجـــه قرارگرفت
وی عقـــب ماندگـــی بخـــش آب شـــرب روســـتاهای شهرســـتان قوچـــان را 
ــتار حمایـــت و مشـــارکت فرمانـــداری بـــرای  تاریخـــی دانســـت و خواسـ
ـــه پـــروژه انتقـــال آب از  ـــا اشـــاره ب رفـــع ایـــن عقـــب ماندگـــی شـــد. وی ب
ـــاد بـــه قوچـــان بـــر رفـــع موانـــع اجـــرای پـــروژه بـــه منظـــور  ســـد تبـــارک آب

ـــد کـــرد.  ـــه ایـــن شـــهر تاکی تســـریع در انتقـــال آب ب
سرپرســـت فرمانـــداری قوچـــان هـــم چالـــش اصلـــی شهرســـتان را تنـــش 
آبـــی و شـــهر قوچـــان  را کمبـــود آب شـــرب دانســـت و خاطـــر نشـــان کـــرد: 
ـــات  ـــه دلیـــل کاهـــش آب 25حلقـــه چـــاه و یـــک رشـــته قن ایـــن مشـــکل ب

در بهـــار و تابســـتان تشـــدید مـــی شـــود. 
عبـــاس رضـــا زاده بـــا بیـــان اینکـــه اجـــرای خـــط انتقـــال آب از ســـد تبـــارک 
آبـــاد بـــه قوچـــان عملیاتـــی شـــده اســـت اظهـــار داشـــت: تامیـــن آب 
روســـتای پاییـــن دســـت ایـــن ســـد هـــم بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد. 

کاشمر   

ساخت فلوتر در امور کاشمر
فلوتـــر  اتصـــال مخـــزن هوایـــی روســـتای فـــرگ بـــه خـــط انتقـــال مخـــزن 
هـــزار مجتمـــع بهاریـــه کاشـــمر ســـاخته شـــد .بـــه گفتـــه کارشـــناس انـــرژی 
ـــا  ـــور ب ـــه در محـــل کارگاه ام ـــن هزین ـــا کمتری ـــور کاشـــمراین وســـیله ب ام
ـــاژ هـــا در هفـــت روســـتا  ـــد و ایســـتگاه پمپ ـــع تولی هـــدف خاموشـــی مناب

ـــه شـــد . طراحـــی و هزین
امیـــر حســـین دهقـــان هـــدف نهایـــی ســـاخت فلوتـــر را حـــذف قبـــوض 
بـــرق در ایســـتگاه پمپـــاژ و منابـــع تولیـــد امـــور تـــا زمـــان پیـــک مصـــرف در 
فصـــل تابســـتان اعـــام کـــرد وگفـــت : در راســـتای خـــط مشـــی مدیریـــت 
انـــرژی بـــا نگـــرش اصـــاح الگـــوی مصـــرف و بهبـــود مســـتمر فلوتـــر 
مکانیکـــی تاکنـــون در ســـه ایســـتگاه روســـتاهای عشـــرت آبـــاد ، فدافـــن 

و ممرآبـــاد از مـــدار نصـــب شـــده اســـت .

پیمایش خط انتقال چشمه دره کور امور کاشمر 

پیمایش خط انتقال چشمه دره کور امور کاشمر انجام شد.
امیـــر حســـین دهقـــان کارشـــناس انـــرژی امـــور کاشـــمر گفـــت : بـــا توجـــه 
ــور  ــور امـ بـــه شـــروع فصـــل بارندگـــی و افزایـــش دبـــی چشـــمه دره کـ
کاشـــمر ، مســـیر خـــط انتقـــال بطـــول حـــدود 6 کیلومتـــر  پیمایـــش شـــد. 
ـــه 300 تعویـــض  پـــس از پیمایـــش  مـــورد اتفـــاق رفـــع ، یـــک شـــاخه لول
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و  شـــیر هـــوا در مســـیر نصـــب شـــد.

