
سید ابراهیم علوی
محمدعباس زاده

سعید روزی
پروانه عابدین

محمدترکمانی، بهرام تقی زاده دربان
هادی افتخاری نیا، لی ال مباشرکاشانی ، 

سیده مریم موسوی، محمد سلطانی اصل، 
محمدرضا قائمی

محمدرضا شوشتری
مشهد مقدس -بلوار وکیل آباد 

ابتدای صدف -شرکت آبفا
استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir
info@abfakhorasan.ir

ماهنامه اطالع رسانی داخلی شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

شمــــاره 163، دی ماه 1399

4

6

5

۲

جهش تولید

3

مدیر مسئول نشریه:
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر:
دبیراجرایی: 
شورای سیاست گذاری: 

طراح و صفحه آرا :
آدرس: 

وب سایت :
پست الکترونیک :

آیندگان هم آب می خواهند

برنامه های آبفا برای رفع تنش آبی در شهرها و روستاهای خراسان رضوی 

1313واحد تاسیسات آبرسانی در خراسان رضوی به سیستم تله متری 
و کنترل از راه دور مجهز است

اجرای شبکه فاضالب در 5 روستا خراسان رضوی 

450روستا در خراسان رضوی تا  سال1400  آبرسانی می شود

توسط مدیرعامل آبفا عنوان شد:
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در خراســـان رضـــوی آب و هـــوای گـــرم و خشـــک و پائیـــن بـــودن 
ـــا جهـــان و حتـــی کشـــور، موضـــوع آب  میانگیـــن بـــارش هـــا در قیـــاس ب
را بـــه یـــک چالـــش جـــدی و بحـــث برانگیـــز تبدیـــل کـــرده اســـت، 
برداشـــت هـــای بـــی حـــد و حســـاب از منابـــع زیرزمینـــی بـــه عنـــوان تنهـــا منبـــع 
تامیـــن آب شـــرب و غیـــر شـــرب در 37 دشـــت اســـتان ، ســـاکنان شـــهرها و 
روســـتاها را ناخواســـته  درگیـــر معضـــات ریـــز و درشـــت کمبـــود آب کـــرده و 
ــگان  ــرای همـ ــوزه آب را بـ ــواری در حـ ــرایط ناگـ ــد شـ ــن رونـ ــه ایـ ــا ادامـ قطعـ

رقم خواهد زد.
ــهری و  ــر جمعیـــت شـ ــزار نفـ ــه میلیـــون و 300 هـ ــاز سـ ــورد نیـ آب شـــرب مـ
ــر زمینـــی  ــع زیـ ــان رضـــوی از منابـ ــا در خراسـ ــات آبفـ ــتایی تحـــت خدمـ روسـ
تامیـــن مـــی شـــود منابعـــی کـــه حیـــات آن در گـــرو بـــارش هـــای مســـتمر و 
فزآینـــده دارد ولـــی متاســـفانه کاهـــش نـــزوالت آســـمانی و تغییـــر ماهیـــت 
بـــارش هـــا از بـــرف بـــه بـــاران عمـــا دشـــت هـــای تشـــنه اســـتان را هـــر روز 
تشـــنه ترکـــرده  و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه برداشـــت هـــای بـــی رویـــه  و عـــدم 
ـــام  ـــن پی ـــار در حـــوزه کشـــاورزی هـــم برای ـــن آبی اســـتفاده از روش هـــای نوی

ناگـــوار صحـــه گذاشـــته اســـت. 
در بســـیاری از کشـــورها بـــا و جـــود برخـــورداری از منابـــع غنـــی آبـــی ، طـــرح 
ــن آب  ــکل ممکـ ــر شـ ــه هـ ــترکان بـ ــا مشـ ــده تـ ــرا درآمـ ــه اجـ ــی بـ ــای کنترلـ هـ
ـــن شـــده رفتارمناســـب  داشـــته باشـــند  ـــق الگـــو تعیی ـــد و مطاب مصـــرف نکنن
ولـــی در کشـــورما بـــه دلیـــل ارزان بـــودن قیمـــت آب در مقایســـه بـــا بســـیاری 
از کاالهایـــی کـــه حتـــی نبـــود آن هـــا هیـــچ اثـــری بـــر ادامـــه زندگـــی شـــهروندان 
ـــد  ـــد ، شـــیوه ب ـــه مراتـــب از قیمـــت بســـیار باالیـــی هـــم برخوردارن ـــدارد و ب ن
مصـــرف کـــردن بـــرای گروهـــی از مشـــترکان بـــه یـــک اپیدمـــی مبـــدل شـــده 

اســـت.
 ایـــن گـــروه از مصـــرف کننـــدگان تنهـــا زمانـــی بـــه اهمیـــت وجایـــگاه آب پـــی  
مـــی برنـــد کـــه بـــا قطعـــی آب مواجـــه شـــود ، بـــه عبـــارت دیگـــر مصـــرف کننـــده 
خـــود را درقبـــال آب و متولیـــان تامیـــن و توزیـــع آب مســـئول نمـــی دانـــد و 
گمـــان مـــی کنـــد بـــا پرداخـــت قبـــوض آب ، مجـــاز اســـت بـــه هـــر شـــکل و میـــزان 
آب مصـــرف کنـــد، آبـــی کـــه بـــا هزینـــه بـــاال تهیـــه و بـــا قیمتـــی بـــه مراتـــب کمتـــر 

در شـــبکه توزیـــع هدایـــت مـــی شـــود .

صحبـــت ازآب و اهمیـــت و جایـــگاه آن بارهـــا و بارهـــا مطـــرح شـــده و همچنـــان 
مـــی شـــود و تـــا حـــدودی توانســـته دغدغـــه هـــای درونـــی مدیـــران و متولیـــان 
آب را بـــه جامعـــه منتقـــل کنـــد ولـــی تـــا رســـیدن بـــه شـــرایطی کـــه همـــه اقشـــار 

خـــود را درقبـــال آب مســـئول بداننـــد بایســـتی همـــه تـــاش کنیـــم.
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی  در راســـتای صیانـــت از منابـــع 
آب شـــرب کـــه غیـــر قابـــل تجدیـــد نیـــز هســـتند فعالیـــت هـــای گســـتره 
فرهنگـــی را از چنـــد ســـال قبـــل مـــورد توجـــه قـــرار داده اســـت و در ایـــن 
ـــا همـــکاری آمـــوزش و پـــرورش، ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد،  بســـیج  راســـتا ب
ــر در  ــای دیگـ ــه و جماعـــت و گروهـ ــه جمعـ ــژه ائمـ ــه ویـ ــون بـ ــپاه، روحانیـ وسـ
تـــاش اســـت  رفتـــار و عـــادت غلـــط مصـــرف بـــد در بخـــش آب را در نـــزد 
مشـــترکان خـــود تغییـــر داده و آن هـــا را متوجـــه ایـــن موضـــوع بگردانـــد 
کـــه آب موجـــود صرفـــا بـــرای مصـــرف زمـــان حـــال نیســـت بلکـــه آینـــدگان و 
نســـل هـــای بعـــد هـــم بـــه عنـــوان وارثـــان مـــا حـــق اســـتفاده از ایـــن منابـــع 
دریـــغ  آنـــان  از  را  حـــق  ایـــن  اســـراف  بـــا  نبایـــد  و  دارنـــد  را   خـــدادادی 

کنیم.

آیندگان هم آب می خواهند
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مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی  از تهیـــه 
برنامـــه هـــای رفـــع مشـــکل آب شـــرب شـــهرهای مواجـــه بـــا 

تنش آبی در این استان خبرداد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــا اشـــاره بـــه وجـــود 30 شـــهر مواجـــه بـــا مشـــکل 
ـــار داشـــت: از ایـــن تعـــداد  کمـــی و کیفـــی آب در خراســـان رضـــوی اظه
5 شـــهر نیشـــابور، گلبهـــار، خـــواف ، تربـــت جـــام و مشـــهد ریـــزه در 
وضعیـــت قرمزقـــرار دارنـــد بـــه ایـــن معنـــی کـــه میـــزان مصـــرف آب در 

ـــد اســـت. ـــن شـــهرها بیـــش از تولی ای
بـــه گفتـــه وی میـــزان مصـــرف و تولیـــد آب در16شـــهرهم درنقطـــه 
ســـر بـــه ســـر قـــرار دارد  کـــه جـــزو شـــهرهای زرد محســـوب مـــی شـــوند 

ودر 9 شـــهر بـــا مشـــکات کیفـــی آب از جملـــه ســـختی مواجهیـــم.
وی برنامـــه رفـــع مشـــکل آب هـــر شـــهر را متفـــاوت از دیگـــر شـــهرها 
ارزیابـــی کـــرد و گفـــت: در برخـــی شـــهرها احـــداث مخـــزن  ودر برخـــی 
دیگـــر افزایـــش منابـــع در دســـتور قـــرار دارد ، بـــه عنـــوان مثـــال تـــوان 

ــق  ــزه از طریـ ــهد ریـ ــواف و مشـ ــابور، خـ ــهرهای نیشـ ــد آب در شـ تولیـ
حفـــر و تجهیـــز چـــاه هـــا در حـــال افزایـــش اســـت و دربعضـــی نقـــاط 
درتـــاش هســـتیم بـــا اصـــاح خطـــوط انتقـــال و شـــبکه ضمـــن جلوگیـــری 

از هدررفـــت ، بـــه ســـمت مدیریـــت مصـــرف آب حرکـــت کنیـــم.
ازطریـــق  هـــم  اســـتان  در  220روســـتا  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
بـــاالی  هزارروســـتای  داد:  ادامـــه  شـــوند  مـــی  آبرســـانی  تانکـــر 
بـــا  بایســـتی  کـــه  انـــد  گرفتـــه  قـــرار  20خانواردیگردرمرزتنـــش 
اقدامـــات اصاحـــی و تقویـــت منابـــع آبـــی از شـــرایط  فعلـــی خـــارج 

شـــوند.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه میـــزان اعتبـــارات در اختیـــار 
بـــرای رفـــع مشـــکل آب ایـــن روســـتاها در  پـــروژه هـــای مختلفـــی 
دســـت اجراســـت کـــه در همیـــن رابطـــه 42 روســـتا در قالـــب پویـــش 
ــاح  ــا افتتـ ــال ، بـ ــاه امسـ ــر آذرمـ ــران در اواخـ ــه الـــف – ب ایـ ــر هفتـ هـ
پـــروژه هـــای تامیـــن آب از لیســـت روســـتاهای تنـــش دار خـــارج شـــدند 

و درتاپایـــان ســـال جـــاری 31روســـتای دیگرهـــم از شـــرایط تامیـــن آب 
پایـــدار بهـــره منـــد خواهنـــد شـــد.

بـــه  شـــرب  آب  مشـــکل  رفـــع  برنامـــه  ارســـال  و  تدویـــن  از  وی 
ــه  ــن سـ ــا تامیـ ــت بـ ــرار اسـ ــاس آن قـ ــه براسـ ــرداد کـ ــتانداری خبـ اسـ
هـــزار میلیاردریـــال اعتبـــار از محـــل  منابـــع مـــاده 56 تـــا پایـــان ســـال 
1401 هـــزار روســـتای مشـــکل دار تحـــت پوشـــش قـــرار بگیرنـــد. 
 وی  منابـــع تامیـــن آب 76 شـــهر و حـــدود دو هـــزار 800روســـتای 
تحـــت پوشـــش آبفـــا خراســـان رضـــوی  بـــا جمعیـــت ســـه میلیـــون و 
300هـــزار نفـــر را هـــزار و 800حلقـــه چـــاه ، قنـــات و چشـــمه اعـــام 
کـــرد و افـــزود: ایـــن اســـتان از اقلیـــم خشـــک و کـــم بـــارش برخـــوردار 
ـــن نیســـت کـــه  ـــای ای ـــه معن ـــر ب ـــر دو ســـال اخی ـــارش هـــای بهت اســـت وب
مجـــاز بـــه برداشـــت آب از منابـــع بـــه هـــر میـــزان باشـــیم بنابرایـــن الزم 
اســـت یـــک میلیـــون و 200هزارمشـــترک شـــهری و روســـتایی شـــرایط 

و نحـــوه مصـــرف و مدیریـــت آب را مدنظـــر داشـــته باشـــند.

برنامه های آبفا برای رفع تنش آبی در شهرها و روستاهای خراسان رضوی 
توسط مدیرعامل آبفا عنوان شد:
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بـــه گفتـــه مدیـــر دفتـــر سیســـتم هـــای کنتـــرل و انـــرژی آب آبفـــا 
خراســـان رضـــوی  هـــزارو 313 واحـــد تاسیســـات آبرســـانی 
ـــه متـــری و  ـــه سیســـتم تل شـــهری و روســـتایی در ایـــن اســـتان ب

کنترل از راه دور مجهز است.
علـــی باقرآبـــادی افـــزود: از ایـــن تعـــداد 81 درصـــد تاسیســـات شـــهری 
)463واحـــد( و 65 درصـــد را تاسیســـات روســـتایی )850 واحـــد( 

شـــامل مـــی شـــود.
وی اعـــام کـــرد: در نیمـــه نخســـت امســـال بـــرای برداشـــت 160میلیـــون 
کیلـــو وات  تحـــت پوشـــش 180میلیـــون  منابـــع  از  مترمکعـــب آب 

ســـاعت انـــرژی مصـــرف شـــده اســـت. 
وی  بـــه برنامـــه ایـــن معاونـــت بـــرای تجهیـــز، نصـــب و راه انـــدازی مرکـــز 
پایـــش و راهبـــری )تلـــه متـــری( تاسیســـات آبرســـانی شـــهر تربـــت 
ــز  ــه مرکـ ــتان بـ ــهر اسـ ــت: 24شـ ــار داشـ ــرد و اظهـ ــاره کـ ــه اشـ حیدریـ

پایـــش وراهبـــری تاسیســـات آبرســـانی مجهـــز شـــده انـــد.
وی گفـــت: بـــا ایجـــاد مرکزپایـــش ، دسترســـی آنایـــن بـــه اطاعـــات 
کمـــی و کیفـــی، هیدرولیکـــی ، مصـــرف انـــرژی ، تولیـــد و مصـــرف آب 

ــر مـــی شـــود. و... امـــکان پذیـ
وی راه انـــدازی داشـــبورد مدیریـــت انـــرژی در شـــرکت را خاطـــر نشـــان 

ـــار تولیـــد آب  ـــه آم ـــه دســـتیابی ب ـــن اقـــدام زمین کـــرد و ادامـــه داد: ای
و مصـــرف انـــرژی را بـــه تفکیـــک شـــهر و روســـتا ، امـــور و شـــرکت هـــای 

تبصـــره دو در قالـــب نمـــودار وگـــراف فراهـــم مـــی کنـــد.
ــک  ــرژی را یـ ــت انـ ــتم مدیریـ ــه سیسـ ــت گواهینامـ ــادی دریافـ باقرآبـ
ـــا خراســـان رضـــوی دانســـت کـــه در همیـــن رابطـــه  ـــرای آبف موفقیـــت ب
ســـیدحمیدرضا کشـــفی معـــاون راهبـــری و نظـــارت بـــر بهـــره بـــرداری 
و  عامـــل  مدیریـــت  از   ایـــن دســـتاورد  بابـــت   ، مهندســـی  شـــرکت 
همـــکاران دفتـــر سیســـتم هـــای کنتـــرل و انـــرژی  آبفـــا اســـتان تقدیـــر 

کـــرده اســـت.

1313واحد تاسیسات آبرسانی در خراسان رضوی به سیستم تله متری 
و کنترل از راه دور مجهز است
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فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل 
خراســـان رضـــوی در جلســـه بررســـی راه 
روســـتاهای  شـــرب  آب  تامیـــن  هـــای 
بـــا  ویدئوکنفرانـــس  طریـــق  از  کـــه  اســـتان 
حضورمدیـــران شـــرکت مهندســـی آبفـــا کشـــور 
ــانی  ــی آبرسـ ــرح ملـ ــروع طـ ــه شـ ــد بـ ــزار شـ برگـ
کـــه  کـــرد  اشـــاره   94 ســـال  در  روســـتایی 
معـــادل  اســـتان  روســـتاهای  25درصـــد 
تحـــت  را  روســـتایی  جمعیـــت  36.6درصـــد 

پوشش قرار داده است.
ســـید ابراهیـــم علـــوی اعـــام کـــرد: تامیـــن آب  
241روســـتای باقیمانـــده در اجـــرای طـــرح ملـــی 
شـــامل 23مجتمـــع آبرســـانی و 7 پـــروژه تـــک 

جـــاری  ســـال  اجرایـــی  برنامـــه  در  روســـتایی 
اســـتان مـــی باشـــد کـــه بـــرای اتمـــام عملیـــات 
بـــه 5 میلیاردو342میلیـــون ریـــال اعتبـــار نیـــاز 
دارد. بـــه گفتـــه وی از محـــل اعتبـــارات ملـــی 
ســـال گذشـــته هـــم یـــک میلیـــارد و487میلیـــون 
تـــک  و  آبرســـانی  هـــای  مجتمـــع  بابـــت  ریـــال 
روســـتایی بـــه اســـتان ابـــاغ شـــده کـــه یـــک 
معـــادل  آن  ریـــال  و214میلیـــون  میلیـــارد 

82درصـــد تخصیـــص یافتـــه اســـت.
وی پیـــش بینـــی کـــرد در پایـــان ســـال 99 تعـــداد 
23 روســـتا از ســـطح دو بـــه یـــک و 5 روســـتا از 
ـــه برخـــودار از آب شـــرب تغییـــر  غیربرخـــودار ب

وضعیـــت دهنـــد.

بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و 
فاضـــاب خراســـان رضـــوی شـــبکه جمـــع 
ــاب در 5  ــتی فاضـ ــع بهداشـ آوری و دفـ

روستا این استان اجرا شده است.
ایـــن  اجـــرای  دلیـــل  علـــوی  ابراهیـــم  ســـید 

ـــروژه را شـــرایط فیزیکـــی خـــاک اعـــام  ـــداد پ تع
کـــرد کـــه امـــکان حفـــر چـــاه جذبـــی وجـــود نـــدارد. 
وی اعـــام کـــرد : اجـــرای شـــبکه فاضـــاب در 
دو روســـتای دیگـــر خراســـان رضـــوی در دســـت 

اقـــدام قـــرار دارد.

بررسی راه های تامین آب شرب 
روستاهای خراسان رضوی

اجرای شبکه فاضالب در 5 روستا 
خراسان رضوی 
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مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان 
رضـــوی از برگـــزاری نشســـت بررســـی راه هـــای 
هـــای  پـــروژه  اجـــرای  مالـــی  منابـــع  تامیـــن 
آبرســـانی بـــه روســـتاهای ایـــن اســـتان بـــا وزیـــر نیـــرو 

خبر داد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی افـــزود: در ایـــن جلســـه کـــه 
داشـــت  حضـــور  هـــم  رضـــوی  خراســـان  اســـتاندار 
ـــارات  ـــه 450روســـتا اســـتان از محـــل اعتب آبرســـانی ب
ضمـــن  مقررشـــد  و  مطـــرح  ملـــی  توســـعه  صنـــدوق 

آب  مهندســـی  شـــرکت  اعتبـــاری  کمـــک  افزایـــش 
بـــا  هـــم   56 مـــاده  ظرفیـــت  از   ، کشـــور  فاضـــاب  و 

شـــود. اســـتفاده  اســـتانداری  مســـاعدت 
تعـــداد  ایـــن  بـــه  آبرســـانی  نیـــاز  مـــورد  اعتبـــار  وی 
اعـــام  ریـــال  500میلیـــارد  و  هـــزار  دو  را  روســـتا 
هـــای 1399و  ســـال  بـــرای  اســـت  قـــرار  کـــه  کـــرد 

شـــود. 1400تامیـــن 
وی بـــه  220روســـتای فاقـــد ردیـــف اعتبـــار در اســـتان 
همچنیـــن  جلســـه  ایـــن  در  افـــزود:  و  کـــرد  اشـــاره 

مقـــرر شـــد بـــرای ایـــن روســـتاها نیـــز از محـــل هایـــی 
کمـــک  بـــا  دارد  وجـــود  اعتبـــار  تامیـــن  امـــکان  کـــه 
یـــک  کشـــور  آبفـــا  و  رضـــوی  خراســـان  اســـتانداری 

برنامـــه مـــدون تعریـــف شـــود.
نماینـــدگان  مجمـــع  بـــا  جلســـه  در  وی  گفتـــه  بـــه 
شهرســـتان مشـــهد هـــم موضـــوع تامیـــن آب روســـتاها 
طـــرح  اجـــرای  از  پـــس  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  و 
یکپارچه ســـازی شـــرکت هـــای آبفـــا شـــهری و روســـتایی 

مـــورد بحـــث قـــرار گرفـــت.

450روستا در خراسان رضوی تا  سال1400  آبرسانی می شود
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فرمانـــده بســـیج ادارات و کارکنـــان ســـپاه امـــام 
رضـــا)ع( از مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب 

خراسان رضوی تقدیر کرد.
بـــا  نشســـت  در  کهنســـال   ابوالفضـــل  ســـرهنگ 
مدیرعامـــل و فرمانـــده پایـــگاه مقاومـــت بســـیج شـــرکت 
آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــا اهـــداء لـــوح از ســـید ابراهیـــم 
علـــوی در پیشـــبرد اهـــداف بســـیج تقدیـــر بعمـــل آورد. 
در ایـــن جلســـه مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــه 

نقـــش بســـیج در حفـــظ و حراســـت از دســـتاوردهای 
انقـــاب اســـامی اشـــاره کـــرد و اظهـــار داشـــت: شـــرکت 
آب و فاضـــاب بخشـــی از بســـیج نیســـت بلکـــه  خـــود را 

شـــرکت آب و فاضـــاب بســـیجی مـــی دانـــد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــا بیـــان اینکـــه  تمـــام مشـــکات 
بـــا بســـیجی فکـــر  اجتماعـــی  و  ، سیاســـی  فرهنگـــی 
کـــردن قابـــل حـــل اســـت ، از آبفـــا بـــه عنـــوان ســـنگر 
خدمـــت بـــه مـــردم در بخـــش آب نـــام بـــرد و تاکیـــد 

ـــا انجـــام صحیـــح وظایـــف و  کـــرد: تمـــام تـــاش خـــود را ب
جلوگیـــری از وارد آمـــدن صدمـــه بـــه ایـــن ســـنگر بـــکار 

خواهیـــم گرفـــت.
امـــام  ســـپاه  کارکنـــان  و  ادارات  بســـیج  فرمانـــده 
رضـــا)ع( هـــم بـــر تکریـــم اربـــاب رجـــوع در ادارات 
تاکیـــد کـــرد و حساســـیت مدیـــر عامـــل و همـــکاران 
ــی و  ــن کمـ ــردم و تامیـ ــه مـ ــانی بـ ــت رسـ ــا در خدمـ آبفـ

ســـتود.   را  مشـــترکان  کیفـــی آب 

تقدیر از مدیر عامل آبفا خراسان رضوی در پیشبرد اهداف بسیج



13
99

ه 
ما

ی 
 د

،1
63

ره 
ـــا

مـ
ش

8

بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی 
ویـــروس کرونـــا از دو جهـــت ایـــن شـــرکت را دچـــار چالـــش 

کرده است.
ســـید ابراهیـــم علـــوی اولیـــن چالـــش ناشـــی از شـــیوع ایـــن بیمـــاری را 
افزایـــش میـــزان مصـــرف آب اعـــام کـــرد و اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه 
بـــه ارتقـــاء پروتـــکل هـــای بهداشـــتی بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن بیمـــاری ، 
ـــا تـــا 40 درصـــد  میـــزان مصـــرف آب در مـــاه هـــای نخســـت شـــیوع کرون
ـــا تعطیلـــی برخـــی صنـــوف و مشـــاغل  افزایـــش یافـــت ولـــی بـــه تدریـــج ب
کـــه مصـــرف آن هـــا تـــا حـــد صفـــر تقلیـــل یافـــت ، آمارافزایـــش مصـــرف 

ـــه 7.5درصـــد رســـید. ب
بـــه  مضاعفـــی  فشـــار  تقاضـــا  افزایـــش  ایـــن  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
پیـــک  دوران  در  ویـــژه  بـــه  اســـتان  شـــرب  آب  هزارو800منبـــع 

مصـــرف وارد مـــی کنـــد خاطـــر نشـــان کـــرد : منابـــع مالـــی شـــرکت هـــم 
بـــرای اجـــرای پـــروژه هـــای دردســـت اقـــدام  بـــه دلیـــل عـــدم پرداخـــت 
ـــه  ـــرار گرفت ـــر ق ـــوض آب توســـط عـــده ای از مشـــترکان ، تحـــت تاثی قب

اســـت .
ـــا مشـــترکان  ـــا همراهـــی و همـــکاری ب ـــان اینکـــه سیاســـت آبف ـــا بی وی ب
ـــام بـــرد  مـــی باشـــد ، از ایـــن شـــرکت بـــه عنـــوان شـــرکتی خودگـــردان ن
کـــه بـــرای اجـــرا وتکمیـــل طـــرح هـــا و پـــروژه هـــای خـــود نیـــاز بـــه درآمـــد 

دارد.
ـــا قیمـــت تمـــام شـــده را چالـــش دیگـــر  ـــه قیمـــت تعرفـــه آب ب وی فاصل
آبفـــا دانســـت و تاکیـــد کـــرد: قیمـــت آب در حالـــی در ســـال جـــاری 
هفـــت درصـــد افزایـــش داشـــت کـــه بـــاال رفتـــن 40درصـــدی هزینـــه 
هـــا عمـــا فاصلـــه قیمـــت تمـــام شـــده بـــا تعرفـــه را بیشـــتر از گذشـــته 

کـــرد بـــه طـــوری کـــه ایـــن شـــرکت بـــرای تولیـــد هـــر متـــر مکعـــب آب کـــه 
20هـــزار ریـــال هزینـــه دربـــردارد تنهـــا 5هـــزار ریـــال از مشـــترکان 

شـــهری دریافـــت مـــی کنـــد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی همچنیـــن موضـــوع اقلیـــم کـــم بـــاران و خشـــک 
اســـتان را یـــاد آورشـــد کـــه تامیـــن آب شـــرب شـــهرها و روســـتاهای 
تحـــت پوشـــش را بـــا توجـــه بـــه پراکندگـــی گســـترده بـــا چالـــش جـــدی 

مواجـــه ســـاخته اســـت. 
وی گفـــت: ایـــن موضـــوع باعـــث بـــروز مشـــکات عدیـــده در تامیـــن آب 
شـــرب مـــورد نیازجمعیـــت تحـــت پوشـــش شـــده اســـت بـــه گونـــه ای 
کـــه در برخـــی مناطـــق شـــهری از جملـــه گنابـــاد بایســـتی ازفاصلـــه 120 
کیلومتـــری و بـــرای تعـــدادی از روســـتاها از فاصلـــه 300 کیلومتـــری 

منتقـــل شـــود.            

