
5 ویژه طرقبه شاندیز

 خدمت به روستاییان با اجرای ۷پروژه 
آب رسانی توسط آبفار طرقبه شاندیز

مهندس راغب مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان طرقبه شاندیز از اجرای 7پروژه آب رسانی به روستاها 

خبر داد.وی ضمن عرض تبریک به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و دهه فجر گفت: این امور  

آبفار طرقبه شاندیزدرسال 13۹7 و در راستای خدمت رسانی و کسب رضایت مندی مشترکین و روستائیان عزیز 

، اقدام به تعویض شبکه توزیع روستای دهنو به تعداد 8۴۵ مشترک از روستاههای مجتمع آبرسانی شهید نازی با 

هشت روستای تحت پوشش با تعداد 377۲ مشترک را کرده است. 

وی افزود: به دلیل قدیمی بودن شبکه روستا و  اتفاقات زیاد و پرت آب  در شبکه و ضعیف بودن قطر شبکه عملیات 

اجرایی پروژه به شرح ذیل انجام گردیده است : 1-اجرای ۴.۲کیلومتر لوله گذاری ۲-اجرای 3 عدد حوضچه شیر 

آالت 3- نصب و اصالح انشعابات به تعداد 1۴0 فقره  که از محل اعتبارات ملی وبه مبلغ ۴000 میلیون ریال هزینه 

شده است.  هم چنین در سال 13۹7 هفت پروژه توسط این امور در دست اقدام می باشد.

 یک سال همت امور آبفای طرقبه شاندیز 
برای سقایی مردم و گردشگران

امور آبفای طرقبه شاندیز در یک سال اخیر تالش فراوانی برای تامین آب شرب این 

شهرستان کرده است.به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی عملکرد این 

امور را از زبان مهندس پاکروان مدیر امور آبفای طرقبه شاندیز بیان می کنیم.

 به گفته مدیر امور آبفای طرقبه شاندیز به منظور تامین پایدار آب شهرهای طرقبه و 

شاندیز پروژه های زیربنائی  از بهمن ماه سال گذشته در دستور کار خود قرار گرفته به 

طوری که یک حلقه چاه با دبی ۲۴ لیتر در ثانیه با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال حفر 

وتجهیز وراه اندازی شده است.

 عالوه برآن از ابتدای سال کلیه تاسیسات چاههای آب شرب شهر طرقبه وشاندیز 

نوسازی وبهینه سازی شده اند ، هم چنین در شهر شاندیز چاه های شماره 1 و۲ جابه جا 

وچاه شماره ۲ حصار کشی و اجرای خط انتقال ونصب تجهیزات کامل در آن انجام شده 

که در نتیجه بالغ به ۵0 لیتر بر توان تولید آب آن شهر افزوده شده است .پاکروان افزود:

 بازسازی چاه طرقدر،تجهیز ودر اختیار گیری قنات چالیدره وهم چنین بازسازی 

ایستگاه پمپاژ گلستان  در شهر طرقبه از دیگر افتخارات پرسنل این امور می باشد که 

با اعتبار هشتصد میلیون تومان از محل منابع داخلی وتبصره 3 نیزاجرا شده است. 

   GRP ۴00 در شهر شاندیز تجهیز ایستگاه پمپاژ 3و اتصال  آن به  مخزن 3000وخط 

مجتمع شهرستانی با اعتبار ی بالغ بر 1.۵ میلیارد تومان انجام شده است. هم چنین 

بهسازی ایستگاه پمپاژ شماره ۲ آن شهر و اجرای خط ۲۵0 مسکن مهر به طول 1700 

متر با اعتباری بالغ ۵00 میلیون تومان از محل منابع داخلی امور وتبصره 3 انجام 

شده است.

وی گفت:  از دیگر افتخارات شرکت آبفای استان وامور آبفای طرقبه و شاندیز ساخت 

مخزن ۲000 دبیران شهر شاندیز با اعتبار 1.۵ میلیارد تومانی از محل منابع ملی است 

که در حدود 1۵ ماه اجرا و به مرحله بهره برداری رسیده است .

مهندس پاکروان ادامــه داد:  اجــرای حدود 13 کیلومتر اصالح وتوسعه شبکه آب 

وفاضالب در شهرهای طرقبه و شاندیز از محل اعتبارات ملی ودرآمدهای داخلی امور 

وهم چنین تبصره سه با اعتبار 1/۴00 میلیارد تومان در طی سال جاری انجام شده 

است که این فعالیت  عالوه بر ایجاد امکان  جهت واگذاری انشعابات جدید در بخش 

توسعه شبکه ،در بخش اصالح شبکه باعث کاهش هدررفت آب وهمچنین کاهش ۲0 

درصد اتفاقات ناشی از فشار غیر متعارف وفرسودگی لوله ها را شاهد هستیم.