گناباد   

ــتان  ــذر آب درشهرسـ ــب نـ ــت درقالـ ــگاه برداشـ 35 جایـ
گنابـــاد احـــداث مـــی شـــود

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب گنابـــاد اعـــام کـــرد: 35 جایـــگاه برداشـــت 
ـــذرآب”  ـــب “ن ـــاد، کاخـــک  و بیدخـــت  درقال آب شـــرب درشـــهرهای گناب
ـــن  ـــا افـــزود: ای ـــدر نی ـــن درحـــال ســـاخت اســـت.  هـــادی حی توســـط خیری
جایـــگاه هـــا بـــا هـــدف کیفـــی ســـازی آب شـــرب بـــا اعتبـــار 50میلیاردریـــال 

دردســـت احـــداث قـــرار دارد.  
بـــه گفتـــه وی پیشـــرفت فیزیکـــی پـــروژه شـــهر کاخـــک 100 در صـــد ، 
ــتان   ــن شهرسـ ــوع میانگیـ ــد و در مجمـ ــاد 80 و بیدخـــت 20 درصـ گنابـ
80 درصـــد مـــی باشـــد. وی یـــادآور شـــد: افـــراد خیـــردر قالـــب نـــذر آب 
ـــف مـــی کننـــد  ـــذورات خـــود را صـــرف تامیـــن آب شـــرب در نقـــاط مختل ن
و ایـــن اقـــدام  طـــی یـــک ســـال گذشـــته در گنابـــاد رونـــق یافتـــه اســـت  . 
وی همچنیـــن از برنامـــه ایـــن امـــور بـــرای حفـــر و جابجایـــی دو حلقـــه 
چـــاه بـــه منظـــور افزایـــش کیفـــی و کمیـــت آب شـــرب در شـــهر گنابـــاد 

ــار مـــی باشـــد. ــه تامیـــن اعتبـ ــه در مرحلـ ــرداد کـ خبـ
حیدرنیـــا بـــا بیـــان اینکـــه کیفیـــت آب شـــرب شـــهر روشـــناوند بـــا اتصـــال 
بـــه شـــبکه آب شـــهر گنابـــاد افزایـــش یافتـــه اســـت افـــزود: پـــروژه 
ـــاد در  اصـــاح پنـــج کیلومتـــر از مســـیر خـــط انتقـــال آب شـــرب شـــهر گناب
ــرد: مشـــکل  ــان کـ ــر نشـ ــد . وی خاطـ ــی باشـ ــاب پیمانکارمـ ــه انتخـ مرحلـ
کـــم آبـــی روســـتاهای رهـــن و ریـــاب شهرســـتان گنابـــاد هـــم در تابســـتان 
ســـال گذشـــته رفـــع شـــد وپـــروژه احـــداث مخـــزن ده هزارمتـــر مکعبـــی 
ـــارد  ـــار 50 میلی ـــا پیشـــرفت فیزیکـــی 95 درصـــد و اعتب ـــاد هـــم ، ب گناب

ـــل اســـت. ـــال درحـــال تکمی ری

16 اتفاق درخط انتقال گناباد در سال جاری
 شـــانزدهمین اتفـــاق خـــط انتقـــال 120کیلومتـــری آب شـــهر گنابـــاد در 

ســـال جـــاری دراســـرع وقـــت رفـــع شـــد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی آبفـــا گنابـــاد، مدیـــر امـــورآب وفاضـــاب 
گنابـــاد بااعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: ایـــن اتفـــاق بـــرروی لولـــه 500 چـــدن 
ودرفاصلـــه 25 کیلومتـــری گنابـــاد روی داد کـــه  بیـــش از70درصـــد 
ازمنابـــع تولیـــد شـــهر گنابـــاد از مـــدار بهـــره بـــرداری خـــارج شـــد. بـــه گفتـــه 
هـــادی حیـــدری نیـــا علیرغـــم ســـرمای شـــدید هـــوا در کوتـــاه تریـــن زمـــان 
ـــر ازمســـیر خـــط  ـــه گفتـــه وی 13 کیلومت ـــه ایـــن اتفـــاق رفـــع شـــد. ب ممکن

انتقـــال گنابـــاد نیـــاز نوســـازی شـــده اســـت. 