چالش های کرونایی منابع مالی و آب شرب در آبفا خراسان رضوی 
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کار گـــروه حفاظـــت  کیفیـــت منابـــع آب اســـتان خراســـان رضـــوی 
بـــا حضـــور اعضـــاء  بـــه میزبانـــی شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان 

برگزار شد.
در ایـــن نشســـت کـــه نماینـــدگان آب و فاضـــاب و دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی مشـــهد ، آب منطقـــه ای و اداره کل حفاظـــت محیـــط زیســـت 
اســـتان حضـــور داشـــتند دبیـــر کار گـــروه از تهیـــه گـــزارش ســـه ســـاله 
ــر  ــق بـ ــتان منطبـ ــع آب اسـ ــت منابـ ــت کیفیـ ــی مدیریـ ــروه اجرایـ کار گـ
حوضـــه هـــای آبریـــز قـــره قـــوم، مرکـــزی، نمکزارخـــواف و اتـــرک خبـــر 

داد.

گـــزارش را شناســـایی 18 عامـــل  نیـــا هـــدف   محمدجـــواد ادیبـــی 
تاثیرگـــذار بـــر کیفیـــت آب شـــرب حوضـــه هـــا اعـــام کـــرد و اظهـــار 
داشـــت:این عوامـــل بالقـــوه شـــامل 10هـــزارو852 مرکـــز پســـماند، 
قبرســـتان هـــا ، کارواش ها،محـــل هـــای تخلیـــه نخالـــه ســـاختمانی، 
هـــای  شـــهرک  ماهـــی،  پـــرورش  صنعتی،مـــزارع  فاضـــاب  دفـــع 
صنعتـــی، معـــادن، مـــواد شـــیمیایی، فاضاب)فلـــزات سنگین(،ســـموم 
شـــیمیایی، کشـــتارگاه هـــا، مراکـــز نگهـــداری و پـــرورش دام و طیـــور، 
فاضـــاب خانگـــی، پمـــپ بنزیـــن هـــا، خـــط انتقـــال مشـــتقات نفتـــی و 
محـــل تـــردد تانکرهـــا مـــی باشـــند کـــه کیفیـــت منابـــع آب ســـطحی و زیـــر 

ــی  ــای GIS جانمایـ ــه هـ ــایی و در نقشـ ــا شناسـ ــه هـ ــن حوضـ ــی ایـ زمینـ
شـــده اســـت.

 وی همچنیـــن بـــا بیـــان اینکـــه  بررســـی الزم بـــرای شناســـایی میـــزان 
تاثیـــر ایـــن عوامـــل در آلودگـــی منابـــع آب در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه 
اســـت اظهـــار داشـــت:  نتایـــج آزمایشـــات شـــیمیایی و فلـــزات ســـنگین 
ـــع تامیـــن آب شـــرب  اســـتان جمـــع  کلیـــه و عوامـــل تهدیـــد کننـــده مناب
بنـــدی و نقشـــه هـــای پهنـــه بنـــدی کیفیـــت آب در پارامترهـــای مختلـــف 
ــم  ــروم و ...هـ ــولفات و کـ ــم ، سـ ــی، منیزیـ ــت الکتریکـ ــه هدایـ از جملـ

تهیـــه شـــده اســـت.

شناسایی 18عامل تهدید کننده کیفیت منابع آب شرب در خراسان رضوی
در جلسه کار گروه حفاظت  کیفیت منابع آب استان اعام شد:
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فاضـــاب   و  آب  شـــرکت  مشـــترکین  خدمـــات  مدیردفتـــر 
خراســـان رضـــوی از شناســـایی ســـه هزارو34فقـــره انشـــعاب 
ــاری  ــال جـ ــاه سـ ــتان طـــی هشـــت مـ ــاز آب در ایـــن اسـ ــر مجـ غیـ

خبرداد.
ســـید جـــواد قریشـــی افـــزود: از ایـــن تعـــداد دو هـــزار و 457 فقـــره 

ـــاز شـــد. ـــه مج ـــل ب تبدی
بـــه ســـایر  وی ســـرانه مصـــرف مشـــترکان غیرمجـــاز آب رانســـبت 
مشـــترکین بیـــش از حـــد دانســـت واظهـــار داشـــت: در شـــرایطی کـــه 
ــای آب  ــرکت هـ ــای شـ ــش هـ ــی از چالـ ــوان یکـ ــه عنـ ــی بـ ــکل کم آبـ مشـ
و فاضـــاب مطـــرح اســـت جلوگیـــری از برقـــراری چنیـــن انشـــعاباتی 

ضـــروری اســـت . 
ـــوازم  ـــه دلیـــل اســـتفاده از ل ـــا بیـــان اینکـــه انشـــعابات غیرمجـــاز ب وی ب
غیراســـتاندارد ، آلودگـــی احتمالـــی شـــبکه توزیـــع آب را بـــه همـــراه 

دارد وتاثیـــر کلـــر را از بیـــن بـــرده و ضریـــب بهداشـــتی آب شـــرب را 
کاهـــش می دهـــد خاطـــر نشـــان کـــرد: شکســـتگی های متعددشـــبکه 
نیـــز بـــه دلیـــل اســـتفاده از لولـــه و اتصـــاالت کهنـــه و فرســـوده در 
انشـــعابات غیـــر مجـــاز منجـــر بـــه هـــدر رفـــت آب شـــده و روانـــه شـــدن 
ــی دارد.   ــز درپـ ــتی را نیـ ــات بهداشـ ــا ، تبعـ ــر و کوچه هـ آب در معابـ

ـــا وجـــود ســـاماندهی تعـــداد زیـــادی  وی افـــزود: در ســـال هـــای اخیـــر  ب
ـــی ادامـــه دارد  ـــر قانون ـــن عمـــل غی ـــاکان ای ـــی کم ـــن انشـــعابات  ول از ای
و افـــرادی کـــه از انشـــعابات غیرمجـــاز اســـتفاده می کننـــد، عـــاوه بـــر 
تجـــاوز بـــه حقـــوق شـــهروندی ، مصـــرف بـــی رویـــه  و عـــدم پرداخـــت 
آب بهـــاء، احتمـــال قطعـــی آب و افـــت فشـــار را بـــرای مشـــترکین آن 
منطقـــه بوجـــود می آورنـــد، بـــه همیـــن منظـــور ایـــن شـــرکت بـــا همـــکاری 
ـــه جمـــع آوری  ـــروی انتظامـــی شهرســـتان هـــا اقـــدام ب دادگســـتری و نی

ایـــن انشـــعابات بخصـــوص در باغـــات و ... کـــرده اســـت.

وی یادآورشـــد: اســـتفاده از انشـــعابات غیرمجـــاز، رفتـــاری ناهنجـــار، 
تجـــاوز بـــه شـــبکه و کاری غیرعـــرف محســـوب شـــده و پیگیـــرد قانونـــی 

دارد.
وی همچنیـــن آمـــار فـــروش در بخـــش انشـــعابات آب  در 8 ماهـــه ســـال 
جـــاری را بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مقررشـــده بـــود بـــر اســـاس بودجـــه 99 
، 35هـــزارو182  فقـــره انشـــعاب آب جدیـــد واگـــذار شـــود ؛ تاکنـــون 
22265 فقـــره براســـاس تعـــداد و 23463 فقـــره براســـاس آحـــاد 
عنـــوان کـــرد کـــه برهمیـــن اســـاس 66.7% از هـــدف کل ســـال تحقـــق 
یافتـــه اســـت و گفـــت :دربخـــش فـــروش انشـــعابات فاضـــاب نیـــز بـــا 
توجـــه بـــه اینکـــه مقررگردیـــده بـــود بـــر اســـاس بودجـــه در طـــول ســـال 
99 ، 9370 فقـــره انشـــعاب فاضـــاب جدیـــد واگـــذار شـــود ؛  تاکنـــون 
8178 فقـــره بـــه فـــروش رفتـــه کـــه بـــر همیـــن اســـاس بیشـــتر از  %87 

ـــه اســـت. ـــی ســـال تحقـــق یافت از هـــدف کل

شناسایی 3034فقره انشعاب غیر مجازآب در خراسان رضوی
در هشت ماه سال 99 محقق شد:
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موســـوي تبـــار ارزیـــاب و گلچیـــن كارشـــناس دفتـــر مدیریـــت 
عملكـــرد، بازرســـي و امـــور حقوقـــي اســـتانداري خراســـان رضـــوی 
ازمحـــل ســـتاد شـــركت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی  بازدیـــد 

کردند.
 معـــاون منابـــع انســـاني و تحقیقـــات آبفـــا ســـپس در جلســـه اي بـــا محوریـــت 
ســـامت اداري گزارشـــي از وضعیـــت نیـــروي انســـاي شـــرکت را ارائـــه 
مناســـب  اقدامـــات  از  مـــواردي  همچنیـــن  زاده  عبـــاس  .محمـــد  داد 
شـــركت پـــس از یكپارچـــه ســـازي بویـــژه در روســـتاها و اســـتفاده بهتـــر از 
منابـــع و تجهیـــزات را برشـــمرد و بـــا توجـــه بـــه عـــدم تناســـب هزینـــه هـــا و 
درآمدهـــا، بـــه كاهـــش حمایـــت هـــاي مالـــي از محـــل اعتبـــارات دولتـــي بـــه 
عنـــوان یـــك نگرانـــي و در عیـــن حـــال بهـــره گیـــري از مشـــاركت خیریـــن و 

شـــوراهاي اســـامي شـــهر و روســـتا اشـــاره كـــرد.
ــا زمانیكـــه شـــركت بتوانـــد در  ــتانداري خواســـت تـ ــه اسـ  وی از مجموعـ
نقدینگـــي وضعیـــت پایـــداري پیـــدا كنـــد حمایـــت هـــا و پشـــتیباني هـــاي 

مالـــي اســـتمرار داشـــته باشـــد.
ــرداری و  ــره بـ ــاون بهـ ــان طلـــب معـ ــه از طریـــق تلفـــن مهـــدی جهـ درادامـ
توســـعه منابـــع آب اســـتان هـــم اطاعاتـــي درخصـــوص وضعیـــت آبرســـاني 
و دیـــون مالـــي پـــروژه هـــا و پیمانـــكاران را ارائـــه داد ، در ادامـــه موســـوي 
تبـــار مســـائلي همچـــون مشـــكات آبداران)بویـــژه حقـــوق(، راننـــدگان ، 
وضعیـــت كنتورهـــا  و كیفیـــت آب را مطـــرح كـــرد كـــه عبـــاس زاده اقدامات 

ـــه اطـــاع رســـاند. شـــركت درایـــن خصـــوص را ب

 مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی 
در پیامـــی از تـــاش فرزنـــدان همـــکاران ایـــن شـــرکت 

در مقاطع مختلف تحصیلی99-98 تقدیر کرد.
متن پیام سید ابراهیم علوی به شرح زیر است. 

"درخـــت توگرباردانـــش بگیـــرد   بـــه زیـــرآوري چـــرخ نیلوفـــري 
را"

چـــه غرورآفریـــن اســـت دیـــدن موفقیـــت وثمـــره تـــاش فرزنـــد 
عزیزتـــان كـــه منجـــر بـــه كســـب رتبـــه برتـــر در ســـال تحصیلـــي   
99-98شـــده اســـت ومســـلمًا  اهمیـــت ایـــن  موفقیـــت در  
روزهـــاي ســـخت مواجهـــه بـــا كرونـــا كـــه لـــذت نشســـتن پشـــت 
نیمكـــت هـــاي مدرســـه واســـتفاده از شـــمع وجـــود معلمـــان 

ــت  ــاش وممارسـ ــه  وبرتـ ــوزان گرفتـ ــش آمـ ــوز  رااز دانـ دلسـ
دانـــش آمـــوزان   ودامنـــه وظایـــف و مســـئولیت هـــاي  شـــما 
افـــزوده   دوچنـــدان است.وبراســـتي  موفقیـــت همـــواره از آن  
كســـاني اســـت كـــه بـــا تـــاش وامیـــد آینـــده را مـــي ســـازند.

اینجانـــب از زحمـــات وازخودگذشـــتگي هـــاي شـــما همـــكاران 
عزیـــزم در جایـــگاه پـــدران ومـــادران دلســـوز ایـــن ســـرزمین كـــه 
بـــا عـــرق جبیـــن نهـــال نـــازك اندیشـــه فرزنـــدان خـــود را بـــارور 
ســـاخته و بـــه درختـــان پرثمـــر نســـل آینـــده مبـــدل میســـازید  
قدردانـــي مـــي نمایـــم واز خداونـــد متعـــال رشـــد وشـــكوفایي 
هرچـــه بیشـــتر فرزندانتـــان را در عرصـــه هـــاي علـــم و اندیشـــه 

خواســـتارم.

بازدید ارزياب استانداري از 
آبفا خراسان رضوی

 تقدیر مدیر عامل آبفا خراسان رضوی 
از دانش آموزان و همکاران 
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ـــه معاونیـــن و  ـــا حضـــور كلی ـــا خراســـان رضـــوی ب ـــه تشـــویقات آبف كمیت
ــر آذر  ــكار برتـ ــه  همـ ــن جلسـ ــه داد. در ایـ ــکیل جلسـ ــاورین تشـ مشـ
مـــاه 99 مطابـــق شـــاخص هـــاي جدیـــد جشـــنواره شـــهید رجایـــي معرفـــی 

شد.
بـــر اســـاس اعـــام ایـــن کمیتـــه پـــس ازاســـتماع گـــزارش مبســـوط از اقدامـــات 
ــور آب و  ــكار امـ ــي همـ ــه طالبـ ــت ، روح الـ ــل پاورپوینـ ــب فایـ ــان در قالـ ایشـ
فاضـــاب گنابـــاد بـــه عنـــوان كارمنـــد برتـــر آذر مـــاه99 شـــركت آب و فاضـــاب 

اســـتان خراســـان رضـــوي تشـــخیص داده شـــد.
ــد اســـدي از  ــمر و اسـ ــور آب و فاضـــاب كاشـ ــي از امـ ــزه توكلـ همچنیـــن حمـ
امـــور آب و فاضـــاب باخـــرز در رتبـــه هـــاي دوم و ســـوم قـــرار گرفتنـــد كـــه 
مقـــرر شـــد در مـــاه بعـــد بـــه همـــراه ســـایر همـــكاران مجـــددًا بررســـي شـــوند.

معرفی همکار برتر آذرماه 99

فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
پیامـــی  در  رضـــوی  خراســـان 
روز  مـــاه  دی  نهـــم  سالروزحماســـه 
ــا والیـــت، را گرامـــی  ــاق امـــت بـ بصیـــرت و میثـ
فصـــل  عنـــوان  بـــه  روز  ایـــن  از  و  داشـــت 

درخشش مردم در تقویم انقاب یاد کرد.
 در پیـــام ســـیدابراهیم علـــوی ضمـــن تســـلیت 
اولیـــن  و  )س(  فاطمـــه  حضـــرت  شـــهادت 

ســـپهبد  هـــا  دل  ســـردار  شـــهادت  ســـالگرد 
ـــده اســـت: حماســـه 9  حـــاج قاســـم ســـلیمانی آم
ــاد عـــّزت، اســـتقال و بصیـــرت مردمـــی  دی نمـ
اســـت کـــه تـــا پـــای جـــان بـــرای حفـــظ اصـــول 
ــد و  ــتاده انـ ــاب ایسـ ــای انقـ ــام و آرمان هـ اسـ
نشـــان دادنـــد دشـــمنان خـــود و انقـــاب را بـــه 
خوبـــی می شناســـند و هرگـــز فریـــب حیله هـــا و 

نمی خورنـــد. را  آنـــان  نیرنگ هـــای 

 نهم دی، فصل درخشش مردم 
در تقویم انقالب



گرامیداشت سالروز شهادت 

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

با اجرای برنامه های فرهنگی 

در آبفا خراسان رضوی
رضـــوی  خراســـان  فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  بســـیج  مقاومـــت  پایـــگاه 
در اولیـــن ســـالگرد شـــهادت سردارســـپهبدحاج قاســـم ســـلیمانی بـــا 
برگـــزاری ویـــژه برنامـــه ای فرهنگـــی یـــاد و خاطـــره رشـــادت هـــای ایـــن 

ســـردار بـــزرگ اســـام را گرامـــی داشـــت.
ـــا حضـــور مدیـــر عامـــل ، فرمانـــده پایـــگاه مقاومـــت  در ایـــن مراســـم کـــه ب
ــزار  ــام برگـ ــاء عـ ــتاد و در مـ ــاختمان سـ ــل سـ ــان در مقابـ ــیج و کارکنـ بسـ
شـــد تعـــداد زیـــادی از شـــهروندان هـــم بـــه جمـــع همـــکاران پیوســـتند 
و نظـــاره گـــر ایـــن برنامـــه شـــدند.در ایـــن مراســـم گـــروه ســـرود عصـــر 
بزرگداشـــت  در  بســـیجی  هنرمنـــد  نوجوانـــان  از  متشـــکل  انتظـــار 
ســـردار دل هـــا حـــاج قاســـم ســـلیمانی چنـــد ســـرود اجـــرا کـــرد کـــه مـــورد 
ـــوی  ـــز ســـید ابراهیـــم عل ـــان ایـــن مراســـم نی توجـــه قـــرار گرفـــت .در پای
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی از دانـــش آمـــوزان 
 عضـــو گـــروه ســـرودعصر انتظـــار بـــا اهـــداء هدیـــه قدردانـــی کـــرد.
   فرمانـــده پایـــگاه مقاومـــت بســـیج شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان 
بـــه  پایـــگاه   داشـــت:این  اظهـــار  مراســـم  ایـــن  حاشـــیه  در  رضـــوی 
مناســـبت اولیـــن ســـالروز شـــهادت ســـردار حـــاج قاســـم ســـلیمانی اقـــدام 
ــی  ــا قائمـ ــی کرد.محمدرضـ ــی و ورزشـ ــه فرهنگـ ــد برنامـ ــرای چنـ ــه اجـ بـ
ــار  ــا خانـــواده هـــای معظـــم شـــهدای مدافـــع حـــرم، غبـ افـــزود: دیـــدار بـ
روبـــی و عطـــر افشـــانی مـــزار شـــهداء ، تهیـــه و توزیـــع تصویـــر ســـردار 
ســـلیمانی در بیـــن همـــکاران و برگـــزاری مســـابقه ورزشـــی دارت از 
ویـــژه برنامـــه هـــای ســـالگرد شـــهادت ســـردار حـــاج قاســـم ســـلیمانی 
بـــود کـــه بـــا حضـــور پرشـــور همـــکاران برگـــزار شـــد.به گفتـــه وی شـــرکت 
هـــای آب و فاضـــاب تبصـــره دو و امورهـــای تابعـــه هـــم بـــا 
ــره ایـــن  ــاد و خاطـ ــا و مراســـم مختلـــف یـ ــه هـ ــزاری برنامـ برگـ

ــتند. ــی داشـ ــام را گرامـ ــید اسـ ــردار رشـ سـ 13
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 تربت حیدریه   ش

ادارات  بســـیج  و  مقاومـــت  ناحیـــه  فرمانـــده  حضـــور 
حیدریـــه تربـــت  آبفـــای  در  شهرســـتان 

بـــه منظـــور معرفـــی اعضـــای جدیـــد چـــارت ســـازمانی پایـــگاه مقاومـــت 
بســـیج شـــهید برونســـی شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه جلســـه ای 
باحضـــور  اعضـــای پایـــگاه  برگـــزار شـــد. در ایـــن جلســـه میرعامـــل 
شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه آمادگـــی خـــود و ســـایر  اعضـــای پایـــگاه را 
بـــرای انجـــام فعالیـــت هـــا اعـــام کـــرد. علیرضـــا عباســـی افـــزود : باتوجـــه 
بـــه ماهیـــت کار شـــرکت آب و فاضـــاب ، زمانـــی کـــه ارائـــه خدمـــات 
ــری  ــده تـ ــر و ارزنـ ــا خدمـــت بهتـ ــود قطعـ ــام شـ ــوی ادغـ ــائل معنـ ــا مسـ بـ
ــیج ادارات  ــه  بسـ ــه مـــی شـــود.فرماندهان  ناحیـ بـــه شـــهروندان ارائـ
شهرســـتان هـــم بـــه تشـــریح نقـــش بســـیج در ادارات و  وظایـــف مربـــوط 

بـــه پایـــگاه و نیـــز برنامـــه هـــای ســـال جـــاری پرداختنـــد.

رفـــع دو اتفـــاق همزمـــان در خـــط انتقـــال 600  تربـــت 
حیدریـــه

 معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه بـــا اشـــاره 

ـــه  ـــت حیدری ـــه ترب ـــد ب ـــال آب از دشـــت ازغن ـــاق در خـــط انتق ـــه دو اتف ب
در منطقـــه کاج درخـــت گفـــت: پـــس از بررســـی و انجـــام اقدامـــات اولیـــه 
توســـط کارشناســـان اداره بهـــره بـــرداری از قبیـــل خامـــوش نمـــودن 
پمـــپ هـــا و ایســـتگاه و تجهیـــز اکیـــپ هـــا ، اقـــدام بـــه رفـــع اتفـــاق شـــد. 
ـــژاد  افـــزود :  در یـــک مـــاه گذشـــته  4 اتفـــاق در  غـــام عبـــاس عبـــاس ن
ایـــن خـــط رخ داده اســـت کـــه باتوجـــه بـــه اینکـــه حـــدود یـــک ســـوم آب 
مصرفـــی شـــهر از ایـــن خـــط و از دشـــت ازغنـــد تامیـــن مـــی شـــود  اصـــاح 

ـــز اهمیـــت اســـت. ایـــن مســـیر حائ

کســـب رتبـــه اول جشـــنواره نوجـــوان خوارزمـــی توســـط 
فرزنـــد همـــکار آبفـــا تربـــت حیدریـــه

 دانـــش آمـــوز امیررضـــا عبـــاس نـــژاد فرزنـــد همـــکار آبفـــا تربـــت 
حیدریـــه  موفـــق بـــه کســـب رتبـــه اول در رشـــته بازارچـــه کســـب و کار 
جشـــنواره نوجـــوان خوارزمـــی در ســـال تحصیلـــی 99-98 شـــد.وی کـــه 
بـــرای دومیـــن ســـال متوالـــی ایـــن رتبـــه را احـــراز کـــرده اســـت  ازســـوی  
مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان خراســـان رضـــوی تقدیـــر نامـــه 

دریافـــت کـــرد.

