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سرمقاله
1400؛ تابستان خشک و کم آب
در خراســان رضــوی آب و هــوای گــرم و خشــک و
پائی ــن ب ــودن میانگی ــن ب ــارش ه ــا در قی ــاس ب ــا
جهـــان و حتـــی کشـــور  ،موضـــوع آب را بـــه یـــک
چالـــش جـــدی و بحـــث برانگیـــز تبدیـــل کـــرده اســـت،
برداش ــت ه ــای ب ــی ح ــد و حس ــاب از مناب ــع زیرزمین ــی
بــه عنــوان تنهــا منبــع تامیــن آب شــرب و غیــر شــرب در
 37دشـــت اســـتان  ،ســـاکنان شـــهرها و روســـتاها را
ناخواس ــته درگی ــر معض ــات ری ــز و درش ــت کمب ــود آب
نم ــوده و قطع ــا ادام ــه ای ــن رون ــد ش ــرایط ناگ ــواری در
حوزه آب برای همگان رقم خواهد زد.
آب ش ــرب م ــورد نی ــاز س ــه میلی ــون و  300ه ــزار نف ــر
جمعیـــت شـــهری و روســـتایی تحـــت پوشـــش خدمـــات
آبف ــا در خراس ــان رض ــوی از مناب ــع زی ــر زمین ــی تامی ــن
م ــی ش ــود منابع ــی ک ــه حی ــات آن  ،در گ ــرو ب ــارش ه ــای
مســـتمر و فزآینـــده اســـت ولـــی متاســـفانه آمارهـــای
ت ــکان دهن ــده نش ــان از کاه ــش  50درص ــدی ن ــزوالت
آســـمانی بـــه ویـــژه در ســـال آبـــی جـــاری نســـبت بـــه
س ــال قب ــل دارد ک ــه ای ــن مس ــئله از ی ــک س ــو و تغیی ــر
ماهی ــت ب ــارش ه ــا از ب ــرف ب ــه ب ــاران عم ــا دش ــت ه ــای
تش ــنه اس ــتان را تش ــنه تروبرداش ــت ه ــای ب ــی روی ــه
وع ــدم اس ــتفاده از روش ه ــای نوی ــن آبی ــاری در ح ــوزه
کش ــاورزی ه ــم ش ــرایط ناگوارموج ــود را تش ــدید ک ــرده
اســـت بـــه گونـــه ای کـــه در تابســـتان امســـال و پیـــک
مص ــرف  22ش ــهر و  230روس ــتای اس ــتان ب ــا تن ــش آب
ش ــرب مواج ــه خواهن ــد ش ــد ل ــذا ب ــرای گ ــذر از تن ــش
آبـــی  1400شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی
حفــر  70حلقــه چــاه بــا اجــرای  150کیلومتــر خــط انتقــال
وســـاخت 27هـــزار متـــر مکعـــب مخـــزن ذخیـــره آب را
را ب ــا نی ــاز اعتب ــاری س ــه ه ــزار و  500میلی ــارد ری ــال

2

در دســـتور کار قـــرارداده کـــه بخشـــی از آن از منابـــع
داخلـــی و مابقـــی از محـــل اعتبـــارات مـــاده  56تامیـــن
خواه ــد ش ــد.
ولیکـــن اســـتفاده از آب شـــرب در برخـــی روســـتاهای
اســتان بــرای دام و آبیــاری باغــات رونــد مصــرف ســرانه
را ب ــه بی ــش از 40درص ــد رس ــانده و فش ــار مضاعف ــی
را متوج ــه س ــفره ه ــای زیرزمین ــی نیم ــه ج ــان اس ــتان
ک ــرده اس ــت ،بگون ــه ای ک ــه طب ــق آماره ــا بی ــش از ی ــک
میلیاردویکص ــد میلی ــون مترمکع ــب آب از س ــفره ه ــای
زیرزمین ــی اضاف ــه برداش ــت ش ــده ک ــه خ ــود ای ــن ام ــر
بس ــیار نگ ــران کنن ــده اس ــت باالخ ــص در ش ــرایطی ک ــه
ب ــارش ه ــای زمس ــتانی بس ــیار ک ــم وب ــارش ب ــاران نی ــز
بـــه انـــدازه کافـــی نمـــی باشـــد برداشـــتهای زیـــاد کـــه
در قال ــب حفرچ ــاه ب ــا اعم ــاق زی ــاد وپمپ ــاژ از دل خ ــاک
ک ــه ب ــا ه ــدف تأمی ــن آب پایداروجلوگی ــری از ب ــی آب ــی
هموطنانمـــان توســـط ایـــن شـــرکت در راســـتای تحقـــق
وظای ــف ذات ــی انج ــام م ــی ش ــود گرچ ــه معض ــل کمب ــود
آب را موقتـ ـ ًَا برط ــرف م ــی نمای ــد ام ــا م ــی توان ــد منج ــر
ب ــه معضل ــی بزرگترش ــود ک ــه آن ب ــی آب ــی گریبانگی ــر در
آین ــده ای نزدی ــک اس ــت.
ایـــن نکتـــه قابـــل تأمـــل اســـت کـــه در بســـیاری از
کشـــورها بـــا و جـــود برخـــورداری از منابـــع غنـــی آبـــی ،
ط ــرح ه ــای کنترل ــی ب ــه اج ــرا درآم ــده ت ــا مش ــترکان ب ــا
روش ه ــای نادرس ــت آب مص ــرف نکنن ــد و مطاب ــق الگ ــو
تعییـــن شـــده رفتارمناســـب داشـــته باشـــند ولـــی در
کشــورما بــا ایــن ســوابق خشکســالی هــا وکــم آبــی هابــه
دلیـــل ارزان بـــودن قیمـــت آب  ،شـــیوه بـــد مصـــرف
کــردن بــرای گروهــی از مشــترکان بــه یــک رونــد مبــدل
ش ــده اس ــت.

ایــن گــروه از مصــرف کننــدگان تنهــا زمانــی بــه اهمیــت
وجایـــگاه آب پـــی مـــی بـــرد کـــه بـــا قطعـــی آب مواجـــه
شــوند ،بــه عبــارت دیگــر مصــرف کننــدگان وحتــی برخــی
از متولیـــان خـــود را درقبـــال آب مســـئول نمیداننـــد
وحتـــی بـــه آخـــر وعاقبـــت ایـــن شـــرایط وآینـــده آب
خیل ــی اهمی ــت نم ــی دهن ــد ت ــا ب ــا ایج ــاد ی ــک همگرای ــی
وهماندیشـــی واتخـــاذ تصمیمـــات آگاهانـــه ودرســـت
بتوانن ــد کم ــی ازبح ــران خش ــک ش ــدن دش ــتها وب ــی آب ــی
فراگی ــر جلوگی ــری نماین ــد
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در راســـتای
صیانـــت از منابـــع آب شـــرب کـــه غیـــر قابـــل تجدیـــد
نیـــز هســـتند فعالیـــت هـــای گســـترده ای را جهـــت
اطالعرســـانی وآگاهـــی بخشـــی از طریـــق رســـانه هـــا،
مطبوعـــات ،صـــدا وســـیما فضـــای مجـــازی انجـــام داده
وبـــا همـــکاری نهـــاد هایـــی چـــون آمـــوزش وپـــرورش و
دانشـــگاه ،ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد ،بســـیج وســـپاه
واســـتفاده از ظرفیـــت بانـــوان ،روحانیـــون بـــه ویـــژه
ائمـــه جمعـــه و جماعـــت و گروهـــای دیگـــر در تـــاش
اس ــت ب ــا فرهن ــگ س ــازی وآم ــوزش همگان ــی رفت ــار و
روش ب ــد مصرف ــی آب را ب ــرای مش ــترکان خ ــود تغیی ــر
داده و آنهـــا را متوجـــه ایـــن موضـــوع کنـــد کـــه آب
موج ــود صرف ــا ب ــرای مص ــرف زم ــان ح ــال نیس ــت بلک ــه
آین ــدگان و نس ــل ه ــای بع ــد ه ــم ب ــه عن ــوان وارث ــان م ــا
حــق اســتفاده از ایــن منابــع خــدادادی را دارنــد و نبایــد
ب ــا اس ــراف ای ــن ح ــق را از آن ــان دری ــغ کنی ــم.
سید ابراهیم علوی
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت آب وفاضالب
خراسان رضوی

کارشـــناس مســـئول ناظـــر اجـــرای شـــبکه هـــای
توزیـــع آب آبفـــا خراســـان رضـــوی از برگـــزاری
 726نفـــر ســـاعت کارگاه آموزشـــی ضوابـــط و
معیارهـــای فنـــی عملیـــات اصـــاح بازســـازی و نوســـازی
شبکه توزیع آب در این شرکت خبرداد.
محمدجـــواد احمـــدزاده بـــا اشـــاره بـــه ادغـــام شـــرکت
ه ــای آبف ــای ش ــهری و روس ــتایی در س ــال ج ــاری و نی ــاز
ب ــه بازنگ ــری در فرآینده ــای انج ــام کار اص ــاح و توس ــعه
شــبکه توزیــع آب افــزود :اجــرای ایــن طــرح موجــب شــد
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هم ــکاران "گ ــروه نظ ــارت ب ــر توس ــعه ش ــبکه ه ــای توزی ــع
آب" آبف ــا خراس ــان رض ــوی ب ــا برنام ــه ری ــزی و انج ــام 60
نفـــرروز ماموریـــت و بازدیدهـــای میدانـــی از شـــهرهای
تحــت پوشــش اقــدام کنند.بــه گفتــه وی در جریــان ایــن
ماموریــت هــا ضمــن بررســی و مشــاهده تناقضــات موجــود
در فرآین ــد نص ــب و بازس ــازی انش ــعابات آب و همچنی ــن
پـــروژه هـــای در حـــال اجـــرای اصـــاح و توســـعه شـــبکه
آب شـــرب ،برگـــزاری کارگاه مرتبـــط درســـطح شـــرکت
بامحوری ــت اموره ــای کاش ــمر،تربت جام،گلبهار،ش ــرکت

آبف ــای س ــبزوار و س ــتاد در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت.
احم ــدزاده خاط ــر نش ــان ک ــرد :در همی ــن راس ــتا ضم ــن
انج ــام هماهنگ ــی ه ــای الزم ب ــا دفت ــر آم ــوزش و مناب ــع
انســانی،برای اولیــن بــار از تــوان و ظرفیــت هــای موجــود
در ش ــرکت ب ــرای آم ــوزش هم ــکاران اس ــتفاده ش ــد.
وی تاکیـــد کـــرد :بـــا ادامـــه رونـــد اســـتفاده از تـــوان
پرســـنل داخلـــی شـــرکت بـــه عنـــوان مـــدرس ،ضمـــن
تبـــادل اطالعـــات و تجربیـــات کاربـــردی  ،نتایـــج بهتـــر و
مفیـــد تـــر از دوره هـــا حاصـــل خواهـــد شـــد.

شمــــاره  ،166فروردین ماه 1400

استفاده از توان نیروی انسانی آبفا خراسان رضوی برای آموزش همکاران

مدیردفتـــر بهـــره بـــرداری و توســـعه تصفیـــه
فاضــاب شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی
حج ــم فاض ــاب دف ــع ش ــده خانگ ــی و غیرخانگ ــی
درای ــن اس ــتان ط ــی 9م ــاه س ــال ج ــاری را20میلی ــون و
525هزار مترمکعب اعالم کرد.
علـــی متدیـــن افـــزود :ایـــن میـــزان فاضـــاب از
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طریـــق 10واحـــد تصفیـــه خانـــه بـــه ظرفیـــت اســـمی
87هـــزار مترمکعـــب درشـــبانه روزجمـــع آوری شـــده
است.
بـــه گفتـــه وی ظرفیـــت در حـــال بهـــره بـــرداری از
تصفیـــه خانـــه هـــای فاضـــاب در شـــهرهای خراســـان
رضـــوی بـــه جزمشـــهد حـــدود  81هزارمتـــر مکعـــب

می باشد.
وی طـــول شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب در اســـتان را
هــزار و  530کیلومتــر وخطــوط انتقــال را 64.5کیلومتــر
اعــام کــرد و اظهــار داشــت18.2:درصدجمعیت شــهری
و روس ــتایی اس ــتان تح ــت پوش ــش خدم ــات جم ــع آوری
و دف ــع بهداش ــتی فاض ــاب قراردارن ــد.
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دفع20میلیون و500هزارمترمکعب فاضالب درخراسان رضوی

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی اقدامــات
ایـــن شـــرکت بـــرای تامیـــن آب روســـتاهای اســـتان را درپـــی
اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب
شهری و روستایی اعالم کرد.
ســید ابراهیــم علــوی مهمتریــن هــدف یــک پارچــه ســازی را اســتفاده
از امکان ــات و نی ــروی انس ــانی موج ــود در ش ــرکت ه ــای آبف ــا ش ــهری
ب ــرای کم ــک ب ــه تامی ــن آب روس ــتاها ذک ــر ک ــرد و اظه ــار داش ــت :آبف ــا
خراس ــان رض ــوی در راس ــتای ای ــن ه ــدف راهب ــردی وزارت نی ــرو از
ابت ــدا س ــال ، 99عملی ــات تامی ــن آب روس ــتاها را ب ــا شناس ــایی چال ــش
ه ــای آب ــی ای ــن ح ــوزه آغ ــاز ک ــرد و موف ــق ب ــه بهب ــود ش ــرایط و تامی ــن
آب پایــدار حــدود هــزار روســتا بــا 100هــزار خانــوار شــد .وی منابــع
تامی ــن آب  76ش ــهر و دو ه ــزار و800جه ــت روس ــتایی تح ــت پوش ــش
آبف ــا خراس ــان رض ــوی ب ــا جمعی ــت س ــه میلی ــون و 300ه ــزار نف ــر را
هـــزار و 800حلقـــه چـــاه  ،قنـــات و چشـــمه برشـــمرد و افـــزود :ایـــن
اس ــتان از اقلی ــم خش ــک و ک ــم ب ــارش برخ ــوردار اس ــت و متاس ــفانه
وضعی ــت ب ــارش ه ــا در س ــال آب ــی ج ــاری ب ــر خ ــاف دو س ــال گذش ــته
نگ ــران کنن ــده اس ــت .وی ب ــه س ــی و دومی ــن هفت ــه پوی ــش ه ــر هفت ــه
الـــف – ب ایـــران اشـــاره کـــرد و یادآورشـــد42 :روســـتا خراســـان
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رض ــوی ب ــا جمعی ــت 33ه ــزارو 800نف ــر در قال ــب ای ــن پوی ــش و ب ــا
حض ــور وزی ــر نی ــرو از بح ــران آب ش ــرب خ ــارج ش ــد .مدی ــر عام ــل آبف ــا
خراســان رضــوی گفــت :پــروژه هــای آبرســانی در شهرســتان نیشــابور،
خــواف ،ســبزوار ،طرقبــه شــاندیز ،گلبهــار ،چنــاران ،فریمــان ،تایبــاد و
س ــرخس و ب ــا هزین ــه ای بال ــغ ب ــر  345میلی ــارد و 500میلی ــون ری ــال
از مح ــل مناب ــع اعتب ــارات دولت ــی و خصوص ــی و صن ــدوق توس ــعه مل ــی
وبــا همــکاری ســایر نهادهــا از جملــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی
اجــرا شــد .وی افــزود :در اســفندماه هــم  37روســتای دیگــر اســتان
در قال ــب همی ــن پوی ــش ب ــا اعتب ــار 513میلی ــاردو 400میلی ــون ری ــال
از آب ش ــرب پای ــدار برخ ــودار ش ــدند.
آبرسانی به 450روستا در سال1400
مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی همچنی ــن گف ــت:
450روس ــتا ه ــم از مح ــل اعتب ــارات صن ــدوق توس ــعه مل ــی  ،کم ــک
هــای اعتبــاری شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور و ظرفیــت مــاده
 56ه ــم ب ــا مس ــاعدت اس ــتانداری اس ــتفاده ش ــود.
وی اعتب ــار م ــورد نی ــاز آبرس ــانی ب ــه ای ــن تع ــداد روس ــتا را دو ه ــزار
و 500میلی ــارد ری ــال اع ــام ک ــرد و ب ــا اش ــاره ب ــه 220روس ــتا فاق ــد
ردی ــف اعتب ــار در اس ــتان اف ــزود :ب ــرای ای ــن روس ــتاها نی ــز از مح ــل

