
رضایت شهروندان و صرفه جویی در مصرف آب از مهمترین 

اهداف اداره آب و فاضالب شهری صالح آباد می باشد. اداره 

آب و فاضالب شهری صالح آباد خستگی ناپذیر و پر تالش 

خدمت رسانی به شهروندان را وظیفه اصلی خود می داند 

و افتخار می کند در این راه توانسته رضایت شهروندان را 

جلب کند.رئیس اداره آب و فاضالب شهری صالح آباد می 

افزاید: رضایت شهروندان صالح آباد جز با تالش شبانه 

روزی و خستگی ناپذیر کارکنان اداره ، میسر نمی باشد و 

خداوند متعال را سپاسگزاریم که توفیق خدمت به مردم 

 را در نظام مقدس جمهوری اسالمی به رهبری حضرت

 آیت ا... خامنه ای مد ظله العالی و دولت تدبیر و امید ، رئیس 

جمهور دکتر روحانی را به ما داده است.حبیب اله ندائی فر 

اظهار می دارد: اداره آب و فاضالب شهری صالح آباد در 

بخش های متعدد آبرسانی فعالیت های زی��ادی داشته 

است و  اینجانب افتخار دارم که مدت 21 سال سقایی به 

شهروندان عزیزم را عهده دار  می باشم و از خداوند متعال 

سرافرازی و شادکامی همه عزیزان را خواستارم.

 ▪ شبکه آبرسانی
اجرای اصالح و توسعه شبکه درزون )1( شهر صالح آباد در 

حدود 95 درصد که شامل محدوده خیابان های 22 بهمن، 

فردوسی و چمران می باشد.اجرای اصالح و توسعه شبکه 

درزون )2( شهر صالح آباد در حدود 30 درصد که شامل 

محدوده خیابان های امام خمینی )ره(  و وحدت ) بیست 

متری( می باشد.

مجموعا 35 درصد شبکه آبرسانی شهری صالح آباد و انجام 

2526 متر اصالح و توسعه 

احداث 56 فقره حوضچه شیرآالت شبکه آبرسانی و نصب 

شیرآالت جدید

نوسازی بیش از 289 فقره انشعاب آب در شبکه آبرسانی

تعویض بیش از 900 فقره کنتور خراب مشترکین در بخش 

های صنایع تولید

بهسازی چاه های شماره یک و دو ، تجهیز و راه ان��دازی و 

اجرای خط انتقال آب چاه شماره 3 به طول 2705 کیلومتر

حفر چاه های جدید شماره 5 و 4 ،  تجهیز آنها و وارد مدار 

شدن آنها برای تامین آب شهر صالح آباد 

اجرای خط انتقال چاه جدید به طول 2100 متر ) تعداد کل 

اشتراک 2921 فقره می باشد( 

تعداد منابع آبی شهر صالح آباد: 4 حلقه چاه با دبی تقریبی 

54 لیتر بر ثانیه

 2705 25 کیلومتر و  ط��ول شبکه  ط��ول خ��ط انتقال 

کیلومتر 

گنجایش مخزن ذخیره آب: 3000 متر مکعب. آبرسانی به 

3 روستای سقرچشمه، چشمه تیموری و مهدی آباد با خط 

انتقال 22/5 کیلومتر ، آبرسانی به 22 روستای منطقه به 

وسیله تانکر از آب آشامیدنی شهر صالح آباد

درختکاری و ساخت آالچیق و وسایل ورزشی و  ▪ 
سرگرمی جهت رفاه خانواده های همکاران

رئیس اداره آب و فاضالب شهری صالح آباد درباره برنامه 

های رفاهی همکاران اداری می افزاید: برای رفاه همکاران 

اداری و خانواده های آنان در قسمت منبع آب صالح آباد 

درختکاری شده، آالچیق و  وسایل ورزشی نیز نصب شده 

است.حبیب اله ندایی فر درخصوص نیازهای اداره آب 

و فاضالب شهری صالح آب��اد اف��زود: ساختمان اداری، 

ساختمان نگهبانی، یک  دستگاه خودرو و گازکشی مخزن 

آب آشامیدنی صالح آباد از جمله کمبودها و نیازهای اداره 

آب و فاضالب شهری می باشد.وی خاطر نشان می کند: بر 

خود الزم می دانم از مدیریت محترم امور آب و فاضالب آقای 

مهندس صباغی ، مهندس جنیدی، همکارانم و شهروندان 

عزیز کمال تشکر را داشته باشم.وی می افزاید: همکاری 

و همدلی مسئوالن منطقه صالح آب��اد، حجت االس��الم 

بختیاری، امام جمعه صالح آباد، مولوی یوسفی، امام جمعه 

اهل سنت منطقه صالح آباد، حسن زنگویی، بخشدار صالح 

آباد و سایر مسئوالن اداری جای تقدیر و تشکر دارد.