بررسی وضعیت پروژه فاضالب شهر تربت حیدریه
 اولیـــن جلســـه رســـمی  علیرضـــا عباســـی مدیرعامـــل آبفـــا تربـــت حیدریـــه  
ــی   ــور هماهنگـ ــه منظـ ــی بـ ــرمایه گذاربخـــش خصوصـ ــا نماینـــدگان سـ بـ
ـــه اجـــرای شـــبکه هـــای فاضـــاب  ـــع ادام بیشـــتر و بررســـی و رفـــع  موان
ایـــن شـــهر برگـــزار شـــد.در ایـــن نشســـت همچنیـــن ضمـــن بررســـی راه 
ــل  ــراو تکمیـ ــروری اجـ ــام ضـ ــایر اقـ ــه و سـ ــه ، دریچـ ــد لولـ ــای   خریـ هـ
پـــروژه ، راه هـــای پرداخـــت مطالبـــات پیمانـــکار و اســـتفاده از پتانســـیل 
گـــروه مشـــارکت بـــرای اجـــرای شـــبکه بصـــورت امانـــی مـــورد تبـــادل نظـــر 

ــرکت   ــن  شـ ــل و معاونیـ ــت مدیرعامـ ــن  در نشسـ ــرار گرفت.همچنیـ قـ
ـــا حضـــور شـــهردار  ـــه ب ـــه طـــی جلســـه ای ک ـــت حیدری آب و فاضـــاب ترب
و کارشناســـان شـــهرداری ایـــن شـــهربرگزار شـــد مســـائل و مشـــکات 
موجـــود فـــی مابیـــن بررســـی و تصمیـــم گیـــری هـــای الزم انجـــام شـــد. 
شـــهردار تربـــت حیدریـــه در ایـــن نشســـت حفـــاری پـــروژه هـــای آب و 
ـــوان کـــرد و خواســـتار  ـــن شـــهرداری عن فاضـــاب را از دغدغـــه هـــای  ای
ســـاماندهی و هماهنگـــی بیشـــتر  فـــی مابیـــن شـــهرداری و شـــرکت آبفـــا 
در اجـــرای پـــروژه هـــا شـــد . اکبریـــان  همچنیـــن از اقدامـــات  آبفـــا در  
ـــز تشـــکر  رعایـــت کـــردن  مـــوارد ایمنـــی  مســـیرهای در حـــال حفـــاری نی

کـــرد.

جلوگیـــری از نشـــت آب  بـــه داخـــل قنـــات  در تربـــت 
حیدریـــه

ــا   معـــاون بهـــره بـــرداری آب  شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه گفـــت: بـ
فشارســـنجی و تحقیقـــات الزم وقـــوع اتفـــاق درمحوطـــه میـــدان بـــاغ 
ســـلطانی ایـــن شـــهر  قطعـــی  و کار حفـــاری آغـــاز شـــد.  غامعبـــاس عبـــاس 
نـــژاد بـــا اشـــاره بـــه وجـــود قنـــات در ایـــن محـــل و پیـــش بینـــی فـــرار آب 
از خـــط انتقـــال 200 آزبســـت بـــه داخـــل قنـــات بـــه انـــدازه یـــک لولـــه 
40 بـــا فشـــار 3 بـــار افـــزود: بـــا اســـتفاده از کلمـــپ اســـتیل اتفـــاق در 
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کمتریـــن زمـــان ممکـــن رفـــع و پـــس از تســـت آبدهـــی ، خـــط وارد مـــدار 
بهـــره بـــرداری شـــد.

تربـــت  شهرســـتان  فاضـــالب  و  آب   شـــرایط  بررســـی 
ــا  ــل آبفـ ــر عامـ ــا مدیـ ــدار  بـ ــت فرمانـ ــه در نشسـ حیدریـ

رضـــوی خراســـان 

ـــه موقـــع  ـــا اقدامـــات مناســـب و ب ـــه ب ـــت حیدری ـــدار ترب ـــه فرمان ـــه گفت ب
ــن  ــاب ایـ ــه فاضـ ــه خانـ ــی تصفیـ ــاب خروجـ ــوی پسـ ــان رضـ ــا خراسـ آبفـ
شـــهر از شـــرایط و اســـتاندارد الزم  بـــرای اســـتفاده در بخـــش  صنعـــت 
ـــر عامـــل شـــرکت آب  ـــا مدی برخـــوردار شـــد.علی رســـتمی در نشســـت ب
و فاضـــاب خراســـان رضـــوی از عملکـــرد آبفـــا در تامیـــن آب کمـــی و 
کیفـــی شـــهرها و روســـتاهای شهرســـتان و اجـــرای شـــبکه جمـــع آوری 
و دفـــع بهداشـــتی فاضـــاب و همچنیـــن رفـــع بـــو از تصفیـــه خانـــه 
ـــه اجـــاره  ـــا اشـــاره ب ـــن ب ـــی کـــرد.وی همچنی ـــن شـــهر قدردان فاضـــاب ای
ـــرای رفـــع نیازهـــای شـــهروندان در پیـــک  ـــع موجـــود ب آب از دیگـــر مناب
مصـــرف تابســـتان ، خواســـتار تســـریع در تکمیـــل پـــروژه فاضـــاب شـــهر 
ـــدازی کار گروهـــی  ـــه شـــد.وی در همیـــن رابطـــه از راه ان تربـــت حیدری
آبفـــا شهرســـتان و  امـــام جمعـــه و  ، دفتـــر  متشـــکل از فرمانـــداری 
پیمانـــکار فاضـــاب تربـــت حیدریـــه بـــرای تعییـــن اولویـــت اجـــرای پـــروژه 
بـــا رعایـــت ماحظـــات فنـــی و اجتماعـــی در نقـــاط مختلـــف شـــهر خبـــرداد و 
تاکیـــد کـــرد: تصمیمـــات ایـــن کار گـــروه غیرقابـــل تغییراســـت. رســـتمی 
ـــه برخـــی مشـــکات حـــوزه آب روســـتایی شهرســـتان اشـــاره  ـــن ب همچنی
و بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت منابـــع اعتبـــاری ســـال آینـــده ، بـــر الویـــت بنـــدی 
ـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی هـــم  اجـــرای پـــروژه هـــا تاکیـــد کرد.مدی
ــای  ــبکه هـ ــودگی شـ ــه را فرسـ ــهر تربـــت حیدریـ ــکل شـ ــن مشـ مهمتریـ
توزیـــع آب اعـــام کـــرد و یکـــی از راه هـــای اصـــاح و نوســـازی شـــبکه 
هـــای آب را اســـتفاده از منابـــع مالـــی حاصـــل از تبصـــره هـــای قانونـــی 
از  علـــوی  ابراهیـــم  برشمرد.ســـید  اســـامی  شـــوراهای  اختیـــار  در 
ـــه خواســـت از  ـــت حیدری ـــا شهرســـتان ترب ـــر عامـــل آبف ـــدار و مدی فرمان

طریـــق گفتگـــو بـــا اعضـــای شـــورای اســـامی شـــهر تربـــت حیدریـــه زمینـــه 
برقـــراری مجـــدد برخـــورداری از مزایـــای تبصـــره ســـه را فراهـــم آورنـــد 
قـــول مســـاعدت داد.وی وضعیـــت  تربـــت حیدریـــه  کـــه فرمانـــدار 
پـــی اجـــرای طـــرح  آب روســـتاها را خاطـــر نشـــان کـــرد و گفـــت: در 
یکپارچـــه ســـازی خدمـــات در ســـطح شـــرکت آبفـــا شـــهری و روســـتایی بـــا 
بکارگیـــری تـــوان و ظرفیـــت نیـــروی انســـانی و امکانـــات فنـــی ، شـــاخص 
ـــل مشـــکات  ـــه دلی ـــی ب ـــر رســـید ول ـــه صف آب روســـتایی از منفـــی 20 ب
بســـیار زیـــادی کـــه وجـــود داشـــته اســـت بایســـتی رونـــد کار از چنـــان 
ســـرعتی برخـــوردار شـــود تـــا تربـــت حیدریـــه بـــه شـــرایطی برســـد کـــه 
دیگـــر شهرســـتان هـــای اســـتان قـــرار دارند.بـــه گفتـــه وی رفـــع مشـــکل 
آب  29 روســـتا در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه اســـت کـــه در 4 روســـتا 
حفـــر چـــاه و در مابقـــی اصـــاح شـــبکه توزیـــع آب مدنظـــر قـــرار دارد.

نیشابور   

افتتاح 19 پروژه روستایی در شهرستان نیشابور

ـــاح شـــد.مدیر عامـــل  19 طـــرح روســـتایی در شهرســـتان نیشـــابور افتت
شـــرکت آبفـــا نیشـــابور از جملـــه  اقدامـــات انجـــام شـــده در این روســـتاها 
را حفـــر و تجهیـــز ســـه حلقـــه چـــاه بـــا دبـــی 34 لیتـــر بـــر ثانیـــه ، احـــداث 
1550 متـــر مکعـــب  مخـــزن ذخیـــره ، اجـــرای 36900 متـــر خـــط انتقـــال 
، 3100 متـــر اصـــاح شـــبکه و 46000 متـــر توســـعه شـــبکه توزیـــع و 
ســـاخت یـــک بـــاب ایســـتگاه پمپاژاعـــام کـــرد. علـــی رضـــا اخویـــان گفـــت: 
ایـــن پـــروژه هـــا بـــا  هزینـــه ای بالـــغ بـــر 90 هـــزار میلیـــون ریـــال اجـــرا 

شـــد و  12هـــزارو 429 نفـــر تحـــت پوشـــش قـــرار گرفتنـــد.

آغـــاز اجـــرای پـــروژه توســـعه خـــط انتقـــال آب روســـتاهای 
مبارکـــه و شـــادمهرک شهرســـتان نیشـــابور 

ــا  ــت: بـ ــابور گفـ ــتان نیشـ ــاب شهرسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
هـــدف ارتقـــا و افزایـــش کمـــی و کیفـــی آب مجتمـــع روســـتایی مبارکـــه و 
ـــع  ـــای شـــبکه توزی ـــال آب از انته ـــروژه توســـعه خـــط انتق شـــادمهرک ،  پ

آب شـــرب شـــهر نیشـــابور اجرایـــی شـــد.علی رضـــا اخویـــان  ایـــن پـــروژه 
را شـــامل 2هـــزارو300 متـــر لولـــه گـــذاری بـــا ســـایز هـــای 250 و 160 
میلـــی متـــر و احـــداث 2 بـــاب حوضچـــه اتصـــاالت بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 
ـــی شـــرکت  ـــارات داخل ـــال اعـــام کـــرد کـــه از محـــل اعتب ـــارد ری 10 میلی

ـــن شـــده اســـت. آب و فاضـــاب نیشـــابور تامی

مصرف آب در مدارس نیشابور 6درصد کاهش یافت

ـــا معـــاون مدیـــر  نشســـت مشـــترک مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب ب
ـــزار شـــد.در  ـــرورش شهرســـتان نیشـــابور  برگ ـــوزش و پ کل  ومدیرآم
ایـــن نشســـت مباحـــث مشـــترک از جملـــه آمـــوزش دانـــش آمـــوزان در 
مقاطـــع مختلـــف تحصیلـــی در حـــوزه شـــیوه نامـــه هـــای الگـــوی مصـــرف 
و آمـــوزش راهکارهـــای صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب مطـــرح شـــد 
ومعـــاون و مدیرآمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان نیشـــابور ضمـــن تشـــکر 
از اقدامـــات شـــرکت آب و فاضـــاب در جهـــت آمـــوزش دانـــش آمـــوزان 
و افزایـــش ســـطح آگاهـــی آنهـــا در زمینـــه صرفـــه جویـــی درمصـــرف آب، 
ــه تعـــداد 30  ــیرهای کاهنـــده بـ ــای هوشـــمند و شـ ــور هـ از نصـــب کنتـ
دســـتگاه در مـــدارس شهرســـتان قدردانـــی کـــرد .بـــه گفتـــه کلیـــدری 
ـــا نصـــب ایـــن شـــیرها  مصـــرف آب  در مـــدارس شهرســـتان  6 درصـــد  ب
کاهـــش یافـــت.در پایـــان بـــه پـــاس زحمـــات همـــکاران آبفـــا  لـــوح تقدیـــر 
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ـــر عامـــل شـــرکت اهـــداء شـــد. ـــه مدی ـــود ب ـــاد ب ـــه رســـم ی ب

رانـــش زمیـــن باعـــث تخریـــب 15حلقـــه چـــاه آب شـــرب در 
دشـــت نیشـــابور شـــد

ــاه آب  ــه چـ ــابور باعـــث تخریـــب 15حلقـ ــت نیشـ ــن در دشـ رانـــش زمیـ
شـــرب شـــد.مدیرعامل شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو نیشـــابور 
ــوان  ــه عنـ ــه بـ ــاه کـ ــداد چـ ــار داشـــت: ایـــن تعـ ــر اظهـ ــام ایـــن خبـ ــا اعـ بـ
ــل   ــه دلیـ ــد بـ ــی باشـ ــترکان مـ ــرب مشـ ــن آب شـ ــع تامیـ ــی از منابـ بخشـ
برداشـــت هـــای بـــی رویـــه از ســـفره هـــای زیـــر زمینـــی دچارریـــزش و 
از مـــدار خـــارج شـــد.علی رضـــا اخویـــان در گفتگـــو بـــا اصحـــاب رســـانه 
ازنیشـــابور بـــه عنـــوان یکـــی از شـــهرهای قرمـــز در بخـــش آب نـــام بـــرد 
و بـــر حفـــظ و حراســـت از منابـــع زیـــر زمینـــی تاکیـــد کـــرد.وی بـــا بیـــان 
اینکـــه نیشابوربیشـــترین آمـــار مناطـــق روســـتایی در خراســـان رضـــوی 
ـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت ، از جابجایـــی ســـاالنه 10حلقـــه چـــاه   را ب
بـــرای تامیـــن آب شـــهرها و روســـتاها در ایـــن شهرســـتان خبـــرداد.   

تاکیـــد  فرمانـــدار شهرســـتان  نیشـــابور  بـــر حراســـت از 
منابـــع آب

مدیرعامـــل آبفـــا نیشـــابور در نشســـت بـــا معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار 

شهرســـتان  بـــه بیـــان  گزارشـــی از عملکـــرد و اقدامـــات صـــورت گرفتـــه 
ـــی  ـــان عل ـــاه ســـال جـــاری و مشـــکات پیـــش رو پرداخـــت .در پای در  9 م
ـــدار نیشـــابور  ضمـــن تشـــکر  از  ـــاون اســـتاندار وفرمان ـــی مع رضـــا قامت
اقدامـــات آبفـــا نیشـــابور بـــه ویـــژه  عبـــور از تنـــش آبـــی تابســـتان اظهـــار 
ــود  ــوزه کاری خـ ــق از حـ ــات دقیـ ــتن اطاعـ ــار داشـ ــا در اختیـ ــت: بـ داشـ
مـــی تـــوان در مدیریـــت و تامیـــن آب بـــا دقـــت بیشـــتری کار را پیـــش 
بـــرد .وی تاکیـــد کـــرد بـــا تمـــام امکانـــات بایـــد از مخـــازن و تاسیســـات 
ــون در  ــا اکنـ ــه مـ ــوری کـ ــه  طـ ــرد بـ ــع آبـــی صیانـــت و حراســـت کـ و منابـ
ـــر ســـرانه دنیـــا مصـــرف داریـــم و بایـــد از طریـــق برنامـــه  کشـــور دو براب
هـــای فرهنگـــی و رســـانه شـــهروندان را از کمبـــود آب مطلـــع کـــرد.

ـــتاهای  ـــانی روس ـــروژه آبرس ـــردم از پ ـــده م ـــد نماین بازدی
ـــابور ـــتان نیش ـــادمهرک  شهرس ـــه و ش مبارک

هاجـــر چنارانـــی نماینـــده مـــردم شهرســـتان هـــای نیشـــابور، فیـــروزه و 
ـــر عامـــل شـــرکت  ـــه همـــراه مدی زبرخـــان در مجلـــس شـــورای اســـامی ب
آب و فاضـــاب شهرســـتان نیشـــابور از پـــروژه توســـعه خـــط انتقـــال 
ــروزه  ــن پـ ــاز اول ایـ ــد.  فـ ــل آوردنـ ــد بعمـ ــادمهرک بازدیـ ــه و شـ مبارکـ
ـــارد  ـــه 30میلی ـــال و تکمیـــل آن  ب ـــارد ری ـــر 10 میلی ـــغ ب ـــاری بال ـــه اعتب ب
ریـــال اعتبـــار نیـــاز دارد.در اجـــرای ایـــن پـــروژه تاکنـــون 500 متـــر 

لولـــه گـــذاری شـــده و رونـــد کار بـــا ســـرعت ادامـــه دارد.

ــر  ــه تاثیـ ــبت بـ ــابور نسـ ــا نیشـ ــل آبفـ ــدار مدیرعامـ هشـ
ــر زمینـــی ــر منابـــع آب زیـ ــاز بـ ــر مجـ ــای غیـ ــازی هـ ویالسـ
 رئیـــس هیـــات مدیـــره و مدیـــر عامـــل شـــرکت بـــا حجـــت االســـا م یعقوبـــی 
امـــام جمعـــه شهرســـتان نیشـــابور دیـــدار و گفتگـــو کـــرد.در ایـــن دیـــدار 
علیرضـــا اخویـــان ضمـــن ارائـــه گـــزارش اقدامـــات انجـــام شـــده در 9 ماهـــه 
ســـال جـــاری بـــه  واگـــذاری انشـــعابات آب بـــه بـــاغ ویاهـــا  اشـــاره کـــرد 
و گفـــت: ویاهایـــی کـــه بـــه صـــورت غیـــر مجازســـاخته شـــده و اســـتعام 
از بخشـــداری ، فرمانـــداری و منابـــع طبیعـــی ندارنـــد قطـــع آب و نســـبت 

ـــاغ ویاهایـــی کـــه از  بـــه جمـــع آوری انشـــعابات آنهـــا اقـــدام مـــی شـــود و ب
ـــل اســـتعامات  ـــود هـــم در صـــورت عـــدم تحوی ـــد داده شـــده ب ـــل تعه قب
مربوطـــه انشعاباتشـــان قطـــع خواهـــد شـــد.وی افـــزود: ایـــن اقدامـــات 
بـــرای جلوگیـــری از ســـاخت بـــی رویـــه بـــاغ ویاهـــا در دامنـــه کـــوه بینالـــود 
ـــر زمینـــی عملیاتـــی مـــی شـــود. ـــه تبـــع آن آلودگـــی چـــاه هـــاو آبهـــای زی و ب
بـــه گفتـــه وی برخـــی از  بـــاغ ویـــا هـــای ســـاخته شـــده بعضـــا تبدیـــل بـــه 
تاالرهـــای عروســـی  و غیـــره شـــده کـــه ظرفیـــت هـــزار  نفـــر را دارا مـــی 
باشـــند و پســـاب بجـــا مانـــده از ایـــن تاالرهـــا بـــا توجـــه بـــه جنـــس خـــاک کـــه 
اغلـــب شـــنی از نـــوع درشـــت مـــی باشـــد ضریـــب نفـــوذ پذیـــری را بـــاال 
ــی  ــن زندگـ ــره انداختـ ــی و مخاطـ ــع آبـ ــی منابـ ــه باعـــث آلودگـ ــرد کـ ــی بـ مـ
شـــهروندان خواهـــد شـــد. وی ادامـــه داد در حـــال حاضـــر 500 لیتـــر بـــر 
ثانیـــه کســـری آب در شـــهر نیشـــابور و 150 لیتـــر بـــر ثانیـــه  در حـــوزه 
روســـتایی داریـــم یعنـــی معـــادل 15 حلقـــه چـــاه درشـــهر و 8 حلقـــه چـــاه در 
روســـتا لـــذا اگـــر بـــه موقـــع اقدامـــات اجرایـــی و اعتبـــارات جـــذب نشـــود 
در تابســـتان 1400 بـــا مشـــکل مواجـــه خواهیـــم شـــد لـــذا تـــاش و همـــت 
مجموعـــه و اســـتان بـــر ایـــن اســـت کـــه بـــا مدیریـــت یکپارچـــه مشـــکات را 
بـــه حـــد اقـــل برســـانیم.امام جمعـــه شهرســـتان نیشـــابور هـــم از پیشـــنهاد 

ـــاغ ویـــا هـــا حمایـــت کـــرد . ـــا ب مدیرعامـــل آبفـــا نیشـــابور  در رابطـــه ب

نصب۲590انشعاب آب در شهرستان نیشابور
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نیشـــابور   شهرســـتان  فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  مشـــترکین  معـــاون   
اقدامـــات انجـــام شـــده  ایـــن حـــوزه در 9 مـــاه ســـال جـــاری را اعـــام 
ـــره  ـــن مـــدت  3هـــزارو680 فق ـــادی گفـــت :  در ای کرد.ســـعید همـــت آب
انشـــعاب آب بـــه فـــروش رفـــت که2هـــزارو598 فقـــره نصـــب شـــد.به 
گفتـــه وی در همیـــن راســـتا هـــزارو416 فقـــره انشـــعاب فاضـــاب نیـــز 
ـــرداری شـــد.وی  ـــره ب ـــاز به ـــورد آن نصـــب و وارد ف ـــه 956 م ـــذار ک واگ
همچنیـــن از کشـــف  25  انشـــعاب غیـــر مجـــاز  آب در شهرســـتان خبـــر 

داد  کـــه متخلفیـــن بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی شـــدند.

سبزوار   

ســـبزوار ، پیشـــتاز در اجرای شـــبکه فاضالب در خراســـان 
رضوی 

ــه  ــبزوار بـ ــوی از سـ ــان رضـ ــاب خراسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ مدیرعامـ
ـــوان شـــهر پیشـــتاز در اجـــرای شـــبکه جمـــع آوری و دفـــع بهداشـــتی  عن
فاضـــاب درایـــن اســـتان نـــام برد.ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــا بیـــان 
اینکـــه 90درصـــد شـــبکه فاضـــاب شـــهر ســـبزوار اجـــرا شـــده اســـت 
، پیـــش بینـــی کـــرد ایـــن پـــروژه در ســـال 1400 تکمیـــل شـــود.وی 
ــرای فاضـــاب درهفـــت  ــبکه در دســـت اجـ ــه شـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ همچنیـ
شـــهر نیشـــابور، تربـــت حیدریـــه، خـــواف، طرقبـــه، شـــاندیز، تایبـــاد  
و بخشـــی از شـــهر گنابـــاد اظهـــار داشـــت:30درصد جمعیـــت تحـــت 
پوشـــش آبفـــا در خراســـان رضـــوی از خدمـــات جمـــع آوری و دفـــع 
ـــه فاضـــاب  ـــد. وی از چهـــار تصفیـــه خان بهداشـــتی فاضـــاب برخوردارن
بـــزرگ درحـــال بهـــره بـــرداری در شـــهرهای نیشـــابور ، ســـبزوار ، تربـــت 
حیدریـــه و گلبهـــار خبـــرداد و افـــزود: در طرقبـــه ، شـــاندیز وگنابـــاد 
اقـــدام بـــه راه انـــدازی تصفیـــه خانـــه هـــای کوچـــک شـــده اســـت ودر 
ـــه  ـــرای احـــداث تصفیـــه خان ـــر جـــذب ســـرمایه گـــذار ب حـــال حاضـــر پیگی
فاضـــاب در قوچـــان، خـــواف، تایبـــاد و تربـــت جـــام هســـتیم.وی مصـــرف 
پســـاب تصفیـــه خانـــه هـــای فاضـــاب را در مـــوارد مجـــاز کشـــاورزی و 
صنعـــت اعـــام کـــرد و خاطـــر نشـــان ســـاخت: کمبـــود منابـــع مالـــی در 

بخـــش فاضـــاب باعـــث توقـــف فعالیـــت هـــا در ایـــن حـــوزه نشـــده و آبفـــا 
خراســـان رضـــوی بـــرای فائـــق آمـــدن بـــر ایـــن چالـــش ، اســـتفاده از 
 BOT روش هـــای نویـــن تاسیســـات فاضـــاب ازجملـــه مـــدل هـــای مالـــی
و بیـــع متقابـــل بـــرای جـــذب ســـرمایه بخـــش غیـــر دولتـــی در دســـتور کار 
قـــرار داده اســـت.علوی یـــاد آورشـــد: تصفیـــه خانـــه مـــدرن فاضـــاب 
ـــرداری اســـت و در  ـــا روش )BOT( احـــداث و در حـــال بهـــره ب ـــار ب گلبه
ـــام  ـــت ج ـــان و ترب ـــاد ، قوچ شـــهرهای نیشـــابور ، ســـبزوار ، خـــواف ، تایب
ــبکه  ــال شـ ــرایط اتصـ ــد اســـت .  وی شـ ــال عقـ ــا در حـ ــرار دادهـ ــم قـ هـ
فاضـــاب مراکـــز درمانـــی و بیمارســـتان هـــا را مـــورد اشـــاره قـــرار داد و 
افـــزود: ایـــن مراکـــز مکلـــف بـــه پیـــش تصفیـــه فاضـــاب خـــود شـــده انـــد  
و ســـپس آبفـــا پســـاب را تحویـــل و بـــه تصفیـــه خانـــه فاضـــاب منتقـــل 
مـــی کنـــد.وی همچنیـــن اعـــام کـــرد: شـــبکه فاضـــاب در پنـــج روســـتا 

نیزایجـــاد شـــده و در دو روســـتا هـــم در دســـت اجراســـت.

