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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

طرح یکپارچه سازی در شرکت های تبصره دو و سه
امور تابعه آبفای خراسان رضوی کلید خورد
مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای تبصـــره دو و ســـه امـــور تابعـــه شـــرکت آب و
فاضالب خراسان رضوی معرفی شدند.
معرفـــی مدیرعامـــل جدیـــد شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو نیشـــابور
حضـــوری و معارفـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت تبصـــره دو تربـــت حیدریـــه و ســـبزوار و
مدیــران امورهــای فریمــان و گلبهــار و درگــز از طریــق ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد.
در ایــن نشســت هــای مجــازی و حقیقــی کــه بــا حضــور فرمانــدارن شرســتان هــای یــاد
ش ــده برگ ــزار ش ــد مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی عل ــی رض ــا
اخویــان را بــه عنــوان مدیــر عامــل جدیــد آبفــا نیشــابور ،صــادق یوســفی را بــه عنــوان
مدیرعامــل جدیــد شــرکت آب و فاضــاب تبصــره دو تربــت حیدریــه ،حســین ریاضــی
را ب ــه عن ــوان مدیرعام ــل آبف ــا س ــبزوار و موس ــی رضای ــی را ب ــه عن ــوان مدی ــر ام ــور
فریمــان و مصطفــی محمــدی را بــه عنــوان مدیــر جدیــد امــور گلبهــار و رضــا تیمــوری را
بــه عنــوان مدیراموردرگــز معرفــی و از خدمــات محمــد ســلطانی مدیرعامــل قبلــی آبفــا
ش ــهری و فره ــاد ذوالجناح ــی مدی ــر س ــابق ام ــور آبف ــا روس ــتایی شهرس ــتان نیش ــابور،
عل ــی رضوان ــی مدی ــر قبل ــی آبف ــا روس ــتایی ترب ــت حیدری ــه و عب ــاس واهب ــی مدی ــر
س ــابق آبف ــا روس ــتایی س ــبزوار  ،مرتض ــی اش ــراقی و حمیدرض ــا س ــلطانیان مدی ــران