های ــی ک ــه ام ــکان تامی ــن اعتب ــار دارد ب ــا کم ــک اس ــتانداری خراس ــان
رض ــوی و آبف ــا کش ــور ی ــک برنام ــه م ــدون تعری ــف م ــی ش ــود.
برنامه های رفع تنش آبی از  30شهر
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در ادامـــه
ازبرنامـــه هـــای ایـــن شـــرکت بـــرای رفـــع تنـــش آب شـــرب در 30
ش ــهر اس ــتان خبرداد.س ــید ابراهی ــم عل ــوی اظه ــار داش ــت :از ای ــن
تع ــداد  5ش ــهر نیش ــابور ،گلبه ــار ،خ ــواف  ،ترب ــت ج ــام و مش ــهد ری ــزه
در وضعی ــت قرمزق ــرار دارن ــد ب ــه ای ــن معن ــی ک ــه می ــزان مص ــرف آب
در ای ــن ش ــهرها بی ــش از تولی ــد اس ــت.به گفت ــه وی می ــزان مص ــرف و
تولی ــد آب در16ش ــهرهم درنقط ــه س ــر ب ــه س ــر ق ــرار دارد ک ــه ج ــزو
شــهرهای زرد محســوب مــی شــوند ودر  9شــهر بــا مشــکالت کیفــی آب
از جمل ــه س ــختی مواجهی ــم.
وی نس ــخه رف ــع مش ــکل آب ه ــر ش ــهر را متف ــاوت از دیگ ــر ش ــهرها
ارزیابــی کــرد و بــا بیــان اینکــه 230روســتا در اســتان نیــز در شــرایط
تن ــش آب ــی ق ــرار دارن ــد و ازطری ــق تانک ــر آبرس ــانی م ــی ش ــوند اظه ــار
داشــت :هزارروســتای بــاالی 20خانواردیگردرمرزتنــش قــرار دارنــد
کــه بایســتی بــا اقدامــات اصالحــی تقویــت منابــع آبــی از شــرایط فعلــی
خ ــارج ش ــوند.
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تامین پایدار و بهبود شرایط آب شرب 100هزار خانوار روستایی خراسان رضوی در سال99

امضاء تفاهم نامه همکاری آبفا و آموزش و پرورش خراسان رضوی
ش ــرکت آب و فاض ــاب واداره کل آم ــوزش و پ ــرورش خراس ــان
رضــوی بــا هــدف ترویــج فرهنــگ مدیریــت مصــرف بهینــه آب در
بیــن دانــش آمــوزان و خانــواده هــا تفاهــم نامــه همــکاری امضــاء
کردند.
ایــن تفاهــم نامــه کــه اعتبــار آن ســه ســال تعییــن شــده اســت بــه امضــا
س ــید ابراهی ــم عل ــوی مدیرعام ــل ش ــرکت آب وفاض ــاب و قاس ــم عل ــی
خدابنــده مدیــرکل آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی رســید و مقــرر
ش ــد طرفی ــن ب ــا اس ــتفاده ازظرفی ــت ه ــای موج ــود نس ــبت ب ــه آم ــوزش
وارائ ــه راهکاره ــای مدیری ــت مص ــرف آب در م ــدارس اق ــدام کنن ــد.
هدای ــت وحمای ــت از ط ــرح ه ــای ارزن ــده درزمین ــه کاه ــش مص ــرف آب،
ایـــده پـــردازی درخصـــوص موضوعـــات وســـوژههای فعالیـــت هنـــری
وفرهنگـــی  ،ترویـــج روشهـــای بهینـــه ســـازی مصـــرف آب در بیـــن
خان ــواده ه ــا ب ــه وی ــژه بان ــوان ،برنام ــه ری ــزی ب ــرای بازدی ــد ه ــای ادواری
دان ــش آم ــوزان ازمناب ــع وتاسیس ــات آب در راس ــتای آگاه ــی از نح ــوه
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فرآین ــد تولی ــد وتامی ــن آب وتش ــویق دان ــش آم ــوزان منتخ ــب توس ــط
آبفـــا خصوصـــا در قالـــب جشـــنوارههای مجـــازی ونـــرم افـــزار شـــاد از
جمل ــه مف ــاد ای ــن تفاه ــم نام ــه م ــی باش ــد .مدیرعام ــل ش ــرکت آب و
فاضــاب خراســان رضــوی درایــن مراســم کــه از طریــق ویدئوکنفرانــس
برگزارش ــد هم ــکاری وتعام ــل ب ــرای ایج ــاد وتوس ــعه فرهن ــگ مدیری ــت
ورعایــت الگــوی مصــرف آب را ضــروری دانســت واز آمــوزش وپــرورش
بــه عنــوان یــک نهــاد تعلیــم وتربیــت نــام بــرد کــه مــی توانــد بیشــترین
تاثیرگ ــزاری را درای ــن زمین ــه داش ــته باش ــد .س ــیدابراهیم عل ــوی ب ــا
اش ــاره ب ــه تعام ــل ش ــرکت آب وفاض ــاب وآم ــوزش وپ ــرورش اس ــتان
در چنــد ســال گذشــته ،بــر برگــزاری جشــنواره هــای فرهنگــی هنــری بــا
محوری ــت آب در زیرمجموع ــه ه ــای آم ــوزش وپ ــرورش و تش ــکیل تی ــم
هــای حامیــان آب در مــدارس تاکیــد کــرد .مدیــرکل آمــوزش و پــرورش
خراســان رضــوی هــم از آب بــه عنــوان مــاده ای غیــر قابــل جایگزیــن نــام
ب ــرد واظه ــار داش ــت :ای ــران و بس ــیاری از کش ــورهای دنی ــا ب ــا کمب ــود و

بحــران آب مواجــه انــد و صیانــت از منابــع آب شــرب را بــرا ی اســتفاده
نس ــل آین ــده در دس ــتور کار ج ــدی خ ــود ق ــرارداده ان ــد.
قاســم علــی خدابنــده بهتریــن راهــکار حفــظ منابــع آب را ســازگاری بــا کــم
آبــی دانســت و دســتگاه تعلیــم و تربیــت را بســتری مناســب بــرای ارائــه
آمــوزش هــای مرتبــط بــا فرهنــگ ســازی مصــرف بهینــه آب دانســت .وی
بــا بیــان اینکــه دانــش آمــوزان مــی تواننــد بــه عنــوان ســفیران مصــرف
بهینــه آب در خانــواده هــا معرفــی شــوند اظهــار داشــت :آبفــا و آمــوزش
و پ ــرورش در گذش ــته ه ــم در برگ ــزاری برنام ــه ه ــا و جش ــنواره ه ــای
متع ــدد ب ــا موض ــوع آب هم ــکاری داش ــته ان ــد وب ــا امض ــای تفاه ــم نام ــه
جدیــد شــاهد توســعه ایــن برنامــه هــا خواهیــم بــود.
خدابنـــده خاطرنشـــان کـــرد :بـــا بهـــره گیـــری از ظرفیـــت هـــای شـــبکه
مجــازی بــه ویــژه شــبکه دانــش آمــوزی شــاد مــی تــوان محتــوا و برنامــه
هــای تولیــد شــده در راســتای فرهنــگ ســازی مصــرف بهینــه آب را بــه
دان ــش آم ــوزان و خان ــواده آن ه ــا ارائ ــه داد.
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با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه آب دربین دانش آوزان و خانواده ها انجام شد:

مشکل کمبود آب در 240روستای خراسان رضوی
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی گفـــت:
 ۲۴۰روســتای اســتان در تابســتان امســال بــا مشــکل کمبــود
آب آشامیدنی مواجه خواهند بود.
ســـیدابراهیم علـــوی افـــزود :ایـــن روســـتاها بـــا تانکـــر ســـیار و از
طریـــق منابـــع محلـــی آبرســـانی خواهنـــد شـــد .
وی بــا بیــان اینکــه کاهــش بــارش هــا در اســتان ســبب افــت آبدهــی
منابــع آب روســتایی شــامل  ۸۷۴حلقــه چــاه  ۱۹۹ ،چشــمه ۶۸ ،قنــات
و  ۲منبـــع آب ســـطحی شـــده اســـت افـــزود :آب شـــرب مـــورد نیـــاز
روســتاهای اســتان بــه جــز بخشــی از شهرســتان هــای قوچــان و زاوه،
از مناب ــع زیرزمین ــی تامی ــن م ــی ش ــود.
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ب ــه گفت ــه وی ب ــرای کاه ــش اث ــرات ک ــم آب ــی در روس ــتاهای خراس ــان
رض ــوی پ ــروژه ه ــای مختلف ــی تعری ــف و از س ــوی دیگ ــر ب ــر مدیری ــت
مص ــرف تاکی ــد ش ــده اس ــت.
علــوی مصــرف آب هــر خانــوار روســتایی را  ۲۰۰لیتــر در شــبانه روز
اعــام و تاکیــد کــرد :مشــترکان اگــر ۱۰درصــد در مصــرف آب صرفــه
جویــی کننــد  ،نقــش مهمــی در کاهــش کــم آبــی خواهــد داشــت.
علــوی از پیگیــری آبفــا بــرای جــذب اعتبــارات مــاده  ۵۶قانــون بودجــه
بــرای بهبــود شــرایط آبرســانی در روســتاهای اســتان خبــرداد واظهــار
داش ــت :در س ــال  ۱۴۰۱چی ــزی ب ــه ن ــام روس ــتای مواج ــه ب ــا کمب ــود و
بحــران آب در اســتان نخواهیــم داشــت.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی گفـــت :هـــم
اینــک دو هــزار و  ۲۷۱روســتا بــا جمعیــت یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار
نف ــر در قال ــب  ۵۰۰ه ــزار مش ــترک روس ــتایی زی ــر پوش ــش ش ــرکت
آبف ــای خراس ــان رض ــوی ق ــرار دارن ــد.
وی اف ــزود :در ح ــال حاض ــر  ۹۱درص ــد روس ــتاهای ب ــاالی  ۲۰خان ــوار
خراســـان رضـــوی زیـــر پوشـــش شـــرکت آبفـــا هســـتند و بقیـــه بـــه
ص ــورت خودگ ــردان اداره م ــی ش ــوند ک ــه ب ــه تدری ــج هم ــه روس ــتاها
زی ــر پوش ــش ق ــرار خواهن ــد گرف ــت.
وی اضاف ــه ک ــرد :س ــاالنه  ۱۲۰میلی ــون مت ــر مکع ــب آب تولی ــد و در
اختی ــار روس ــتاییان خراس ــان رض ــوی ق ــرار م ــی گی ــرد.
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مدیرعامل آبفا خراسان رضوی خبرداد:

رتبه اول مدیرعامل آبفاخراسان رضوی در مالقات های چهره به چهره با مردم
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رضــوی در حــوزه مالقــات هــای چهــره بــه چهــره بــا
مـــردم رتبـــه اول را در مقایســـه بـــا مدیـــران
دس ــتگاه ه ــای متناظ ــر س ــایر اس ــتان ه ــای کشورکس ــب
کرد.
بــر اســاس نامــه اداره کل مدیریــت عملکــرد  ،بازرســی و
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امورحقوقــی اســتانداری خراســان رضــوی گــزارش هــای
آمـــاری در خصـــوص عملکـــرد مدیـــران دســـتگاه هـــای
اجرای ــی اس ــتان در ح ــوزه اج ــرای برنام ــه مالق ــات ه ــای
چه ــره ب ــه چه ــره ب ــه م ــردم ب ــه ط ــور مس ــتمر ودرقال ــب
دوره هــای ســه ماهــه بــه نهــاد ریاســت جمهــوری ارســال
م ــی ش ــود.