شستشـــوی ۲9۲کیلومتـــر شـــبکه جمـــع آوری فاضـــالب 
ــبزوار در سـ

رییـــس اداره بهـــره بـــرداری فاضـــاب شـــرکت آبفـــا شهرســـتان ســـبزوار 
گفـــت : در نـــه مـــاه ســـالجاری بیـــش از 292 کیلومتـــر شـــبکه جمـــع 
آوری فاضـــاب در ســـبزوار شستشـــو شد.ســـید علـــی شـــایقی افـــزود 
: از دیگـــر اقدامـــات ایـــن حـــوزه  30 کیلومترویدئومتـــری شـــبکه ، 18 
هزارمـــورد ســـم پاشـــی ، 184 منهـــول ،122 مـــورد بازرســـی ادواری  
آدم روهـــا  ، 95 موردمرئـــی کـــردن دریچـــه  و 30  مـــورد تعویـــض 
دریچـــه مـــی باشـــد.وی ادامـــه داد : در ایـــن مـــدت 674 مـــورد اتفـــاق 
هـــم رفـــع  شـــد کـــه 74 مـــورد آن مربـــوط بـــه شـــبکه فرعـــی ، 29 مـــورد  
منهـــول هـــا و 571 مـــورد مربـــوط بـــه انشـــعابات بود.جمعیـــت تحـــت 

پوشـــش شـــبکه فاضـــاب 219 هـــزارو 315 نفـــر مـــی باشـــد.

جلسه مدیرعامل آبفا سبزوار با قاریان کنتور
مدیرعامـــل ، معاونیـــن و مدیـــران شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان 

ســـبزوار بـــا حـــوزه مشـــترکین و قاریـــان کنتـــور جلســـه ای برگـــزار 
کردند.درایـــن جلســـه مدیرعامـــل شـــرکت بـــر اولویـــت بخشـــیدن بـــه 
وصـــول مطالبـــات و برنامـــه ریـــزی دوره قرائـــت پایـــان ســـال 99 و 
لـــزوم اقدامـــات جهـــادی بـــرای تامیـــن منابـــع مالـــی طـــی مـــدت باقیمانـــده 

تـــا پایـــان ســـال تاکیـــد کـــرد.

رفـــع مشـــکل کمبـــود آب شـــرب روســـتای بهارســـتان 
ســـبزوار

رییـــس اداره آب و فاضـــاب روداب از مرتفـــع شـــدن مشـــکل کمبـــود 
آب شـــرب روســـتای بهارســـتان ســـبزوار خبـــر داد . سیدرضابهشـــتی 
ــا شـــورا و دهیـــار روســـتا ، دو قنـــات بـــه  نصـــر گفـــت : در پـــی توافـــق بـ
اجـــاره گرفتـــه شـــد.وی افـــزود : بـــا ایـــن اقـــدام روســـتای بهارســـتان از 
آب پایـــدار برخـــوردار مـــی شـــود.به گفتـــه وی  ایـــن روســـتا از مجتمـــع 
ظفـــر کـــه دارای 250 کیلومتـــر خـــط انتقـــال ، 141 بـــاب مخـــزن و پوشـــش 
آبرســـانی 52 روســـتا  مـــی باشـــد آبرســـانی شـــده و 146 اشـــتراک دارد.

اختصـــاص 50میلیاردریـــال اعتبـــار رفـــع تنـــش آبـــی بـــه 
ـــوی  ـــان رض ـــتان خراس ـــرب اس ـــای غ ـــتان  ه شهرس

ــال  ــاص 50میلیاردریـ ــبزوار از اختصـ ــاب سـ ــل آب و فاضـ ــر عامـ مدیـ



13
99

ه 
ما

ی 
 د

،1
63

ره 
ـــا

مـ
ش

18

اعتبـــارات  تنـــش آبـــی بـــرای رفـــع مشـــکات آبرســـانی بـــه شهرســـتان 
هـــای  ســـبزوار ، ششـــتمد و خوشـــاب خبـــرداد. حســـین ریاضـــی افـــزود: 
ـــب رییـــس مجلـــس شـــورای اســـامی،   ـــی نیکـــزاد  نائ ـــد عل ـــی بازدی در پ
شـــاهین پاکـــروح معـــاون برنامـــه ریـــزی و توســـعه شـــرکت مهندســـی آب 
و فاضـــاب کشـــور ، ســـید ابراهیـــم علـــوی مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و 
فاضـــاب خراســـان رضـــوی و دیگـــر مدیـــران اســـتان  از پـــروژه هـــای 
آب و فاضـــاب ، راه آهـــن و راه وشهرســـازی شهرســـتان ســـبزوار ، 
نشســـتی در محـــل دانشـــگاه حکیـــم ســـبزواری برگـــزار شـــد. وی اظهـــار 
داشـــت: در ایـــن جلســـه چالـــش هـــای بخـــش آب و فاضـــاب شهرســـتان 
بررســـی شـــد کـــه عـــاوه بـــر اختصـــاص اعتبـــارات تنـــش آبـــی کشـــور 
ــه  ــری الزم بـ ــهرها پیگیـ ــن شـ ــاب ایـ ــکات آب و فاضـ ــع مشـ ــرای رفـ بـ
ــازی و  ــرای بازسـ ــده بـ ــال آینـ ــه سـ ــار در بودجـ ــاص اعتبـ ــور اختصـ منظـ
مرمـــت شـــبکه هـــا و مخـــازن فرســـوده آبـــی شهرســـتان ســـبزوار ، جویـــن 
، جغتـــای ، داورزن ، ششـــتمد وخوشـــاب نیـــز انجـــام و تصویـــب شـــد.

ـــرای  ـــبزوار ب ـــز س ـــتای ق ـــی روس ـــارکت اهال ـــر مش ـــد ب تاکی
ســـاخت مخـــزن آب

جلســـه ای بـــا حضـــور معاونیـــن و کارشناســـان شـــرکت آب و فاضـــاب 
ــن  ــن و خیریـ ــوار ، معتمدیـ ــای شـ ــار ، اعضـ ــبزوار ودهیـ ــتان سـ شهرسـ

روســـتای قـــز جهـــت جلـــب مشـــارکت مردمـــی برگـــزار و بـــر مشـــارکت 
مـــردم بـــرای ســـاخت مخـــزن ذخیـــره آب روســـتا تاکیـــد شد.روســـتای 

ــر جمعیـــت دارد. ــتراک  260 نفـ ــا 304 اشـ ــز بـ قـ

باخرز   

مشکالت آبرسانی در باخرز و تایباد رو به پایان است

مدیـــر امـــور آبفـــای شهرســـتان تایبـــاد  بـــا اشـــاره بـــه فرســـودگی  بخشـــی 
ـــع آب شـــرب روســـتاهای تحـــت پوشـــش  ، حفـــر  و  از شـــبکه هـــای توزی
تجهیـــز چـــاه در مجتمـــع روســـتایی سرخســـرا و ســـمنگان  ، پیگیـــری حفـــر 
ـــرار  ـــد ق ـــورد تاکی ـــن شهرســـتان را م ـــز در ای ـــاه آب شـــرب شـــهر کاری چ
داد.محمدامیـــن بابـــا غیبـــی در نشســـت بـــا نماینـــده مـــردم شـــهرهای 
تایبـــاد ،تربـــت جـــام و باخـــرز در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا تشـــریح 
ـــه  ـــژه ایشـــان ب ـــن امـــور ، خواســـتار توجـــه وی مســـائل و دغدغـــه هـــای ای
حـــوزه  آبرســـانی و پیگیـــری الزم در راســـتای تخصیـــص اعتبـــارات مـــورد 
ــود  ــران کمبـ ــذر از تنـــش و بحـ ــود و گـ ــکات موجـ ــع  مشـ ــت رفـ نیازجهـ
ـــرم  ســـال شـــد.جلیل  ـــژه در پیـــک مصـــرف و فصـــل گ ـــه وی آب شـــرب ب
ــاد  ــانی در باخـــرز و تایبـ ــان اینکـــه  مشـــکات آبرسـ ــا بیـ رحیمـــی هـــم بـ
رو بـــه پایـــان اســـت اعـــام کـــرد: بـــا افتتـــاح پـــروژه جـــام رود در دهـــه 
ــاد و تربـــت  ــح آبـ ــتان صالـ ــتا در دوشهرسـ ــال فقـــط 14روسـ ــر امسـ فجـ
جـــام فاقـــد آب باقـــی مـــی ماند.بـــه گفتـــه وی در چهارســـال گذشـــته 26 
روســـتا در ایـــن حـــوزه انتخابیـــه بـــا اعتبـــارات دولتـــی و 11 روســـتا بـــا 

کمـــک خیریـــن از آب ســـالم برخـــوردار شـــدند.

تامین فشار  آب روستای اشتیوان باخرز 
مشـــکل کـــم فشـــاری آب بـــا عملیـــات اصـــاح شـــبکه توزیـــع روســـتای 
اشـــتیوان باخـــرز مرتفـــع شـــد.مدیر امـــور آبفـــا باخرزبـــا اعـــام ایـــن خبـــر 
ــروز  ــاالی آب و بـ ــت بـ ــه هدررفـ ــه بـ ــا توجـ ــروژه بـ ــن پـ ــرای ایـ گفت:اجـ
ــا اصـــاح  شـــبکه  ــا قـــرار گرفـــت کـــه بـ اتفاقـــات زیـــاد جـــزء اولویـــت هـ
مشـــکل کـــم فشـــاری در ســـاعات پیـــک مصـــرف حـــل شد.احســـان 

ســـیاح متـــراژ اصـــاح شـــده شـــبکه  روســـتای اشـــتیوان باخـــرز را 
ــرد.  ــام کـ ــر اعـ ــی متـ ــار90و63 میلـ ــا اقطـ ــر بـ هزارو100متـ

اصـــالح خـــط انتقـــال آب 7 روســـتا در شهرســـتان باخـــرز  
ـــد ـــی ش عملیات

ـــات را رفـــع فرســـودگی خـــط  ـــن عملی ـــل انجـــام ای ـــا باخـــرز دلی ـــر آبف  مدی
انتقـــال و کاهـــش پـــرت ناشـــی از آن عنـــوان کـــرد و بیـــان داشـــت: قـــرار 
داشـــتن ایـــن خـــط انتقـــال در نقطـــه فاقـــد راه دسترســـی ،  اجـــرای  
عملیـــات را ســـخت کـــرده بـــود امـــا در ایـــن عملیـــات 100 متـــر از خـــط 
انتقـــال دهنـــو بـــا قطـــر 90 میلیمتـــر تعویـــض شـــد تـــا آبرســـانی بـــه ایـــن 

روســـتاها بـــا پایـــداری بیشـــتر و پـــرت کمتـــری ادامـــه یابـــد.

تقدیر از فرزند همکار در امور باخرز
ـــر کـــرد .  احســـان  ـــاز همـــکار تقدی ـــدان ممت ـــر امـــور باخـــرز از فرزن  مدی
ســـیاح  در مراســـمی از فرزنـــدان همـــکار کـــه عنـــوان دانـــش آمـــوز 
ممتـــاز را کســـب کـــرده بودنـــد تقدیـــر کـــرد.وی در ایـــن مراســـم ضمـــن 
تقدیـــر از فرزنـــدان همـــکار احمدرضـــا تـــازه و مرضیـــه آرونـــد  بـــرای 
آنـــان  موفقیـــت و درخشـــش علمـــی بیشـــتر را آرزو کـــرد. بـــا هـــدف 
بررســـی شـــرایط ایمنـــی و حفاظتـــی بازدیـــد میدانـــی از تاسیســـات آبـــی 
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باخـــرز انجـــام شـــد.  نظـــارت وکنتـــرل پیوســـته بـــر شـــرایط تاسیســـات 
مهمتریـــن عامـــل پیشـــگیری از خســـارات احتمالـــی مـــی باشـــد کـــه امـــور 
ـــه انجـــام بازدیـــد هـــای دوره ای اقـــدام  ـــه طـــور منظـــم نســـبت ب باخـــرز ب
مـــی کنـــد. بـــه گفتـــه احســـان ســـیاح مدیـــر امـــور باخـــرز شـــرایط فعلـــی 
تاسیســـات باخـــرز از نظـــر فنـــی و حفاظتـــی در ســـطح مطلوبـــی مـــی باشـــد 
ـــن  ـــی تدوی ـــاء شـــاخص هـــای ارزیاب ـــرای ارتق ـــور هـــم ب ـــه هـــای ام و برنام

و عملیاتـــی خواهـــد شـــد.

ــا  ــورد بـ ــر برخـ ــرز بـ ــتان باخـ ــه و دادسـ ــام جمعـ ــد امـ تاکیـ
ــاز ــر مجـ ــعابات غیـ انشـ

ـــام جمعـــه شهرســـتان  ـــا زاهـــدی ام ـــا باخـــرز ب ـــر امـــور آبف ـــدار مدی در دی
چالـــش هـــای بخـــش آب بررســـی شـــد.

ـــر مجـــاز را یکـــی از  ـــدار احســـان ســـیاح وجـــود انشـــعابات غی ـــن دی در ای
مهـــم تریـــن چالـــش هـــای حـــوزه آب عنـــوان کـــرد و گفـــت: انشـــعابات غیـــر 
مجـــاز عـــاوه بـــر اینکـــه  مصـــداق تعـــدی بـــه حقـــوق شـــهروندی و بیـــت 
المـــال اســـت خســـارت هـــای مالـــی زیـــادی را بـــه شـــرکت آب و فاضـــاب 
ـــه ســـبب ایـــن موضـــوع  امـــور  ـــان اینکـــه ب تحمیـــل کـــرده اســـت.وی بابی
ـــا انشـــعابات غیـــر  ـــه ب آبفـــا اقدامـــات موثـــری در راســـتای کشـــف و مقابل
ــا توجـــه بـــه پیـــروی مـــردم از  مجـــاز انجـــام داده اســـت تصریـــح کرد:بـ

ائمـــه جمعـــه و روحانیـــت ، آگاهـــی مـــردم از لســـان روحانیـــت تاثیـــر 
زیـــادی در بازدارندگـــی و کاهـــش ایـــن نـــوع انشـــعابات خواهـــد داشـــت.
در ادامـــه حجـــت االســـام زاهـــدی ضمـــن حمایـــت از برنامـــه هـــای آب 
و فاضـــاب باخـــرز ، ایـــن اقدامـــات را ارزنـــده و تـــداوم مقابلـــه بـــا 

انشـــعابات غیـــر مجـــاز را ضـــروری دانســـت . 

تقدیر از همکاران آبفا باخرز

 مدیرآبفـــا باخـــرز  از  علـــی غامـــی نگهبـــان تاسیســـات ایـــن امـــور 
قدردانـــی و لـــوح تقدیـــری بـــه وی اهـــدا کـــرد. احســـان ســـیاح ضمـــن 
قدردانـــی از زحمـــات  و تـــاش هـــاي همـــه همـــكاران از  مســـلم عامـــری 
ـــا باخـــرز هـــم  ـــط عمومـــی آبف ـــط رواب ـــی پاســـبان راب ـــی وعل کارشـــناس مال

بـــا اهـــداء لـــوح ، تقدیـــر کـــرد.

بجستان   

بازدید از پروژه فاضالب فرهنگیان بجستان

ـــر امـــور آب و فاضـــاب  شهرســـتان بجســـتان در  ـــا مدی مهنـــدس اکبرنی
معیـــت فرمانـــدار و معاونـــت عمرانـــی فرمانـــداری بجســـتان از پـــروژه 
اجـــرای طـــرح اگـــوی شـــهرک فرهنگیـــان بازدیـــد و رونـــد اجـــرای عملیـــات 

و میـــزان پیشـــرفت پـــروژه را بررســـی کردنـــد.

تقدیـــر از دانـــش آمـــوز برگزیـــده مســـابقه نقاشـــی آب و 
زندگـــی در بجســـتان

و  از دفتـــر روابـــط عمومـــی   لـــوح تقدیـــر    ،  دانـــش آموزبجســـتانی 
آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آبفـــا خراســـان رضـــوی دریافـــت کرد.نرگـــس 
ــوع  ــا موضـ ــی بـ ــال نقاشـ ــا ارسـ ــته بـ ــال گذشـ ــوان سـ ــریفی در فراخـ شـ
آب بـــه دبیرخانـــه ســـتاد آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــه مرحلـــه اســـتانی راه 
یافـــت .در مرحلـــه اول ایـــن مســـابقه کـــه تحـــت عنـــوان "آب و زندگـــی" 
ــزار شـــد  ــتان برگـ ــتین واژه آب در اسـ ــنواره  نخسـ ــا جشـ ــان بـ و همزمـ
چهـــار هـــزارو 350 اثـــر بـــه دبیـــر خانـــه جشـــنواره ارســـال شـــد .از ایـــن 
تعـــداد 530 اثـــر بـــه مرحلـــه اســـتانی راه یافـــت کـــه صاحبـــان اثـــر مـــورد 

تقدیـــر و تشـــویق قـــرار گرفتنـــد.

بازدید سرزده امام جمعه بجستان ازآبفا شهرستان

حجـــت االســـام والمســـلمین ســـیدجواد عبـــدی، امـــام جمعـــه بجســـتان 
بـــا حضـــور در امـــور آب و فاضـــاب ایـــن شهرســـتان بـــا پرســـنل  اداره 

دیـــدار و از نزدیـــک بـــا فعالیـــت هـــای آنهـــا آشـــنا شـــد.
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 در ایـــن بازدیـــد اکبرنیـــا  مدیـــر امورضمـــن ارائـــه گزارشـــی از اقدامـــات 
ــه  ــام جمعـ ــور امـ ــرا، از حضـ ــت اجـ ــای در دسـ ــروژه هـ ــده و پـ ــام شـ انجـ
ـــه فعالیـــت هـــا و خدمـــات  بجســـتان در ایـــن اداره و توجـــه وی نســـبت ب
ـــرد.   ـــی ک ـــور آب وفاضـــاب قدردان ـــژه ام ـــه وی نهادهـــای شهرســـتان ب

شـــرب  آب  توزیـــع  هـــای  شـــبکه  وضعیـــت  بررســـی 
بجســـتان  شهرســـتان 

ــتان  ــرب شهرسـ ــع آب شـ ــای توزیـ ــبکه هـ ــت شـ ــی وضعیـ ــه بررسـ جلسـ
بجســـتان برگـــزار شـــد.در ایـــن نشســـت ســـید ابراهیـــم علـــوی مدیـــر 
عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی شـــرایط تامیـــن و توزیـــع 
اطـــاع محمدصفایـــی  بـــه  را  مرندیـــز  روســـتای  و  یونســـی  شـــهر  آب 
نماینـــده مـــردم شـــهرهای گنابـــاد و بجســـتان در مجلـــس شـــورای اســـامی 
و اعضـــای شـــوراهای اســـامی  ایـــن مناطـــق رســـاند و خواســـتار پیگیـــری 
تامیـــن منابـــع مالـــی پـــروژه هـــای ارتقـــاء کیفیـــت آب توســـط نماینـــده و 
اعضـــای شـــوراهای اســـامی شـــد.نماینده مـــردم شـــهرهای گنابـــاد و 
ـــر خواســـتار اصـــاح شـــبکه  بجســـتان در مجلـــس شـــورای اســـامی هـــم ب
فرســـوده شـــهر یونســـی و ســـاخت مخـــزن در روســـتای مرندیـــز تاکیـــد 
کـــرد وافـــزود :خدمـــات رســـانی بـــه جامعـــه زحمتکـــش روســـتایی افتخـــاری 
بـــس عظیـــم محســـوب مـــی شـــود. محمدصفایـــی همچنیـــن ضمـــن تشـــکر از 
ـــه  مدیرعامـــل و کارکنـــان آبفـــا در تامیـــن آب شـــرب مشـــترکان نســـبت ب
همـــکاری بـــا آبفـــا  در خصـــوص اجـــرای طـــرح هـــای آبرســـانی بـــه روســـتاها 
و رفـــع مشـــکات حـــوزه انتخابیـــه قـــول مســـاعد داد کـــه مقـــرر شـــد علـــی 
دانشـــوری مجـــری و رابـــط مجلـــس در آبفـــا خراســـان رضـــوی مـــوارد فـــوق 

و جـــذب اعتبـــارات شهرســـتان از طریـــق نماینـــده را پیگیـــری کنـــد.

بردسکن   

روســـتای  آبرســـانی  انتقـــال  خـــط  اصـــالح  و  تعویـــض 
بردســـکن شهرســـتان  فیروزآبـــاد 

هـــزار متـــر از خـــط انتقـــال آبرســـانی روســـتای فیروزآبـــاد شهرســـتان 

بردســـکن  بـــا مشـــارکت دهیـــاری روســـتا تعویـــض و اصـــاح شـــد.این 
عملیـــات بـــا هـــدف جلوگیـــری از هـــدر رفـــت و کـــم فشـــاری  آب  در 

ــرار گرفـــت و عملیاتـــی شـــد. ــتور کار قـ دسـ

 درخواســـت هـــای مدیـــر امـــور بردســـکن از امـــام جمعـــه 
ایـــن شهرســـتان

مدیـــر و تعـــدادی از پرســـنل آبفـــا بردســـکن بـــا امـــام جمعـــه  شهرســـتان 
دیـــدار کردنـــد. در ایـــن نشســـت راهـــکار مدیریـــت و شـــیوه مصـــرف آب 
شـــرب بررســـی  شـــد.در ادامـــه حســـین مهـــدوی اولیائـــی مدیـــر امـــور 
ـــه  ـــی امـــام جمعـــه خواســـت در خطب از حجـــت االســـام والمســـلمین امین
ـــه صرفـــه جویـــی و مدیریـــت مصـــرف آب  هـــای نمـــاز جمعـــه ، مـــردم را ب
ـــر  ـــد عـــاوه ب ـــی تاکیـــد کن ـــه مســـئولین دســـتگاه هـــای اجرای تشـــویق و ب
ـــه پرداخـــت بدهـــی قبـــوض ادارات و  مدیریـــت مصـــرف آب ، نســـبت ب

اماکـــن تحـــت پوشـــش اقـــدام کننـــد.

بررسی وضعیت بهداشتی آب شرب بردسکن 
جلســـه  نشســـت مدیـــر امـــور و همـــکاران واحـــد کنتـــرل کیفـــی بـــا  
رحمانـــی مســـئول واحـــد بهداشـــت محیـــط شـــبکه بهداشـــت و درمـــان 
شهرســـتان بردســـکن ، بـــه منظـــور بررســـی وضعیـــت بهداشـــتی آب 
شـــرب شهرســـتان برگـــزار شـــد.در ایـــن نشســـت مســـئول بهداشـــت 

محیـــط ، آب شـــرب شهرســـتان را مطلـــوب ارزیابـــی کـــرد و ضمـــن تشـــکر 
از مدیـــر امـــور و واحـــد کنتـــرل کیفـــی از کارشناســـان و مســـئول کنتـــرل 
کیفـــی خواســـت بطـــور مرتـــب در روســـتاها بـــا خانـــه هـــای بهداشـــت و 
در شهرســـتان بـــا شـــبکه بهداشـــت و درمـــان ارتبـــاط مســـتمر داشـــته 
و نســـبت بـــه کنتـــرل کلـــر باقیمانـــده در شـــبکه توزیـــع حساســـیت 

بیشـــتری نشـــان دهنـــد .