1

قبل ــی اموره ــای ش ــهری و روس ــتایی فریم ــان و عل ــی رض ــا غالم ــی مدی ــر قبل ــی ام ــور
روس ــتایی درگ ــز تقدی ــر ک ــرد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی همچنی ــن در س ــخنانی ب ــه تش ــریح سیاس ــت ه ــای وزارت نی ــرو
در ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی پرداخ ــت و
اظه ــار داش ــت :آبرس ــانی ب ــه ش ــهرها و روس ــتاها از مناب ــع م ــوازی  ،کاه ــش س ــاالنه
اعتب ــارات عمران ــی و تاثی ــر آن برخدم ــت رس ــانی وتس ــهیل ام ــور روس ــتاها  ،وزارت
نی ــرو را ب ــرآن داش ــت ت ــا ب ــا ه ــدف انطب ــاق ش ــرایط موج ــود ب ــا س ــه مح ــور ی ــاد ش ــده
ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی را اج ــرا کن ــد.
وی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد :مدی ــران جدی ــد ب ــا به ــره گی ــری از ظرفی ــت مناب ــع انس ــانی
در اختی ــار و دی ــدگاه ه ــای مدی ــران محل ــی و فرمان ــداران شهرس ــتان ،فونداس ــیون
مس ــتحکمی در راس ــتای برنام ــه ه ــای ابالغ ــی و ارائ ــه خدم ــات مس ــتمر پای ــه ری ــزی
کنن ــد.
در ادام ــه فرمان ــداران ب ــه بی ــان وضعی ــت مناب ــع تولی ــد و توزی ــع آب ش ــرب ب ــه وی ــژه
در روســتاها پرداختنــد ومدیــران جدیــد و قبلــی هــم گــزارش اقدامــات انجــام شــده
و برنام ــه ه ــای خ ــود را ارائ ــه دادن ــد.
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پیام مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو به مناسبت روز روابط عمومی
مدیـــرکل روابـــط عمومـــی و اطـــاع رســـانی وزارت نیـــرو ،بهمناســـبت فـــرا رســـیدن 27
ارديبهشتماه روز ارتباطات و روابطعمومي پیامی صادر کرد.
در پي ــام "صدیق ــه بب ــران" آم ــده اس ــت« :روز ارتباط ــات و رواب ــط عموم ــی فرصت ــی اس ــت ت ــا
از خدم ــات شایس ــته هم ــکاران در مجموع ــه رواب ــط عموم ــی وزارت نی ــرو قدردان ــی نمایی ــم .روزی
ک ــه ی ــادآور تالشه ــای بیوقف ــه و خالصان ــه م ــردان و زنان ــی اس ــت ک ــه ب ــا وج ــود ش ــرایط وی ــژهای
ک ــه در آن ق ــرار داری ــم ،همچن ــان س ــنگینی ب ــار ارتباط ــات و اطالعرس ــانی را ب ــه دوش کش ــیدند
ک ــه بارزتری ــن نمون ــه آن تالشهای ــی اس ــت ک ــه در راس ــتای پوش ــش رس ــانهای عملک ــرد صنع ــت آب
و ب ــرق در روزهای ــی ک ــه کش ــور درگی ــر ش ــیوع بیم ــاری اس ــت ،ص ــورت گرف ــت .ای ــن روز همچنی ــن
فرصت ــی اس ــت ب ــرای شناس ــایی هرچ ــه بیش ــتر و بهت ــر نق ــاط ق ــوت و ضع ــف و بازنگ ــری عملک ــرد
مجموعـــه روابـــط عمومیهـــای صنعـــت آب و بـــرق .تردیـــدی نیســـت کـــه بـــا اتـــکال بـــه خداونـــد
متع ــال ،میت ــوان در س ــایه بهب ــود روشه ــا و س ــازوکارهای موج ــود ،عملک ــردی بهت ــر و مان ــدگار ت ــر
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در راس ــتای انع ــکاس بخش ــی از خدم ــات همکارانم ــان و مجموع ــه صنع ــت آب و ب ــرق در خدم ــت ب ــه
م ــردم ش ــریف ای ــران رق ــم زد.از جمل ــه مهمتری ــن اهداف ــی ک ــه میبایس ــت ب ــه آن دس ــت یاف ــت،
ارائ ــه گس ــترده و موثرت ــر آث ــار و نتای ــج تالش ــگران صنع ــت آب و ب ــرق و مجموع ــه وزارت نی ــرو در
ادام ــه س ــاخت و س ــازها و اص ــاح س ــازوکارها در قال ــب پوی ــش #هرهفته_الف_ب_ای ــران اس ــت.
ای ــن تالش ــی اس ــت ک ــه میتوان ــد در کن ــار آم ــوزش و ارتب ــاط دوس ــویه ب ــا مخاطب ــان ،ضم ــن افزای ــش
امیـــد بـــه کارآمـــدی خدمتگـــذاران مـــردم در مجموعـــه وزارت نیـــرو ،تاثیـــر عمیقـــی در راســـتای
افزای ــش اعتم ــاد ،ت ــابآوری مش ــترکان و مدیری ــت مص ــرف ،ب ــه عن ــوان اه ــداف همیش ــگی رواب ــط