ـــرب  ـــت آب ش ـــگاه برداش ـــتمین جای ـــرداری ازهش ـــره ب به
ـــاد ـــاز درگناب خیرس

هشـــتمین جایـــگاه برداشـــت آب شـــرب خیرســـاز درشـــهرگناباد بـــه 
بهربـــرداری رســـید.

مدیرامـــورآب وفاضـــاب گنابـــاد بااعـــام ایـــن خبـــر گفـــت : ایـــن جایـــگاه 
توســـط خانـــواده هـــای فیاضـــی وآذرمـــی بـــه یـــاد مرحومـــان عبـــاس 
ــان  ــال درخیابـ ــون ریـ ــار 500 میلیـ ــا اعتبـ ــی و بـ ــد آذرمـ ــاض و محمـ فیـ
ــه  ــهریان درمحلـ ــدی همشـ ــت بهرمنـ ــهرگناباد، جهـ ــادق)ع( شـ ــام صـ امـ

ســـرتراز درقالـــب نـــذر آب بـــه بهـــره بـــرداری رســـید. 
هـــادی حیـــدری نیاافـــزود : ایـــن هشـــتمین جایـــگاه درشـــهر گنابـــاد اســـت 
کـــه درقالـــب نـــذر آب بـــه بهـــره بـــرداری رســـید ودرحـــال حاضـــر چندیـــن 
جایـــگاه دیگـــر  توســـط خیریـــن درحـــال ســـاخت اســـت کـــه بـــزودی بـــه 

بهـــره بـــرداری مـــی رســـد.
هـــای  جایـــگاه   وســـاخت  شـــرب  آب  جداســـازی  پـــروژه  گفـــت:  وی 
ــک  ــهرهای کاخـ ــد درشـ ــهر گنابـ ــاوه برشـ ــن عـ ــک خیریـ ــت باکمـ برداشـ

وبیدخـــت نیـــز درحـــال اجـــرا مـــی باشـــد.  

گلبهار   

دیـــدار مدیـــر امـــور بـــا امـــام جمعـــه گلمـــکان و فرمانـــده 
بســـیج گلبهـــار

مدیـــر امـــور گلبهـــار بـــا امـــام جمعـــه موقـــت شـــهر گلمـــکان دیـــدار و 

گفتگـــو کـــرد. در ایـــن دیـــدار مصطفـــی محمـــدی بـــر نقـــش روحانیـــت در 
اصـــاح الگـــوی مصـــرف خصوصـــا در حـــوزه آب شـــرب تاکیـــد کـــرد. امـــام 
جمعـــه گلمـــکان نیـــز بـــرای همـــکاری هـــای فـــی مابیـــن اعـــام آمادگـــی 
ــار  ــن گلبهـ ــیج ایـ ــت بسـ ــگاه مقاومـ ــده پایـ ــا فرمانـ ــن بـ ــرد.وی همچنیـ کـ

دیـــدار و گفـــت وگـــو کـــرد. 
ـــه بســـیج انجـــام شـــد مصطفـــی  ـــه مناســـبت هفت ـــن دیدارهـــا کـــه ب در ای
ــتار  ــرد و خواسـ ــد کـ ــاد امنیـــت تاکیـ ــیج در ایجـ ــر نقـــش بسـ ــدی بـ محمـ
ــور  ــد امـ ــع تولیـ ــات و منابـ ــت تاسیسـ ــن امنیـ ــیج در تامیـ ــکاری بسـ همـ
شـــد. فرماندهـــان بســـیج هـــم در خصـــوص همـــکاری هـــای فـــی مابیـــن 

اعـــام آمادگـــی کردنـــد.