در همیـــن رابطـــه بـــا توجـــه بـــه بررســـی عملکـــرد 34
دســـتگاه اجرایـــی پرمخاطـــب و خدمـــت رســـان اســـتان
ســید ابراهیــم علــوی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
خراس ــان رض ــوی در مقایس ــه ب ــا دیگرمدی ــران دس ــتگاه
هــای متناظــر در ســایر اســتان هــا موفــق بــه احــراز رتبــه
اول ش ــد.
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در مقایسه با مدیران متناظرسایراستان های کشوراحرازشد:

مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب ش ــرکت آب و
فاضـــاب خراســـان رضـــوی گفـــت :هـــزار و 300
میلیـــارد ریـــال در تاسیســـات آب شـــهری و
روســتایی ایــن اســتان درســال گذشــته ســرمایه گــذاری
ش ــد .مه ــدی جه ــان طل ــب اف ــزود :ای ــن مبل ــغ در بخ ــش
ه ــای لول ــه گ ــذاری  ،اح ــداث مخ ــزن و حف ــر و تجهیزچ ــاه
هزین ــه ش ــد .وی خاطرنش ــان ک ــرد :درس ــال قب ــل ضم ــن
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اص ــاح و بازس ــازی 94هزارو760مت ــر ش ــبکه توزی ــع آب
 ،نس ــبت ب ــه توس ــعه ش ــبکه ب ــه ط ــول 126هزارمت ــر و
100هزارمتـــر لولـــه گـــذاری خـــط انتقـــال اقـــدام
ش ــد .وی از س ــاخت 18مخ ــزن ذخی ــره آب ب ــه ظرفی ــت
هف ــت ه ــزار مترمکع ــب در 11روس ــتا و 5ش ــهر اس ــتان
خبـــرداد و اظهـــار داشـــت :بـــا هـــدف تامیـــن آب
پایدارمش ــترکان ش ــهری و روس ــتایی ه ــم  16حلق ــه ب ــا

دبی 305لیتر برثانیه حفر و تجهیز شد.
وی ی ــادآور ش ــد :در نتیج ــه ای ــن اقدام ــات 913روس ــتا
از شــرایط تنــش آبــی خــارج شــدند  ،وضعیــت آب شــرب
شــهرهای نیشــابور ،تربــت حیدریــه ،گلبهــار  ،مشــهدریزه
و گنابـــاد بهبـــود یافـــت و 79روســـتا درقالـــب پویـــش
هرهفتــه الــف – ب ایــران از آب شــرب ســالم بهــره منــد
ش ــدند.
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1300میلیارد ریال در تاسیسات آب شهرها و روستاهای خراسان رضوی
سرمایه گذاری شد

فقط تیتر

تعویض پمپ روستای زرکک شهرستان فریمان
نصب محافظ الکترونیکی برای حفاظت از پمپ روستای کاریز سوخته فریمان

آب
10

زیباترین جلوه خلقت الهیست قدر آن را بدانیم
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رفع دو اتفاق همزمان در خط انتقال آب شهر تربت حیدریه
تقدیـــر دبیرخانـــه ســـتاد بازآفرینـــی پایـــدار محـــدوده هـــا و محـــات از مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا
شهرســـتان ســـبزوار
نصب تابلوهای هشدار دهنده بر روی تأسیسات امور زاوه
تعویض لوله های آبده چاه شماره  2شهر سرخس
تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستای دق بهلول سرخس
مشارکت آبفا سرخس در مانور امداد جاده ای
نصب کلرزن کوزه ای روستای یکه بید سرخس
تعمیر الکتروپمپ شناور چاه شماره3طرقبه
تقدیرفرمانداری ازروابط عمومی امورطرقبه شاندیز
نماینده مردم:خدمات آبفاطرقبه شاندیز قابل قبول است
تقدیرامام جمعه از خدمات آبفا طرقبه شاندیز
رفع اتفاق خط انتقال اصلی آب شهرشاندیز
تقدیر معاون دادگستری خراسان رضوی ازمدیرامورفریمان
تعویض پمپ روستای کاریزسوخته شهرستان فریمان
توسعه  300متر شبکه شبکه توزیع آب در مجتمع روستایی کالته رحمان فریمان
مدیر امور فریمان با امام جمعه شهرستان دیدار کرد

بازدید مدیرامورفریمان ازچاه روستای تلگرد
ترمیم و تعمیرحصار مخزن  1000متر مکعبی قلندرآباد
برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق در امورمه والت
دیدار مدیر امور مه والت با خانواده شهدا
حضور اکیپ اتفاقات امورمه والت در مانور لحظه صفر
تقدیر مدیرکل امورعشایری خراسان رضوی از امورقوچان
جلسه ارتقاء بهره برداری امور کاشمر به بازدید میدانی تبدیل شد
جلسه هماهنگی قاریان کنتور امور کاشمر برگزار شد
بررسی راهکارهای ایجاد درآمد درآبفا شهرستان کاشمر
همکاران امور گناباد به پرسش های شهروندان پاسخ دادند
بررسی روند نصب کنتورهای هوشمند در امور گلبهار
دبی سنجی منابع آب روستایی و شهری شهرستان گلبهار
دریافت تست کرونا از همکاران امور گلبهار
تاکید مدیر امور خواف برمشارکت روستائیان در اجرای پروژه های تامین آب
اصالح و توسعه  ۳۵۰متر شبکه در روستای گوریاب بخش سنگان شهرستان خواف
ترمیم تابلوبرق و آپارات کابل های چاه  ۲مهاباد خواف
رفع انفاق خط انتقال  ۲۰۰مجتمع جواداالئمه بخش سنگان شهرستان خواف
ترمیم تابلوبرق و آپارات کابل های چاه روستای برآباد خواف

شهرستان ها

● تربت حیدریه
برگزاری جلسه عمومی شرکت آبفای تربت حیدریه

و نیروه ــای اداره اتفاق ــات ب ــا بررس ــی نقش ــه ه ــا و حض ــور در مح ــل و
انج ــام فشارس ــنجی موف ــق ب ــه شناس ــایی و رف ــع س ــه اتف ــاق درداخ ــل
کانـــال بـــرق شـــدند.همچنین بـــا رفـــع انســـداد لولـــه  60آزبســـت
مشـــکل کمبـــود فشـــار آب منطقـــه مذکـــور برطـــرف شـــد .جعفـــر
ترکمانـــزاده افـــزود :باتوجـــه بـــه اجـــرای پـــروژه توســـعه شـــبکه در
بل ــوار ش ــهیدرجایی ای ــن شهرس ــتان و ب ــه منظ ــور اص ــاح زون بن ــدی
کــه قســمتی از آن نیــز بــه پایــان رســیده اســت امیدواریــم در آینــده
نزدی ــک مش ــکل کمب ــود فش ــار در منطق ــه ب ــه ط ــور اساس ــی برط ــرف
ش ــود.

ادارات تابع ــه ای ــن ش ــرکت برگ ــزار ش ــد .در ابت ــدا  ،ص ــورت جلس ــه
آخریـــن نشســـت کمیتـــه قرائـــت و اقدامـــات انجـــام شـــده توســـط
مســـئوالن قســـمت هـــا ارائـــه شـــد  ،ســـپس معاونیـــن و مدیـــران
اقدامـــات ســـال  99و چالـــش هـــا و اهـــداف  1400را بـــه اطـــاع
رســـاندند.مدیرعامل شـــرکت هـــم گفـــت :اقدامـــات و گزارشـــات
ارائ ــه ش ــده و عملک ــرد  4ماه ــه آخ ــر س ــال  99حاک ــی از آن اس ــت ک ــه
پتانس ــیل و ظرفی ــت مجموع ــه ش ــرکت بس ــیار ب ــاال ب ــوده و در ص ــورت
برنامـــه ریـــزی درســـت مـــی توانیـــم بـــه راحتـــی موانـــع و مشـــکالت
موج ــود را برط ــف کنی ــم.

ری ــزش ک ــوه باع ــث ب ــروز اتف ــاق در خ ــط انتق ــال آب ب ــه
روس ــتای داف ــی کدک ــن ش ــد

رفع دو اتفاق در شبکه  350آزبست شهر
تربتحیدریه

ک ــم فش ــاری آب خیاب ــان اب ــوذر ش ــهر ترب ــت حیدری ــه
مرتف ــع ش ــد

ب ــه گفت ــه رئی ــس اداره به ــره ب ــرداری و توس ــعه ش ــبکه آب ش ــرکت
آبف ــای ترب ــت حیدری ــه باتوج ــه ب ــه اف ــت ش ــدید فش ــار آب در خیاب ــان
اب ــوذر و فرع ــی ه ــای آن  ،اکیپ ــی از کارشناس ــان اداره به ــره ب ــرداری
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رئی ــس اداره آبف ــای کدک ــن گف ــت :براث ــر ری ــزش ک ــوه  ،خ ــط انتق ــال
آب  150میلیمتــری فــوالدی روســتای دافــی کــه بصــورت روکار اجــرا
ش ــده ب ــود  ،دچ ــار اتف ــاق ش ــد.
مهــدی عبدیــان افــزود :بــرای جلوگیــری از بــی آبــی روســتائیان اکیــپ
واکنـــش ســـریع بحـــران از شـــرکت بـــه محـــل اعـــزام و بـــا همـــکاری
پرســـنل اداره کدکـــن مقدمـــات اولیـــه رفـــع اتفـــاق خـــط فراهـــم
ش ــد.به گفت ــه وی ب ــا توج ــه ب ــه صع ــب العب ــور ب ــودن منطق ــه خصوص ــا
در تاریک ــی ش ــب ادام ــه عملی ــات متوق ــف و پ ــس از اس ــتقرار تانک ــر
آبرس ــانی ش ــرکت در روس ــتا و ارائ ــه خدم ــات آبرس ــانی  ،از ابت ــدای
روز بعـــد عملیـــات جوشـــکاری و نصـــب لولـــه هـــای آســـیب دیـــده از
س ــرگرفته ش ــد ک ــه پ ــس از آب بن ــدی و تس ــت  ،نهایت ــا ب ــا  10س ــاعت
کار م ــداوم و ب ــدون وقف ــه خ ــط آب ــدار و وارد م ــدار ش ــد.

مدیرعامـــل آبفـــا تربـــت حیدریه:مشـــکالت موجـــود بـــا
برنام ــه ری ــزی قاب ــل ح ــل اس ــت
اولی ــن جلس ــه کمیت ــه برنام ــه ری ــزی ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه
در س ــال  1400باحض ــور مدیرعام ــل  ،معاونی ــن و مدی ــران و روس ــای

طـــی دو روز متوالـــی دو اتفـــاق در شـــبکه اصلـــی  350میلیمتـــری
آزبســـت تربـــت حیدریـــه رخ داد.
باتوجــه بــه اینکــه ایــن خــط وظیفــه انتقــال آب از مخــازن باالدســت بــه
مرک ــز ش ــهر را دارد و از طرف ــی داخ ــل یک ــی از الی ــن ه ــای بلواره ــای
پرت ــردد ش ــهر ق ــرار دارد  ،س ــرعت عم ــل در رف ــع اتف ــاق از اهمی ــت
باالی ــی برخ ــوردار ب ــود.
مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب ای ــن ش ــرکت گف ــت :یک ــی از دو
اتف ــاق در بل ــوار باهن ــر و درعم ــق ب ــاالی  4مت ــر ق ــرار داش ــت ک ــه ب ــه
دلیــل وجــود خــط گاز بــر روی شــبکه  ،حفــاری تــا غــروب بطــول انجامیــد
و نهایت ــا ب ــا ت ــاش ب ــی وقف ــه پرس ــنل اتفاق ــات در س ــاعت  4بام ــداد
روز بع ــد رف ــع ش ــد.

کمبود اعتبار و تامین آب چالش مهم آبفا تربتحیدریه
جلســـه مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا تربـــت حیدریـــه و دکتـــر زنگنـــه
نماین ــده شهرس ــتان ب ــا محوری ــت پیگی ــری اعتب ــارات و تبص ــره ه ــای
قانونـــی برگـــزار شـــد.
در ای ــن جلس ــه مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه گزارش ــی
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جلس ــه عموم ــی آبف ــا ترب ــت حیدری ــه ب ــه منظ ــور جم ــع بن ــدی اقدام ــات
س ــال  99و تبیی ــن اه ــداف س ــال جدی ــد ب ــا حض ــور هم ــکاران برگ ــزار
شــد.مدیرعامل آبفــای تربــت حیدریــه در ایــن نشســت بــه بیــان اهــم
اقدامـــات شـــرکت در ســـال  99و اهـــداف ســـال  1400پرداخـــت و
از کلی ــه هم ــکاران خواس ــت ب ــا ت ــاش بیش ــتر خدم ــات بهت ــر و مطل ــوب
ت ــری ب ــه مش ــترکین ارائ ــه دهن ــد.در پای ــان مراس ــم باتوج ــه ب ــه می ــاد
حضـــرت ابوالفضـــل عبـــاس(ع) و روز جانبـــاز از یـــک جانبـــاز و ســـه
هم ــکار ک ــه ب ــه افتخ ــار بازنشس ــتگی نائ ــل ش ــده بودن ــد ب ــا اه ــداء گل
و ل ــوح قدردان ــی ش ــد.

از اقدام ــات ای ــن ش ــرکت در ش ــهر و روس ــتاها ارائ ــه داد و مهمتری ــن
چالــش هــای موجــود را کمبــود اعتبــار و تامیــن آب شــهر تربــت حیدریــه
اع ــام کرد.علیرض ــا عباس ــی گف ــت  :ای ــن ش ــرکت بدلی ــل ح ــذف مبال ــغ
ناش ــی از اج ــرای تبص ــره  3از قب ــوض نتوانس ــت ب ــه اه ــداف خ ــود در
زمینــه اصــاح شــبکه هــای فرســوده و ســایر مــوارد مرتبــط برســد.
دکت ــر زنگن ــه نماین ــده شهرس ــتان ه ــای ترب ــت حیدری ــه  ،م ــه والت
و زاوه در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ه ــم از زحم ــات ای ــن ش ــرکت در
ش ــهر و روس ــتا تقدی ــر ک ــرد.

مدیرعامـــل آبفـــای تربـــت حیدریـــه بهـــره بـــرداری کارشناســـی از
ســـامانه تلـــه متـــری را از اولویـــت هـــای ایـــن شـــرکت اعـــام کـــرد.
علیرضـــا عباســـی در بازدیـــد مدیـــر دفتـــر انـــرژی و سیســـتم هـــای
کنتـــرل از راه دورآبفـــا خراســـان رضـــوی افـــزود :اجـــرای شـــبکه
وایرل ــس ارتباط ــی و همچنی ــن تل ــه مت ــری  5حلق ــه چ ــاه دش ــت ازغن ــد
و ی ــک حلق ــه چ ــاه ش ــادمهر ب ــا اعتب ــاری بال ــغ ب ــر  10میلیاردری ــال در
ح ــال اج ــرا اس ــت.
وی زم ــان راه ان ــدازی ای ــن ش ــبکه را تابس ــتان  1400اع ــام ک ــردو
اظهارداش ــت :پ ــس از به ــره ب ــرداری از پ ــروژه  ،ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت
موض ــوع  ،ق ــرارداد پش ــتیبانی سیس ــتم ه ــای تل ــه مت ــری منعق ــد ه ــم
خواه ــد ش ــد.

تقدیـــر از  5همـــکار موفـــق در شناســـایی انشـــعابات
غیرمجـــاز در آبفـــا تربـــت حیدریـــه

ش ــهرتربت حیدری ــه درپی ــک مص ــرف 85لیتربرثانی ــه
کســـری آب دارد

بـــا هـــدف شناســـایی انشـــعابات غیرمجازتوســـط قاریـــان کنتـــور و
تشــویق افــراد مرتبــط بــا ایــن موضــوع  ،جلســه ای باحضــور مدیرعامــل
آبف ــا ترب ــت حیدری ــه برگ ــزارواز آن ــان تقدی ــر ش ــد.
علــی رضــا عباســی مدیرعامــل شــرکت آبفــای تربــت حیدریــه درایــن
جلس ــه گف ــت :گ ــزارش و شناس ــایی انش ــعابات غیرمج ــاز از اهمی ــت
باالیـــی برخـــوردار بـــوده چراکـــه منافـــع شـــرکت و کلیـــه همـــکاران
ارتب ــاط مس ــتقیمی ب ــا ای ــن گون ــه گزارش ــات دارد.