توصیه هایی درباره صرفه جویی در مصرف آب  ▪ 
سعی کنید مدت استحمام تان کوتاه باشد. آب پخش کن 

دوش حمام را با نوع جدید آن )سردوش کاهنده مصرف( 

تعویض کنید. برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته 

ها و گل ها از آبیاری قطره ای صرفه جویی کننده آب استفاده 

کنید.برای دوش گرفتن در حمام، زمان بگیرید و آن را به 

کمتر از 5 دقیقه برسانید، چون در این صورت ماهیانه حدود 

4000 لیتر آب صرفه جویی خواهد شد. بهتر است برای 

شستن سبزیجات ابتدا آنها را در ظرفی خیس کنید و سپس 

آب بکشید. از جریان آب به منظور آب شدن یخ گوشت یا دیگر 

مواد غذایی منجمد استفاده نکنید؛ و برای آب شدن یخ مواد 

خوراکی منجمد، آن را در هوای آزاد قرار دهید. فرزندانتان 

را در مورد نیاز به حفاظت از آب آگاه سازید. از خرید اسباب 

بازی ها و سرگرمی هایی که به جریان ثابت آب نیاز دارند، 

اجتناب کنید.هنگام استفاده از دستشویی شیر آب را به 

طور مداوم باز نگذارید چون جریان دائم آب موجب اتالف 

آن می شود.اگر دوش حمام شما بتواند در طی کمتر از 20 

ثانیه یک ظرف چهارلیتری را پر از آب کند در آن صورت حتمًا 

آن را با یک سر دوش کاهنده مصرف تعویض نمایید. برای 

نظافت حیاط به جای مصرف آب، بهتر است از جاروب 

استفاده ش��ود.  در باغچه خانه، درختان، بوته ها و چمن 

های بومی و مقاوم به خشکی که به آب کمتری نیاز دارند و 

تحمل ماه های گرم تابستان را دارند؛ بکارید. این گونه ها 

هنگام کاشت، نیازی به آبیاری مرتب ندارند و معمواًل یک 

دوره خشکی را بدون آبیاری، به خوبی تحمل می کنند در 

یک منطقه گیاهانی را در کنار هم بکارید که نیازی مشابه 

داشته باشند. بهتر است از روش آبیاری قطره ای استفاده 

شود. از کاشت گیاهانی مانند چمن و شمشاد که هر روز 

نیاز به آبیاری فراوان دارند؛ خودداری کنیم. تمام شیلنگ 

ها، اتصاالت و شیرها را به طور مرتب کنترل کنید تا از نشتی 

آب جلوگیری شود.ضروری است برای اطمینان از سالمت 

لوله ها و شیرهای آب؛ آنها مرتبا کنترل شوند. در مواقع 

جایگزینی یا افزودن گل و گیاه در باغچه خانه، گیاهی را 

انتخاب کنید که آب کمتری را مصرف کند. به این طریق 

سالیانه تا 2200 لیتر آب برای هر گیاه قابل صرفه جویی 

خواهد بود. از نصب سیستم های آب تزیینی )مثل فواره 

ها( اجتناب کنید. مگر اینکه آب در سیستم بازیافت شود. 

همچنین سیستم را درجایی نصب کنید که تلفات کمی در 

اثر تبخیر و باد داشته باشد.لوله های آب منزلتان را عایق 

بندی کنید، عایق کاری لوله های گرم، روشی است که هدر 

رفتن آب را قبل از خروج آب گرم کاهش می دهد. لوله های 

آب گرم را عایق بندی کنید تا برای رسیدن آب گرم به شیر 

آب الزم نباشد آن را بی جهت باز بگذارید. هرگز آبی را که 

می توان به مصارفی نظیر آبیاری و یا شست وشو رسانید، 

فاضالب حساب نکنید.ماشین های لباسشویی معمواًل 

مقدار زیادی آب مصرف می کنند. بنابراین اگر از تعداد 

دفعات کاربرد ماشین لباسشویی بکاهید، عماًل در مصرف 

آب صرفه جویی کرده اید.نیازی نیست که از میزان شست و 

شوی لباس ها بکاهید بلکه فقط صبر کنید تا مقدار لباس 

های کثیف به اندازه ظرفیت کامل ماشین برسد. یک بطری 

پر از آب یا یک کیسه نایلونی پر از شن و کاماًل در بسته را در 

مخزن آب توالت فرنگی و یا فالش تانک قرار دهید تا مصرف 

آب را در هر بار کشیدن سیفون کاهش دهید. )الزم است 

این وسایل را در جایی از مخزن قرار دهید که با کار وسایل و 

اجزای عمل کننده درون مخزن تداخل نداشته باشد(. آب 

خنک مورد مصرف تان را همواره در یخچال نگهدارید تا هر 

گاه که یک لیوان آب خنک می خواهید، مجبور نباشید شیر 

آب را برای مدتی باز بگذارید تا خنک شود.