ــور  ــتای خـ ــپ  روسـ ــی  و تعویـــض الکتروپمـ ــی آبـ ــع بـ رفـ
شهرســـتان بردســـکن

 در پـــی  بـــرودت هـــوا و بـــروز نقـــص فنـــی در الکتروپمـــپ چـــاه روســـتای 
خورشهرســـتان بردســـکن ، نیروهـــای اتفاقـــات و بهـــره بـــرداری امـــور در 
دو شـــیفت و 3 روز کاری در شـــرایط برفـــی  و ســـرمای شـــدید نســـبت 
بـــه تعویـــض پمـــپ و رفـــع مشـــکل بـــی آبـــی اقـــدام کردنـــد . بـــه گفتـــه 
مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان بردســـکن بـــا توجـــه بـــه صعـــب 
العبـــور بـــودن مســـیر ، کلیـــه عملیـــات کشـــیدن و نصـــب الکتروپمـــپ 
توســـط نیـــروی انســـانی و بـــدون جرثقیـــل صـــورت گرفـــت . حســـین 
اولیائـــی  یـــادآور شـــد :روســـتای خـــور  184 خانـــوار و جمعیتـــی بالـــغ بـــر 
489 نفـــر و 320 اشـــتراک دارد کـــه آب فعلـــی آن از طریـــق یـــک حلقـــه 

چـــاه دســـتی و یـــک دهنـــه چشـــمه تامیـــن مـــی شـــود.
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اصـــالح 6 هـــزار متـــر شـــبکه توزیـــع آب روســـتایی در 
بردســـکن

برنامـــه  در  بردســـکن   شهرســـتان  فاضـــاب  و  آب  امـــور  مدیـــر 
دهگردشـــی فرمانـــدار و روســـای دســـتگاه هـــای دولتـــی در 3 روســـتای 
ـــاالی شـــبکه  ـــه فرســـودگی هـــای ب ـــا اشـــاره ب ـــاد ، آبنـــو و کشـــمر ب علـــی آب
انتقـــال آب افـــزود : روســـتاهای کشـــمر ، آبنـــو و علـــی آبـــاد بیشـــترین 
ــزود:  ــی افـ ــین اولیائـ ــد .  حسـ ــال آب را دارنـ ــبکه انتقـ ــودگی شـ فرسـ
بـــا توجـــه بـــه درصـــد کـــم تخصیـــص اعتبـــارات ، نیـــاز اســـت شـــبکه 
فرســـوده بـــا مشـــارکت مـــردم و شـــورا اصـــاح شـــود . وی بیـــان داشـــت 
: تاکنـــون شـــش هزارمتـــر شـــبکه توزیـــع در حـــوزه روســـتایی اصـــاح 

ــته اســـت . ــر داشـ ــدی را در بـ ــه افزایـــش رضایتمنـ ــده کـ شـ
ــاون برنامـــه  همچنیـــن در دومیـــن جلســـه دهگردشـــی فرمانـــدار ، معـ
ـــد و روســـای دســـتگاه هـــای  ـــداری ، بخشـــدار اناب ـــی فرمان ـــزی عمران ری
ـــا هـــدف بررســـی و رصـــد مشـــکات  دولتـــی شهرســـتان بردســـکن کـــه ب
ـــه چهـــره مـــردم در روســـتاهای علـــی بیـــگ و  روســـتاها و دیـــدار چهـــره ب

ـــزار شـــد .  ـــه برگ ـــه جمع کات
معـــاون  فرمانـــدار توجـــه جـــدی بـــه تامیـــن آب شـــرب در ســـطح روســـتاها 
بویـــژه روســـتاهای علـــی بیـــگ و کاتـــه جمعـــه را امـــری ضـــروری دانســـت 
کـــه مقـــرر شـــد بـــا اقـــدام امـــور آب شهرســـتان ، مشـــکل آب مصرفـــی 

ایـــن دو روســـتا بررســـی و مرتفـــع شـــود .   

جلسه اخذ تبصره 3 و ماده 7 در بردسکن برگزار شد
ــورای  ــاء شـ ــا اعضـ ــکن بـ ــتان بردسـ ــای شهرسـ ــور آبفـ ــر امـ ــه مدیـ جلسـ
اســـامی و شـــهردار در خصـــوص اخـــذ تبصـــره 3 و مـــاده 7 برگـــزار شـــد.  
در ایـــن جلســـه حســـین اولیائـــی همفکـــری بـــا شـــورا و شـــهرداری 
را بـــرای اجـــرای طـــرح هـــای عمرانـــی مثمـــر ثمـــر دانســـت و افـــزود 
ــا و  ــاخت هـ ــاء زیرسـ ــه ارتقـ ــه بـ ــا و توجـ ــروژه هـ ــرای پـ ــهیل در اجـ : تسـ
اصـــاح و بازســـازی مســـیرهای شـــبکه هـــای فرســـوده در ســـطح شـــهر از 

اهـــداف ایـــن امـــور مـــی باشـــد .

مدیـــح شـــهردار بردســـکن هـــم اظهـــار کـــرد :  شـــهرداری بردســـکن 
ــت. ــا اسـ ــا آبفـ ــکاری بـ ــاده همـ آمـ

تایباد   

برگـــزاری جلســـه هـــم اندیشـــی مدیریـــت مصـــرف آب  در 
روســـتاهای تایبـــاد

جلســـه هـــم اندیشـــی مدیریـــت مصـــرف آب بـــا حضـــور مدیـــر امـــور 
در روســـتاهای بخـــش میـــان والیـــت شهرســـتان تایبـــاد و در راســـتای 
طـــرح محرومیـــت زدایـــی شـــهید ســـلیمانی برگـــزار شـــد محمدامیـــن بابـــا 
ـــا بیـــان اینکـــه تأمیـــن آب شـــرب  جـــز الویـــت هـــای  ـــر امـــور  ب غیبـــی مدی
ــبکه  ــازی شـ ــکات و بازسـ ــل مشـ ــر حـ ــت ، بـ ــور اسـ ــی امـ ــم و اساسـ مهـ

هـــای فرســـوده ی آب شـــرب بـــا مشـــارکت مـــردم تاکیـــد کـــرد .
در ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد یـــک کیلومتـــر از شـــبکه هـــای فرســـوده 
شـــود.   بازســـازی  و  اصـــاح  ســـوران   و  پســـاوه  کهجـــه،  روســـتاهای 
ـــور در  ـــر ام ـــا حضـــور مدی ـــت مصـــرف آب ب جلســـه هـــم اندیشـــی مدیری
روســـتای ارزنچـــه علیـــا شهرســـتان تایبـــاد نیـــز  برگـــزار شـــد کـــه  دهیـــار 
و اعضـــای شـــورای اســـامی روســـتای ارزنچـــه علیـــا هـــم نظـــرات خـــود 
را در خصـــوص مشـــکات موجـــود در حـــوزه آب شـــرب روســـتای فـــوق 

مطـــرح  نمودنـــد

پذیـــرش  مقالـــه همـــکار آبفـــای تایبـــاد  در ســـومین کنگـــره 
علـــوم ومهندســـی آبفا 

مقالـــه   همـــکار امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان تایبـــاد  در ســـومین 
کنگـــره علـــوم و مهندســـی آب و فاضـــاب ایـــران در دانشـــگاه شـــیراز  
ـــه اتفـــاق دو پژوهشـــگر دیگـــر  ـــه رضـــا قارنگیـــان  ب پذیـــرش شـــد .مقال
بـــا عنـــوان  ارزیابـــی کیفـــی منابـــع آبـــی آالینـــده زیســـت محیطـــی و 
مدیریـــت تاثیـــرات آن ) مطالعـــه مـــوردی : شـــهر مشـــهد( تهیـــه شـــده 

اســـت.

تربت جام   

پیشـــرفت بزرگتریـــن پـــروژه آبرســـانی روســـتایی خیـــر 
ــد  ــه 90درصـ ــام بـ ــت جـ ــتان تربـ ــور در شهرسـ ــاز کشـ سـ

رســـید

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب تربـــت جـــام  از اختصـــاص 100میلیـــارد 
ـــرای احـــداث یـــک مجتمـــع آبرســـانی روســـتایی  ـــر ب ـــال کمـــک یـــک خی ری
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ـــات ســـاخت  ـــی گفـــت: عملی ـــن شهرســـتان خبرداد.محســـن عبداله درای
بـــه روســـتاهای  بـــا هـــدف آبرســـانی  مجتمـــع آبرســـانی چشـــمه گل 
ــاج  ــت حـ ــه همـ ــام بـ ــت جـ ــتان تربـ ــام رود شهرسـ ــتان جـ ــروم دهسـ محـ
ــد  ــون  90درصـ ــا کنـ ــه تـ ــده  کـ ــاز شـ ــوکار آغـ ــی خیرنیکـ ــر ابراهیمـ اکبـ
پیشـــرفت فیزیکـــی دارد.وی ایـــن پـــروژه را شـــامل حفـــر و تجهیـــز یـــک 
ـــع ،  ـــال و شـــبکه توزی ـــر خـــط انتق ـــق ، اجـــرای 21 کیلومت ـــه چـــاه عمی حلق
احـــداث ســـه بـــاب مخـــزن بـــه ظرفیـــت 750 متـــر مکعـــب ، احـــداث دو 
ـــاژ و نصـــب 6 دســـتگاه الکتـــرو پمـــپ و اجـــرای 800  ـــاب ایســـتگاه پمپ ب
متـــر خـــط انتقـــال بـــرق عنـــوان  کـــردو خاطـــر نشـــان ســـاخت: اجـــرای ایـــن 
پـــروژه در شـــرایط عـــادی حداقـــل یـــک ســـال زمـــان مـــی بـــرد ولـــی بـــا 
تـــاش هـــای شـــبانه روزی و ضـــرورت تامیـــن آب روســـتائیان پـــس از 
یکپارچـــه ســـازی در مـــدت کمتـــر از 5 مـــاه بـــه بهـــره بـــرداری خواهـــد 
رســـید .وی زمـــان افتتـــاح ایـــن پـــروژه را بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری اعـــام 
کـــرد و افـــزود: در جریـــان اجـــرای ایـــن  پـــروژه علـــوی مدیـــر عامـــل 
شـــرکت آبفـــا خراســـان رضـــوی از پـــروژه بازدیـــد و وضعیـــت پیشـــرفت 

پـــروژه رامطلـــوب ارزیابـــی کـــرد.

تقدیـــر نماینـــده مـــردم تربـــت جـــام از اقدامـــات موسســـه 
خیریـــه ابراهیمـــی بـــرای آبرســـانی بـــه روســـتاها

 فرماندارتربـــت جـــام و نماینـــده  موسســـه خیریـــه حـــاج اکبرابراهیمـــی 
و رئیـــس آبفـــا تربـــت جـــام بـــا حضـــور در  محـــل کمیســـیون امنیـــت ملـــی 
مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا دکتـــر رحیمـــی نماینـــده شهرســـتان دیـــدار 
و گفتگـــو کردنـــد.در ایـــن نشســـت نماینـــده مـــردم تربـــت جـــام از کمـــک 
هـــا و تـــاش هـــای خالصانـــه وصادقانـــه حـــاج اکبـــر ابراهیمـــی و همراهـــی 
هـــای حمیـــدی  فرمانـــدار  در رفـــع مشـــکات خطـــوط انتقـــال و آبرســـانی 
روســـتائیان تقدیـــر کـــرد.وی اظهـــار امیـــدواری کـــرد پـــروژه آبرســـانی 
ــاز  ــاد ) کاتـــه عثمـــان ســـلطان( هـــم بـــزودی آغـ بـــه روســـتای جهـــان آبـ
شـــده ویـــادآوری کرد100مترازشـــبکه توزیـــع روســـتای حســـن آبـــاد 
ـــاری روســـتا  ـــا مشـــارکت دهی ـــت جـــام  هـــم ب ـــوی بخـــش مرکـــزی ترب مول

ــر  ــازی شـــد.درحال حاضـ ــال اصـــاح و بازسـ ــار 50 میلیـــون ریـ وبااعتبـ
ایـــن روســـتای 500خانـــواری  بـــه 90درصدشـــبکه توزیـــع  قریـــب 
تعویـــض و نوســـازی شـــده  کـــه عـــاوه بـــر کاهـــش هدررفـــت آب ، 
فشـــارآب درشـــبکه توزیـــع نیـــز مطلـــوب و  مشـــترکین از آب شـــرب 

ســـالم و بهداشـــتی مســـتمر  بهـــره منـــد شـــدند.

تاکیـــد دادســـتان تربـــت جـــام درخصـــوص برخـــورد بـــا 
عامـــالن انشـــعابات غیرمجـــاز 

 دادســـتان شهرســـتان تربـــت جـــام  برشناســـایی و جمـــع آوری انشـــعابات 
ـــا متخلفـــان تاکیـــد کرد.علـــی زاده در بازدیـــد  غیرمجـــاز آب و برخـــورد ب
میدانـــی فرمانـــدار و مســـئوالن شهرســـتان از نقـــاط دارای  انشـــعابات 
غیـــر مجـــاز کشـــف شـــده ، برخـــورد بـــا متخلفـــان را در راســـتای محقـــق 
انشـــعابات  وجـــود  گفـــت:  و  کـــرد  اعـــام  اجتماعـــی  عدالـــت  شـــدن 
ــاری شـــرکت های آب و فاضـــاب را افزایـــش  ــای جـ ــاز هزینه هـ غیرمجـ
مـــی دهـــد و خســـارت های مالـــی و هـــدر رفـــت را در پـــی  دارد.مدیـــر 
امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان تربـــت جـــام نیـــز خاطرنشـــان کـــرد: 
کســـانی کـــه از طریـــق انشـــعابات غیرمجـــاز بـــه شـــبکه وصـــل می شـــوند، 
عـــاوه بـــر نپرداختـــن هزینـــه خدمـــات و افزایـــش آب بـــدون درآمـــد ، بـــا 
تجـــاوز بـــه حقـــوق دیگـــر مشـــترکان، شـــبکه را در معـــرض خطـــر آلودگـــی 
قـــرار می دهنـــد کـــه درهمیـــن راســـتا شناســـایی انشـــعابات غیرمجـــاز 

بـــا حساســـیت ویـــژه دنبـــال می شـــود.

مشـــکل آب شـــرب  روســـتای دو هـــزار نفـــری قلعـــه شـــیر 
شهرســـتان تربـــت جـــام  رفـــع شـــد

 خـــط انتقـــال آب شـــرب روســـتای قلعـــه شـــیر تربـــت جـــام اصـــاح و 
بازســـازی  وخـــط انتقـــال پمپـــاژی از ایســـتگاه پمپاژحســـنک بـــه قلعـــه 
ـــت جـــام  ـــر امـــور ترب ـــه مدی ـــرداری شـــد.به گفت ـــره ب شـــیر واردمـــدار به
بـــا ایـــن اقـــدام کمبـــود آب شـــرب دو هـــزار نفـــر ســـاکن روســـتا رفـــع 
شد.محســـن عبداللهـــی منبـــع اصلـــی تامیـــن آب شـــرب ایـــن روســـتا  را 

چشـــمه اعـــام کـــرد کـــه کســـری آب مـــورد نیـــاز روســـتای 500خانـــواری 
قلعـــه شـــیر از محـــل چـــاه مجتمـــع 3 روســـتایی کاتـــه بـــزرگ تامیـــن مـــی 

شـــود.

و  آبـــاد  ســـمیع  شـــهر  شـــرب  آب  وضعیـــت  بررســـی 
روســـتاهای مـــرزی پائیـــن جـــام شهرســـتان تربـــت جـــام  

در جلســـه ای بـــا حضـــور مدیـــر و کارشناســـان حـــوزه بهـــره بـــرداری 
بخشـــدار  بـــا  جـــام  تربـــت  فاضـــاب  و  آب  امـــور  مشـــترکین  و 
،شهرداروشـــورای اســـامی شهرســـمیع آبـــاد و شـــوراهای اســـامی 
ودهیـــاران روســـتاهای بخـــش مـــرزی پاییـــن جـــام شهرســـتان ،وضعیـــت 
آب شـــرب شـــهر وروســـتاهای ایـــن بخـــش بررســـی شـــد.دراین جلســـه   
مدیـــر امـــور آبفـــای تربـــت جـــام از تکمیـــل مطالعـــات آب یابـــی  ایـــن بخـــش 
درقالـــب مجتمـــع آبرســـانی شـــهید گل اللـــه خبرداد.محســـن عبداللهـــی  
ناچیـــز دانســـت  واز مشـــارکت  اعتبـــارات آبرســـانی شهرســـتان را 
ــرداد.  ــتان خبـ ــانی ایـــن شهرسـ ــای آبرسـ ــروژه هـ ــرای پـ خیریـــن در اجـ
شهرســـمیع  در  آب  کســـری  میـــزان  جـــام  تربـــت  مدیرامورآبفـــای 
آبـــاد و10روســـتای زون2 مجتمـــع آبرســـانی شـــهیدگل اللـــه را 30 
لیتربرثانیـــه اعـــام وبـــر حفرحداقـــل دوحلقـــه چـــاه در محـــدوده جـــام 
رود بـــرای تامیـــن آب شـــرب مـــردم  ایـــن منطقـــه مـــرزی تاکیـــد کـــرد.
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  بهـــره بـــرداری از پـــروژه آبرســـانی خیرســـاز بـــه روســـتای 
4۲0نفـــری شـــیخ لـــو در شهرســـتان تربـــت جـــام  

پـــروژه آبرســـانی خیرســـاز روســـتا ی شـــیخ لـــو از توابـــع شهرســـتان 
تربـــت جـــام بـــا  هزینـــه دو میلیاردریـــال بهـــره بـــرداری شـــد.فرماندار 
تربـــت جـــام درمراســـم بهـــره  بـــرداری ازایـــن پـــروژه گفـــت : ایـــن 
روســـتا بـــا 100 خانـــوار و 420نفـــر جمعیـــت بـــه همـــت بنیـــاد فرهنگـــی و 
نیکـــوکاری حـــاج اکبـــر ابراهیمـــی و تـــاش و پیگیـــری امـــور آب و فاضـــاب 
تربـــت جـــام آبرســـانی شـــد. مرتضـــی حمیـــدی  از زحمـــات شـــبانه روزی 
پرســـنل و مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان قدردانـــی کـــرد و 
ازایشـــان بـــه عنـــوان مدیـــر میدانـــی و فعـــال شهرســـتان یادکـــرد .

جغتای   

ـــع  ـــیر مجتم ـــیل  در مس ـــراف س ـــرای انح ـــز ب ـــاخت خاکری س
ـــای  ـــتان جغت ـــد شهرس ـــه -زمن فریمان

بـــه منظـــور انحـــراف ســـیل در مســـیر مجتمـــع فریمانـــه- زمنـــد بـــا تـــاش 
بخـــش بهـــره بـــرداری و همـــکاری بخـــش اتفاقـــات اقـــدام بـــه ســـاخت 
خاکریـــز شـــد.مجتمع فریمانه-زمنـــد کـــه در شـــرق مرکـــز شهرســـتان 

ــاری و  ــه، ابوچنـ ــان، فریمانـ ــه، زرقـ ــای حطیطـ ــتای هـ ــرار دارد ،  روسـ قـ
زمنـــد را بـــا شـــش هـــزار و864  نفـــر جمعیـــت در قالـــب دوهـــزارو 605  

اشـــتراک آبرســـانی مـــی کنـــد.

مســـیر خـــط انتقـــال روســـتای گفـــت شهرســـتان جغتـــای 
مرمـــت شـــد 

ــتای گفـــت  مســـیر تخریـــب شـــده خـــط انتقـــال شـــبکه آب شـــرب روسـ
شهرســـتان جغتـــای مرمـــت شـــد. روســـتای گفـــت از توابـــع بخـــش 
مرکـــزی شهرســـتان جغتـــای  بـــا  500  نفـــر جمعیـــت و 195 اشـــتراک 
ـــو،  ـــه ن ـــه، جبل ـــو کـــه شـــامل روســـتاهای جبل ـــه ن از مجتمـــع آبرســـانی جبل

ــانی مـــی شـــود. دســـتوران، گفـــت مـــی باشـــد  آبرسـ

جوین   

ـــد  ـــن تائی ـــور جوی ـــع آب ام ـــبکه توزی ـــده در ش کلرباقیمان
ـــد ش

بـــا هـــدف تعامـــل  بیشـــتر آبفـــای شهرســـتان جویـــن بـــا مراکـــز بهداشـــت 
و خانـــه هـــای بهداشـــت ، رابـــط حراســـت و مســـئول کنتـــرل کیفـــی 
ایـــن امـــور از خانـــه هـــای بهداشـــت بازدیـــد و در خصـــوص فـــرم هـــای 

اتفاقـــات  موقـــع  بـــه  گـــزارش  و  کلرباقیمانـــده شـــبکه   ، کلرســـنجی 
درســـطح روســـتاها بـــا کارشناســـان تبـــادل نظـــر کـــرد.در ادامـــه چنـــد 
مـــورد کلرســـنجی از ســـطح شـــبکه توزیـــع انجـــام شـــد و اســـتمرار 
کلرباقیمانـــده در شـــبکه توزیـــع و مطلوبیـــت کلرزنـــی مـــورد تاییـــد 

ــت. ــرار گرفـ قـ

ثبت امالک آبفا شهرستان جوین در سامانه شمیم 

 بـــا هماهنگـــی  مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان جویـــن بـــا اداره 
ثبـــت اســـناد شهرســـتان ، بازدیـــد میدانـــی و نقشـــه بـــرداری از کلیـــه 
تاسیســـات امـــور شـــامل )امـــاک ســـند دار و فاقـــد ســـند ( انجـــام و 
مختصـــات دقیـــق امـــاک در ســـامانه شـــمیم بـــدون هیچگونـــه پرداخـــت 

هزینـــه ای ثبـــت شـــد

چناران   

کاهش تعداد انشعابات نصب نشده در امور چناران

رئیـــس اداره مشـــترکین امـــور آبفـــای چنـــاران گفـــت: از ابتـــدای ســـال 
جـــاری تـــا پایـــان آذز مـــاه  650فقـــره انشـــعاب آب در  شهرســـتان 
چنـــاران نصـــب شـــده کـــه 500رشـــته مربـــوط بـــه شـــهر و 150رشـــته 
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مربـــوط بـــه روســـتاها بـــوده اســـت . علـــی ایـــران نـــژاد بـــا بیـــان اینکـــه 
ایـــن تعـــداد انشـــعاب نصـــب شـــده 150فقـــره بیشـــتر از تعدادفـــروش 
انشـــعاب اســـت افـــزود: ایـــن در حالیســـت کـــه در مـــدت یادشـــده 
ــده  ــذار شـ ــز واگـ ــهرچناران نیـ ــد آب در  شـ ــعاب جدیـ ــره انشـ 500فقـ
ـــده 27 هـــزار مشـــترک آب شـــهری و  ـــن گفـــت :پرون اســـت .وی همچنی
روســـتایی  ایـــن امـــور در 9 مـــاه ســـال جـــاری بـــه روز رســـانی شـــد.ایران 
نـــژاد افـــزود: همزمانواحـــد شـــماری اشـــتراک هـــای موجـــود و افزایـــش 
ظرفیـــت قـــراردادی در اشـــتراک هـــای غیـــر مســـکونی بـــه تعـــداد 

250اشـــتراک هـــم بـــروز رســـانی شـــد .

قطع 340 انشعاب غیر مجاز آب در شهر چناران

ــهرچناران  ــاری درشـ ــال جـ ــاه سـ ــاز آب در 9 مـ ــر مجـ ــعاب غیـ  340انشـ
ـــای  ـــر امـــور آبف ـــد مدی ـــه مســـعود افرون ـــه گفت شناســـائی و قطـــع شـــد .ب
چنـــاران ایـــن تعـــداد انشـــعاب در پـــی عقـــد قـــرار داد بـــا پیمانـــکار جمـــع 

آوری انشـــعابات غیـــر مجـــاز شناســـایی شـــد.
رفـــع مشـــکل برقـــی ایســـتگاه پمپـــاژ روســـتای چکـــودر شهرســـتان 

ســـرخس
آب شـــرب روســـتای چکـــودر  شهرســـتان ســـرخس در پـــی بـــروز مشـــکل 
برقـــی قطـــع شـــد.با اعـــام ایـــن خبـــر بـــه امـــور نیروهـــای بهـــره دار بـــه 
محـــل اعـــزام و نســـبت بـــه رفـــع نقـــص فنـــی ایســـتگاه پمپـــاژ روســـتا 
اقـــدام وتامیـــن آب شـــرب پایـــدار بـــرای 863 نفـــر ســـاکنین روســـتای 

چکـــودر ااز ســـرگرفته شـــد.

خلیل آباد   

حضـــور مدیـــر امـــور خلیـــل آبـــاد در برنامـــه رادیویـــی صبـــح 
بخیر خراســـان

مدیـــر امـــور آبفـــا خلیـــل آبـــاد دربرنامـــه رادیویـــی صبـــح بخیـــر خراســـان،  
ــای آتـــی امـــور  ــا  و ارائـــه برنامـــه هـ بـــه تشـــریح خدمـــات و فعالیـــت هـ
بـــرای جلوگیـــری از بحـــران آب در فصـــل گرمـــا و توصیـــه هـــای الزم بـــه 

همشـــهریان پرداخت.محمـــد کاظمـــی افـــزود: پـــروژه بـــزرگ آبرســـانی 
ــزن  ــاخت مخـ ــذاری، سـ ــه گـ ــر لولـ ــامل 6 کیلومتـ ــه شـ ــاد کـ ــل آبـ ــه خلیـ بـ
ـــا دهـــه فجـــر  ـــرق مـــی باشـــد ت ،حفـــر و تجهیـــز چـــاه عمیـــق و اجـــرای خـــط ب
ـــود آب  ـــع کمب ـــرای رف ـــه وی ب ـــرداری خواهـــد رســـید.به گفت ـــره ب ـــه به ب
شـــهر کنـــدر و روســـتاهای ششـــطراز هـــم ، تجهیـــز چـــاه جدیـــد کنـــدر در 

دســـتور کار قـــرار دارد کـــه تـــا پایـــان ســـال انجـــام خواهـــد شـــد.

حضـــور مدیـــر امـــور خلیـــل آبـــاد در جمـــع  مـــردم روســـتای 
کالتـــه شـــور 

 مدیـــر امـــور خلیـــل آبـــاد بـــه همـــراه بخشـــدار مرکـــزی شهرســـتان، 
درجمـــع مـــردم خونگـــرم  ومحـــروم روســـتای کاتـــه شـــور حضـــور یافـــت 
و از نزدیـــک مشـــکات و مســـائل مربـــوط بـــه حـــوزه آب شـــرب را رصـــد و 
در جهـــت رفـــع آن اقدامـــات الزم را انجـــام داد.محمدکاظمـــی همچنیـــن 
در ارتبـــاط بـــا رفـــع کمبـــود آب در تابســـتان واصـــاح شـــبکه فرســـوده 

روســـتا قـــول مســـاعد داد.