اصـــاح 1500متـــراز خـــط اصلـــی انتقـــال آب شـــرب
شـــهرتربت حیدریـــه
جلس ــه تامی ــن آب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه برگ ــزار ش ــد.در ای ــن جلس ــه
پ ــس از بررس ــی وضعی ــت تولی ــد ،چال ــش ه ــا و مش ــکالت تامی ــن آب
شهرســـتان مدیرعامـــل آبفـــای تربـــت حیدریـــه اعـــام کـــرد  :شـــهر
تربــت حیدریــه درپیــک مصــرف بــا  85لیتــر برثانیــه کســری آب دارد.
عل ــی رض ــا عباس ــی اف ــزود :ای ــن ش ــرکت ب ــرای تامی ــن آب ش ــهروندان
برنام ــه ه ــای کوت ــاه م ــدت  ،می ــان م ــدت و بلندم ــدت را تدوی ــن ک ــرده
اس ــت.
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مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــاب تربـــت حیدریـــه از اصـــاح
هـــزارو 500مترخـــط انتقـــال تامیـــن آب شـــرب ایـــن شـــهر
230هزارنفـــری خبرداد.علـــی رضاعباســـی ایـــن اقـــدام را بخشـــی
ازعملی ــات اص ــاح دوه ــزارو 500مترخ ــط انتق ــال آب ش ــرب ازدش ــت
ازغنــد بــه تربــت حیدریــه اعــام کــرد کــه از ســال قبــل بــا اعتبــار100
میلیاردری ــال آغ ــاز ش ــد.وی افزود:اص ــاح هزارمتردیگرازای ــن خ ــط
بـــه قطر600میلـــی متـــر نیزازابتـــدای ســـال جـــاری عملیاتـــی شـــده
اســـت.وی تکمیـــل ایـــن پـــروژه را درجلوگیـــری ازهدررفـــت آب
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ســـامانه تلـــه متـــری آبفـــای تربـــت حیدریـــه تابســـتان
 1400بهـــره بـــرداری مـــی شـــود

کــرد :مدیــران و کارکنــان ایــن شــرکت در ســال جدیــد هــم بــا انــرژی
بیش ــتر در خدم ــت م ــردم باش ــند.وی ب ــه کاه ــش ن ــزوالت اس ــمانی در
س ــال آب ــی ج ــاری اش ــاره ک ــرد و راه ــکار گ ــذر از تابس ــتان امس ــال را
تروی ــج فرهن ــگ صرف ــه جوی ــی در هم ــه مص ــارف برش ــمرد.

اجرای دو پروژه آبرسانی در شهر نیشابور

موث ــر ارزیاب ــی ک ــرد واظهارداش ــت :نی ــازآب ش ــرب 58هزارمش ــترک
ش ــهرتربت حیدری ــه 680لیت ــر برثالنی ــه اس ــت ک ــه ای ــن رق ــم درح ــال
حاضر600لیترمـــی باشـــد.

●نیشابور
تاکی ــد فرمان ــدار نیش ــابور ب ــر تروی ــج فرهن ــگ ص ــرف
جویـــی در مصـــرف آب

13

اســـتفاده از گشـــت هـــای رضویـــون بـــرای حراســـت از
تاسیســـات آب شـــهر نیشـــابور
مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب نیش ــابور ب ــا س ــرهنگ نی ــک ی ــاد
فرمان ــده نی ــروی مقاوم ــت بس ــیج س ــپاه ای ــن شهرس ــتان دی ــدار ک ــرد.
علـــی رضـــا اخویـــان در ایـــن دیـــدار اعـــام کـــرد :تامیـــن آب شـــرب
تابســـتان ســـال  99بـــا تـــاش شـــبانه روزی همـــکاران  ،بـــدون
کمتریـــن مشـــکل و تنـــش مدیریـــت شـــد .وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن
شــرکت بیشــترین توجــه را بــه مناطــق کــم برخــوردار دارد  ،از عنایــت
 ،همـــکاری و حمایـــت هـــای صادقانـــه نیـــروی مقاومـــت بســـیج ســـپاه
شهرس ــتان قدردان ــی ک ــرد و گف ــت :در چن ــد م ــاه گذش ــته س ــرقت از

تاکی ــد ام ــام جمع ــه نیش ــابور ب ــر جلوگی ــری از آبی ــاری
فض ــای س ــبز ب ــا آب ش ــرب

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان نیشــابور بــا امــام جمعــه
شهرس ــتان دی ــدار و گفتگ ــو ک ــرد .در ای ــن دیدارعل ــی رض ــا اخوی ــان
گزارش ــی از فعالی ــت ه ــا و اقدام ــات ح ــوزه آب و فاض ــاب شهرس ــتان
و طـــرح یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آبفـــای روســـتایی و شـــهری را
ارای ــه و از خدم ــت رس ــانی ب ــه 305روس ــتای تح ــت پوش ــش خب ــرداد.
وی بــا بیــان اینکــه هــر کــدام از ایــن روســتاها مشــکالت خــاص خــود را
دارنــد تاکیــد کــرد :آب شــرب مــورد نیــاز ایــن مناطــق بــا تــاش شــبانه
روزی هم ــکاران ب ــا کمتری ــن مش ــکل تامی ــن م ــی ش ــود.وی همچنی ــن
خواســتار ادامــه هــم یــاری نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه شهرســتان
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علیرضــا اخویــان مدیرعامــل شــرکت آبفــا نیشــابور بــه همــراه معاونیــن
بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان دیدارداشــتند.
در ایـــن دیـــدار مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور بـــه
عملک ــرد ش ــرکت در س ــال  99و فعالی ــت ه ــای مرتب ــط ب ــا تامی ــن آب
شــرب مشــترکین اشــاره و از حمایــت هــا و همراهــی معــاون اســتاندار
و فرمان ــدار شهرس ــتان نیش ــابور تش ــکر ک ــرد.
مع ــاون اس ــتاندار و فرمان ــدار شهرس ــتان نیش ــابور ه ــم از ت ــاش ه ــا
و خدم ــات ش ــبانه روزی مجموع ــه ش ــرکت آب و فاض ــاب در س ــقایی
م ــردم قدردان ــی ک ــرد و عملک ــرد ش ــرکت را قاب ــل تقدی ــر دانس ــت.
علیرضـــا قامتـــی شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور را از بهتریـــن
دس ــتگاه ه ــای خدم ــت رس ــان در س ــال  99معرف ــی و اظهارامی ــدواری

معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آبفـــا نیشـــابوراز اجـــرای دو پـــروژه
آبرســـانی در ایـــن شهرخبرداد.ســـعید همـــت آبـــادی بـــه حفـــاری و
لول ــه گ ــذاری چ ــاه ش ــماره  44ای ــن ش ــهر اش ــاره ک ــرد و اظه ــار داش ــت:
حف ــاری و لول ــه گ ــذاری ای ــن چ ــاه ظ ــرف  48روز و ب ــه روش روت ــاری
ب ــه عم ــق  250مت ــر انج ــام ش ــد.وی هزین ــه حف ــر و تجهی ــز ای ــن چ ــاه
را بال ــغ ب ــر  700میلی ــون ری ــال اع ــام ک ــرد .مع ــاون به ــره ب ــرداری
ش ــرکت ابف ــا نیش ــابورهمچنین ب ــا بی ــان اینک ــه عملی ــات اص ــاح خ ــط
انتقــال چــاه شــماره  24ایــن شــهر هــم پایــان یافــت افزود:ایــن منبــع
آب ــی چن ــد س ــال ب ــا اس ــتفاده و از م ــدار خ ــارج ش ــده ب ــود ک ــه ب ــا هم ــت
و ت ــاش ش ــبانه روزی هم ــکاران اداره اتفاق ــات و شناس ــایی و رف ــع 4
م ــورد اتف ــاق در مس ــیر خ ــط انتق ــال ب ــه ط ــول ه ــزارو 870مت ــر و قط ــر
 200میلیمت ــر وارد م ــدار ش ــد.

تاسیســات آب در بخــش هــا و روســتاها و حتــی شــهر افزایــش داشــته
اس ــت و درخواس ــت هم ــکاری در زمین ــه حفاظ ــت و حراس ــت از س ــپاه
را داریم.فرمانــده نیــروی مقاومــت بســیج نیشــابور هــم افــزود :نقــاط
حس ــاس و مه ــم آبف ــا در اختی ــار س ــپاه ق ــرار داده ش ــود ت ــا از طری ــق
گش ــت ه ــای رضوی ــون حراس ــت شوند.س ــرهنگ نی ــک ی ــاد ب ــا اش ــاره
بــه پدیــده خشکســالی گفــت :پایــگاه هــا و مســاجد شهرســتان شــرکت
آب و فاض ــاب را در ام ــر فرهن ــگ س ــازی ی ــاری خواهن ــد ک ــرد.

جمعیـــت تحـــت پوشـــش شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب
شهرســـبزوارازمرز 220هزارنفرگذشـــت

نیشــابوربرای ترویــج فرهنــگ مدیریــت مصــرف آب از طریــق تریبــون
ه ــای نم ــاز جمع ــه ش ــد .ام ــام جمع ــه نیش ــابور ه ــم ب ــا اب ــراز رضای ــت
از عملک ــرد ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان در خدم ــت رس ــانی ب ــه
مــردم اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه کاهــش نــزوالت آســمانی  ،جلوگیــری
ازهــدر رفــت آب  ،نشــت یابــی و اصــاح شــبکه هــای توزیــع آب شــهری
بدلیــل فرســودگی و قدمــت بــاالی عمــر ،بایســتی در اولویــت کار قــرار
گی ــرد .حج ــت االس ــام یعقوب ــی برجلوگی ــری از مص ــرف آب ش ــرب در
روس ــتاها ب ــرای آبی ــاری فض ــای س ــبز تاکی ــد ک ــرد و اظه ــار داش ــت:طبق
س ــنوات گذش ــته از طری ــق تریب ــون نم ــاز جمع ــه و مس ــاجد در جه ــت
ترویــج فرهنــگ مصــرف بهینــه آب همــکاری الزم انجــام خواهــد گرفــت.

●سبزوار
تست کرونا کارکنان آبفا سبزوار منفی اعالم شد

نماینــدگان و همــکاری شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی اســت.
وی اضاف ــه ک ــرد :مص ــرف آب ش ــهری و روس ــتایی در ای ــن شهرس ــتان
ط ــی  11م ــاه  99نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه س ــال  98ح ــدود 5درص ــد
افزای ــش داش ــته اس ــت ک ــه بخش ــی از آن ب ــه خاطررعای ــت مس ــایل
بهداش ــتی در مب ــارزه ب ــا ش ــیوع وی ــروس کووی ــد 19ب ــوده اس ــت.

بازدی ــد مدیرعام ــل آبف ــا س ــبزوار از مجتم ــع آبرس ــانی
روس ــتایی ام ــام عل ــی(ع)

تامی ــن بلن ــد م ــدت آب ش ــرب ش ــهر س ــبزوار در دس ــتور
کارق ــرار گرفت ــه اس ــت
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار گفـــت :
باتوج ــه ب ــه اینک ــه س ــبزوار در نقط ــه س ــربه س ــر در تامی ــن آب ق ــرار
دارد برنام ــه تامی ــن آب بلن ــد م ــدت ای ــن ش ــهر در دس ــتور کار ق ــرار
گرفتـــه است.حســـین ریاضـــی افـــزود  :شـــهر ســـبزوارمطابق ایـــن
برنامــه تــا افــق  1420حداقــل در هــر ثانیــه  280لیتــر آب نیــاز دارد
ک ــه بایس ــتی از دش ــت ه ــای غرب ــی شهرس ــتان تامی ــن ش ــود.وی خاط ــر
نش ــان کرد:ای ــن ام ــر مس ــتلزم تعام ــل وهمراه ــی مع ــاون اس ــتاندارو
فرمانــدار ویــژه شهرســتان و امــور آب ناحیــه ســبزوار  ،رایزنــی هــای
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مدیرعامـــل  ،معـــاون بهـــره بـــرداری و مســـئول روابـــط عمومـــی و
آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار از
مجتمـــع آبرســـانی روســـتایی امـــام علـــی (ع) بازدیـــد کردند.مجتمـــع
آبرس ــانی ام ــام عل ــی (ع) روس ــتاهای نج ــم آب ــاد  ،ع ــوض  ،ق ــره قل ــی ،
رب ــاط س ــرپوش  ،جلی ــن  ،زیدآب ــاد  ،آزادمنجی ــر  ،ن ــزل آب ــاد  ،دلقن ــد ،
باغ ــان و دول ــت آب ــاد را تح ــت پوش ــش دارد  .ای ــن بازدی ــد ب ــا ه ــدف
بررســی وضعیــت تاسیســات و شناســایی مشــکالت آب شــرب مجتمــع
انج ــام ش ــد.مجتمع آبرس ــانی ام ــام عل ــی (ع) از دو منب ــع ش ــامل ی ــک
حلق ــه چ ــاه اصل ــی ب ــا دب ــی  32لیت ــر برثانی ــه و ی ــک حلق ــه چ ــاه رزرو ب ــا
دبــی  29لیتــر برثانیــه تغذیــه مــی شــود و ســه هــزارو  245مشــترک
را آبرس ــانی م ــی کن ــد.

●باخرز
همــکاری امــام جمعــه بــا امــور باخــرز در فرهنــگ ســازی و
مدیریــت منابــع آبــی
ام ــام جمع ــه باخ ــرز در دی ــدار ب ــا مدی ــر ام ــور شهرس ــتان از آمادگ ــی
ای ــن دفتردرراس ــتای فرهن ــگ س ــازی ،کنت ــرل و مدیری ــت مناب ــع آب ــی
خب ــرداد .
در ایـــن دیـــدار مدیـــر امـــور فعالیـــت هـــای آبفـــا در ســـال جـــاری را
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بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ ســامت کارکنــان در مقابــل ویــروس کرونــا
از کارکنــان شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســبزوار تســت کوویــد
 19گرفتــه شــد.با انجــام ایــن تســت ســریع توســط کارشناســان مرکــز
بهداشـــت ســـبزوار و نتایـــج آزمایـــش مروبـــوط بـــه همـــکاران منفـــی
اع ــام ش ــد.

مدیرعامـــل آب وفاضـــاب ســـبزوارگفت :جمعیـــت تحـــت پوشـــش
شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب ایـــن شـــهراز 220هزارو475نفـــر
گذشـــت.
حســـین ریاضـــی اظهارداشـــت91.31:درصد جمعیـــت شـــهر
س ــبزوارازخدمات جم ــع آوری ودف ــع بهداش ــتی فاض ــاب برخ ــوردار
شـــده انـــد.
وی ازاجرای486کیلومتـــر شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب در شـــهر
س ــبزوار خب ــرداد و افزود:ب ــا اجرای70کیلومتردیگ ــر تم ــام جمعی ــت
245هزارنفرش ــهر س ــبزوارازمزایای ای ــن بخ ــش به ــره من ــد خواهن ــد
ش ــد.ریاضی ظرفی ــت تصفی ــه خان ــه فاض ــاب ای ــن ش ــهررا 33ه ــزار
و700مترمکعـــب درشـــبانه روزاعـــام کردوبـــا اشـــاره بـــه ســـاخت
تصفیـــه خانـــه فاضـــاب توحیـــد شهرســـبزوارگفت  :حـــدود 400
میلی ــارد ری ــال از مح ــل س ــرمایه گ ــذاری بخ ــش خصوص ــی ب ــه روش
 BOTبــرای اجــرای ایــن تصفیــه خانــه بــا ظرفیــت 15هــزار مترمکعــب
تامیـــن شـــده اســـت وهـــم اکنـــون باالی90درصـــد پیشـــرفت
فیزیک ــی درقس ــمت س ــازه دارد .وی اف ــزود :ب ــا به ــره ب ــرداری ازای ــن
واحد،ام ــکان تصفی ــه فاض ــاب س ــاکنان توحیدشهروس ــایت مس ــکن
مهرفراه ــم م ــی ش ــود.