 مهندس پاکروان در بخش دیگری  از سخنان خود گفت: در راستای پدافند غیر عامل 

عالوه بر هوشمند سازی تاسیسات واعمال مدیریت بهره برداری اقدام به نصب دوربین 

های  مدار بسته در محل کلیه سایت مخازن ذخیره و مرتبط وضعیت کلیه سایت های 

اداری دوشهر طرقبه وشاندیزنموده ایم ، هم چنین با به کارگیری پیمانکاران مجرب 

جهت رفع اتفاقات آب وفاضالب ونیز تصفیه خانه های فاضالب در دو شهر طرقبه و 

شاندیزضمن کاهش هزینه ها شرایطی را به وجود آوردیم که انشاا... در سا ل آتی هیچ 

گونه مشکلی را در این زمینه ها نداشته باشیم.

وی اظهار داشت: در راستای  کاهش مصرف انرژی نیز اقدام به بهینه سازی کلیه برج 

های نوری  وهم چنین تعویض الکتروپمپ هایwK kw1۶0 با الکترو پمپ های شناور

kw ۹۲در محل ایستگاه \l\hC گلستان شهر طرقبه نموده که حدود kw۵۵ در ساعت 

کار ،کاهش مصرف انرژی را به همراه داشته است.هم چنین  تحویل محله های حصار 

در مرداد ماه سال جاری با حدود ۲000 انشعاب آب وتامین آب آن محله واتصال شبکه 

آب شرب شهر ی به طول ۵00 متر به شبکه آن محله ، بازسازی تنها منبع ذخیره ویک 

حلقه چاه آب، تجهیز یک حلقه چاله پمپاژ جهت استفاده از آب شهرطرقبه با اعتبار 

۲۵0 میلیون تومان از محل منابع داخلی امور وتبصره 3 شهر طرقبه درسال جاری 

نیز انجام شده است . به عالوه  تحویل محله سر آسیاب در شهر شاندیز با حدود 1۵00 

رشته انشعاب آب که از همان ابتدای تحویل گیری با مشکل تامین آب مواجه بوده اند 

وبازسازی چاه آب آن نصب کلریناتور در جهت ارتقاء سطح کیفی آب موجود با هزینه های 

انجام شده بالغ بر 100 میلیون تومان از محل درآمد شهر شاندیز ودر مجموع انتخاب 

مشاور جهت مطالعات تامین آب  پایدار دو نقطه مذکور از دیگر اقدامات امور طی سال 

جاری بوده است. پاکروان گفت: یکی از  برنامه های در دستور کار ما پیگیری شروع پروژه 

احداث مخزن ۴000 ویالشهر در شهر طرقبه می باشد که در حال حاضر تملک زمین 

انجام شده و  برگزاری مناقصه وانتخاب پیمانکارنیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

وی افزود:  پروژه احداث مخزن عنبران که مطالعات آن در دستور کار قراردارد، تکمیل 

شبکه فاضالب شهر طرقبه وتعیین تکلیف  تصفیه خانه مرکزی آن،  نصب شیر های فشار 

شکن و شیر های تخلیه از اهم فعالیت های در دست اقدام در شهر طرقبه می باشد و در 

شهر شاندیز نیز پروژه بازسازی ایستگاه های پمپاژ 1و۲ آن شهر در مرحله واگذاری با 

اعتبار 7.۵ میلیارد تومان به پیمانکار شده است.مهندس پاکروان گفت:

 حفاری یک حلقه چاه در شهر شاندیز نیز در دستور کار بوده که در حال اخذ مجوزهای 

آن می باشیم.

وی افزود:  اجرای خط GRP۴00 از مخزن دبیران تا مسکن مهر شاندیز از دیگر پروژه 

هایی است که در حال واگذاری وانتخاب پیمانکار می باشیم.هم چنین اتصال مخزن 

ابرده به مخزن ومنطقه شهر شاندیز نیز از پروژه های است که تاقبل از تابستان سال 

آتی اجرا وبه  به بهره برداری خواهد رسید.مهندس پاکروان در ادامه باآرزوی صحت و 

سالمتی برای  مقام معظم رهبری  وخدمت گزاری هرچه بیشتر این سازمان  برای مردم 

موفقیت   ریاست جمهوری  محترم را از درگاه خداوند خواستار شد.

جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز حامی جدی تولیدات 
باغی،زراعی،دامی و شیالت

شهرستان طرقبه شاندیز یا بینالود در تابستان 1378 به عنوان شهرستان توسط وزارت 

كشور از بخش به شهرستان  ارتقا یافت.این شهرستان دارای وسعت 118۵ کیلومتر مربع 

دارای دو بخش و چهار دهستان با جمعیت حدود ۵۹ هزار نفر می باشد که حدود ۵۴ درصد 

جمعیت در روستاها ساكن می باشند.شهرستان دارای حدود 7۵00 هكتار سطح زیر 

كشت آبی و حدود 1000 هكتار سطح زیركشت دیم و دارای 1۹۴۵1۴ واحد دامی با تولید 

بیش از 8۹ هزار تن محصوالت زراعی ،باغی ،دامی و آبزیان می باشد.در تولید محصوالت 

گیالس،انواع توت،آلبالو، گالبی و سبزیجات گلخانه ای دارای رتبه های اول تا سوم و تولید 

آبزیان رتبه چهارم  استان می باشد.ارزش ناخالص اقتصادی كل تولیدات زراعی،باغی 

،دامی و شیالت شهرستان ۲873۴01 میلیون ریال می باشد كه ۲.03 درصد ارزش 

تولیدات استان می باشد و دارای رتبه بیست ویكم است.در این شهرستان حدود 31 حلقه 

چاه ،۴7۵ رشته قنات و تعداد 1۲8 چشمه آب قرار دارد كه بیش از ۴7 میلیون متر مكعب 

آب استحصال و به مصرف كشاورزی می رسد.با عنایت به وضعیت جغرافیایی شهرستان و 

اهمیت گردشگری، عمده فعالیت شهرستان در اداره امور اراضی برای جلوگیری از تغییر 

كاربری اراضی كشاورزی می باشد.مهمترین محصوالت باغی شامل گیالس،آلبالو،آلو ، 

سیب ،توت، گردو و  محصوالت زراعی در این شهرستان :گندم دیم و آبی ، سبزی و صیفی 

و محصوالت دامی  گوشت قرمز،گوشت مرغ،تخم مرغ،شیر و تولید آبزیان می باشد.این 

شهرستان در تولید محصوالت باغی،گیالس،انواع توت،آلو، آلبالودارای رتبه ی اول تا 

سوم استان می باشد.

گزارش بخشی از فعالیتهای جهاد كشاورزی طرقبه در 10 ماهه اول 	 
سال 1397 

الف: حوزه اداره تولیدات گیاهی

1-جذب و توزیع نهاده های كشاورزی شامل   ۴0۶ تن كود شیمیایی   71  تن بذر غالت 

گواهی شده ۲- توسعه گلخانه ها: ۴.۶۲ هكتار 3- مبارزه با آفت ملخ :  ۲۲۵ هكتار

۴- اصالح باغات موجود: 1۵۴ هكتار ۵- جذب تسهیالت مكانیزاسیون:1000 

میلیون ریال 

ب- حوزه اداره تولیدات دامی و شیالت

1-جذب و توزیع نهاده های دامی شامل      ۲3۲ تن سبوس  17 تن جو 311 تن سویا و 

۴۹۶ تن ذرت ۲- توزیع غذای ماهی 3۴00 كیلو گرم 3-تولید 3۲1 تن ماهی سردابی  

در33مزرعه با سطح ۴۴800 متر مربع و 1۵۲ تن ماهی گرمابی از 310 مزرع فعال

ج – حوزه اداره  آب و خاك

1- طراحی و اجرای ۲۵ كیلومتر  طرح انتقال آب با لوله در سطح شهرستان با اعتبار حدود 

۹000 میلیون ریال ۲-الیروبی و مرمت و احیاء قنوات به طول1173 متر در ۵ رشته  با 

اعتبار۵3۶۴ میلیون ریال 3-تكمیل استخر نقندر در سطح ۲000 متر مربع با اعتبار ۴80 

میلیون ریال ۴-مطالعه و طراحی 1۴7 هكتار آبیاری تحت فشار

ج – حوزه اداره صنایع 

1-صدور پروانه بهره برداری:  برای۲ واحد تولیدی ۲- صدور جواز تاسیس: برای 7 واحد 

3- معرفی تسهیالت از محل سامانه كارا به مبلغ حدود ۵8000 میلیون ریال

۴-بازدیدو نظارت از واحد های تولیدی فعال و در حال احداث ۲۴ مورد

د- حوزه اداره ترویج

1-آمــوزش بهره بــرداران مهارتی و پود مانی:  13۴۲  نفر روز ۲- ایجاد سایت الگویی 

گیالس:  1 مورد 

  ه-حوزه امور اراضی

1-مجوز تغییر كاربری تبصره ۴ :  ۶ مورد ۲-تشكیل پرونده تخلف تغییر كاربری ماده 3:    