خواف   

اعالم آمادگی سپاه برای همکاری با امور خواف
خـــواف  ســـپاه  بســـیج  مقاومـــت  ناحیـــه  فرمانـــده  نطـــاق  ســـرهنگ   

ـــا مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف دیـــدار  وهمکارانـــش ب
کردنـــد.در ایـــن جلســـه ســـید حســـن رضائیـــان مدیـــر امـــور آب و 
ـــا مجموعـــه  فاضـــاب شهرســـتان خـــواف از همـــکاری ســـپاه پاســـداران ب

ــرد. ــر  کـ ــواف تقدیـ ــای خـ آبفـ
ســـرهنگ نطـــاق نیـــز اقدامـــات نـــه ماهـــه   خـــودرا بیـــان کـــرد و گفـــت : 
مـــا آمـــاده همـــکاری بـــا آبفـــای خـــواف هســـتیم و امیدواریـــم در ســـایه 
ایـــن همکاریهـــا بتوانیـــم تـــا پایـــان ســـال پـــروژه هـــای در دســـت اقـــدام 

را تکمیـــل نماییـــم.

طـــرح هـــای روســـتایی و عشـــایری خـــواف 40تـــا 100 
دارد پیشـــرفت  درصـــد 

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب خـــواف  از پیشـــرفت 40 تـــا صددرصـــدی 
ایـــن  عشـــایری  و  مـــرزی  روســـتاهای  بـــه  آب  انتقـــال  هـــای  طـــرح 

داد.  خبـــر  شهرســـتان 
ســـید حســـین رضاییـــان در بازدیـــد فرمانـــدار و مســـئوالن از طـــرح هـــای 
انتقـــال آب ایـــن شهرســـتان گفـــت: از جملـــه ایـــن طـــرح هـــا احـــداث یـــک 
بـــاب مخـــزن بتنـــی بـــه حجـــم 300 متـــر مکعـــب اســـت کـــه در روســـتای 
چـــاه زول و بـــه وســـیله ســـپاه بـــا پیشـــرفت 40 درصـــدی در حـــال اجـــرا 
مـــی باشـــد.وی افـــزود: همچنیـــن بـــرای آبرســـانی بـــه روســـتای مـــرزی و 
ـــا  ـــا لولـــه پلـــی اتیلـــن ب عشـــایری نهـــور اجـــرای 16 کیلومتـــر خـــط انتقـــال ب

پیشـــرفت 100 درصـــدی انجـــام شـــده اســـت.
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هم اندیشی مدیر جدید امور خواف با همکاران

ـــا کارکنـــان  مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف در نشســـت ب
ـــا کمـــک و  ـــا تشـــکر کـــرد و گفـــت:  ب ایـــن امـــو از تـــاش شـــبانه روزی آنه
همـــکاری یکدیگـــر بایـــد مشـــکات را بـــه حداقـــل برســـانیم وبرخـــورد 
بـــا متخلفیـــن حـــوزه آب ومعرفـــی آنهـــا  بـــه مراجـــع قضایـــی بایـــد در 
دســـتور کار قرارگیـــرد. وی همچنیـــن پیشـــنهادات ونظـــرات همـــکاران 

خـــود را دریافـــت ودرخصـــوص آن تبـــادل نظـــر وگفتگـــو کـــرد.

خوشاب   

دهگردشی نمایندگان در روستاهای خوشاب

ـــران  ـــدار و مدی ـــت فرمان ـــس شـــورای اســـامی در معی ـــدگان مجل  نماین
دســـتگاه هـــای اجرائـــی شهرســـتان خوشـــاب از روســـتاهای بخـــش نـــوده 
انقـــاب بازدیـــد کردنـــد.در ایـــن دهگردشـــی اهـــم مشـــکات  ، حـــوزه 
ـــع اعـــام شـــد  کـــه  آب شـــرب روســـتاها ، فرســـودگی شـــبکه هـــای توزی
ـــارات الزم   ـــا خوشـــاب جـــذب اعتب ـــا سرپرســـت آبف ـــر اســـماعیلی نی جعف
بـــرای اصـــاح و تعویـــض شـــبکه هـــای فرســـوده شهرســـتان  را خواســـتار 
شـــد و  نماینـــدگان نســـبت بـــه پیگیـــری و تخصیـــص اعتبـــارات الزم 

ـــد. قـــول مســـاعد دادن

جلوگیـــری از قطـــع  آب شـــرب روســـتاهای نصرآبـــاد و چـــرو 
شهرســـتان خوشاب

در پـــی بـــروز اتفـــاق در  خط انتقال آب شـــرب 125 میلیمتر  روســـتاهای 
ـــاد و چـــرو شهرســـتان خوشـــاب  اکیـــپ رفـــع اتفاقـــات در اســـرع  نصرآب
ــه  ــع  بـ ــا رفـ ــات  بـ ــد اتفاقـ ــد.همکاران واحـ ــزام شـ ــل اعـ ــه محـ ــت بـ وقـ
ـــن روســـتا  ـــوار ســـاکن در ای موقـــع اتفـــاق از قطعـــی آب شـــرب400 خان

ـــد. ـــری کردن هـــا جلوگی

فرســـودگی شـــبکه هـــای  آب شـــرب  روســـتای بلقـــان آبـــاد 
شهرســـتان خوشاب

ــان و   ــات کارشناسـ ــی  گزارشـ ــاب در پـ ــای خوشـ ــور آبفـ ــت امـ  سرپرسـ
آبـــدار روســـتای بلقـــان آبـــاد  مبنـــی بـــر بـــروز اتفاقـــات و نشـــت آب از 
ــتای  ــامی روسـ ــورای اسـ ــت شـ ــت  ریاسـ ــع  در معیـ ــای توزیـ ــبکه هـ شـ
بلقـــان آبـــاد از شـــبکه هـــای آب شـــرب ایـــن روســـتا بازدیـــد بـــه عمـــل 

. آورد 
جعفـــر اســـماعیلی نیاعامـــل بـــروز اتفاقـــات و نشـــتی آب  را  فرســـودگی  
لولـــه هـــا اعـــام کردوعنـــوان داشـــت : اصـــاح شـــبکه هـــای فرســـوده  

ازاولیـــت هـــای ایـــن امـــور بـــوده کـــه بـــه محـــض جـــذب اعتبـــارات الزم  
ــازی آن  ــه نوسـ ــبت بـ ــامی نسـ ــورای اسـ ــاری و شـ ــارکت دهیـ ــا مشـ و بـ
اقـــدام خواهـــد شـــد.به گفتـــه وی بـــرای رفـــع موقـــت ترکیدگـــی شـــبکه 
هـــا راه کارهـــای الزم بررســـی و بـــه عنـــوان دســـتورکار جدیـــد  پیمانـــکار 

حـــوزه نگهـــداری و بهـــره بـــرداری ابـــاغ شـــد.

ـــعابات  ـــب انش ـــالن نص ـــا  عام ـــورد ب ـــب و برخ ـــم جل ـــذ حک اخ
ـــاب ـــاز آب در  خوش ـــر مج غی

پـــی حکـــم جلـــب  آبفـــای شهرســـتان خوشـــاب در  امـــور  سرپرســـت 
یکـــی از مشـــترکین خاطـــی کـــه اقـــدام بـــه وصـــل انشـــعاب غیـــر مجـــاز 
و اســـتفاده جهـــت مصـــارف غیـــر شـــرب کـــرده بـــود اظهـــار داشـــت: بـــا  
ــه  ــی ، سـ ــی میدانـ ــاز و بررسـ ــر مجـ ــعابات غیـ ــع انشـ ــپ  قطـ ــزام اکیـ اعـ
فقـــره انشـــعاب غیـــر مجـــاز شناســـایی و پلمـــپ شـــد. جعفـــر اســـماعیلی 
ــا بیـــان اینکـــه  بـــا صـــدور حکـــم جلـــب مشـــترک متخلـــف، کلیـــه  ــا   بـ نیـ
خســـارت وارده بـــه ایـــن امـــور اخـــذ شـــد افزود:افـــرادی کـــه اقـــدام 
بـــه نصـــب انشـــعابات غیـــر مجـــاز آب مـــی کننـــد تحـــت پیگـــرد قضایـــی 
ـــری رئیـــس دادگســـتری شهرســـتان  ـــار صاب ـــر طی قـــرار مـــی گیرند.جعف
خوشـــاب  هـــم  برخـــورد  قاطـــع باانشـــعابات غیـــر مجـــاز و مشـــترکین 
متخلـــف در حـــوزه )آب  ، بـــرق  و...(  را جـــزء اولویـــت هـــا دانســـت و 
ـــده هـــای  انشـــعابات  ـــه پرون ـــا در رســـیدگی ســـریع ب ـــا آبف از همـــکاری ب

غیـــر مجـــاز خبـــر داد.

رشتخوار   

شهرســـتان   در  آبرســـانی  شـــبکه  متـــر  توســـعه ۲۲0 
رشـــتخوار

ـــه منظـــور گســـترش  ـــر امـــور آبفـــای شهرســـتان رشـــتخوار گفـــت : ب مدی
و تامیـــن آب مـــورد نیـــاز مناطـــق روســـتایی  روســـتای براکـــوه ایـــن 
 امـــور اقـــدام بـــه اجـــرای 100 متـــر شـــبکه توزیـــع آب در ایـــن روســـتا 

کرد.
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ـــا بیـــان اینکـــه 120 مترشـــبکه آب هـــم   محمـــد جـــواد نجفـــی همچنیـــن ب
در بلـــوار شـــفای رشـــتخوار توســـعه یافـــت افـــزود: اجـــرای عملیـــات 
ــا لولـــه هایـــی بـــه  توســـعه شـــبکه آبرســـانی بلـــوار شـــفای رشـــتخوار بـ

قطـــر 63 میلیمتـــری پلـــی اتیلـــن انجـــام شـــد. 
مدیر شبکه بهداشت تایید کرد:

تامین آب مطابق استاندارد در رشتخوار

دومیـــن جلســـه تعامـــل و همـــکاری در راســـتای اســـتفاده صحیـــح و 
مدیریـــت منابـــع و مخـــازن تامیـــن آب شـــرب و بهداشـــتی بـــا حضـــور 
ـــن  ـــان و کارشناســـان ای ـــر شـــبکه بهداشـــت و درم جـــواد اشـــترایه مدی
شـــبکه و محمدجـــواد نجفـــی مدیـــر آبفـــای رشـــتخوار و کارشـــناس 

ــد. ــور برگزارشـ ــن امـ ــی ایـ ــرل کیفـ کنتـ
در ایـــن جلســـه مســـائل مربـــوط بـــه مخـــازن و شـــبکه هـــای آبرســـانی در 
مناطـــق شـــهری و روســـتایی مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت و  آب شـــرب 

ـــا اســـتانداردها بررســـی شـــد. از نظـــر کیفیـــت و مطابقـــت ب
ــتانداردهای  ــا اسـ ــق بـ ــن آب مطابـ ــه تامیـ ــاره بـ ــا اشـ ــترایه بـ ــر اشـ دکتـ
و  مدیـــر  همـــکاری  از  رشـــتخوار  آبفـــای  امـــور  توســـط  آب  کیفیـــت 
کارشناســـان کنتـــرل کیفـــی ایـــن امـــوردر اهمیـــت بـــه کلـــر باقیمانـــده 

تقدیـــر کـــرد.

145 مـــورد رفـــع اتفـــاق آب در شهرســـتان رشـــتخوار 
روز در14 

مدیـــر امـــور آبفـــای رشـــتخوار از رفـــع 145 مـــورد اتفـــاق از اول تـــا 
چهاردهـــم دی مـــاه امســـال در شـــهرها و روســـتاهای ایـــن شهرســـتان 
خبـــر داد. محمدجـــواد نجفـــی گفـــت: از ایـــن تعـــداد  100 مـــورد اتفـــاق 
آب در روســـتاهای شهرســـتان و 45 مـــورد هـــم در دو شـــهر رشـــتخوار 

و جنـــگل رخ داده اســـت.
ـــم  ـــزارش هـــای ارســـالی تی ـــه پـــس از دریافـــت گ ـــه وی بافاصل ـــه گفت ب
ــاط  ــه بـــه محـــل اعـــزام شـــد و نســـبت بـــه مرمـــت نقـ ــات بافاصلـ اتفاقـ
ــه  ــروز اینگونـ ــت بـ ــه علـ ــان اینکـ ــا بیـ ــرد.وی بـ ــدام کـ ــده اقـ ــه دیـ حادثـ
اتفاقـــات در اکثـــر مناطـــق فرســـودگی شـــبکه توزیـــع آب مـــی باشـــد 
افزود:ایـــن امـــور در راســـتای خدمـــات رســـانی بهتـــر بـــه مـــردم، نشـــتی 
هـــای موجـــود را در کمتریـــن زمـــان ممکـــن و بـــدون قطعـــی آب اصـــاح 

مـــی کنـــد.

زاوه   

تجلیـــل از همســـران همـــکاران آبفـــا  زاوه  شـــاغل در 
حرفـــه پرســـتاری

بمناســـبت میـــاد بـــا ســـعادت حضـــرت زینـــب کبـــری )س( و گرامیداشـــت 
روز پرســـتار در مراســـمی بـــا حضـــور یوســـف قاســـمی مدیـــر امـــور آب و 
ـــان در حرفـــه  فاضـــاب زاده  از ســـه تـــن از همـــکاران کـــه همســـران آن
پرســـتاری مشـــغول بـــه خدمـــت رســـانی هســـتند بـــا اهـــدا لـــوح و شـــاخه 

گل تجلیـــل شـــد  .
در ایـــن مراســـم کـــه کارکنـــان امـــور هـــم شـــرکت داشـــتند مدیـــر امـــور  
ـــا مهـــم توصیـــف کـــردن جایـــگاه پرســـتاران در ارائـــه خدمـــات درمانـــی  ب
بـــه بیمـــاران بـــر  نقـــش مهـــم و ایثارگرانـــه  مدافعـــان ســـامت بـــه ویـــژه  
 در یـــک ســـال گذشـــته بـــا توجـــه بـــه شـــیوه ویـــروس کرونـــا تاکیـــد 

کرد.

حفاظـــت فیزیکـــی از تابلـــو بـــرق چـــاه آب شـــرب مجتمـــع 
شـــهن آبـــاد 

واحـــد  همـــکاران  تـــاش  بـــا 
زاوه  امـــور  بـــرداری  بهـــره 
اقدامـــات الزم بـــرای حفاظـــت 
ــرب  ــاه آب شـ ــرق چـ ــو بـ از تابلـ
مجتمـــع شـــهن آبـــاد شهرســـتان 

آمـــد.  بعمـــل  زاوه 
رییـــس  شـــاکری  گفتـــه  بـــه 
اداره بهـــره بـــرداری و توســـعه 
ــا توجـــه بـــه اینکـــه  آب امـــور بـ
آبرســـانی  مجتمـــع  پـــروژه 
انجـــام  اخیـــرًا  آبـــاد  شـــهن 
فاقـــد  تأسیســـات  و  شـــده 
ــرای  ــد بـ ــی باشـ ــی مـ حصارکشـ
و  احتمالـــی  ســـرقت  مهـــار 
نیـــز جلوگیـــری از آســـیب بـــه 

تابلـــو بـــرق مزبـــور اقدامـــات محافظتـــی الزم تـــا زمـــان محصـــور شـــدن 
گرفـــت.   قـــرار  کار  دســـتور  در  تأسیســـات  

داورزن   

بازدیـــد معـــاون شـــرکت مهندســـی توســـعه آبفـــا کشـــور از 
پـــروژه هـــای  آبرســـانی داورزن

شـــاهین پاکـــروح معـــاون برنامـــه ریـــزی و توســـع شـــرکت مهندســـی 
ــل  ــر عامـ ــوی مدیـ ــم علـ ــید ابراهیـ ــور و سـ ــاب کشـ ــعه آب و فاضـ توسـ
آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــه اتفـــاق ،مدیـــر عامـــل شـــرکت 
آبفـــای ســـبزوار ، مدیـــر امورآبفـــای داورزن ،فرمانـــدار و بخشـــداران 
شهرســـتان داورزن ، از پـــروژه هـــای مجتمـــع زردکوهـــی و صدخـــرو 
شهرســـتان داورزن بازدیـــد کردنـــد. در ایـــن بازدیـــد عـــده ای از اهالـــی 
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محـــل و دهیـــاران و شـــوراهای روســـتاهای غیـــر برخـــوردار  در محـــل 
حضـــور یافتنـــد وخواســـتار تســـریع دراجـــرای پـــروژه هـــا  شـــدند. در 
ادامـــه ضمـــن بازدیـــد میدانـــی از محـــل اجـــرای  پـــروژه وبررســـی مســـیر 
اجـــرا ،مشـــکات منطقـــه بررســـی و فرمانـــدار داورزن بـــرای تحقـــق 
اعتبـــارات پـــروژه تقاضـــای پیگیـــری کرد.توضیـــح اینکـــه بـــا اجـــرای 
پـــروژه مجتمـــع زرد کوهـــی تعـــداد هزارنفـــر در قالـــب 300خانـــوار و 
در  شـــهرک روســـتای صـــد خـــرو  40 خانـــوار از آب بهداشـــتی پایـــدار 

بهـــره منـــد خواهنـــد شـــد.

درگز   

تجلیل از جانباز بازنشسته امور درگز

در مراســـمی از ا...وردی داره جانبـــاز بازنشســـته امـــور درگـــز در محـــل 
ـــر  ـــوح تقدی ـــاق مدیریـــت امـــور تجلیـــل بعمـــل آمـــد.در ایـــن مراســـم ل ات

بـــه ایشـــان اهـــدا شـــد .

ـــه  ـــده  ناحی ـــور از فرمان ـــر ام ـــور  مدی ـــر ام ـــت مدی درخواس
مقاومـــت بســـیج درگـــز 

مدیـــر و فرمانـــده پایـــگاه  امـــور آبفـــا درگـــز ،  بـــا ســـرهنگ زیدانلـــو 
گفتگـــو  و  دیـــدار  شهرســـتان  مقاومـــت  بســـیج  ناحیـــه  ،فرمانـــده 

کردنـــد.در ایـــن جلســـه ســـرهنگ زیدانلـــو بـــه بیـــان برخـــی مشـــکات 
روســـتاهای کـــم برخـــوردار از آب ســـالم و بهداشـــتی پرداخـــت و رضـــا 
تیمـــوری مدیـــر امـــور درگـــز بـــا اشـــاه بـــه تـــوان بـــاالی ســـپاه خواســـتار 
همـــکاری ایـــن نیـــرو بـــرای محرومیـــت زدایـــی از روســـتاهای فاقـــد 
شـــبکه آبرســـانی  ســـالم و بهداشـــتی شـــد و فرمانـــده ســـپاه شهرســـتان 

ــاعد داد. ــول مسـ ــه  قـ ــن رابطـ در ایـ

سرخس   

برگزاری چهارمین جلسه برنامه ریزی ّآبفا سرخس

ــی  ــور تمامـ ــا حضـ ــتان بـ ــور شهرسـ ــزی امـ ــه ریـ ــه برنامـ ــن جلسـ  چهارمیـ
واحـــد هـــا برگـــزار شـــد.در ایـــن جلســـه ضمـــن ارائـــه گـــزارش عملکـــرد  
بهبـــود  ارائـــه راهکارهـــای  و  ریـــزی  برنامـــه  بـــه  نســـبت   ، واحدهـــا 
ـــای ســـال  ـــا انته ـــده ت ـــان باقیمان ـــق اهـــداف در مـــدت زم عملکـــرد و تحق
اقـــدام شـــد.در پایـــان امیـــر پوروحدتـــی مدیـــر امـــور  از نگهبـــان نمونـــه 

تاسیســـات بـــا اهـــدای لـــوح تقدیـــر کـــرد.

وصـــول بدهـــی 10۲میلیـــون ریالـــی یـــک مشـــترک آب  از 
طریـــق تعامـــل بـــا اداره ثبـــت اســـناد 

ــا اداره  ــل بـ ــق تعامـ ــرخس از طریـ ــتان سـ ــاب شهرسـ ــور آب و فاضـ امـ

ثبـــت اســـناد شهرســـتان بدهـــی  آب بهـــای یکـــی از مشـــترکین  را وصـــول 
کرد.بـــا هـــدف وصـــول مطالبـــات مشـــتركین بدهـــكار ومشـــتركیني 
كـــه از پرداخـــت بهـــاي مصرفـــي خـــود امتنـــاع مـــي کننـــد ، بـــه اســـتناد 
ــاز از آب ، بـــرق،  ــر مجـ ــتفاده كننـــدگان غیـ ــازات اسـ قانـــون جدیـــد مجـ
ـــون  ـــاده 3 قان ـــه موجـــب م تلفـــن ،فاضـــاب و گاز مصـــوب خـــرداد 96 و ب
یـــاد شـــده  و همچنیـــن مـــاده 34 قانـــون توزیـــع عادالنـــه آب ، مطابـــق بـــر 
مقـــررات اجـــراي اســـناد رســـمي الزم االجـــرا،  درخواســـت صـــدور برگـــه 
ــر رســـمي ثبـــت  ــناد رســـمي و دفاتـ ــه از طریـــق اداره ثبـــت اسـ اجرائیـ
اســـناد ارائـــه شـــد .بـــا ایـــن درخواســـت  كـــه منجـــر بـــه انســـداد كلیـــه 
ـــه پرداخـــت  حســـاب هـــاي بانكـــي ایـــن مشـــترک شـــد نامبـــرده  اقـــدام ب
آب بهـــاء مصرفـــي بـــه مبلـــغ  102میلیـــون و 938 هـــزار ریـــال شـــد.

40 کیلومتـــر از خـــط انتقـــال آب ســـد دوســـتی بـــه ســـرخس 
دهـــه فجـــر تحویـــل مـــی شـــود

جلســـه شـــورای اداری و محرومیـــت زدایـــی شهرســـتان  ســـرخس بـــه 
ریاســـت اســـتاندار خراســـان رضـــوی برگـــزار شد.ســـیدابراهیم علـــوی 
مدیرعامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی  در ایـــن جلســـه   ضمـــن بررســـی 
پـــروژه  بـــه تکمیـــل  آبـــی و اعتبـــاری شهرســـتان نســـبت  مشـــکات 
آبرســـانی گلـــزار بـــا 16 روســـتای تحـــت پوشـــش تـــا پایـــان شـــهریور 
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1400 قـــول مســـاعد داد.در ایـــن جلســـه همچنیـــن مقـــرر شـــد شـــرکت 
آب منطقـــه ای اســـتان تـــا دهـــه مبارکـــه فجـــر ســـال جـــاری نســـبت بـــه 
ـــر خـــط انتقـــال آب ســـد دوســـتی از  ـــل 40 کیلومت رفـــع نواقـــص و تحوی
روســـتای ســـنگر تـــا ســـرخس و بهـــره بـــرداری از یـــک چـــاه  حفـــر شـــده 

بـــه منظـــور ارتقـــاء کیفـــی آب شـــرب شهرســـتان اقـــدام کنـــد.

طرقبه شاندیز   

در  آب  مجـــاز  غیـــر  انشـــعابات  بـــه  رســـیدگی  شـــعبه 
شـــود مـــی  دایـــر  شـــاندیز  طرقبـــه  شهرســـتان 

ــا در خواســـت مدیـــر  ــاندیز بـ دادســـتان جدیـــد شهرســـتان طرقبـــه شـ
امـــور مبنـــی بـــر ایجـــاد شـــعبه رســـیدگی بـــه انشـــعابات غیـــر مجـــاز آب 
موافقـــت کرد.علـــی اصغرپاکـــروان  در دیـــدار بـــا دادســـتان  شهرســـتان 
بـــا اشـــاره بـــه چالـــش هـــای ناشـــی از انشـــعابات غیـــر مجـــاز آب خواســـتار 
برخـــورد قضایـــی بـــا متخلفـــان شد.دادســـتان جدیـــد طرقبـــه شـــاندیز 
هـــم برشناســـایی دقیـــق انشـــعابات غیرمجـــازو برخـــورد شـــدید قانونـــی 
بـــا خاطیـــان ومســـببان ایـــن پدیـــده ناهنجـــار اجتماعـــی تاکیدکرد.حســـن 
محمـــدزاده  ازتـــاش دســـتگاه قضـــا درراســـتای امنیـــت وعدالـــت 
را  عدالـــت  وگســـترش  شـــهروندان  جایـــگاه  حفـــظ  و  گفـــت  ســـخن 
برشناســـایی  عـــاوه  خواســـت  ازامورآبفـــا  دانســـت.وی  ضـــروری 
انشـــعابات غیرمجازوجریمـــه قانونـــی افـــراد خاطـــی  افـــرادی کـــه نســـبت 

بـــه واریزجریمـــه تعلـــل مـــی کننـــد را بـــه دادســـرا معرفـــی کننـــد.