تاکیـــد برتامیـــن پایـــدار آب روســـتای نوبهـــار بـــا مشـــارکت 
مـــردم 

مدیـــر امـــور گلبهـــار بـــا مـــردم و مســـئولین روســـتای نوبهـــار دیـــدار و 
گفـــت وگـــو کـــرد. بـــه دنبـــال قطـــع آب روســـتای نوبهـــار مدیـــر امـــور 
گلبهـــار ضمـــن پیگیـــری و حـــل مشـــکل ، در محـــل روســـتا حضـــور یافـــت 
ـــا مـــردم و مســـئولین روســـتا گفـــت وگـــو کـــرد.در ایـــن دیـــدار مقـــرر  و ب
شـــد بـــرای تامیـــن پایـــدار آب روســـتا از طریـــق مشـــارکت مردمـــی 

ــود. ــام شـ ــات الزم انجـ اقدامـ
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آشنایی بانوان گلبهار با الگوی مصرف آب

گلبهـــار  بســـیجی  بانـــوان  بـــرای  آب  مصـــرف  الگـــوی  اصـــاح  کارگاه 
برگـــزار شـــد. در ایـــن کارگاه کـــه بـــه درخواســـت حـــوزه مقاومـــت بســـیج 
حضـــرت زینـــب گلبهـــار برگـــزار شـــد  بانـــوان بســـیجی  پایـــگاه بســـیج 
ــرف آب  ــه مصـ ــای بهینـ ــا روش هـ ــار بـ ــه گلبهـ ــرت معصومـ ــجد حضـ مسـ

آشـــنا شـــدند.

مه والت   

اتصـــال خـــط جدیـــد بـــه شـــبکه آبرســـانی روســـتای خیرآبـــاد 
شهرســـتان مه والت

مدیـــر امـــور آبفـــای مـــه والت ، از اتصـــال خـــط اجـــرا شـــده ســـنوات 
 قبـــل بـــه شـــبکه آبرســـانی روســـتای خیـــر آبـــاد ایـــن شهرســـتان خبـــر 

داد.
رضائیـــان افـــزود: در اجـــرای ایـــن عملیـــات اقـــدام یـــه نصـــب ســـه راه و 
ـــا بهســـازی انشـــعابات مســـیر  ـــط شـــد.وی اضافـــه کـــرد: ب اتصـــاالت مرتب
و اتصـــال بـــه شـــبکه جدید،خـــط فرســـوده قدیـــم از مـــدار بهـــره بـــرداری 

خـــارج مـــی شـــود.

اصـــالح و تعویـــض شـــبکه فرســـوده آب روســـتای مهنـــه بـــا 
55درصـــد پیشـــرفت

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان مـــه والت از پـــروژه در دســـت 
اجـــرای اصـــاح شـــبکه آبرســـانی روســـتای مهنـــه خبـــر داد.مهـــدی 
ــناد  ــه اسـ ــور و پـــس از تهیـ ــتمر امـ ــری مسـ ــا پیگیـ ــزود: بـ ــان افـ رضائیـ
و تامیـــن اعتبـــار الزم از محـــل اعتبـــارات عمرانـــی، نســـبت بـــه شـــروع 
اصـــاح شـــبکه در روســـتاهای مهنـــه، عبـــدل آبـــاد و حســـن آبـــاد اقـــدام 
شـــد. وی هـــدف ایـــن پـــروژه را کاهـــش تراکـــم اتفاقـــات و هـــدر رفـــت 
آب، جداســـازی شـــبکه روســـتا از شـــبکه مصـــارف دامـــداری و  تامیـــن 
فشـــار مطلـــوب عنـــوان کـــرد. الزم بـــه ذکـــر اســـت ایـــن پـــروژه اکنـــون 

ــی دارد. ــرفت فیزیکـ ــد پیشـ 55درصـ

اصالح شبکه فرسوده گالوانیزه در روستای عبدل آباد 
مه والت

مســـئول بهـــره بـــرداری امـــور آب و فاضـــاب مـــه والت از رفـــع اتفـــاق و 
اصـــاح لولـــه گالوانیـــزه بـــه قطـــر 63 در روســـتای عبـــدل آبـــاد خبـــر داد.
جهانشـــیری افـــزود: پـــس از تمـــاس بـــا ســـامانه 122 امـــور، اکیـــپ 