سنجش منابع تولید آب در باخرز

وارد مدار شدن یک منبع آبی در باخرز

بـــه دنبـــال افزایـــش مصـــرف و نیـــاز بـــه تولیـــد بیشـــتر آب یکـــی از
مناب ــع آب ــی ام ــور آبف ــا باخ ــرز وارد م ــدار به ــره ب ــرداری
شد.
ب ــه گفت ــه احس ــان س ــیاح مدی ــر آبف ــا باخ ــرز ای ــن منب ــع آب ــی واق ــع در
روس ــتای اش ــتیوان ب ــا ت ــوان آبده ــی ی ــک لیت ــر ب ــر ثانی ــه ب ــا نص ــب
الکتروپم ــپ کفک ــش به ــره ب ــرداری ش ــد.
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تمامـــی منابـــع آبـــی شهرســـتان باخـــرز بـــا توجـــه بـــه کاهـــش قابـــل
توجــه حجــم آب اســتحصالی دبــی ســنجی شــد.درجریان عملیــات دبــی
س ــنجی  ،کاه ــش ت ــوان آبده ــی چن ــد منب ــع ب ــرای کارشناس ــان به ــره
ب ــرداری محرزش ــد.
ب ــه گفت ــه احس ــان س ــیاح مدی ــر ام ــور باخ ــرز دلی ــل کاه ــش آبده ــی
ای ــن مناب ــع  ،س ــطحی ب ــودن س ــفره ه ــای آبخ ــوان و کاه ــش بارندگ ــی
در س ــال آب ــی ج ــاری اس ــت.

راه ه ــا رف ــع مش ــکل ک ــم فش ــاری ش ــبکه آب در برخ ــی
نق ــاط ش ــهر باخ ــرز

در بازدی ــد مدی ــر ام ــور و رئی ــس ش ــورای ش ــهر باخ ــرز از نق ــاط ک ــم
فشــار شــبکه آب ایــن شــهر ،شــرایط و امکانــات الزم بــرای برخــورداری
ص ــد درص ــدی مش ــترکین از فش ــار مطل ــوب آب بررس ــی ش ــد.
احس ــان س ــیاح مدی ــر آبف ــا باخرزمش ــکل اف ــت فش ــار آب را متوج ــه
مش ــترکین س ــاکن در نق ــاط مرتف ــع ش ــهر عن ــوان ک ــرد و اف ــزود :ب ــرای
رفــع ایــن مشــکل برنامــه ریــزی الزم بــرای مهندســی مجــدد مخــزن و
ش ــبکه موج ــود انج ــام ش ــده اس ــت.

بـــا کاهـــش نـــزوالت آســـمانی و افـــت تـــوان آبدهـــی منابـــع تولیـــد ،
حف ــر چ ــاه جدی ــد در مجتم ــع ارزن ــه ام ــور باخ ــرز ب ــرای گ ــذر از بح ــران
تابســـتان  ۱۴۰۰در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.
مدی ــر ام ــور آبف ــا ب ــا اع ــام ای ــن مطل ــب از تدوی ــن برنام ــه آبف ــا ب ــرای
گـــذر از بحـــران تابســـتان  ۱۴۰۰خبرداد.احســـان ســـیاح افـــزود:
حفرچ ــاه جدی ــد هم ــراه ب ــا مدیری ــت صحی ــح ش ــبکه و کاه ــش پ ــرت
جــزو اصلــی تریــن برنامــه هــای تــداوم آبرســانی بــه روســتاهای تحــت
پوش ــش مجتم ــع ارزن ــه اس ــت.

●بجستان
تعویض الکترو پمپ چاه شماره  4شهر بجستان

الکت ــرو پم ــپ چ ــاه ش ــماره  4ش ــهر بجس ــتان در عم ــق 150مت ــری ک ــه
دچــار ایــراد شــده بــود تعویــض شد.اســتارت الکتــرو پمــپ جدیــد در
کمتری ــن زم ــان ممک ــن عمل ــی ش ــد.

ده گردشی مدیر امور و نماینده بجستان
مدی ــر ام ــور بجس ــتان در ده گردش ــی نماین ــده و مدی ــران شهرس ــتان
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تشــریح کــرد و وجــود منابــع آبــی غیــر مجــاز در مجــاورت منابــع تولیــد
آبف ــا را یک ــی از مهمتری ــن چال ــش ه ــا عن ــوان داش ــت وافزود:ب ــا توج ــه
ب ــه کاه ــش ن ــزوالت آس ــمانی درس ــال ج ــاری در ص ــورت ع ــدم کنت ــرل
برداش ــت ه ــای غیرمج ــاز از س ــفره ه ــای زیرزمین ــی تامی ــن آب ب ــرای
س ــال آت ــی ب ــا مش ــکل ج ــدی مواج ــه خواه ــد ش ــد .
حجـــت االســـام زاهـــدی امـــام جمعـــه باخـــرز هـــم ضمـــن قدردانـــی
از خدمـــات پیوســـته آبفـــا تـــداوم اجـــرای برنامـــه هـــای مقابلـــه بـــا
انش ــعابات غیرمج ــاز و اط ــاع رس ــانی عموم ــی در خص ــوص انش ــعابات
غیرمجـــاز کشـــف شـــده را راهـــکاری موثـــر در کاهـــش ایـــن گونـــه
تخلف ــات برش ــمرد و آگاه ــی مش ــترکین ازعواق ــب و مج ــازات قانون ــی
برخـــورد بـــا متخلفـــان را عاملـــی بازدارنـــده دانســـت.

تامین کسری آب مجتمع ارزنه باخرز

ه ــای اص ــاح و بازس ــازی انش ــعابات فرس ــوده و مدیری ــت مص ــرف آب ب ــا
توج ــه ب ــه کاه ــش ن ــزوالت ج ــوی بح ــث و گفتگ ــو ش ــد.

●تایباد
راه اندازی چاه شماره ی سه کوثر شهر تایباد

برگزاری جلسه مدیریت مصرف آب بخش میان والیت

مشارکت مردم تربت جام در اجرای پروژههای بخش آب

●تربت جام
فرماندار تربت جام :

7روس ــتای شهرس ــتان ترب ــت ج ــام ب ــا س ــرمایه صن ــدوق
توس ــعه مل ــی از آب تانک ــری ب ــی نی ــاز م ــی ش ــوند

جلس ــه مدیری ــت مص ــرف آب بخ ــش می ــان والی ــت ب ــا حض ــور بخش ــدار
می ــان والی ــت  ،مدی ــر امورتایب ــاد  ،رئی ــس اداره مش ــهدریزه  ،ش ــهردار ،
اعضــای شــورای شــهر و دهیــاران بخــش در محــل بخشــداری میــان والیــت
برگ ــزار ش ــد .
در ایــن جلســه ضمــن ارائــه گــزارش مدیــر امــور از وضعیــت آبــی منطقــه
 ،در خص ــوص راهکاره ــای س ــرعت بخش ــیدن ب ــه اج ــرا و تکمی ــل پ ــروژه
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فرماندارتربـــت جـــام گفت:هزارو100نفـــر جمعیـــت روســـتایی ایـــن
شهرس ــتان ت ــا پای ــان ش ــهریور م ــاه س ــال ج ــاری از آب تانک ــری ب ــی نی ــاز
مــی شــوند .مرتضــی حمیــدی دربازدیــد از رونــد ســاخت مجتمــع سمســرا

 ۳۲کیلومت ــر پ ــروژه اص ــاح و توس ــعه ش ــبکه در س ــال  ۱۳۹۹در ش ــهر
ترب ــت ج ــام ب ــا همی ــاری  1.4میلی ــارد ریال ــی م ــردم اج ــرا ش ــد .ای ــن
لولهگ ــذاری در  ۵۳نقط ــه ش ــهر ترب ــت ج ــام و ب ــا اقط ــار ، 90 ،75 ،63
 110پل ــی اتیل ــن و ب ــه ترتی ــب ب ــا مت ــراژ ه ــای  ۵۰۰و  ۱۰۰۰و ۱۲۰۰
و  ۲۵۰مت ــر انج ــام ش ــد.
در همی ــن راس ــتا  ۵۰فق ــره انش ــعاب نی ــز بهس ــازی ش ــد .همچنی ــن در
راســـتای جلـــب مشـــارکتهای مردمـــی  ۹۹۱ ،متـــر پـــروژه اصـــاح و
توســعه شــبکه در ســال  ۱۳۹۹در شــهر احمدآبــاد صولــت بــا همیــاری
 ۲۷۰میلی ــون ریال ــی م ــردم اج ــرا ش ــد.
ایــن متــراژ لولـ ه گــذاری در  ۱۷نقطــه شــهر احمدآبــاد صولــت و بــا اقطــار
 ۷۵ ، ۶۳و  90و بــه ترتیــب بــا طــول هــای  ۸۱۸ ، ۱۰۵و  ۶۸اجــرا شــد.
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حضوریافت.شـــرکت کننـــدگان در ایـــن ده گردشـــی بـــا حضـــور در
روســـتا هـــای نیـــان و مطـــر آبـــاد مســـائل و مشـــکالت روســـتائیان از
جملـــه آب را بررســـی کردنـــد.

مدیــر امــور آبفــا تایبــاد گفــت  :چــاه شــماره ســه کوثــر ایــن شهرســتان
راه انـــدازی مجـــدد و وارد مـــدار شـــد  .محمدامیـــن بابـــا غیبـــی
افزود:ای ــن منب ــع دچ ــار نق ــص فن ــی ش ــده ب ــود ک ــه ب ــا ت ــاش واح ــد
به ــره ب ــرداری رف ــع و وارد م ــدار ش ــد.

بخ ــش نصرآب ــاد شهرس ــتان ترب ــت ج ــام افزود:ای ــن جمعی ــت درهف ــت
روســتای شهرســتان ســاکن هســتند.وی درهمیــن رابطــه از آغــاز ســاخت
مجتم ــع آبرس ــانی سمس ــرا ب ــا 50میلی ــارد ری ــال اعتبارازمح ــل صن ــدوق
توســعه ملــی خبــرداد واظهارداشــت:فاز نخســت ایــن پــروژه بــا 40درصد
پیشــرفت فیزیکــی خــرداد مــاه ســال جــاری بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه آب ش ــرب ای ــن روس ــتاها از طری ــق تانک ــر س ــیار
تامی ــن م ــی ش ــود ادام ــه داد :ب ــا تکمی ــل ای ــن پ ــروژه  ۳۰۰خان ــوار ب ــا
جمعیــت هــزارو ۱۰۰نفرحداکثرتــا پایــان شهریورســال جــاری از نعمــت
آب ش ــرب س ــالم و بهداش ــتی برخ ــوردار م ــی ش ــوند.
وی ایـــن پـــروژه را شـــامل  ۲۵کیلومترلولـــه گـــذاری خـــط انتقـــال و
ش ــبکه توزی ــع  ،اح ــداث چهارب ــاب مخ ــزن ذخی ــره آب ،دوب ــاب ایس ــتگاه
پمپاژ،هفــت مــورد حصــار کشــی تاسیســات  ،ســه بــاب اتــاق کلــرزن و۴۵
بــاب حوضچــه خــط انتقــال شــبکه توزیــع و اجــرای ۵۰۰متــر شــبکه بــرق
ب ــه دو پس ــت ب ــرق اع ــام ک ــرد واف ــزود :درح ــال حاض ــر ۲۸روس ــتا ب ــا ۱۰
هزارخانــوار و بیــش از  ۳۵هــزار نفــر جمعیــت در بخــش نصرآبــاد تحــت
پوشــش خدمــات امــورآب و فاضــاب شهرســتان تربــت جــام قراردارنــد.

ام ــام جمع ــه بخ ــش هالل ــی شهرس ــتان جغت ــای و ش ــهردار مرک ــز بخ ــش
هالل ــی و ش ــهرریواده ب ــا مدی ــر ام ــور آبف ــای شهرس ــتان جغت ــای دی ــدار
و در خصــوص مشــکالت آب شــرب مجتمــع خیبــر و مرکــز بخــش هاللــی
(شــهر ریــواده) گفــت و گــو کردنــد .در ایــن دیــدار حجــت االســام روح
بخ ــش ام ــام جمع ــه بخ ــش هالل ــی از آمادگ ــی دفترام ــام جمع ــه ب ــرای
هم ــکاری در زمین ــه فرهن ــگ س ــازی درمص ــرف بهین ــه آب و مش ــارکت
م ــردم در بهب ــود مص ــرف آب مجتم ــع خب ــرداد .یعقوب ــی مدی ــر ام ــور
شهرســتان نیــز برهمــکاری و مســاعدت بخــش هــای مختلــف اجرایــی و
مــردم بــا آبفــا بــه عنــوان راهــکاری اساســی تاکیــد و همراهــی تمامــی
بخ ــش ه ــا اع ــم از بخش ــداری  ،ش ــهرداری و ام ــام جمع ــه و جماع ــات را
موج ــب ارائ ــه خدم ــات بهت ــر ام ــور ب ــه مش ــترکان دانس ــت.

وزش ب ــاد ش ــدید ب ــا س ــرعت  ۱۳۳کیلومت ــر ب ــر س ــاعتشهرس ــتان
جوی ــن را درنوردی ــد و باع ــث قط ــع ب ــرق دو مجتم ــع آبرس ــانی ش ــد.
بــه گفتــه نظــری مدیــر امــور جویــن بــا پیگیــری و تــاش همــکاران آبفــا
و امـــور بـــرق شهرســـتان قطعـــی بـــرق تاسیســـات دو مجتمـــع حاجـــی
آبادح ــاج صف ــر و بیس ــجرد رف ــع و مج ــددا آبرس ــانی آغ ــاز ش ــد.

نوســان بــرق باعــث آســیب بــه تابلــو بــرق مجتمــع خیبــر
شهرســتان جغتــای شــد

●جوین
وزش ب ــاد ش ــدید باع ــث قط ــع ب ــرق دو مجتم ــع آبرس ــانی
در شهرس ــتان جوی ــن ش ــد

●چناران
بازدیــد میدانــی مدیــر امــور از رونــد نصــب انشــعاب در
چنــاران

اســـتفاده از ظرفیـــت مبلغـــان بـــرای ترویـــج فرهنـــگ
صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب در چنـــاران

مدیرامـــور آبفـــای چنـــاران بـــا حجـــت االســـام فاخررییـــس اداره
تبلیغ ــات اس ــامی شهرس ــتان دی ــدار ک ــرد.در ای ــن دی ــدار مس ــعود
افرون ــد درخص ــوص چال ــش و تن ــش ه ــای آب ــی س ــال ج ــاری در ش ــهر و
روس ــتاها مطالب ــی بی ــان ک ــرد و مق ــرر ش ــد ب ــا هم ــکاری اداره تبلیغ ــات
از ظرفیـــت مبلغـــان در مســـاجد و اماکـــن مذهبـــی در مـــاه مبـــارک
رمض ــان ب ــرای تروی ــج فرهن ــگ صرف ــه جوئ ــی اس ــتفاده ش ــود.