روستای ازغد  به امورطرقبه شاندیز پیوست
ـــه مـــردم ومشـــترکین  باهـــدف افزایـــش ســـطح کیفـــی وکمـــی خدمـــات ب
ودرراســـتای یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب وفاضاب،روســـتای 
شد.درنشســـت  شـــاندیزملحق  امورآبفاطرقبـــه  بـــه  ازغـــد  زیبـــای 
اســـامی  شـــورای  بخشـــدارطرقبه،اعضای  باحضـــور  مشـــترکی 
امـــور قربانی-بخشـــدار  از کارشناســـان   ودهیارومدیروتنـــی چنـــد 
از  بخـــش  ایـــن  وانتظـــارات  روســـتایی  آب  افزود:باادغـــام  طرقبـــه 

داودی- اســـت.  شـــده  امورنیزمضاعـــف  محولـــه  ،وظایـــف  جامعـــه 
دهیارازغدنیزبااظهارخرســـندی ازطـــرح الحـــاق بـــه آبفاگفت:بطورقطـــع 
ـــه  ـــی وشـــوراوهمکاری آبفاکارهـــا ب تـــاش مـــی شـــود تابامســـاعدت اهال
نحواحســـن پیـــش رود.پاکروان-مدیرامورنیـــز وظیفـــه ورســـالت همـــه 
راخدمـــت بـــه مـــردم وپاســـخگویی بـــه آنـــان دانســـت واظهارامیـــدواری 
تحویـــل  درصورتجلســـه  مواردمطروحـــه  وقـــت  دراســـرع  کـــرد: 
دارای  ازغـــد  زیبـــای  روســـتای  قرارگیـــرد.  مدنظرطرفیـــن  گیـــری 
ــی باشـــدکه آب شـــرب اهالـــی  ــتراک مـ 200خانوارجمعیـــت و400اشـ

ازطریـــق چشـــمه،قنات وچـــاه تامیـــن مـــی شـــود.

ــرمایه گـــذاری300  ــرای سـ ــی بـ ــی بخـــش خصوصـ آمادگـ
میلیـــارد ریالـــی در پـــروژه فاضـــالب شـــهر طرقبـــه 

بخـــش خصوصـــی 300 میلیـــارد ریـــال دراجـــرای پـــروژه فاضـــاب شـــهر 
ییاقـــی طرقبـــه در خراســـان رضـــوی ســـرمایه گـــذاری مـــی کنـــد. مـــدل 
مالـــی ایـــن پـــروژه بیـــع متقابـــل بـــوده و آورده ســـرمایه گـــذار ازمحـــل 
فـــروش پســـاب در مـــدت معیـــن تســـویه خواهـــد شـــد.خبازی ســـرمایه 
گـــذار ایـــن پـــروژه در جلســـه ای بـــا حضـــور فرمانـــدار و مدیـــر امـــور آبفـــا 
طرقبـــه شـــاندیز اظهـــار داشـــت: ســـرمایه گـــذاری دربخـــش فاضـــاب 
ـــر مســـاعدت وهمفکـــری مســـئولین  ـــه صرفـــه نیســـت لیکـــن اگ مقـــرون ب

خصوصـــا فرمانـــداری وشـــهرداری فراهـــم باشـــد راه گشـــاخواهدبود.
وی هـــدف خـــود را از ســـرمایه گـــذاری در بخـــش فاضـــاب طرقبـــه ،  رفـــع 
مشـــکات زیســـت محیطـــی و کمـــک بـــه آبادانـــی ایـــن شـــهر عنـــوان کـــرد. 
سیدحســـن حســـینی  فرماندارشهرســـتان طرقبـــه نیـــز آمادگـــی همـــه 
جانبـــه خـــودرا درایـــن راســـتااعام کـــرد و در ادامـــه غامـــی رئیـــس شـــورای 
اســـامی طرقبـــه تاکیـــد کـــرد: شـــهرطرقبه توســـط دلســـوزان وعاقمنـــدان 
بومـــی ســـاخته مـــی شـــود و پیشـــرفت وآبادانـــی آن درگرواتحادوهمدلـــی 
اســـت .علـــی اصغـــر پاکـــروان مدیرامورآبفاطرقبـــه شـــاندیزهم برتـــاش 
وجدیـــت وهمـــکاری کامـــل دســـت انـــدرکاران شهرســـتان بـــا ســـرمایه 
گـــذار تاکیـــد کـــرد و گفـــت: ایـــن پـــروژه شـــامل اجـــرای تصفیـــه خانـــه لـــوکال 

مـــی باشـــد کـــه چنـــد محلـــه را تحـــت پوشـــش قرارمـــی دهـــد.

روســـتاهای شهرســـتان طرقبـــه شـــاندیز بـــا کمبـــود آب بـــه 
میـــزان 60 لیتـــر برثانیـــه مواجـــه انـــد

درجلســـه کارگـــروه امنیـــت غذایـــی طرقبـــه شـــاندیز،ازخدمات وفعالیـــت 
هـــای امـــورآب وفاضـــاب ایـــن شهرســـتان قدردانـــی بعمـــل آمد.درایـــن 
جلســـه مدیرامـــور بااشـــاره بـــه اینکـــه درحـــال حاضردربحـــث کمـــی وکیفـــی 
آب شـــرب شـــهروندان مشـــکلی نداریـــم گفت:درحـــوزه تامین آب شـــرب 
شـــهری درنقطـــه ســـربه ســـرودرمناطق روســـتایی باکمبود60لیتربرثانیـــه 
ــرا تعـــداد معـــدودی  ــتیم .علـــی اصغرپاکـــروان افزود:اخیـ مواجـــه هسـ
ازســـاکنین منطقـــه حصاربـــادرج مطالبـــی درخصـــوص عـــدم کیفیـــت آب 
درحصار،ســـعی درتشـــویش اذهـــان عمومـــی دارندکـــه بنـــده باتفـــاق 
چندازمســـئولین  وتنـــی  بهداشت،دادســـتان  فرماندار،مدیرشـــبکه 
بکـــرات ازمحلـــه حصاربازدیـــد کـــرده کـــه خوشـــبختانه در ایـــن بازدیدهـــا 
موردخاصـــی مشـــاهده نشـــد وکیفیـــت آب نیزبـــه تائیـــداداره بهداشـــت 
مشـــکل  تاهرگونـــه  خواســـت  ازشـــهروندان  اســـت.وی  نیزرســـیده 
کمـــی وکیفـــی ویااتفـــاق درخطـــوط اصلـــی وفرعـــی آب راازطریـــق تلفـــن 
ــود. سیدحســـن  ــرع وقـــت اقـــدام شـ ــد تادراسـ امداد122اطـــاع دهنـ
حسینی-فرماندارشهرســـتان طرقبـــه شاندیزومدیرشـــبکه بهداشـــت 

۲8



13
99

ه 
ما

ی 
 د

،1
63

ره 
ـــا

مـ
ش

ودرمـــان شهرســـتان نیـــز ضمـــن تائیدکیفیـــت آب شهرســـتان،ازنفش 
مـــردم  شهرســـتان قدردانـــی  بـــه  اموردرخدمـــت رســـانی  وجایـــگاه 
طـــرح یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای  بـــه  آبفـــا راباتوجـــه  ورســـالت 
وبـــرای  عنـــوان  مردم،خطیروســـنگین  ونیزســـقایی  وفاضـــاب  آب 

ــد.   ــربلندی کردنـ ــورآرزوی موفقیـــت وسـ ــه امـ مدیرومجموعـ

فریمان   

ـــفید  ـــهر س ـــش آب  ش ـــای بخ ـــرح ه ـــاره ط ـــر در ب ـــادل نظ تب
ـــنگ   س

مدیـــر امـــور فریمـــان در نشســـت بـــا اعضـــای شـــورای اســـامی و شـــهردار 
شـــهر سفیدســـنگ بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر در خصـــوص طـــرح هـــا و 
اقدامـــات ایـــن امـــور در حـــوزه آب و فاضـــاب پرداخت.موســـی رضایـــی  
در گزارشـــی عملکـــرد امـــو را تشـــریح و توضیحاتـــی را دربـــاره پـــروژه 
اصـــاح شـــبکه فرســـوده شـــهر سفیدســـنگ ارائـــه داد.وهمچنیـــن در 
خصـــوص تبصـــره 3 و مـــاده 7 گفتگـــو  و نظـــر موافـــق شـــورای اســـامی 
جلـــب شـــد درادامـــه حاضریـــن بـــه بررســـی راهکارهـــای عملـــی بـــرای 

رفـــع مشـــکات بخـــش آب و فاضـــاب شـــهرپرداختند.

بازدید رییس  آبفا سفید سنگ  از منطقه زلزله زده 

رئیـــس اداره آبفـــا ســـفید ســـنگ بـــه همـــراه کارشناســـان کنتـــرل کیفـــی 
و انـــرژی از منطقـــه زلزلـــه زده روســـتاهای الغـــور و دو قلعـــه براشـــک 
ــات و  ــور تاسیسـ ــوی پـ ــیدمرتضی موسـ ــه سـ ــه گفتـ ــد. بـ ــد کردنـ بازدیـ
شـــبکه هـــای آبرســـانی و منابـــع تولیـــد در ایـــن حادثـــه طبیعـــی خســـارت 
ندیـــده و تنهـــا دو دســـتگاه کلـــرزن دچـــار نقـــص شـــده بـــود کـــه توســـط 
کارشناســـان مربوطـــه مرتفـــع شـــد.به گفتـــه وی در ایـــن منطقـــه هیـــچ 

گونـــه  قطعـــی آب یـــا خرابـــی در شـــبکه مشـــاهده نشـــد.

برگـــزاری جلســـه عملکـــرد وصـــول مطالبـــات آبفـــا فریمـــان 
در شـــهر قلنـــدر آبـــاد 

جلســـه عملکـــرد وصـــول مطالبـــات آبفـــا فریمـــان در شـــهر قلنـــدر آبـــاد 
ـــدادی از اشـــتراک  ـــد از تع ـــن بازدی ـــن جلســـه ضم تشـــکیل شـــد. در ای
هـــای پـــر مصـــرف و صنعتـــی ، راهکارهـــای وصـــول مطالبـــات بـــا حضـــور 

پیمانـــکار و مســـئول تشـــخیص امـــور مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت.

فیروزه   

رفـــع دوازدهمیـــن اتفـــاق خـــط انتقـــال روســـتای شـــوراب 
شهرســـتان فیـــروزه در 6 مـــاه گذشـــته

در پـــی ترکیدگـــی خـــط انتقـــال آب از مخـــزن  قـــره بـــاغ بـــه روســـتای 

شـــوراب از توابـــع شهرســـتان فیـــروزه و قطـــع آب  400 مشـــترک 
، اکیـــپ اتفاقـــات بـــه محـــل اعـــزام و در کمتریـــن زمـــان ممکـــن و تـــا 
ــایان ذکراســـت لولـــه  پاســـی از شـــب اقـــدام بـــه رفـــع اتفـــاق  کرد.شـ
ــوراب  ــتای شـ ــه روسـ ــرب بـ ــال آب شـ ــط انتقـ ــیر خـ ــه در مسـ ــکار رفتـ بـ
دارای عمـــر بـــاال و فرســـودگی مـــی باشـــد بـــه طـــوری کـــه در شـــش مـــاه 
گذشـــته  باعـــث وقـــوع  12 مورداتفـــاق شـــده کـــه نگهـــداری ومرمـــت 

ــد. ــی باشـ ــاد مـ ــه و وقـــت زیـ ــرف هزینـ ــتلزم صـ آن مسـ

ـــز  ـــن کاری ـــتای ره ـــوده روس ـــع فرس ـــبکه توزی ـــض ش تعوی
شهرســـتان فیـــروزه

در راســـتای کاهـــش هـــدر رفـــت آب و هزینـــه هـــای رفـــع اتفـــاق 200 
متـــر از لولـــه فرســـوده شـــبکه توزیـــع روســـتای رهـــن کاریـــز از توابـــع 
در  شـــده  نصـــب  خـــودکار  شـــیر  .همچنیـــن  شـــد  تعویـــض  فیـــروزه 
خروجـــی چـــاه مجتمـــع امـــام حســـین )ع( شهرســـتان در محـــل تعمیـــر و 

مجـــددا در مـــدار قـــرار گرفـــت.

بهبـــود وضعیـــت آب شـــرب 47 روســـتا در شهرســـتان 
فیـــروزه بـــا مهندســـی مجـــدد 

ــا  ــوی  بـ ــان رضـ ــاب خراسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ ــر عامـ ــه مدیـ ــه گفتـ بـ
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فیـــروزه  روســـتای  ازبیـــن 80  داخلـــی  توانمندی هـــای  از  اســـتفاده 
بهبـــود  مجـــدد  مهندســـی  بـــا  روســـتا   47 شـــرب  آب   وضعیـــت 

یافت.
 ســـید ابراهیـــم علـــوی در جلســـه شـــورای اداری شهرســـتان فیـــروزه 
افـــزود: تـــاش بـــر ایـــن اســـت تـــا پیـــش از تابســـتان آینـــده  پـــروژه هـــای 
ـــن منظـــور از محـــل  ـــی شـــود و بدی تامیـــن آب روســـتاهای اســـتان اجرای

مـــاده 56 حـــدود ســـه هزارمیلیـــارد ریـــال اختصـــاص می یابـــد.
درجلسه ای با فرمانداری فیروزه مطرح شد:

ــانی  ــرای آب رسـ ــال بـ ــارد ریـ ــتان 150 میلیـ ــران اسـ خیـ
کمـــک کردنـــد

علـــوی ادامـــه داد: امســـال خیـــران 150 میلیـــارد ریـــال بـــه طرح هـــای 
آب رســـانی اســـتان کمـــک کرده انـــد و در شـــش شهرســـتان اســـتان 
آبـــاد، درگـــز و قوچـــان طرح هـــای  ماننـــد خـــواف، تربت جـــام، صالـــح 
آبرســـانی بـــا کمـــک خیـــران در حـــال اجراســـت و در ســـایر شـــهرها بایـــد 

ایـــن ظرفیـــت فعـــال شـــود.
ـــا امـــام   وی گفـــت: امســـال در شهرســـتان خوشـــاب طـــی تفاهم نامـــه ای ب
جمعـــه ایـــن شهرســـتان از محـــل وجوهـــات شـــرعی 10 میلیـــارد ریـــال و 
بـــه همیـــن میـــزان هـــم از محـــل منابـــع دولتـــی بـــرای اجـــرای طرح هـــای 
آب رســـانی در نظـــر گرفتـــه شـــد.علوی گفـــت: بیـــش از 50 درصـــد از 
30 هـــزار کیلومتـــر شـــبکه آب اســـتان بیـــش از 20 ســـال قدمـــت دارد 
و بـــرای هـــر کیلومتـــر اصـــاح شـــبکه 10 میلیـــارد ریـــال مـــورد نیـــاز 

اســـت.
فرمانـــدار فیـــروزه هـــم گفـــت: طـــی یـــک ســـال گذشـــته در حـــوزه آب  
و فاضـــاب فیـــروزه اقدامـــات ارزشـــمندی انجـــام شـــده و مشـــکل 
ــزی  ــا برنامه ریـ ــد بـ ــد و بایـ ــل شـ ــروزه حـ ــی فیـ ــور جنوبـ ــن آب محـ تامیـ
ــری  ــروزه جلوگیـ ــه فیـ ــار بـ ــد بـ ــانی از سـ ــرح آبرسـ از طوالنـــی شـــدن طـ
شـــود.ابوالفضل حکیم پـــور افـــزود: 66 روســـتا بـــاالی 20 خانـــوار در 
ایـــن شهرســـتان وجـــود دارد کـــه بـــا آبرســـانی بـــه روســـتای کاتـــه زینـــل 
شـــاخص برخـــورداری ایـــن روســـتاها از آب ُشـــرب بـــه 100 درصـــد 
رســـید .مرکـــز شهرســـتان 42 هـــزار نفـــری فیـــروزه در 162 کیلومتـــری 

غـــرب مشـــهد واقـــع اســـت.

قوچان   

الیروبی قنات روستای کهنه فرود قوچان
 مدیـــر امـــور آبفـــا قوچـــان گفـــت:در پـــی ریـــزش دیـــواره قنـــات روســـتای 
کهنـــه فـــرود قوچـــان بـــه علـــت بـــارش هـــای اخیـــر و کاهـــش دبـــی آب ایـــن 
روســـتا عملیـــات الیروبـــی وترمیـــم قنـــات در دســـتور کار قـــرار گرفـــت. 
جـــواد ســـعادتی اظهـــار امیـــدواری کـــرد: بـــا اتمـــام ایـــن عملیـــات مشـــکل 
آب شـــرب  467 خانـــوار و هـــزارو671 نفـــر جمعیـــت ســـاکن ایـــن روســـتا 

بطـــور کامـــل بـــر طـــرف شـــود.

کاشمر   

آغـــاز پـــالک گـــذاری بیـــش از ۲0 هـــزار مشـــترک آب 
روســـتایی  در شهرســـتان کاشـــمر

مســـئول قســـمت مشـــترکین امـــور کاشـــمر گفـــت : بـــه منظـــور نظـــم 
بخشـــیدن ، ســـهولت و دقـــت در انجـــام خدمـــات مشـــترکین بویـــژه در 
ــایی  ــن شناسـ ــا و همچنیـ ــوض آب بهـ ــع قبـ ــور و توریـ ــت کنتـ ــر قرائـ امـ
اماکـــن فاقـــد اشـــتراک آب ، عملیـــات تهیـــه و نصـــب پـــاک اشـــتراک آب 
بـــرای 28 روســـتای ایـــن شهرســـتان بـــا بیـــش از 20 هـــزار اشـــتراک 
آغـــاز شـــد .علـــی حســـندخت گفـــت : عملیـــات کـــد اشـــتراک و پـــاک 
ــه  ــن آب و برنامـ ــع تامیـ ــه جامـ ــه برنامـ ــکان  تهیـ ــترکین امـ ــذاری مشـ گـ
ریـــزی راهبـــردی و تدویـــن برنامـــه هـــای بلنـــد مـــدت ، میـــان مـــدت و 

کوتـــاه مـــدت را فراهـــم مـــی کنـــد.

موفقیت امور کاشمر دروصول مطالبات
رئیـــس قســـمت مشـــترکین امـــور کاشـــمر گفـــت : جلســـه کارگـــروه 
خدمـــات مشـــترکین جهـــت بررســـی وضعیـــت موجـــود وپـــی بـــردن بـــه 
ــور  ــان کنتـ ــترکین ،  قاریـ ــوزه مشـ ــکات حـ ــوت و مشـ ــف و قـ ــاط ضعـ نقـ

و قراردادهـــای مرتبـــط برگـــزار شـــد . علـــی حســـندخت افـــزود: امـــور 
ـــال فـــروش خالـــص  ـــارد ری ـــر 121 میلی ـــغ ب کاشـــمر از ابتـــدای ســـال بال
در بخـــش جـــاری داشـــته کـــه تاکنـــون بالـــغ بـــر 82 میلیـــارد ریـــال وصـــول 
ـــه  ـــوط ب ـــر فضـــای ســـبز و اماکـــن شـــهرداری مرب ـــا تهات شـــده اســـت کـــه ب
ســـال 1398 و نـــه ماهـــه ســـال 1399 درصـــد وصولـــی بـــه باالتـــر از 
متوســـط اســـتانی خواهـــد رســـید .وی خاطـــر نشـــان کـــرد : بـــا احتســـاب 
رقـــم کل، هـــدف فـــروش ســـال 1399 محقـــق شـــده اســـت و فـــروش 
دوره 996 مـــازاد بـــر هـــدف تعییـــن شـــده خواهـــد بـــود  و بـــا توجـــه 
بـــه اینکـــه هـــدف وصـــول نســـبت بـــه ســـال گذشـــته 18درصـــد رشـــد 
ــا پیمانـــکار  ــا تدابیـــر الزم و عقـــد قـــرارداد جدیـــد بـ ــلما بـ داشـــته مسـ

وصـــول بـــه هـــدف تعییـــن شـــده خواهیـــم رســـید.

طـــرح حمایـــت همـــکاران امـــور کاشـــمر از فرزنـــدان بـــی 
سرپرســـت و بدسرپرســـت 

امـــام جماعـــت امـــور کاشـــمر گفـــت : طـــرح حمایـــت از فرزنـــدان بـــی 
سرپرســـت ) یتیـــم ( و بـــد سرپرســـت ) محســـنین ( بـــا همـــکاری کمیتـــه 
ــور  ــکاران امـ ــوب همـ ــتقبال خـ ــا اسـ ــمر بـ ــی ره کاشـ ــام خمینـ ــداد امـ امـ

اجرایـــی شـــد . 
حجـــت االســـام برهانـــی افـــزود :  18 نفـــر از همـــکاران امـــور کاشـــمر  
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18 یتیـــم و بـــد سرپرســـت  را مـــورد حمایـــت مالـــی بصـــورت ماهیانـــه 
ــا اهـــداء  ــتان بـ قـــرار دادنـــد. در همیـــن رابطـــه کمیتـــه امـــداد شهرسـ

لـــوح از مدیـــر و همـــکاران امـــور تقدیـــر کـــرد.

گناباد   

بهـــره بـــرداری از 4 جایـــگاه برداشـــت آب شـــرب خیـــر ســـاز 
درگناباد

فرمانـــدار گنابـــاد گفـــت: تاکنـــون بیـــش از50 میلیـــارد ریـــال بـــرای 
ــده اســـت.حامد  ــه شـ ــتان هزینـ ــرب درایـــن شهرسـ ــازی آب شـ جداسـ
ــر  ــرب خیـ ــت آب شـ ــگاه برداشـ ــار جایـ ــاح چهـ ــم افتتـ ــی در مراسـ قربانـ
بـــا هـــدف اســـتفاده بهینـــه از آب شـــرب  ســـاز افزود:ایـــن اقـــدام 

دردســـتور کار قـــرار گرفتـــه اســـت.
وی ضمـــن تقدیـــر ازخیریـــن وامـــورآب وفاضـــاب گنابـــاد در تامیـــن آب 
شـــرب شـــهروندان اظهـــار داشـــت: ایجـــاد جایـــگاه هـــای برداشـــت آب 
ـــر  ـــر عامـــل در شهرســـتان دارد.مدی ـــد غی نقـــش مهمـــی  دربحـــث پدافن
امـــورآب وفاضـــاب گنابـــاد هـــم گفـــت  15 جایـــگاه درگنابـــاد ، 6 جایـــگاه 
درکاخـــک و10 جایـــگاه درشـــهربیدخت توســـط خیریـــن درقالـــب نـــذر 
آب ســـاخته خواهـــد شـــد.وی همچنیـــن بـــا بیـــان اینکـــه شـــش جایـــگاه 
نیـــز ازمحـــل اعتبـــارات اســـتانی درشـــهرکاخک ایجـــاد مـــی شـــود افـــزود: 
ـــاد ســـاخته ویابازســـازی  تاکنـــون 9 جایـــگاه توســـط خیریـــن درشـــهر گناب
شـــده اســـت.وی اعـــام کـــرد: بـــرای ســـاخت ایـــن چهارجایـــگاه دومیلیـــارد 

و100 میلیـــون ریـــال هزینـــه شـــده اســـت.
مدیـــر امـــورآب وفاضـــاب گنابـــاد هـــم درجلســـه ویدئوکنفرانـــس بـــا 
مدیـــر عامـــل شـــرکت آبفـــا خراســـان رضـــوی از اجـــرای ســـه هـــزارو 
100مترخـــط انتقـــال آب در شـــهر کاخـــک خبـــرداد و ایـــن اقـــدام را در 
ــورای  ــس شـ ــهراعام کرد.رئیـ ــن شـ ــن آب ایـ ــداری تامیـ ــتای  پایـ راسـ
اســـامی شـــهرکاخک نیـــز ضمـــن تقدیـــر از اقدامـــات شـــرکت وامـــورآب 
وفاضـــاب درایـــن شـــهر خواســـتار خریـــد آب مـــازاد قنـــوات کاخـــک 

درراســـتای کیفـــی ســـازی آب شـــرب ایـــن شـــهر شـــد.
حجـــت االســـام مقیمیـــان بااشـــاره بـــه مخـــازن بااســـتفاده درشـــهر 

کاخـــک  شـــهرداری  بـــه  مخـــازن  ایـــن  واگـــذاری  خواســـتار  کاخـــک 
شـــد.مدیرعامل شـــرکت آب وفاضـــاب خراســـان رضـــوی هـــم گفـــت: 
کیفیـــت آب شـــرب شـــهر کاخـــک ازلحـــاظ بهداشـــتی مشـــکلی نـــدارد 
ــط  ــزار و500 مترخـ ــرای هـ ــه اجـ ــاز بـ ــوات نیـ ــال آب قنـ ــد و انتقـ و خریـ
ــئولین  ــری تمامـــی مسـ ــکاری وپیگیـ ــه همـ ــات دارد کـ ــال وتاسیسـ انتقـ
شهرســـتان را مـــی طلبدومخـــازن تـــا رفـــع موانـــع قانونـــی واگـــذاری 
بـــرای بهـــره بـــرداری و جداســـازی فضـــای ســـبز دراختیارشـــهرداری 

قرارمـــی گیـــرد. 