اتفاقـــات بـــه محـــل اعـــزام و در کمتریـــن زمـــان ممکـــن نســـبت بـــه رفـــع 
اتفـــاق اقـــدام کـــرد.وی اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه پیشـــروی کوچـــه 
از یـــک ســـمت و قـــرار گرفتـــن شـــبکه زیـــر دیـــوار، ســـریعا نســـبت 
بـــه بازســـازی شـــبکه بـــا لولـــه پلـــی اتیلـــن ســـایز 63 اقـــدام شـــد تـــا از 

ــود. ــری شـ ــده جلوگیـ ــی در آینـ ــارات احتمالـ خسـ

30
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  مدیرعامل آبفای تربت حیدریه : پروژه های فاضاب تربت حیدریه از اقدامات شاخص این شهر است

  مدیرعامل و پرسنل آبفای تربت حیدریه در طرح حامیان اکرام مشارکت کردند

 تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستای نوری شهرستان تربت حیدریه

 جلسه کمیته آب بدون درآمد شرکت تربت حیدریه برگزار شد

 حذف هزینه راکتیو قبوض برق در تابلو های منابع آب آبفا تربت حیدریه   

  بایگانی پروندهای مشترکین آبفای تربت حیدریه الکترونیکی می شود

 الکترو پمپ چاه مجتمع بینالود بخش سروالیت نیشابور  تعویض شد

 توزیع کتاب هنرخوب زندگی کردن دربین همکاران آبفا سبزوار 

  تعویض الکتروپمپ چاه روستای دارین سبزوار

 آمادگی ستاد نماز جمعه ششتمد برای مشارکت در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

 رفع اتفاق لوله 150 و 100 بلوار امام رضا قوچان

 تعویض کابل الکترو پمپ چاه روستای یاقوتی تربت جام   

 تعویض شیر فلکه 200 خط انتقال چاه شماره 11 کوثر تربت جام تعویض شد

 فرسودگی 20 درصد شبکه آب روستایی شهرستان نایباد 

 چاه های کوثر تایباد دبی سنجی شد  

  بررسی و پایش حوضچه های خطوط انتقال آب در تایباد   

 تقدیر سرپرست مرکز بهداشت از مدیر و کارشناس کنترل کیفی امور تایباد   

  جلسه همفکری بخشدار میان والیت و مدیران امور تایباد

 رفع مشکل اتصال چاه ارت تابلو برق چاه های کاشمر  

 ناحیه مقاومت بسیج درآبرسانی به روستاهای محروم گنابادمشارکت می کند   

  برگزاری نشست تعاملی مدیر آبفا وشهردار گناباد

 آبفاطرقبه شاندیزدرخصوص یخ زدگی تاسیسات آب طاع رسانی کرد

 بهره برداری ازساختمان مشترکین آبفاشاندیز

 شست و شوی مخزن 400متر مکعبی مجتمع روستائی جوکار شهرچناران  

 رفع اتفاق لوله بعد از ایستگاه پمپاژ قلندرآباد فریمان

 جلسه آب بدون درآمد امور فیروزه برگزار شد

 رفع اتفاق شبانه خط انتقال آب روستای گندم شاد باخرز

  اصاح و توسعه شبکه آب در باخرز جدی تر دنبال می شود

 70درصد مطالبات امور باخرز وصول شد

 معاینه پزشکی همکاران آبفا گلمکان  

فقط تیتر



13
99

ه 
ـــا

ـــــ
رمـ

آذ
،1

62
ره 

ـــــا
ــــــ

مـــ
شــ

خواندنی

حقایقی جالب درباره ایران

یـــک  از  ایـــران  مـــردم  باســـتان،  زمان هـــای  از   .1
اســـتفاده  قنـــات  نـــام  بـــه  آبرســـانی  سیســـتم 
می کرده انـــد. در ایـــن شـــیوه آب هـــای زیرزمینـــی را 
جمـــع و آن را از طریـــق یـــک ســـری کانـــال  بـــه جاهایـــی کـــه 