●خلیل آباد
پروژه آبرسانی به روستای مزده شهرستان خلیلآباد
کلید خورد

مشــکل قطعــی آب شــرب مجتمــع خیبــر شهرســتان جغتــای بــا تعویــض

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب چن ــاران از رون ــد نص ــب انش ــعابات آب در
ای ــن ش ــهر بازدی ــد کرد.مس ــعود افرون ــد درای ــن بازدی ــد ب ــا همراه ــی
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پ ــروژه آبرس ــانی ب ــه روس ــتای م ــزده شهرس ــتان خلی ــل آب ــاد در ح ــال
اجـــرا اســـت.این پـــروژه باتوجـــه بـــه مشـــکل کـــم فشـــاری و گاه بـــی
آب ــی ب ــه خص ــوص در فص ــول گ ــرم س ــال  ،ب ــا حمایته ــای مدیرعام ــل
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●جغتای
آمادگ ــی ام ــام جمع ــه بخ ــش هالل ــی شهرس ــتان جغت ــای
ب ــرای فرهن ــگ س ــازی مص ــرف بهین ــه آب

بخـــش آســـیب دیـــده تابلـــو بـــرق مرتفـــع شـــد.یادآور مـــی شـــود
نوســانات بــرق موجــب آســیب دیدگــی تابلــو بــرق مجتمــع خیبــر شــده
ب ــود.

پیمانــکار جدید،رونــد نصــب انشــعاب وکیفیــت لــوازم مــورد اســتفاده
را بررس ــی ک ــرد.

و مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب ش ــرکت آبف ــا خراس ــان رض ــوی
اواخراس ــفند  99کلی ــد خ ــورد.

●خواف
 ۵۰درص ــد ش ــبکه توزی ــع آب ش ــهر نش ــتیفان اص ــاح
ش ــد

وصول  ۷۸میلیارد ریال از مطالبات آبفا خواف

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب خـــواف گفـــت۹۹.۶ :درصـــد از مطالبـــات
ام ــور آبف ــای خ ــواف مع ــادل  ۷۸میلی ــارد ری ــال در س ــال  ۹۹وص ــول
شد.حســـن رضائیـــان اظهـــار کـــرد :وصـــول مطالبـــات مشـــترکان در
راس ــتای رس ــالت کاری مجموع ــه آب و فاض ــاب و اس ــتمرار خدم ــات
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مســابقه تلگرامــی امــور آبفــای خــواف بــه مناســبت روز
جهانــی آب

رواب ــط عموم ــی ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف ب ــه مناس ــب
روز جهانـــی آب اقـــدام بـــه برگـــزاری مســـابقه تلگرامـــی کرد.ســـید
حس ــن رضائی ــان مدی ــر ام ــور در ای ــن خص ــوص گف ــت :دوم فروردی ــن
مصــادف بــا بیســت و دوم مــارس بهعنــوان روز جهانــی آب نامگــذاری
شــده اســت و ایــن امــور ب ـ ه منظــور گرامیداشــت ایــن روز و فرهنــگ
ســـازی مصـــرف بهینـــه و صرفهجویـــی آب اقـــدام بـــه برگـــزاری
مس ــابقه تلگرام ــی ب ــا موض ــوع آب ک ــرد.وی بابی ــان اینک ــه برنامهه ــا
و اقدام ــات فرهنگ ــی درزمینـ ـ ٔه روز جهان ــی آب ب ــرای تغیی ــر رفت ــار
و رویک ــرد مص ــرف ،تأثیرگ ــذار اس ــت تصری ــح ک ــرد :ای ــن مس ــابقه
تلگرامــی در قالــب بیــان دغدغــه شــرکتکنندگان در خصــوص آب بـه
ص ــورت جمل ــه ی ــا پی ــام صرفهجوی ــی برگ ــزار ش ــد.رضائیان ب ــا اش ــاره
بــه مشــارکت گســترده مشــترکان در ایــن مســابقه تلگرامــی در کمتــر
از ی ــک روز اف ــزود :خوش ــبختانه اس ــتقبال از ای ــن برنام ــه فرهنگ ــی
و اجتماعـــی بســـیار چشـــمگیر بـــود و شـــرکتکنندگان نظـــرات و
دیدگاههــای مختلف ــی ارس ــال کردند.ب ــه گفتــه وی در پای ــان بــا داوری
آث ــار ارس ــالی س ــه نف ــر بهعن ــوان برت ــر برگزی ــده و ب ــا هدای ــای نق ــدی
ب ــه آن ــان اه ــدا ش ــد.

مشارکت سپاه در اجرای پروژه های آبرسانی خواف
س ــردار افراس ــیابی جانش ــین س ــپاه ام ــام رضا(ع)اس ــتان خراس ــان
رضــوی بــه همــراه مدیــر امــور آب و فاضــاب خــواف و ســایر مســئولین
شهرس ــتان ازپ ــروژه ه ــای آبرس ــانی و اص ــاح ش ــبکه ک ــه ب ــا مش ــارکت

آبفـــا و قـــرارگاه پیشـــرفت و آبادانـــی ســـپاه امـــام رضـــا(ع) در حـــال
اجراس ــت بازدی ــد کردن ــد.
س ــید حس ــن رضائی ــان در ای ــن بازدی ــد میدان ــی گزارش ــی از فعالی ــت
هــا و همچنیــن وضعیــت پــروژه هــای در دســت اقــدام را ارائــه داد و
تاکی ــد داش ــت ب ــا هم ــکاری همراه ــی و مش ــارکت س ــپاه تمام ــی کاره ــا
ب ــه س ــرانجام رس ــیده است.سردارافراس ــیابی نیزخاط ــر نش ــان ک ــرد:
محرومی ــت زدای ــی و خدم ــت رس ــانی ب ــه م ــردم ش ــریف مرزنش ــین و
انقالب ــی خ ــواف بس ــیار مه ــم اس ــت .

آغازعملیات توسعه شبکه آب در 20روستای
شهرستان مرزی خواف

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب خـــواف گفـــت :عملیـــات توســـعه شـــبکه
توزی ــع آب در 20روس ــتای ای ــن شهرس ــتان ب ــا اعتب ــار 7.2میلی ــارد
ری ــال آغ ــاز ش ــد.
ســید حســن رضائیــان بــا اشــاره بــه وجــود واحدهــای صنعتــی ومعدنــی
وهمچنیـــن پدیـــده مهاجـــرت معکـــوس ازشـــهرها بـــه روســـتاهای
شهرس ــتان ودرنتیج ــه رون ــد روب ــه رش ــد توس ــعه روس ــتاها ب ــه دلی ــل
س ــاخت مس ــکن اف ــزود :ای ــن موض ــوع باع ــث افزای ــش تقاض ــای آب
ش ــرب درمناط ــق روس ــتایی ش ــده اس ــت.وی از تهی ــه ط ــرح مش ــترک
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مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف از ت ــاش ش ــبانه روزی
ای ــن ام ــور ب ــرای رف ــع مش ــکل هدررف ــت و جلوگی ــری از اتفاق ــات آب
در خیابــان هــای اصلــی شهرنشــتیفان خبرداد.ســید حســن رضائیــان
افزود:اصـــاح  ۵۵۰متـــر شـــبکه توزیـــع آب در شـــهر نشـــتیفان در
دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت ک ــه ت ــا کن ــون نیم ــی از آن در ۸روز انج ــام
ش ــد.

رســـانی صـــورت مـــی گیرد.ســـید حســـن رضائیـــان گفـــت :بـــا توجـــه
ب ــه عملک ــرد ص ــورت گرفت ــه و بازده ــی روش ه ــای وص ــول در س ــال
جدی ــد ای ــن رون ــد ادام ــه پی ــدا م ــی کن ــد و در دس ــتور کار پیمان ــکاران
ق ــرار گرفت ــه اس ــت.

آبفـــا و بنیـــاد مســـکن خـــواف ومثلـــث توســـعه اقتصـــادی فرهنگـــی
شهرس ــتان درراس ــتای تحق ــق فرامی ــن مق ــام معظ ــم رهب ــری مبن ــی
ب ــر مان ــع زدای ــی و حمای ــت از تولی ــد و اش ــتغال خب ــرداد واظهارک ــرد:
پــروژه توســعه آب روســتاها شــامل  11هزارو500متــر لولــه گــذاری
مــی باشــد کــه چهارهزارنفرجمعیــت درقالــب 984خانوارروســتایی از
مزای ــای آن به ــره من ــد م ــی ش ــوند.
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :مناب ــع موج ــود جوابگ ــوی توس ــعه ش ــبکه آب
روســتاها مــی باشــد.امور آب و فاضــاب شهرســتان خــواف  83روســتا
را تح ــت پوش ــش دارد.

تاکی ــد نماین ــده خ ــواف برکاه ــش مش ــکالت تامی ــن آب
مش ــترکان

سرپرســـت آبفـــای خوشـــاب بـــه دلیـــل مســـدود بـــودن راه و عـــدم
امـــکان دسترســـی بـــه تاسیســـات ،بـــا همـــکاری دهیـــاری و شـــورای
اس ــامی روس ــتا نس ــبت ب ــه ب ــرف روب ــی ج ــاده دسترس ــی اف ــدام ش ــد.
جعفـــر اســـماعیلی نیـــا افـــزود :بـــا تـــاش همـــکاران امـــور نقایـــص
تاسیس ــات برق ــی ای ــن مجتم ــع رف ــع و آب ش ــرب س ــه روس ــتا مج ــددا
برق ــرار ش ــد.

تقدیـــر از نفـــرات برتـــر مســـابقات کتابخوانـــی آبفـــای
خوشـــاب

هم ــکاران برت ــر مس ــابقات کتابخوان ــی آبف ــای خوش ــاب تقدی ــر ش ــدند.
اســماعیلی نیــا سرپرســت امــور خوشــاب بــا اهــدای جوایــز از اســماعیل
زاده و خانــم جغتایــی  ،نفــرات برتــر ایــن امــور در مســابقات قرآنــی و
کتــاب خوانی(مهــر فاطمــی) تقدیــر بعمــل آورد.

●خوشاب
رف ــع قطع ــی آب ش ــرب مجتم ــع آبرس ــانی الغدی ــر آبف ــا
خوش ــاب

بازدیدنماینـــده مـــردم و مســـئوالن محلـــی از شـــرایط
تامیـــن آب روســـتاهای شهرســـتان خوشـــاب

در پ ــی گ ــزارش های ــی مبن ــی ب ــر قطع ــی آب ش ــرب مجتم ــع آبرس ــانی
الغدیـــر شـــامل روســـتاهای (،بلقـــان آبـــاد  ،ســـید آبـــاد و ســـوزنده)
اکیـــپ رفـــع اتفـــاق آبفـــا خوشـــاب بـــه محـــل اعـــزام شـــد .بـــه گفتـــه

دکترمحبــی نماینــده مجلــس شــورای اســامی در بازدیــد مشــترک بــه
همــراه فرمانــدار  ،بخشــدار مرکــزی و سرپرســت آبفــای خوشــاب از
روس ــتاهای س ــوزنده  ،س ــید آب ــاد و بلق ــان آب ــاد ،مش ــکالت موج ــود
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●رشتخوار
رفــع همزمــان دو اتفــاق در خــط انتقــال مجتمــع آبرســانی
جنگل
سرپرس ــت آبف ــای شهرس ــتان رش ــتخوار از رف ــع همزم ــان دو اتف ــاق
لول ــه  250در خ ــط انتق ــال مجتم ــع آبرس ــانی جن ــگل خب ــر داد.
محمدج ــواد نجف ــی گفت:لول ــه  250آزبس ــت ک ــه توس ــط دام ــداران
دچـــار اتفـــاق و خســـارت شـــده بـــود توســـط نیروهـــای اتفاقـــات و
آبــداران رفــع شــد.وی افزود:بــا توجــه بــه بازدیدهــای روزانــه از خــط
انتق ــال مش ــخص ش ــد همزم ــان ب ــا رف ــع ای ــن اتف ــاق ،لول ــه خ ــط انتق ــال
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مدی ــر ام ــور آبف ــا خ ــواف ب ــا دکت ــر احمدپ ــور نماین ــده شهرس ــتان ه ــای
خ ــواف و رش ــتخوار درمجل ــس ش ــورای اس ــامی دی ــدار ک ــرد.
ســید حســن رضائیــان در ایــن دیــدار ضمــن ارائــه گــزارش یــک ســال
گذش ــته ام ــور در جه ــت رف ــع مش ــکالت آبرس ــانی شهرس ــتان خ ــواف
گف ــت :ب ــا هم ــکاری ش ــما و س ــایر مس ــئولین شهرس ــتان همانن ــد قب ــل
کاره ــا و پ ــروژه ه ــای ام ــور ب ــه پای ــان رس ــید.
دکت ــر احمدپ ــور نی ــز از ام ــور آبف ــای خ ــواف ب ــه عن ــوان مه ــم تری ــن
دس ــتگاه شهرس ــتان ن ــام ب ــرد ک ــه وظیف ــه تامی ــن آب ش ــرب ش ــهرها و
روســـتاهای را برعهـــده دارد و الزم اســـت مشـــکالت تامیـــن آب بـــه
وی ــژه در فص ــل تابس ــتان ب ــه حداق ــل برس ــد.

در ح ــوزه آب ش ــرب مجتم ــع الغدی ــر شهرس ــتان خوش ــاب را بررس ــی
کردند.امـــان اهلل خدمتگـــزار فرمانـــدار ایـــن شهرســـتان ضمـــن
قدردانـــی و اعـــام رضایـــت از عملکـــرد امورآبفـــا و مجموعـــه آب و
فاضــاب شهرســتان خوشــاب خواســتار تخصیــص اعتبــارات و حمایــت
ه ــای وی ــژه نماین ــدگان مجل ــس ش ــورای اس ــامی در ح ــوزه آب ش ــرب
ب ــرای رف ــع مش ــکالت فرس ــودگی ش ــبکه ه ــای توزی ــع و خط ــوط انتق ــال
ش ــد.
اس ــماعیلی نی ــا سرپرس ــت ام ــور آبف ــا ه ــم در ب ــاره تصمیم ــات اتخ ــاذ
شـــده در حـــوزه آب شـــرب اظهـــار داشـــت  :پیـــرو مصوبـــات ســـفر
مدیرعامــل شــرکت آبفــای خراســان رضــوی بــه ایــن شهرســتان مقــرر
شــد ســه کیلومتــر از شــبکه فرســوده خــط انتقــال روســتای ســوزنده
اص ــاح و بهس ــازی ش ــود.