تقدیر ازخیرین نذر آب درگناباد
شـــرب  آب  برداشـــت  هـــای  ازجایـــگاه  بـــرداری  بهـــره  درمراســـم 
جایـــگاه  ایـــن  درســـاخت  کـــه  خیـــر  چهـــار  از  آب  نـــذر  درقالـــب  کـــه 
هـــا مشـــارکت داشـــته انـــد بااهـــدا لـــوح از طـــرف فرمانـــدار گنابـــاد 
تقدیروازپیمانـــکاران ومجریـــان ایـــن پـــروژه هـــم قدردانـــی بعمـــل 

آمـــد.

مخـــزن 10هـــزار شـــهر گنابـــاد وارد مرحلـــه آبگیـــری 
آزمایشـــی شـــد

حجـــت االســـام صادقـــی نســـب امـــام جمعـــه ،قربانـــی فرمانـــدار و 
خاکســـتانی  رئیـــس دفتـــر نماینـــده ازمراحـــل پایانـــی ســـاخت مخـــزن ده 

ــد. ــد کردنـ ــاد بازدیـ ــی گنابـ ــر مکعبـ هزارمتـ
درایـــن دیـــدار حجـــت االســـام صادقـــی نســـب باتشـــکر از اقدامـــات 
خـــوب وشایســـته آب وفاضـــاب درســـطح شهرســـتان گنابـــاد ، احـــداث 
مخـــزن واحـــداث جایـــگاه هـــای برداشـــت را ازاقدامـــات بســـیار مهـــم 
درشـــهر گنابـــاد بیـــان کـــرد . فرماندارگنابـــاد هـــم بااشـــاره بـــه اینکـــه 
ســـاخت مخـــزن مـــی توانـــد یـــه عنـــوان یـــک پـــروژه مهـــم دربحـــث پدافنـــد 
ــل  ــوادث عمـ ــروز حـ ــورت بـ ــهروندان درصـ ــن آب شـ ــل وتامیـ ــر عامـ غیـ
کنـــد ، ازپیمانـــکار خواســـت هرچـــه ســـریع تـــر ایـــن مخـــزن راآمـــاده 
ــرفت  ــش از95 درصدپیشـ ــا بیـ ــروژه بـ ــن پـ ــد. ایـ ــرداری نمایـ ــره بـ بهـ

فیزیکـــی درمرحلـــه آبگیـــری آزمایشـــی  قـــرار دارد.
مدیر امور آب و فاضاب گناباد اعام کرد:

هـــای  جایـــگاه  ایجـــاد  اهـــداف  از  غیرعامـــل  پدافنـــد 
گنابـــاد شهرســـتان  در  شـــرب  آب  برداشـــت 

ــاد و  ــرای ایجـ ــروژه دردســـت اجـ ــاد پـ ــور آب و فاضـــاب گنابـ ــر امـ مدیـ
توســـعه جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــرب در ایـــن شهرســـتان را در 

راســـتای اقدامـــات و اهـــداف پدافنـــد غیرعامـــل اعـــام کـــرد.
خـــط  در  مشـــکل  بـــروز  صـــورت  در  افـــزود:  نیـــا  حیـــدری  هـــادی 
120کیلومتـــر آبرســـانی بـــه شـــهرگناباد و قطـــع احتمالـــی آب ، ایـــن 
پـــروژه بـــه عنـــوان شـــبکه جایگزیـــن،آب شـــرب مـــورد نیـــاز شـــهروندان 
را تامیـــن خواهـــد کـــرد.وی عامـــل دیگـــر اجـــرای ایـــن پـــروژه را تحویـــل 
کـــرد و اظهـــار داشـــت:  بیـــان  بـــه مشـــترکان  تـــر  آب شـــرب کیفـــی 
تاکنـــون 10جایـــگاه در گنابـــاد و دو جایـــگاه در کاخـــک بـــه بهـــره بـــرداری 
رســـیده اســـت و کار جانمایـــی 10جایـــگاه در شـــهر بیدخـــت دردســـت 
اقـــدام قـــرار دارد.بـــه گفتـــه حیـــدری نیـــا 5 جایـــگاه دیگردرگنابـــاد 
ــال احـــداث اســـت.وی از صـــرف  و شـــش جایـــگاه نیـــز در کاخـــک درحـ
بـــا  کـــه  پـــروژه خبـــرداد  ایـــن  اعتبـــار دراجـــرای  50میلیـــارد ریـــال 
مشـــارکت فرمانـــداری، شـــهرداری ، شـــورای اســـامی و اداره اوقـــاف 
و خیریـــه شهرســـتان عملیاتـــی شـــده اســـت.وی خاطـــر نشـــان کـــرد: آب 
ــک  ــت از یـ ــاد و بیدخـ ــت آب در گنابـ ــای برداشـ ــگاه هـ ــاز جایـ ــورد نیـ مـ
حلقـــه چـــاه و شـــهر کاخـــک هـــم از یـــک حلقـــه چـــاه تامیـــن مـــی شـــود. وی 
همچنیـــن یادآورشـــد: افـــراد خیـــر نیـــز در قالـــب نـــذر آب چهـــار میلیـــارد 

ــد. ــرده انـ ــارکت کـ ــتان مشـ ــال در بخـــش آب شـــرب شهرسـ ریـ

گلبهار   

قـــول فرمانـــدار شهرســـتان گلبهـــار بـــرای رفع چالـــش های 
بخش آب

ــرد. ــو کـ ــدار و گفتگـ ــار دیـ ــتان گلبهـ ــدار شهرسـ ــا فرمانـ ــور بـ ــر امـ مدیـ
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بـــا توجـــه بـــه ارتقـــاء شـــهر گلبهـــار بـــه شهرســـتان ، دونـــده بـــه عنـــوان 
سرپرســـت فرمانـــداری گلبهـــار منصـــوب شـــد. در ایـــن دیـــدار کـــه در 
ـــور  ـــر ام ـــی محمـــدی  مدی ـــزار شـــد مصطف ـــار برگ ـــداری گلبه محـــل فرمان
ـــه اعتبـــارات مـــورد نیـــاز بـــرای رفـــع چالـــش هـــای موجـــود اشـــاره کـــرد  ب

و خواســـتار توجـــه ویـــژه بـــه حـــوزه آب شـــد. 
بـــه کاهـــش اعتبـــارات در ســـال هـــای اخیـــر  دونـــده نیزبـــا اشـــاره 
خواســـتار مدیریـــت صحیـــح درحـــوزه هـــای مربوطـــه شـــد و در خصـــوص 

تخصیـــص اعتبـــارات قـــول همـــکاری و مســـاعدت داد.

ـــال در پـــروژه هـــای آب و  ـــارد ری شـــرکت عمـــران 50میلی
فاضـــالب گلبهـــار ســـرمایه گـــذاری مـــی کنـــد

جلســـه مشـــترک معاونیـــن شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان خراســـان 
برگـــزار  گلبهـــار  شـــهر  عمـــران  شـــرکت  مســـئولین  و   رضـــوی 

شد. 
ــه ارائـــه  ــرر شـــد شـــرکت آب و فاضـــاب نســـبت بـ ــه مقـ درایـــن جلسـ
ــدام و  ــده در بخـــش آب و فاضـــاب اقـ ــرا شـ ــای اجـ ــروژه هـ ازبیلـــت پـ
شـــرکت عمـــران نیـــز مبلـــغ 50 میلیـــارد ریـــال در پـــروژه هـــای آبرســـانی 
ــی  ــت اعامـ ــق اولویـ ــار طبـ ــهر گلبهـ ــاب شـ ــال فاضـ ــط انتقـ ــل خـ و تکمیـ

امـــور آب و فاضـــاب گلبهـــار ســـرمایه گـــذاری کنـــد .

تاکیـــد مدیـــر امـــور گلبهـــار بـــر مشـــارکت مـــردم دررفـــع 
مشـــکالت آبـــی روســـتاها 

جلســـات مدیـــر امورآبفـــا  بـــا دهیـــاران روســـتاهای شهرســـتان گلبهـــار برگزار 
ـــا حضـــور مســـولین  ـــور و ب ـــه جـــاری در محـــل ام شـــد.این جلســـات طـــی هفت
قســـمت هـــا بـــا دهیـــاران روســـتاهای خیرآبـــاد، پوشـــان، طویـــل، چنـــار، 
حســـین آبـــاد گوشـــه، کاهـــو، شـــیرین، ســـلوگرد، محســـن آبـــاد، ســـیدآباد 
ـــن جلســـات مســـائل و مشـــکات روســـتاها  ـــاد برگـــزار شـــد.در ای ـــی آب و خان
مـــورد بررســـی و تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت و محمـــدی مدیـــر امـــور بـــر لـــزوم 

مشـــارکت مـــردم و دهیـــاران در حـــل مســـائل مربوطـــه تاکیـــد کـــرد.

مه والت   

نصب دستگاه های کنترل کیفیت توسط امور مه والت

مســـئول کنتـــرل و کیفیـــت امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان مـــه والت از 
ــاز  ــام ، در مجتمـــع فـ نصـــب و راه انـــدازی دســـتگاه الکترولیـــز نمـــک طعـ
ــتگاه   ــن دسـ ــریفیان افزود:ایـ ــر داد.شـ ــتان  خبـ ــن شهرسـ ــتان ایـ 2گلسـ
در راســـتای تامیـــن آب شـــرب بـــا کیفیـــت و مطلـــوب روســـتاهای )دوغ 
آباد،مهنه،خیـــر آباد،حســـن آباد،نصـــر آبـــاد، چهلســـر(با 4هـــزارو 478 
مشـــترک نصـــب و راه انـــدازی و سیســـتم کلرزنـــی گازی از مـــدار خـــارج 
شـــد.به گفتـــه وی همچنیـــن دســـتگاه کلـــر ســـنج آنایـــن در شـــبکه توزیـــع 

آب شـــهر شـــادمهر نصـــب و راه انـــدازی شـــده کـــه از قابلیـــت ارســـال لحظـــه 
ای  پیامـــک برخـــوردار اســـت.

دولت آباد   

بررسی وضعیت آب شرب شهر دولت آباد 

 در جلســـه ای بـــا حضـــور مدیـــر امـــور، شـــهردارو اعضـــای شـــورای اســـامی 
شـــهر دولـــت آبـــاد کـــه در محـــل اتـــاق جلســـات شـــهرداری برگـــزار شـــد 
وضعیـــت تأمیـــن و نحـــوه توزیع آب شـــرب شـــهر تشـــریح و بررســـی شـــد.در 
ایـــن نشســـت همچنیـــن راه هـــای ارائـــه خدمـــات در مناطـــق توســـعه یافتـــه 

شـــهرمورد بحـــث و تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت.

سلطان آباد   

ــرب  ــد آب شـ ــال جدیـ ــط انتقـ ــال خـ ــات اتصـ ــام عملیـ اتمـ
ــاد  ــلطان آبـ شـــهر سـ

ـــا اتمـــام عملیـــات تعمیـــر و اتصـــال شـــبکه جدیـــد خـــط انتقـــال آب شـــرب  ب
-GRP ـــاد بـــه خـــط انتقـــال قدیـــم  بطـــول 250 متـــر لولـــه شـــهر ســـلطان آب
300  بخشـــی از شـــبکه جدیـــد وخـــط انتقـــال ، بـــا تـــاش کارشناســـان  حـــوزه 

بهـــره بـــرداری  و عوامـــل اجرایـــی ایـــن شهرســـتان وارد مـــدار شـــد.

3۲
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فقط تیتر
  کارگروه ایمنی آب شرکت آبفای تربت حیدریه برگزار شد

  صورت های مالی و عملکرد 12 ماهه سال 98آبفا تربت حیدریه تصویب شد

 برگزاری جلسه طرح و برنامه روابط عمومی ها در آبفا تربت حیدریه

  مخازن آب شرب روستای کوه سخت بخش سر والیت نیشابور  شتشو شد 

 سیلند رهای گاز کلر ار تاسیسات بخش سر والیت نیشابور  جمع آوری شد 

 بازسازی مخزن هوایی مجتمع قاسمی بخش میان جلگه نیشابور انجام شد

  ساختمان شماره دوآبفا سبزوار به نام شهید سلیمانی مزین شد

  بررسی مشکات کوی گلستان با حضور مدیر عامل آبفا سبزوار

 نصب مجدد پمپ چاه روستای جلفان شهرستان درگز

  رفع اتفاق خط 200آزبست شهر لطف آباد در گز در سرمای زیر صفر

  تاکید بر تصویب ماده هفت در نیل شهر تربت جام   

  تعمیرشیر صافی دو سر فانچ T شکل ورودی مخزن ده هزار متر مکعبی شهر تربت جام   

  جذب مشارکت های مردمی در بخش اصاح و توسعه شبکه های آب شهر تربت جام

  برگزاری دوره آموزشی بکارگیری اصول ایمنی در حفاری و گود برداری در امور تربت جام   

ــام  ــت جـ ــتان تربـ ــام شهرسـ ــن جـ ــش پاییـ ــه بخـ ــهید گل اللـ ــع شـ ــن آب مجتمـ ــع تامیـ ــت منابـ   وضعیـ

بررســـی شـــد  

  21 هزار مورد کلرسنجی از منابع آب شرب شهرستان گناباد در 9 ماه انجام شد

  تقدیر کمیته امداد امام خراسان رضوی ازامور کاشمر   

  آغاز پاک گذاری بیش از 20 هزار مشترک آب روستایی در شهرستان 

  جی آی اس و وب جی آی اس در امور کاشمر راه اندازی شد

  برگزاری دوره آموزشی ایمنی در گود برداری در امور فریمان   

  راه اندازی دستگاه کلریناتور سلونوئیدی در مخزن 1000 مترمکعبی فرهادگرد

  تعویض پمپ در ایستگاه پمپاژ روستای کاته خوش، فریمان   

  220 متر از شبکه توزیع روستای سنگ بست اصاح شد

  برگزاری انتخابات نماینده کارگری در آبفای رشتخوار   

  رفع اتفاق لوله 200آزبست شهر جنگل

  موضوع حفرچاه جدید در شهر جنگل در دست بررسی است

  دوحلقه چاه در روستاهای شهرستان گلبهار ویدئومتری شد  

  نصب جدار برای چاه روستای چنار توسط امور گلبهار   

  دو حلقه چاه روستایی در امور گلبهار مهندسی مجدد شد

  تشکیل کمیته انشعابات غیر متعارف در امور گلبهار

  بازدید از منازل احداثی بر روی لوله های شبکه توزیع آب شرب شهر مشکان   

  الکترو پمپ چاه آب شرب الغدیر خوشاب تحویل کار گاه شد

  بررسی مشکات تامین آب شرب روستاهای شهرستان خوشاب   

  آزمایش پمپاژ چاه آب شرب شماره 2 شهر سلطان آباد   

  راه های رفع موانع آبرسانی به شهر سلطان آباد بررسی شد 

  بررسی مشکات تامین آب شرب روستاهای شهرستان خوشاب 

  نماینده کارگران آبفای شهرستان خوشاب انتخاب شد  
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چرا باید میز کار خود را تمیز نگه داریم؟
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اغلـــب مـــا ممکـــن اســـت بـــه علـــت شـــغلی کـــه 
داریـــم روزانـــه ســـاعت های زیـــادی را پشـــت 
یـــک  عنـــوان  بـــه  هـــم  مـــن  بگذرانیـــم.  میـــز 
شـــخص کـــه زندگـــی  حرفـــه ای ام در گـــرو کار 
کـــردن بـــا رایانـــه اســـت، از ایـــن قائـــده مســـتثنی 
ـــوان  ـــه عن ـــاد دارم، ب ـــه ی نیســـتم. از روزی کـــه ب
یـــک شـــخص کمال گـــرا، عاقـــه عجیبـــی نســـبت 
بـــه نظـــم در مـــن مـــوج میزنـــد. وقتـــی قـــرار 
اســـت پشـــت میـــزم بنشـــینم و شـــروع بـــه کار 
کنـــم، اگـــر در روز قبـــل میـــز خـــود را مرتـــب 
ــا چنـــد دقیقـــه ابتدایـــی را  نکـــرده باشـــم، حتمـ
بـــه مرتـــب کـــردن وســـایل روی میـــز میگذرانـــم. 
ــه ام را  ــکتاپ رایانـ ــه دسـ ــی صفحـ ــا حتـ ــه بسـ چـ
هـــم شـــروع بـــه مرتـــب کـــردن کنـــم، انـــگار کـــه 
اگـــر هرچیـــز در ســـر جـــای خـــوش قـــرار نداشـــته 
باشـــد، نمیتوانـــم کارم را شـــروع کنـــم. امـــا ایـــن 
عاقـــه عجیـــب و افراطـــی، بـــه طـــور ناخـــود آگاه 
بـــرای مـــن هدیـــه ای بـــه همـــراه داشـــته اســـت 
کـــه معتقـــدم بـــرای هـــر شـــخص پشـــت میـــز 
نشـــینی واجـــب اســـت. بـــه گفتـــی اکثـــر افـــرادی 
کـــه در حرفـــه خـــود موفـــق هســـتند، یـــک میـــز 
ــام  مرتـــب، بهتریـــن محیـــط ممکـــن را بـــرای انجـ

کار هـــای روزانـــه فراهـــم مـــی کنـــد.
ـــه ای  ـــده حرف ـــان دهن ـــب، نش ـــز کار مرت ـــک می ی

ـــت ـــودن شماس ب
ــد در  ــه میدهیـ ــما ترجیـ ــه شـ ــد کـ ــی نمیکنـ فرقـ
پیـــش خودتـــان، همکارتـــان، رئیـــس و یـــا اربـــاب 
رجـــوع  حرفـــه ای جلـــوه کنیـــد، در هـــر صـــورت یک 
میـــز کار ســـاده و مرتـــب، از الزامـــات حرفـــه ای 

بـــودن اســـت. هیـــچ کـــس بـــا دیـــدن یـــک میـــز کار 
نامرتـــب احســـاس خوبـــی را دریافـــت نمیکنـــد. 
بـــرای راحـــت بـــودن مدیریـــت میـــز کارتـــان، 
بهتـــر اســـت تعـــداد وســـایلی کـــه روی آن داریـــد 
را بـــه حداقـــل برســـانید، در ایـــن حالـــت تنهـــا بـــه 
وســـایلی کـــه در لحظـــه نیـــاز داریـــد دسترســـی 
داریـــد و چیـــزی نمیتوانـــد فکـــر شـــما را بـــه 

خـــودش مشـــغول کنـــد
مضطـــرب  کمتـــر  مرتـــب،  کار  میـــز  یـــک  بـــا 

شـــد خواهیـــد 
ـــن  ـــه چقـــدر فشـــار کاری در ای ـــد ک فرقـــی نمیکن
برهـــه زمانـــی بـــر شـــما وجـــود داشـــته باشـــد، 
یـــک میـــز کار نامرتـــب در هـــر صـــورت هیـــچ 
ــد کـــرد. وقتـــی هـــرج و  ــما نخواهـ ــه شـ کمکـــی بـ
ــردن  از  ــرار کـ ــد، فـ ــما باشـ ــراف شـ ــرج در اطـ مـ
تشـــویش روزانـــه کاری ناممکـــن اســـت. تنهـــا 
چیـــزی کـــه شـــما در اوقـــات ســـخت نمیخواهیـــد 
ایـــن اســـت کـــه بـــا شـــلوغی اطـــراف خـــود بیشـــتر 
ـــان بیـــش از پیـــش غـــرق  ـــر شـــوید و فکرت درگی

چیز هـــای بیهـــوده شـــود.
کارهـــای مهـــم خـــود را فرامـــوش نخواهیـــد 

ــرد کـ
بـــا یـــک میـــز کار مرتـــب تنهـــا چیـــزی کـــه بـــرای 
یـــک  داریـــد،  نیـــاز  مهـــم  کارهـــای  یـــاد اوری 
چســـباندن  یـــا  و  روزانـــه  یاداشـــت  دفترچـــه 
مرتـــب  بـــا  زیـــرا  اســـت.  کوتـــاه  یاداشـــت های 
بـــودن میـــزکار تمامـــی اقـــام ضـــروری جلـــوی 
چشـــم شماســـت و چیـــزی غیـــر مهمـــی نمیتوانـــد 
توجـــه شـــما را بـــه خـــودش در گیـــر کنـــد. امـــا 

فـــرض کنیـــد کـــه یـــک میـــز کار نامرتـــب بـــا وســـایل 
اگـــر  ایـــن صـــورت  غیـــر ضـــروری داریـــد. در 
ـــا یاداشـــت های مهـــم پـــر کنیـــد  تمـــام آن را هـــم ب
بـــاز ممکـــن اســـت چیـــزی را از قلـــم بیاندازیـــد، 
زیـــرا اقـــام دیگـــر روی میـــز، قســـمتی از تمرکـــز 

ــد. ــی دهنـ ــاص مـ ــود اختصـ ــه خـ ــما را بـ شـ
در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد

هیچکـــس دوســـت نـــدارد هنگامـــی کـــه دنبـــال 
یـــک فایـــل در  یـــا  بـــه خصـــوص و  یـــک برگـــه 
ــاید  رایانـــه اش میگـــردد ســـر در گـــم شـــود. شـ
بـــرای شـــما هـــم پیـــش آمـــده باشـــد کـــه برگـــه ای 
ـــی  ـــوده اســـت و هنگام ـــز شـــما ب ـــر روی می ـــم ب مه
کـــه بـــه آن نیـــاز داشـــتید آن را نمی یافتیـــد.
بـــرای افـــرادی همچـــون مـــن کـــه بـــا رایانـــه ســـر 

بـــر میـــز کار  ایـــن نکتـــه عـــاوه  و کار داریـــم، 
کار  میـــز  فیزیکـــی در دنیـــای واقعـــی، شـــامل 
مجـــازی هـــم مـــی شـــود. شـــاید بـــا خـــود بگوییـــد 
ــود  ــز خـ ــه میـ ــم کـ ــن را نداریـ ــت ایـ ــن وقـ ــه مـ کـ
ــک  ــن یـ ــه همیـ ــا بـ ــر تنهـ ــا اگـ ــم. امـ ــب کنـ را مرتـ
نکتـــه توجـــه کنیـــد، درمـــی ابیـــد کـــه بـــا یـــک 
میـــز مرتـــب، حتـــی ممکـــن اســـت وقـــت بیشـــتر و 

ــد. ــی بمانـ ــما باقـ ــرای شـ ــری بـ ــاب بهتـ اعصـ
شـــاید مـــن هـــم روز هایـــی باشـــد کـــه میـــز کارم 
خیلـــی مرتـــب نباشـــد، امـــا تـــا حداقـــل بـــه خاطـــر 
مـــوارد بـــاال، ســـعی میکنـــم تـــا حـــد ممکـــن آن را 
ــود  ــدون وجـ ــرا بـ ــه دارم. زیـ ــب نگـ ــز و مرتـ تمیـ
نظـــم، هیچـــگاه نمیشـــود بـــه دنبـــال موفقیـــت 

بـــود.
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4بجستان
7بردسکن 
12تایباد
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3جوین
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5خواف
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7فریمان
6فیروزه
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6گناباد
14نیشابور
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انتصاب-تسلیت-تقدیر- تولد

انتصابات   

مدیر عامل آب و فاضاب خراسان رضوی به عنوان عضو رئیس کمیته تحقیقات شرکت آبفا استان سید ابراهیم علوی  
مدیر امور آب و فاضاب خواف سید حسن رضائیان  
مدیر امور آب و فاضاب زبرخان جعفرتمیز    

رئیس اداره آبفا مزداوند روح اهلل والیتی   
محمدنوابی    رئیس اداره آبفا نوخندان
رئیس اداره آبفا نیل شهر محمدحسین فرهادی  
رئیس اداره آبفا چاپشلو توفیق بابکی   

رئیس اداره آبفا لطف آباد  مهدی غفارنیا معنوی  
رئیس اداره آبفا زاوین علی پورباقری   

رئیس اداره آبفا قاسم آباد علی زنگنه    
مرتضی الهدادی خرم آبادی رئیس اداره آبفا نشتیفان

رئیس گروه بهره برداری از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضاب وحید عارف خانی   
نشریه پیام آبفا برای همکاران گران قدر آرزوی موفقیت دارد.

بازنشستگان   

همکار آبفا سبزوار حسین بلبلی   
همکار ستاد شهرام دلیلی    
همکار ستاد سید محسن هاشمی  
همکار ستاد بهروز برنامهر   
همکار ستاد سید محسن هاشمی 
امور سرخس رضا فخوری    
امور کاشمر حسین احمدی   

همکار شرکت تبصره دو سبزوار حسین جالینوس زاده  
همکار ستاد کاظم اکرمی مقدم حصار 

متولدین:   

همکار ستاد دل آرام علیشاهی فرزند علیشاهی  
نشریه پیام آبفا تولد این نوگل تازه متولد شده را تبریک می گوید

درگذشت   

همکار بازنشسته آبفا سبزوار غامرضا نصرآبادی    
نشریه پیام آبفا برای آن مرحوم - رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد  
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