180 مورد 3-واگذاری اراضی : یک مورد در سطح یك هكتار ۴-اجرای احكام قطعی 

تبصره ۲ ماده 3:  130 مورد ۵-نظارت بر واگذاریها:   ۲۵ مورد ۶-نظارت بر مجوزات تبصره 

۴ و 1 :   70 مورد 7- مجوز استخر ذخیره آب كشاورزی:  ۲۲ مورد

و- حوزه طرح و برنامه

1-جذب تسهیالت مشاغل خانگی به مبلغ   ۲100   میلیون ریال به تعداد 1۵   طرح

۲- جذب تسهیالت از محل طرح "اشتغال پایدار روستایی" به مبلغ  ۶1۶00   میلیون ریال  

و به تعداد 11   طرح

پروژه های دهه فجر مدیریت جهاد كشاورزی 
شهرستان طرقبه شاندیز

بسته بندی  و پاستوریزاسیون تخم مرغ توکا )اسداله زاده(	 
* مکان اجرای طرح:شاندیز-اراضی لنگر * سال شروع بهره برداری: 13۹7

تولید سالیانه:11۵00 تن * تعداد اشتغالزایی مستقیم: 1۲نفر * تعداد اشتغالزایی 

غیرمستقیم: ۲0 نفر * اعتبار طرح به مبلغ: ۴0000 میلیون ریال خود یاری و ۲0000 

میلیون ریال منابع داخلی بانك * محل اعتبار: خودیاری و منابع داخلی بانك

بسته بندی  خشكبار و میوه آجیلی) شهدی(	 
* مکان اجرای طرح:طرقبه  * سال شروع بهره برداری: 13۹7 * تولید سالیانه:8۶ 

تن * تعداد اشتغالزایی مستقیم: ۴نفر * تعداد اشتغالزایی غیرمستقیم: ۶ نفر * اعتبار 

طرح به مبلغ: 1۲۵0 میلیون ریال تسهیالت بانكی)سامانه كارا( و۲۵00 میلیون 

ریال خودیاری * محل اعتبار: خودیاری و منابع داخلی بانك * گلخانه آقای چیت 

سازان * مکان اجرای طرح:شاندیز -گراخك * سال شروع بهره برداری: 13۹7 * 

تولید سالیانه:۲00 هزار گل شاخه بریده * تعداد اشتغالزایی مستقیم: ۵نفر * تعداد 

اشتغالزایی غیرمستقیم: 10 نفر * اعتبار طرح به مبلغ: ۲000 میلیون ریال تسهیالت 

بانكی)سامانه كارا( و17000 میلیون ریال خودیاری * محل اعتبار: خودیاری و 

تسهیالت بانكی

گلخانه احمد عدسی	 
* مکان اجرای طرح:شاندیز –حصار سرخ * سال شروع بهره برداری: 13۹7 * تولید 

سالیانه:100 تن سبزی صیفی *  تعداد اشتغالزایی مستقیم: 3نفر * تعداد اشتغالزایی 

غیرمستقیم: ۶ نفر * اعتبار طرح به مبلغ: 3000 میلیون ریال تسهیالت بانكی)سامانه كارا( 

و3۲۴0 میلیون ریال خودیاری* محل اعتبار: خودیاری و تسهیالت بانكی

فروشندگی توزیع سموم آفات نباتی )آبساالن(	 
* مکان اجرای طرح:شاندیز –ویرانی * * سال شروع بهره بــرداری: 13۹7 * تعداد 

اشتغالزایی مستقیم: 1نفر * تعداد اشتغالزایی غیرمستقیم: ۲ نفر * اعتبار طرح به مبلغ: 

۵00 میلیون ریال خودیاری* محل اعتبار: خودیاری  * لوله گذاری به طول 10000 

متر * مکان اجرای طرح:طرقبه و شاندیز– ابرده علیا)3.۵(مج)1( گراخك)1( مغان)1( 

سوران)۲(فرح آبــاد)۲.۵( * سال شروع بهره برداری: 13۹7 *  اعتبار طرح به مبلغ: 

3000 میلیون ریال تسهیالت بانكی)سامانه كارا( و3۲۴0 میلیون ریال خودیاری  * محل 

اعتبار: خودیاری و تسهیالت بانكی

احد اث استخر)جوادی(	 
* مکان اجرای طرح:طرقبه -نقندر * سال شروع بهره برداری: 13۹7

* تعداد اشتغالزایی مستقیم: ۲نفر * تعداد اشتغالزایی غیرمستقیم: ۵نفر

* اعتبار طرح به مبلغ: ۵000 میلیون ریال تسهیالت بانكی *محل اعتبار: خودیاری 

و تسهیالت بانكی
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