آغـــاز نوســـازی شـــبکه توزیـــع روســـتای کنـــگ علیـــا
شهرســـتان زاوه

●داورزن
کس ــب چن ــد مق ــام در مس ــابقات آم ــوزش و پ ــرورش
توس ــط فرزن ــد هم ــکار ام ــور داورزن

در نقط ــه ای دیگ ــر دچ ــار شکس ــتگی ش ــده ک ــه ب ــا ت ــاش و س ــرعت
عم ــل نیروه ــای اتفاق ــات در کمتری ــن زم ــان ممک ــن ترمی ــم ش ــد.

●زاوه
بررســـی نیـــاز هـــای بخـــش آب شـــرب شهرســـتان زاوه
توســـط اســـتاندار

20

 3فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز ب ــا مص ــارف غی ــر ش ــرب در روس ــتاهای
س ــطح شهرس ــتان زاوه شناس ــایی ش ــد.

روابـــط عمومـــی امـــور آب و
فاضـــاب شهرســـتان داورزن از
کســـب مقـــام نخســـت مســـابقات
مختلـــف آمـــوزش و پـــرورش در
ســطح شهرســتان و اســتان توســط
فرزنـــد همـــکار شـــاغل خبـــرداد.
تبســـم ندائـــی دانـــش آمـــوز
کالس هشـــتم مدرســـه نمونـــه
شهرســـتان ســـبزوار و فرزنـــد
رامیـــن ندائـــی  ،در مســـابقات
اح ــکام  ،ق ــرآن و عت ــرت  ،وب ــاگ
نویس ــی و خوشنویس ــی موف ــق ب ــه
کس ــب مق ــام در س ــطح شهرس ــتان
ســـبزوار و اســـتان شـــد.

بازدی ــد فرماندارومدی ــر ام ــورداورزن از مجتم ــع ه ــای
بی ــن راه ــی

فرمانـــدار بـــه همـــراه بخشـــدار و مدیـــر آب و فاضـــاب شهرســـتان
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ب ــه دلی ــل فرس ــودگی قس ــمتی از ش ــبکه داخل ــی روس ــتای کن ــگ علی ــا
شهرســـتان زاوه بـــا همـــکاری امـــور آبفـــا و خودیـــاری اهالـــی روســـتا
تعوی ــض و نوس ــازی قس ــمتی از ش ــبکه داخل ــی روس ــتا ب ــه ط ــول 300
مت ــر ب ــه انضم ــام  15فق ــره انش ــعابات خانگ ــی در دس ــتور کار ق ــرار
گرفت.یوســـف قاســـمی مدیـــر امـــور آبفـــا زاوه اظهـــار داشـــت :در
راس ــتای کاه ــش هدررف ــت آب و هزین ــه ه ــای رف ــع ح ــوادث ش ــبکه
داخل ــی در ح ــوزه روس ــتایی ،ای ــن ام ــور ب ــا هم ــکاری دهی ــاری و اهال ــی
روســـتا عملیـــات تعویـــض و نوســـازی قســـمتی از شـــبکه داخلـــی
روس ــتای کن ــگ علی ــا را آغ ــاز ک ــرد ک ــه ب ــا ای ــن اق ــدام ه ــدر رف ــت آب
مجتم ــع ب ــه می ــزان ی ــک درص ــد کاه ــش خواه ــد یافت.روس ــتای کن ــگ
علیـــا در بخـــش مرکـــزی شهرســـتان زاوه واقـــع شـــده اســـت و 435
نفرجمعیـــت در قالـــب  138خانـــوار دارد.

کشف  3فقره انشعاب غیر مجاز در روستاهای زاوه
اس ــتاندار خراس ــان رض ــوی در ادام ــه اولی ــن س ــفر اس ــتانی خ ــود در
ســـال جدیـــد ،وارد شهرســـتان زاوه شـــد و وضعیـــت شهرســـتان و
روس ــتاهای تابع ــه را ارزیاب ــی ک ــرد.
در ای ــن بازدی ــد معتمدی ــان اس ــتاندار و دکت ــر زنگن ــه نماین ــده م ــردم
شهرس ــتانهای ترب ــت حیدری ــه ،زاوه و م ــه والت در مجل ــس ش ــورای
اســـامی و هیئـــت همـــراه پـــروژه هـــای عمرانـــی و مرتبـــط بـــا حـــوزه
تأمی ــن آب ش ــرب بهداش ــتی و س ــالم را م ــورد بررس ــی ق ــرار دادن ــد.
در ایــن راســتا تأمیــن آب شــهر دولــت آبــاد و اصــاح شــبکه و نوســازی
انش ــعابات روس ــتای حاج ــی آب ــاد ب ــه ص ــورت وی ــژه بررس ــی و گ ــزارش
اقدامــات انجــام شــده و برنامــه هــای آتــی توســط قاســمی مدیــر امــور
ارائ ــه و ق ــول مس ــاعد مبن ــی ب ــر تخصی ــص اعتب ــار مناس ــب و تس ــریع
در ش ــروع و اتم ــام پ ــروژه ه ــای در دس ــت اق ــدام از اس ــتاندار اخ ــذ
ش ــد.

بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آبفـــا زاوه ضمـــن پلمـــپ ایـــن انشـــعابات  ،بـــا
صـــدور اخطاریـــه بـــرای متخلفـــان  ،اقدامـــات قانونـــی انجـــام شـــد.
یوس ــف قاس ــمی ب ــا اش ــاره ب ــه خشکس ــالی ه ــای پیاپ ــی و کمب ــود آب و
محدودیــت منابــع آبــی بیــان داشــت  :انشــعابات غیــر مجــاز و برداشــت
غیرقانونــی از منابــع آبــی عــاوه بــر افزایــش هدررفــت آب و ســرمایه
 ،موجــب تضییــع حقــوق و محرومیــت مشــترکین از دسترســی بــه آب
ســالم و بهداشــتی مــی شــود .

داورزن از مجتمـــع هـــای بیـــن راهـــی بازدیـــد کردند.بـــا توجـــه بـــه
وضعیـــت مجتمـــع هـــای بیـــن راهـــی و زائرســـراها در دوران کرونـــا
 ،خصوصـــ ًا موضـــوع آب  ،فرمانـــدار ،بخشـــدار و مســـئولین ادارت
 ،ب ــا حض ــور مدی ــر ام ــور آبف ــای داورزن از ای ــن م ــکان ه ــا بازدی ــد و
موضــوع آب شــرب و بهداشــتی را بررســی کردند.بــه دلیــل افزایــش
ناگهانـــی مســـافرت هـــا بطـــرف خراســـان رضـــوی و خصوصـــ ًا مشـــهد
شهرســتان داورزن بــه عنــوان اولیــن شــهر خراســان رضــوی پذیــرای
تعدادبســـیاری از زائرانـــی اســـت کـــه قصـــد عزیمـــت بـــه مشـــهد را
دارن ــد.

●درگز
بررسی وضعیت آب شرب  25روستا شهرستان درگز

شهرس ــتان س ــرخس اس ــت ک ــه  26نف ــر در قال ــب  11خان ــوار در آن
ســـکونت دارنـــد.

بازدیــد معــاون عمرانــی فرماندارســرخس از منابــع آبــی
روســتای بزنــگان

آب ــی درجم ــع م ــردم ،اعض ــای ش ــورای اس ــامی ودهیارروس ــتا ازع ــزم
وتوجـــه دولـــت ومجلـــس بـــرای رفـــع چالـــش هـــای حـــوزه آبرســـانی
خبـــرداد و خواستارمشـــارکت مـــردم دراجـــرا و تکمیـــل طـــرح هـــای
عمران ــی ش ــد.
در ادام ــه محم ــدی رئی ــس ش ــورای اس ــامی اب ــرده خواس ــتار تامی ــن
اعتبــارالزم ومشــارکت مــردم دراحــداث مخــزن واجــرای خطــوط انتقــال
آب شـــد .علـــی اصغـــر پاکـــروان مدیرامـــور هـــم بـــا تشـــکرازمردم
روستا،ازمســئولین تقاضاکردنســبت بــه تامیــن اعتبارحــوزه آبرســانی
روس ــتاها،این ام ــوررا ی ــاری کنن ــد.

مدی ــر ام ــور آبف ــا درگ ــز در معی ــت رزمی ــان نماین ــده م ــردم در مجل ــس
شـــورای اســـامی از  25روســـتای ایـــن شهرســـتان سرکشـــی کـــرد.
درایــن بازدیــد مشــکالت روســتائیان وهمچنیــن اقدامــات الزم بــرای
گ ــذر از بح ــران آب ش ــرب س ــال ج ــاری و ج ــذب اعتب ــار آبرس ــانی ب ــه
روس ــتاهای غی ــر تح ــت پوش ــش بررس ــی ش ــد.

●سرخس
اج ــرای پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی روس ــتای درخ ــت بیدعلی ــا
شهرس ــتان س ــرخس
پـــروژه هـــای آبرســـانی روســـتای درخـــت بیدعلیـــا شـــامل الیروبـــی
حوضچ ــه جم ــع آوری،الیروب ــی مخ ــزن آب  ،مرم ــت وای ــزوگام س ــقف
مخــزن  ،لولــه گــذاری حــد فاصــل چشــمه تــا مخــزن ذخیــره آب روســتا
و نص ــب کلرینات ــور ک ــوزه ای در مح ــل مخ ــزن ذخی ــره آب توس ــط ام ــور
آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـرخس از محـــل منابـــع دهیـــاری اجـــرا
ش ــد.
روســـتای درخـــت بیدعلیـــا از روســـتاهای غیـــر تحـــت پوشـــش
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بخش ــی مع ــاون عمران ــی فرمان ــدار شهرس ــتان س ــرخس ب ــه هم ــراه
مدیرامـــور و بخشـــدار مـــرزداران از منابـــع آبـــی روســـتای بزنـــگان
بازدی ــد کردند.درای ــن بازدی ــد مش ــکالت آب ــی و راهکاره ــای بهب ــود
وضعی ــت آب روس ــتا م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت.
روســتای بزنــگان از روســتاهای بخــش مــرزداران شهرســتان ســرخس
اســت کــه 3هــزارو 440نفــر جمعیــت دارد.

●طرقبه شاندیز
بازدیدنماین ــده طرقب ــه ش ــاندیزدرمجلس ازتاسیس ــات
واداره آبفاش ــاندیز
نماینـــده مـــردم چناران،گلبهاروطرقبـــه شـــاندیزدرمجلس شـــورای
اســـامی ازاداره آبفـــا شـــاندیزبازدیدکرد.
درایـــن دیداردکتـــر امامـــی نماینـــده مـــردم درمجلـــس بـــا حضـــور
درروس ــتای تاریخ ــی و گردش ــگری اب ــرده وبررس ــی مش ــکالت ح ــوزه

نرگــس آســیایی پــور مســئول روابــط عمومــی امورفریمــان توانســت
در مس ــابقات قرآن ــی عن ــوان مق ــام اول را دررش ــته تحقی ــق ب ــا عن ــوان
نقــش دعــا و ذکربــر آرامــش روان کســب کنــد.
گفتنـــی اســـت ایـــن مســـابقات درمرحلـــه اول در ســـطح اســـتان
خراس ــان رض ــوی برگ ــزار ش ــد .در ای ــن راس ــتا از ط ــرف مدی ــر عام ــل
آبفـــا خراســـان رضـــوی و مســـئول امـــور فرهنگـــی ایـــن شـــرکت از
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●فریمان
کس ــب مق ــام اول مس ــابقات قرآن ــی توس ــط هم ــکار آبف ــا
فریم ــان

نص ــب انش ــعابات روس ــتایی در ام ــور فریم ــان س ــرعت
م ــی گی ــرد

تشـــکیل تیـــم «گشـــت شـــبانه» بازدیـــد از تاسیســـات
ام ــور فریم ــان

اولی ــن جلس ــه کمیت ــه نص ــب انش ــعابات شهرس ــتان ب ــه منظ ــور نظ ــارت
بـــر چگونگـــی نصـــب انشـــعابات روســـتایی بـــا حضـــور مدیرامـــور و
مســـئوالن و کارشناســـان برگـــزار شـــد.
در ایـــن جلســـه مشـــکالت موجـــود در فرآینـــد نصـــب انشـــعابات
روس ــتایی بررس ــی و مق ــرر ش ــد ضم ــن بازدی ــد از رون ــد نص ــب  ،کلی ــه
انش ــعابات پ ــس از دریاف ــت ف ــرم توس ــط پیمان ــکار در کوت ــاه تری ــن
زم ــان ممک ــن نص ــب و ف ــرم مربوط ــه تحوی ــل ناظ ــر نص ــب ش ــود.

تیــم «گشــت شــبانه» بازدیــد از تاسیســات در امــور فریمــان آغــاز بــه
کار کــرد.
ب ــه منظ ــور حف ــظ و حراس ــت از تاسیس ــات ط ــی جلس ــه ای ب ــا حض ــور
مدیـــر امـــور و ســـایر کارشناســـان و مســـولین قســـمت هـــا برگـــزار
و مقـــرر شـــد همـــکاران از ســـاعت  6عصـــر تـــا  2بامـــداد اقـــدام بـــه
سرکشـــی و گشـــت زنـــی در محـــل تاسیســـات و منابـــع تولیـــد کننـــد
وگ ــزارش تصوی ــری ارائ ــه دهن ــد .ای ــن اق ــدام در راس ــتای جلوگی ــری
از س ــرقت ه ــای احتمال ــی و حفاظ ــت هرچ ــه بیش ــتر از مناب ــع آب ام ــور
فریم ــان عملیات ــی ش ــد.

افزایش ضریب امنیت مخزن  5000امور فریمان

تی ــم ان ــرژی آبف ــا فریم ــان اق ــدام ب ــه ترمی ــم حص ــار کش ــی و س ــیم
خــاردار در اطــراف مخــزن پنــج هــزار شــهرفریمان و تعویــض و تعمیــر
الم ــپ ه ــای ب ــرج ن ــوری و محوط ــه آن ک ــرد.
ایـــن اقـــدام بـــه منظـــور ارتقـــاء ضریـــب امنیـــت و حراســـت از محـــل
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دو کیلومت ــر خ ــط انتق ــال واتص ــال مجتم ــع فرخ ــان ه ــای شهرس ــتان
قوچان(فرخ ــان کهن ــه  ،فرخ ــان علی ــا و قاس ــم آب ــاد ) ب ــه چ ــاه ش ــهرک
اج ــرا ش ــد.به گفت ــه ج ــواد س ــعادتی مدی ــر ام ــور آبف ــا قوچ ــان ای ــن
پ ــروژه ب ــا ه ــدف رف ــع مش ــکل آب ش ــرب روس ــتائیان و ب ــا همی ــاری و
همراهــی اهالــی و دهیــاران و اعضــای شــورای هــای اســامی عملیاتــی
ش ــد.