مردم احتیاج دارند هدایت می کنند.
2. ایرانیـــان بـــه مـــدت بیـــش از 2500 ســـال قالیچه هـــای 
قالیچه هـــا،  کـــردن  درســـت  هنـــگام  می بافته انـــد.  زیبـــا 
بافنـــدگان ایرانـــی اغلـــب از روی عمـــد اشـــتباهی مرتکـــب 
می شـــوند. آنهـــا بـــا ایـــن کار می خواهنـــد نشـــان بدهنـــد 
کـــه “فقـــط خداونـــد بی عیـــب و نقـــص اســـت”. بعـــد از نفـــت 
دومیـــن بزرگتریـــن کاالی صادراتـــی ایـــران فـــرش اســـت.
3. پایتخـــت ایـــران، تهـــران اســـت کـــه بـــه معنـــی “دامنـــه ی 
گـــرم” اســـت. تقریبـــا 12 میلیـــون نفـــر در ایـــن شـــهر زندگـــی 

می کننـــد.
4.  جمعیـــت ایـــران در 2012 بالـــغ بـــر 78.868.711 نفـــر 
بـــود کـــه ایـــن کشـــور را هجدهمیـــن پرجمعیت تریـــن کشـــور 

دنیـــا لقـــب داده بـــود.
5. فرهنـــگ ایرانـــی بـــه خاطـــر داشـــتن ادبیـــات شـــعری زیبـــا، 
قالیچه هـــای لوکـــس، و باغ هـــای سرســـبز معـــروف اســـت. 
در واقـــع، ریشـــه ی واژه ی انگلیســـی پارادایس)پردیـــس/
بهشـــت( واژه ا ی فارســـی بـــه معنـــی “بـــاغ محصـــور” اســـت.

را  شـــهری  رشـــد  نرخ هـــای  باالتریـــن  از  یکـــی  ایـــران   .6
از 27%تـــا  و 2002  ســـال های 1950  بیـــن  و  داشـــته 
 2030 ســـال  تـــا  اســـت.  کـــرده  تجربـــه  را  رشـــد   %60
هشـــتاد درصـــد جمعیـــت ایـــن کشـــور شـــهری خواهنـــد بـــود.
ـــی داشـــتند و نخســـتین مردمـــی  ـــت آریای ـــاد اصال 7. قـــوم م
بودنـــد کـــه تـــا قـــرن ششـــم قبـــل از میـــاد ایـــران را متحـــد و 
ـــد. یکـــی از قبایـــل، یعنـــی مغ هـــا، روحانیـــون  یکپارچـــه کردن
ـــد. معروف تریـــن مغ هـــا ســـه مـــرد  قدرتمنـــد زرتشـــتی بودن

ـــازه  ـــرای مســـیح ت ـــای داســـتان مســـیحیان هســـتند کـــه ب دان
متولـــد شـــده هدایایـــی بردنـــد. کاشـــف ایتالیایـــی قـــرن 13 
مارکوپولـــو ادعـــا کـــرده اســـت کـــه از مـــزار ایـــن ســـه مـــرد 
دانـــا در جایـــی کـــه االن بـــه عنـــوان پایتخـــت ایـــران شـــناخته 

می شـــود، یعنـــی تهـــران، دیـــدن کـــرده اســـت.
خاویـــار،  تولید کننـــدگان  بزرگتریـــن  از  یکـــی  ایـــران   .8

پســـته، و زعفـــران جهـــان اســـت.
9. شـــخصیت هایی از کتـــاب مقـــدس کـــه ادعـــا می شـــود 
ــوروش  ــی، کـ ــال نبـ ــتر، دانیـ ــده اند اسـ ــن شـ ــران دفـ در ایـ