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول:محمدسعیداحدیان

دفترمرکزی:مشهد،بولوارشهیدصادقی)سازمان آب(
صندوق پستی: 91735-511

تلفن: 051-37634000
نمابردبیرخانه:051-37624395

پذیرش آگهی واشتراک:051-37010
روابط عمومی :051-37617000

نمابرتحریریه: 051-37615042
نمابرنمابرجوابیه ها:051-37657772
نمابرامورمشترکین:051-37644355

نمابرشهرستان ها :051-37674334

دفترتهران:خیابان شهیدبهشتی شماره126
تلفن: 84411-021)باظرفیت30خط(

نمابردبیرخانه:021-88433270
پیامک: 2000999

تلفن:051-37621108
نمابر: 051-37674334

دبیرویژه نامه: علی نصیری خجسته

23 اسفند  ماه  1395  /  سال چهاردهم   /   ویژه نامه 336

 هدف اداره آب و فاضالب شهری صالح آباد رضایت شهروندان
 و صرفه جویی در مصرف آب است

نماینده مردم در مجلس :

ارتقاء صالح آباد به شهرستان 
دراولویت است 

آخرین س��الی است كه ب��رای صالح آب��اد بودجه بخش 

را مصوب می کنیم و ان ش��اءا... اولین ارتقای بخش به 

شهرستان در دولت روحانی، به زودی برای صالح آباد 

رقم خواهد خورد و مردم صالح آباد به حق خود خواهند 

رسید.  نماینده مردم در مجلس افزود: اصل��ی ترین هدف 

و اولویت برای منطقه صالح آباد، ارتقای آن به شهرس��تان 

اس��ت، دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه  صالح 

آباد باید زودتر شهرس��تان می شد، زیرا که سالهاس��ت 

استحقاق و ظرفیت آن را دارد خاطرنش��ان کرد: پیش��تر 

دهس��تان های منطقه صالح آباد خوب تعریف نش��ده ب��ود 

که این موضوع اصالح شد و پرونده شهرستان شدن صالح 

آباد دوباره به هیئت دولت رفته اس��ت و منتظریم در جلس��ه 

تقس��یمات سیاس��ی هیئت دولت اجازه شهرستان شدن 

منطقه صالح آباد ارائه شود.وی درباره وضعیت بیمارستان 

صالح آباد اظهار کرد: ح��دود دو میلیارد تومان بودجه برای 

تجهیز بیمارستان های منطقه اختصاص یافته و همچنی��ن 

پیگیری هایی ب��رای تكمیل و تجهیز بیمارستان صالح آباد 

انجام شده است، اما فعال  فقط بخش های اورژانس و دیالیز 

به بهره برداری می رسد و تکمیل بقیه بخش ها نیازمند 

زمان و اعتبارات بیشتر است . 

طرح همگانی ختم قرآن کریم 
دبیرستان شبانه روزی  نجمه برگزار شد 

از ابتدای سال تحصیلی تاکنون 5 مرتبه طرح همگانی ختم 

قرآن کریم در دبیرستان شبانه روزی دوره اول متوسطه 

نجمه برگزار شده است.مدیر آموزشگاه نجمه می افزاید: 

طرح همگانی ختم قرآن در هفته وحدت، روز دانش آموز، 

ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(، دهه فجر 

و هفته قرآن و عترت در دبیرستان نجمه برگزار شد.» مرضیه 

نیکونام « اظهار می دارد: در این طرح 250 دانش آموز 

آموزشگاه نجمه هر کدام سه صفحه از قرآن کریم را تالوت می 

کنند و در مدت 10 الی 15 دقیقه قرآن کریم ختم می شود.

مرضیه نیکونام ضمن تشکر از آقای صدر، ریاست آموزش 

و پرورش منطقه صالح آباد و کلیه مسئوالن اداری، رئیس و 

اعضای انجمن اولیا و مربیان خاطرنشان می کند: الزم می 

دانم از زحمات و تالش های همکاران عزیزم مهین کریم 

خان، فاطمه نوایی، صغری قربانی، میمنت خدارام پور، فوزیه 

جامی االحمدی، معصومه دباغیان، زهره نعمت پور، ملیحه 

نیشابوری، مدینه رسولی، شهربانو  دالور،  معصومه راشکی،  

نسترن خانلری،  عایشه طوایی،  مهدیه س��رداری،  نجمه 

گلمزاری،  افسانه احراری، محبوبه مقامی، خدیجه بیژه، 

م�هناز بخت آوری و بهاره قندهاری تشکر و قدردانی کنم.