تاکید بر تعویض کنتورهای خراب در امور قوچان

کســب رتبــه اول مســابقات وبــاگ نویســی توســط فرزنــد
همــکار امــور فریمــان
فرزنـــد همـــکار امـــور آبفـــا
فریمــان بــه عنــوان وبــاگ نویــس
برتردانــش آمــوز ایــن شهرســتان
معرفـــی شـــد.
پره ــام ظفراس ــداله پ ــور فرزن ــد
همـــکار حمیدرضـــا ظفراســـداله
پـــور دانـــش آمـــوز کالس ششـــم
توانســـت در مســـابقات وبـــاگ
نویس ــی شهرس ــتان رتب ــه اول را
کســـب و راهـــی مرحلـــه اســـتانی
شـــود.
برای این دانش آموز کوشا آرزوی موفقیت داریم.

اولی ــن جلس ــه کمیت ــه آب ب ــدون درآم ــد ام ــور آبف ــا قوچ ــان برگ ــزار
ش ــد.
در ای ــن نشس ــت اع ــام ش ــد :ام ــور قوچ ــان ب ــا تولی ــد ۱۳میلی ــون و
۲۹۷هـــزار و  ۳۳۱متـــر مکعـــب و آب بـــدون درآمـــد  21.7درصـــد
عملک ــرد نس ــبتا مطلوب ــی در س ــال  99داش ــته اس ــت.
درادام ــه ب ــر تعوی ــض کنتوره ــای خ ــراب ب ــا اولوی ــت س ــایزهای ب ــزرگ
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ایشـــان تقدیـــر شـــد.

مخـــزن دردســـتور کار قـــرار گرفـــت.

●قوچان
اجـــرای دو کیلومترخـــط انتقـــال مجتمـــع فرخـــان هـــای
قوچـــان

تاکیـــد شـــد و در بخـــش تولیـــد توجـــه بـــه کنتورمنابـــع و مخـــازن بـــا
عنایـــت بـــه ارقـــام بـــاالی خرابـــی و فاقـــد کنتـــرل در دســـتور کار و
بررس ــی ق ــرار گرف ــت.

●کاشمر
پیمایــش كامــل خــط انتقــال روســتای تــل آباد شهرســتان
کاشمر

کارش ــناس به ــره ب ــرداری آبف ــا کاش ــمر از نص ــب کل ــر زن ه ــای آنالی ــن
درایـــن امورخبـــرداد وگفـــت  :ایـــن امـــور در راســـتای خـــط مشـــی
مدیری ــت مناب ــع و کاه ــش خط ــرات ناش ــی از اس ــتفاده از گاز کل ــر در
گندزدائـــی آب شـــرب منابـــع تحـــت پوشـــش و افزایـــش راندمـــان
کار و کاهـــش هزینـــه هـــا ،اقـــدام بـــه نصـــب دو دســـتگاه دوزینـــگ
پم ــپ آب ژاول در دو مجتم ــع روس ــتایی( مجتم ــع باالوالی ــت و پائی ــن
والی ــت ) کرد.کاظ ــم غزن ــوی گف ــت :ای ــن دو مجتم ــع جمع ــا  22روس ــتا
و 16ه ــزارو 334مش ــترک را تح ــت پوش ــش دارن ــد و پی ــش از ای ــن
توس ــط کل ــرزن ه ــای گازی عملی ــات گندزدای ــی آب انج ــام م ــی ش ــد.

تاکیدک ــرد.در ادام ــه ه ــادی حی ــدری نی ــا مدیرقبل ــی ام ــور گزارش ــی
ازاقدامــات چهارســاله مدیریــت آبفــا شهرســتان را ارائــه داد وجــواد
س ــاالری سرپرس ــت ام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد نی ــز اظه ــار امی ــدواری
کـــرد بـــا همدلـــی وپشـــتیبانی شـــرکت  ،فرمانـــداری وهمـــکاران
درامرســقایی مــردم شــریف شهرســتان گنابــاد موفــق وپیروزباشــیم.

نشســت همــکاران امــور گنابــاد بــا معــاون آبفــا خراســان
رض ــوی

●گناباد
تکریم ومعارفه مدیر قبلی و سرپرست امورگناباد

نصب کلر زن های آنالین در امور کاشمر
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در مراس ــمی از زحم ــات ه ــادی حی ــدری نی ــا مدیرآبف ــا گناب ــاد تقدی ــر و
جوادس ــاالری ب ــه عن ــوان سرپرس ــت ای ــن ام ــور معرف ــی ش ــد .درای ــن
مراســـم معـــاون منابـــع انســـانی وتحقیقـــات شـــرکت آبفـــا خراســـان
رض ــوی ب ــا اش ــاره ب ــه یکپارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب وفاض ــاب
ش ــهری وروس ــتایی درس ــال گذش ــته ای ــن اق ــدام را درجه ــت کاه ــش
هزینــه هــا وخدمــات دهــی بهتــر بــه مــردم بیــان کرد.محمدعبــاس زاده
افــزود :باتوجــه بــه قیمــت تمــام شــده آب درســطح اســتان کمتــر ازیــک
ســوم قیمــت تمــام شــده ازمشــترکین وصــول مــی شــود.به گفتــه وی
ش ــرکت آب وفاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــرای جب ــران کس ــری درآم ــد
ســـعی کـــرده بـــا کاهـــش آب بـــدون درآمـــد  ،رعایـــت اســـتانداردها
وکاه ــش هزین ــه ه ــا ب ــه بهتری ــن نح ــو ممک ــن ب ــه مش ــترکین خدم ــات
ارائـــه دهـــد .فرماندارگنابـــاد هـــم گفـــت :آب بســـیار مهـــم وحیاتـــی
اس ــت وب ــه همی ــن جه ــت فرمان ــداری گناب ــاد س ــعی ک ــرده بیش ــترین
اعتب ــارات ب ــه بخ ــش آب اختص ــاص یابد.حامدقربان ــی ب ــا اش ــاره ب ــه
اجـــرای پـــروژه هـــای شهرســـتان خواســـتارتکمیل هرچـــه ســـریعتر
مخ ــزن 10ه ــزار مت ــر مکعب ــی گناب ــاد ش ــد و براس ــتفاده ازآب وقف ــی
ب ــرای ش ــرب وافزای ــش جای ــگاه ه ــای برداش ــت آب درس ــطح ش ــهرها

مع ــاون مناب ــع انس ــانی وتحقیق ــات ش ــرکت آب وفاض ــاب خراس ــان
رض ــوی دردی ــدار ب ــا هم ــکاران ام ــور گناب ــاد ب ــه س ــواالت آن ــان پاس ــخ
داد.درایـــن دیدارکـــه عـــاوه برمعـــاون منابـــع انســـانی وتحقیقـــات ،
مدیـــر دفترآمـــوزش وروابـــط عمومـــی شـــرکت نیـــز حضـــور داشـــت،
همـــکاران مشـــکالت وســـواالت خـــود دررابطـــه بـــا نیـــروی انســـانی
،چ ــارت ام ــور ،تغیی ــر وضعی ــت نیروه ــا وس ــایر م ــوارد را بی ــان کردن ــد
ک ــه محم ــد عب ــاس زاده ب ــه س ــواالت هم ــکاران پاس ــخ داد.

●گلبهار
تاکی ــد مدی ــر ام ــور گلبه ــار برارائ ــه خدم ــات بهت ــر ب ــه
مشـــترکان
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در پـــی افـــت فشـــار آب در روســـتای تـــل آبـــاد شهرســـتان کاشـــمر
پیمای ــش كام ــل خ ــط انتق ــال ای ــن روس ــتا ب ــه ط ــول ش ــش کیلومت ــردر
دســـتور كار قـــرار گرفـــت .کارشـــناس بهـــره بـــرداری امـــور کاشـــمر
گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه کوی ــری و وج ــود بوت ــه ه ــای ط ــاق ط ــول مس ــیر خ ــط
انتق ــال ب ــه ص ــورت پی ــاده پیمای ــش ش ــد  .کاظ ــم غزن ــوی گف ــت  :ط ــی
ای ــن پیمای ــش تمام ــی حوضچ ــه ه ــای موج ــود بازرس ــی و عملک ــرد کلی ــه
ش ــیرآالت آزمای ــش ک ــه دوع ــدد ش ــیر ه ــوا بعل ــت خراب ــی تعوی ــض
شــد  .همچنیــن بــرای جلوگیــری از دســتکاری شــیرآالت توســط افــراد
محل ــی ب ــر روی حوضچ ــه تخلی ــه موج ــود در مس ــیر خ ــط انتق ــال ه ــم
قف ــل نص ــب ش ــد.

هم ــکاران ح ــوزه مش ــترکین ام ــور گلبه ــار در روزه ــای آغازی ــن س ــال
ن ــو ب ــا مدی ــر ام ــور دی ــدار کردن ــد.
در ایـــن دیـــدار ضمـــن ارائـــه گـــزارش عملکـــرد یـــک ســـاله توســـط
فرج ــی مس ــئول قس ــمت مش ــترکین ام ــور ،مش ــکالت و مس ــائل پی ــش
ح ــوزه مش ــترکین بررس ــی و تب ــادل نظ ــر ش ــد.مصطفی محم ــدی مدی ــر
ام ــور نی ــز ضم ــن تش ــکر از فعالی ــت ه ــای خ ــوب ص ــورت گرفت ــه  ،ب ــر
ل ــزوم اس ــتمرار ارائ ــه خدم ــات بهت ــر و تکری ــم ارب ــاب رج ــوع در س ــال
جدی ــد ب ــا توج ــه ب ــه اضاف ــه ش ــدن روس ــتاها تاکی ــد ک ــرد.

نشست مدیرعامل آبفا خراسان رضوی با فرماندار گلبهار
علی ــا و وس ــطی را تامی ــن م ــی کن ــد.

شستشــوی مخــازن آب شــرب روســتاهای ازغنــد و چنــار
شهرســتان مــه والت

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب مـــه والت از تعویـــض لولـــه آبـــده چـــاه
روس ــتای عل ــی آب ــاد ای ــن شهرس ــتان خب ــر داد.مه ــدی رضائی ــان اظه ــار
کــرد :در پــی افــت دبــی آب و بررســی هــای انجــام شــده ،پارگــی لولــه
آب ــده چ ــاه مح ــرز ش ــد.
وی ادامـــه داد :ایـــن عملیـــات بـــا تـــاش همـــکاران بهـــره بـــرداری و
اتخـــاذ تمهیـــدات الزم بـــرای جلوگیـــری از بـــی آبـــی روســـتا هـــا در
کمتریــن زمــان ممکــن اجــرا و چــاه وارد مــدار بهــره بــرداری شــد .الزم
ب ــه ذک ــر اس ــت ای ــن چ ــاه ،آب ش ــرب س ــه روس ــتای عل ــی آب ــاد س ــفلی،
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مدیــر امــور آب و فاضــاب مــه والت از شستشــوی مخــازن ذخیــره آب
روس ــتاهای ازغن ــد و چن ــار خب ــر داد.مه ــدی رضائی ــان اضاف ــه ک ــرد:
ای ــن مخ ــازن ب ــا ه ــدف ارتق ــاء س ــطح کیف ــی وبهداش ــتی آب مش ــترکان
شستش ــو ش ــدند.

کم آبی یک واقعیت اقلیمی است با آن سازگار شویم
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كمیت ــه تش ــویقات آبف ــا خراس ــان رض ــوی ب ــا حض ــور كلی ــه
معاونین و مشاورین تشکیل شد.
در ایـــن جلســـه ضمـــن بررســـی شـــاخص هـــای جدیـــد
جشـــنواره شـــهید رجایـــی بـــه همـــراه گـــزارش مبســـوطی از
اقدام ــات هم ــکاران در قال ــب فای ــل پاورپوین ــت  ،رض ــا هادی ــان
هم ــكار ام ــور آب و فاض ــاب بجس ــتان ب ــه عن ــوان كارمن ــد برت ــر
بهم ــن م ــاه 99ش ــركت آب و فاض ــاب اس ــتان خراس ــان رض ــوی
معرفــی شــد و لــوح تقدیــر بــا امضــای مدیــر عامــل و هدیــه ( كاالی
ایران ــی) دریاف ــت ک ــرد.

مدی ــر عام ــل آبف ــای اس ــتان خراس ــان رض ــوی ب ــا فرمان ــدار شهرس ــتان
گلبه ــار دی ــدارو گفتگوک ــرد.
در ایــن دیدارگزارشــی از عملکــرد امــور آب و فاضــاب گلبهــار ارائــه
شــد و مشــکالت و راهکارهــای بــرون رفــت آبــی  ،توســط مدیرعامــل و
فرمانــدار بررســی و تبــادل نظــر شــد.
در حاشـــیه ایـــن دیـــدار بـــه دعـــوت فرمانـــدار مدیرعامـــل طـــی یـــک
پـــروازاز منطقـــه گلبهاربازدیـــد کردنـــد.

●مه والت
تعوی ــض لول ــه آب ــده چ ــاه آب ش ــرب روس ــتای عل ــی آب ــاد
شهرس ــتان م ــه والت

همکار برتر بهمن
99مشخص شد
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انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
● ●انتصابات
به عنوان رئیس اداره بهره برداری و توسعه آب آبفا خراسان رضوی
		
رضا نیک خواه
به سمت رئیس گروه نظارت بر اجرای تاسیسات تامین  ،تصفیه و خطوط انتقال آب آبفا استان
مجیدعابدین 		
به عنوان رئیس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا نیشابور
حسن سیفی		
با حفظ سمت سازمانی به عنوان دبیر هیئت مدیره
رامین لطفیان دلوئی
به عنوان سرپرست امورکارکنان و رفاه آبفا خراسان رضوی
هادی جنیدی		
نشریه پیام آبفا برای همکاران گرانقدر آرزوی موفقیت دارد.

● ●تسلیت
همکار ستاد به واسطه درگذشت پدر گرامیشان
مریم موسوی		
همکار ستاد به واسطه درگذشت مادر گرامیشان
			
محمدصابری
همکار ستاد به واسطه درگذشت مادر گرامیشان
علیرضا آذری		
همکار ستاد به واسطه درگذشت پدر گرامیشان
ناهید قاسمی		
همکار ستاد به واسطه درگذشت پدر گرامیشان
		
کامبیز کیخایی
همکار ستاد به واسطه درگذشت پدر گرامیشان
			
باقری فام
همکار ستاد به واسطه درگذشت برادر گرامیشان
		
محمد عبداهلل پور
همکار بازنشسته به سبب درگذشت همسر مهربانشان
		
ذبیح اهلل زارعی
همکار امور درگز به واسطه درگذشت فرزند دلبندشان
			
علی رحمانی
نشریه پیام آبفا برای آن مرحومان ،رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد

● ●تقدیر
تقدیر مدیرکل دفترمدیریت بحران و پدافند غیرعامل از هوشیار اکبری رئیس اداره آزمایشگاه های آبفا استان
تقدیر رئیس شورای اسالمی بخش روداب از رئیس اداره آبفا این شهر
قدردانی بنیادشهید و امورایثارگران از امور باخرز
تقدیر فرمانداری خواف از روابط عمومی آبفا این شهرستان
نشریه پیام آبفا برای این همکاران آرزوی صحت و سالمت را دارد.

بهترین سپاسگزاری از نعمات خدا درست مصرف
کردن آن است آب را درست مصرف کنیم
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رویدادهای مهم ماه
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