ــتند. ــوس هسـ ــنت تادئـ ــر، و سـ ــوش کبیـ ــر، داریـ کبیـ
خوراکـــی  یـــک  را  ماســـت  ایرانی هـــا  از  10.بســـیاری 
بـــرای  خوراکـــی  مـــاده  ایـــن  از  می داننـــد.  شـــگفت انگیز 
حتـــی  و  ســـوختگی،  آفتـــاب  تســـکین  زخم هـــا،  درمـــان 
افزایـــش طـــول عمـــر اســـتفاده می شـــود. بعضـــی از مـــردم 
از ماســـت بـــه عنـــوان ماســـک صـــورت اســـتفاده می کننـــد.
ـــه  ـــی بســـیار پـــر هزین 11. چـــون ازدواج هـــای مرســـوم ایران
هســـتند، دولـــت مراســـم ازدواج گروهـــی برپـــا می کنـــد تـــا 
ـــه ازدواج  ـــان ایرانـــی را ب هزینه هـــا را کاهـــش دهـــد و جوان

تشـــویق کنـــد.
12. در 2007، ایـــران بزرگتریـــن فـــرش دســـتباف جهـــان 
ـــی بافـــت. ایـــن  ـــارات متحـــده ی عرب ـــرای مســـجدی در ام را ب

ـــود. ـــال ب ـــدازه ی یـــک زمیـــن فوتب ـــه ان فـــرش ب
13. چـــوگان در اوایـــل قـــرن ششـــم قبـــل از میـــاد و اساســـا 
بـــه عنـــوان تمرینـــی بـــرای ســـواره نظام ها بـــازی می شـــده 

اســـت.
14. ایـــران بـــه عنـــوان “پایتخـــت عمـــل جراحـــی بینـــی جهـــان” 
ـــوب  ـــه شـــکل مطل ـــی ب ـــی غرب ـــه اســـت چراکـــه بین لقـــب گرفت

بینـــی بـــرای زنـــان جـــوان ایرانـــی تبدیـــل شـــده اســـت.
ــا مســـاحت کل 1.648.195 کیلومتـــر مربـــع  15. ایـــران بـ

بـــزرگ  کشـــور  هجدهمیـــن 
کشـــور  ایـــن  اســـت.  جهـــان 
فقـــط کمـــی از آالســـکا کوچکتـــر 

اســـت.
16. شـــعر و شـــاعری در فرهنـــگ ایرانـــی جایـــگاه بخصوصـــی 
دارد. تمـــام ایرانیـــان می تواننـــد ابیاتـــی از اشـــعار معـــروف 
فارســـی- مـــن جملـــه معروف تریـــن مجموعـــه ی شـــعر ایرانـــی 

یعنـــی شـــاهنامه – را از بـــر بخواننـــد.
مـــردان  و  اســـت   قانونـــی  چنـــد همســـری  ایـــران  در   .7
ازدواج  ســـن  کننـــد.  اختیـــار  زوجـــه   4 تـــا  می تواننـــد 
درحال حاضـــر 13 ســـال اســـت پســـرها ممکـــن اســـت در 
15 ســـالگی ازدواج کننـــد، یعنـــی همـــان ســـنی کـــه بـــه لحـــاظ 

کننـــد. شـــرکت  انتخابـــات  در  می تواننـــد  قانونـــی 
18. فوتبـــال محبوب تریـــن ورزش در ایـــران اســـت. تیـــم 
ـــان جـــام ملت هـــای  ـــار قهرم ـــن کشـــور ســـه ب ـــال ای ـــی فوتب مل
آســـیا شـــده و در ســـه دوره ی جـــام جهانـــی حضـــور داشـــته 

اســـت.
تشـــکیل  را  ایـــران  جمعیـــت  اکثریـــت  فارس هـــا   .19
می دهنـــد)61%(، پـــس از آن آذری هـــا )16%(، کردهـــا 
بلوچ هـــا )2%(، عرب هـــا )%2(،   ،)%6( لرهـــا   ،)%10(
قـــرار   )%1( اقـــوام  ســـایر  و  اســـت   )%2( ترکمن هـــا 

دارنـــد.
20. اســـام دیـــن غالـــب در ایـــران اســـت )98%(: کـــه 
89% آنهـــا شـــیعه و 9% ســـنی هســـتند. ادیـــان دیگـــر 
 %2 بهائیـــت  و  مســـیحیت،  یهودیـــت،  زرتشـــتی،  مثـــل 

می دهنـــد. تشـــکیل  را  باقیمانـــده 
ــامبر ســـال 2003 در شـــهر بـــم واقـــع در  ــاه دسـ 21. در مـ
جنـــوب شـــرقی ایـــران زلزلـــه ای بـــه وقـــوع پیوســـت کـــه 

جـــان 30.000 نفـــر را گرفـــت.
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افقی:    

1.همنام- بلور 2.جنگل رابین هود-بله روسی-از رشته های 
شمشیربازی 3.سلسله پادشاهی کره-صحرای جنوب آفریقا 4. 
خاکه فلزات- زمان معین5.تکنوازی در موسیقی- سال آذری-
ترک خفیف استخوان 6. سنن-تخم ماهی 7.زخم آب کشیده– 
ویرایش 8. صدمه –نیروی ادراک- ماده بیهوشی قدیمی 9. 
بیابان 11.  اسفنجی-  گیاهی  و محکم–مایه 10.بافت  سخت 
زبان فارسی امروزه - شگرد– آلبومی از روزبه نعمت الهی  12. 

از نرم افزارهای ویروس کش - خوراک معین

عمودی:

1. پایه کارمندی – رادار زیردریایی - راندن مزاحم 2. زیباترین 
نمایش فردی فوتبال - سریع السیر  3.گروه خونی کمیاب–  کله 
پز – ماشین نویسی  4.کوچک ترین گوزن ایران– مقدار دارو 5. 
معاون دادستان - ضربان الکتریکی 6. زبانه آتش – ملح  7. باال 
پوش بلند – درندگان  8.سایت معروف اینترنتی- شهری در 
استرالیا  9.نوعی آبنبات- نان پوک روستایی 10. خانه چوبین 
– از مواد قلیایی صنعتی - برکت برنج  11. همه گیر– ساز زهی 
کهن  12. زیر پا مانده - پول  سابق اسلوونی  -سر نخ معدن

جدول  کلمات متقاطع

جواب جدول شماره 161
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تعداد خبر ارسالی آذر 99شرکت / امور
6باخرز
2بجستان
0بردسکن 
14تایباد

4تربت جام
18تربت حیدریه

2جغتای
1جوین
5چناران
1خلیل آباد
0خواف
4خوشاب
2داورزن
1درگز

0رشتخوار
1زاوه
8سبزوار
23ستاد
0سرخس
0ششتمد
0صالح آباد

8طرقبه شاندیز
5فریمان
2فیروزه
3فیض آباد
4قوچان
3کاشمر
0کات
7گلبهار
4گناباد
5نیشابور
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انتصاب-تسلیت-تقدیر- تولد

انتصابات   

مجری پیگیری امور مجلس و مشکات اعتباری شهرستان ها علی دانشوری مرندیز  
عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل آبفا تربت حیدریه علی رضا عباسی   

رئیس اداره آبفا بیدخت عباس صادق زاده   
رئیس آبفا فرهادگرد محمدمهدی مهدی زاده  

رئیس گروه آمار حسین خرمی نیا   
سرپرست آبفا کاشمر  غام رضا خانی   

معاون بهره برداری تربت حیدریه غام عباس عباس نژاد  
سرپرست اداره نقلیه محسن ناصری   
رئیس گروه آموزش مهدی حسنی   

نشریه پیام آبفا برای همکاران گران قدر آرزوی موفقیت دارد.

تقدیر   

تقدیر بخشدار مرکزی و دهیار روستای سرک چناران از مویر امور شهرستان
تقدیر فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چناران از رئیس اداره آبفا گلمکان

درگذشت   

همکار بازنشسته امور قوچان عباس علی قربانیان  
همکار آبفا طرقبه شاندیز ابوالفضل معماری   

نشریه پیام آبفا برای آن مرحوم - رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد  
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رویدادهای مهم ماه