عمومیه ــای صنع ــت آب و ب ــرق برج ــای گ ــذارد.روز رواب ــط عموم ــی را حض ــور ش ــما هم ــکار گرام ــی
تبری ــک و تهنی ــت گفت ــه و از خداون ــد متع ــال س ــامتی و موفقیتت ــان را خواس ــتارم .امی ــدوارم ب ــه
لطــف خداونــد و بــه یــاری یکدیگــر ،همچنــان بــا ســربلندی ،خدمتگــزار هــم میهنانمــان در مجموعــه
وزارت نی ــرو باش ــيم».
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راه اندازی سیستم جدید اتوماسیون اداری در آبفا خراسان رضوی
سیس ــتم جدی ــد اتوماس ــیون اداری (س ــازمان الکترونی ــک) فرزی ــن در ش ــرکت آب و فاض ــاب
اس ــتان خراس ــان رض ــوی راه ان ــدازی ش ــد .مدی ــر دفت ــر فن ــاوری اطالع ــات و توس ــعه دول ــت
الکترونیــک بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود :بــا عنایــت بــه قدیمــی بــودن سیســتم قبلــی اتوماســیون
اداری شــرکت  -از ســال  – 1383و ضعــف در تکنولــوژی و نســخه ســرور و همچنیــن نارضایتــی بســیاری
از کاربــران از عملکــرد ایــن نــرم افــزار بــا حمایــت مدیرعامــل و ضمــن انجــام هماهنگــی بــا دفتــر فنــاوری
اطالعـــات شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور نســـبت بـــه خریـــد و اســـتقرار سیســـتم ســـازمان
الکترونی ــک فرزی ــن در آبف ــا خراس ــان رض ــوی اق ــدام ش ــد .کامبی ــز کیخای ــی ش ــروع مراح ــل خری ــد ،
اســتقرار و راه انــدازی اولیــه سیســتم را آبــان مــاه ســال  1398اعــام کــرد وافــزود :بــا توجــه بــه تلفیــق
دو ش ــرکت آب و فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی در س ــطح اس ــتان عملیات ــی ش ــدن پ ــروژه نی ــاز ب ــه زم ــان
بیش ــتری داش ــت ک ــه دفت ــر فن ــاوری اطالع ــات تم ــام ت ــاش خ ــود را ب ــکار گرف ــت ت ــا اوای ــل س ــال 1399
نــرم افــزار جدیــد بــه بهــره بــرداری برســد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای خریــد سیســتم جدیــد بیــش از
دو میلی ــارد ری ــال از مح ــل اعتب ــارات ج ــاری هزین ــه ش ــده اس ــت گف ــت :کارب ــران دبیرخان ــه و راهب ــران
سیس ــتم تح ــت آم ــوزش اولی ــه ق ــرار گرفت ــه ان ــد و فای ــل آموزش ــی کار ب ــا سیس ــتم در اختی ــار بیش ــتر
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کاربران قرار گرفته و اطالع رسانی عمومی شده است.
آموزش نحوه کار با سیستم به کارکنان
ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا ه ــدف آش ــنایی کارکن ــان ای ــن ش ــرکت ب ــا سیس ــتم جدی ــد
اتوماس ــیون اداری (س ــازمان الکترونی ــک) فرزی ــن اق ــدام ب ــه برگ ــزاری دوره آموزش ــی ک ــرد.در ای ــن
دوره چه ــار روزه هم ــکاران س ــتاد ب ــه ص ــورت حض ــوری و ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو و اموره ــای تابع ــه
از طری ــق ویدئ ــو کنفران ــس ب ــا مباح ــث مرب ــوط ب ــا نح ــوه کار ب ــا سیس ــتم جدی ــد مکاتبات ــی فرزی ــن آش ــنا
ش ــدند.رئیس گ ــروه توس ــعه و فن ــاوری زی ــر س ــاخت ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی م ــدت
هــر دوره را 1.5ســاعت اعــام کــرد و اظهــار داشــت :ایــن دوره آموزشــی در هفــت نوبــت  1.5ســاعته
تش ــکیل ش ــد .س ــیدعادل نس ــب الحس ــینی اف ــزود :ب ــا هماهنگ ــی واح ــد آم ــوزش ش ــرکت آبف ــا در ه ــر
روز دو دوره (9ت ــا 10:30و 12ت ــا )13:30ب ــرای کارکن ــان بخ ــش ه ــای مختل ــف در نظ ــر گرفت ــه ش ــد
ک ــه ط ــی آن ضم ــن توضیح ــات نماین ــده ش ــرکت فرزی ــن  ،هم ــکاران نی ــز ب ــا ط ــرح پرس ــش ه ــای خ ــود
اش ــکاالت احتمال ــی کار ب ــا سیس ــتم را رف ــع کردن ــد.
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی اعالم کرد:

آبرسانی آبفا خراسان رضوی به سه میلیون و 300هزار نفر

جعیت شهری و روستایی

مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ح ــوزه
عملک ــرد ای ــن ش ــرکت در اس ــتان را پ ــس از اج ــرای ط ــرح ی ــک
پارچــه ســازی شــرکت هــای آبفــای شــهری و روســتایی تشــریح

کرد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی در گفتگ ــو ب ــا س ــیمای خراس ــان رض ــوی اظه ــار
داش ــت :ب ــا اج ــرای ای ــن ط ــرح از ابت ــدای س ــال ج ــاری ش ــرکت آبف ــای
خراســـان رضـــوی عـــاوه بـــر  72شـــهربا یـــک میلیـــون و 800هـــزار
نف ــر جمعی ــت وظیف ــه س ــقایی دو ه ــزار و 400روس ــتا ب ــا جمعی ــت ی ــک
میلی ــون و 500ه ــزار نف ــر را برعه ــده گرفت ــه اس ــت.
ب ــه گفت ــه وی همچنی ــن در اج ــرای ای ــن ط ــرح 222روس ــتا و س ــه ش ــهر
بینال ــود ،رضوی ــه و مل ــک آب ــاد تح ــت پوش ــش خدم ــات ش ــرکت آب و
فاض ــاب مش ــهد ق ــرار گرفتن ــد.
وی گف ــت :آبرس ــانی ب ــه ش ــهرها و روس ــتاها ب ــا دو ش ــرکت انج ــام م ــی
شـــد بنابرایـــن وزارت نیـــرو بـــا کســـب مجوزهـــای قانونـــی و مصوبـــه
دول ــت ط ــرح یکپارچ ــه س ــازی را ب ــا ه ــدف ه ــم افزای ــی در مناب ــع آب ــی
وافزای ــش به ــره وری عملیات ــی ک ــرد.
وی بــه خســارت هــای ناشــی از ســیل اواخــر فروردیــن مــاه گذشــته بــه
تاسیس ــات آبرس ــانی و فاض ــاب ش ــهرها و روس ــتا ه ــای اس ــتان اش ــاره
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و میــزان خســارت وارده را بیــش از 140میلیــارد ریــال اعــام کــرد.
وی اف ــزود :در جری ــان ای ــن س ــیل تاسیس ــات آبرس ــانی هش ــت ش ــهر و
ح ــدود 100روس ــتا در 20شهرس ــتان اس ــتان دچ ــار خس ــارت ش ــد ک ــه
ب ــا ت ــاش ش ــبانه روزی هم ــکاران و بکارگی ــری امکان ــات  ،تم ــام نق ــاط
آس ــیب دی ــده ظ ــرف  48س ــاعت مرم ــت ش ــد و در ح ــال حاض ــر ارائ ــه
خدم ــات ب ــه ش ــهروندان و روس ــتائیان ادام ــه دارد.
وی از کمبــود آب در 280روســتا بــا جمعیــت 66هــزار نفــر در خراســان
رضــوی خبــر داد و گفــت :از ایــن تعــداد 130روســتا بــه صــورت دائــم
و 150روســتا بــه شــکل فصلــی از طریــق تانکــر آبرســانی مــی شــوند.
علــوی اعــام کــرد :بــرای برخــورداری ایــن روســتا هــا از آب پایــدار در
قالــب مجتمــع هــای آبرســانی دریافــت اعتبــار از صنــدوق توســعه ملــی
در دس ــتور کار ق ــرار دارد ت ــا مش ــکل ک ــم آب ــی مناط ــق روس ــتایی قب ــل
از تابس ــتان س ــال ج ــاری برط ــرف ش ــود.
وی یک ــی از دالی ــل کمب ــود آب در روس ــتا ه ــا را اس ــتفاده از آب ش ــرب
بــرای آبیــاری بــاغ و باغچــه داخــل منــازل و دام وطیــور ذکــر کــرد و ایــن
روش را باع ــث فش ــار ب ــه ش ــبکه آب ش ــرب دانس ــت و از روس ــتائیان
خواســت بــا مدیریــت تعــداد دام خــود  ،مانــع از قطــع آب در روســتاها
ش ــوند.

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

2400روستا در خراسان رضوی تحت پوشش سیستم

جامع خدمات مشترکین قرار می گیرند
معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد شــرکت
آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی گفـــت :دو
ه ــزار و 400روس ــتای در ای ــن اس ــتان تح ــت
پوش ــش سیس ــتم جام ــع خدم ــات مش ــترکین ق ــرار
مـــی گیرند.محمـــد عبـــاس زاده درهمیـــن رابطـــه از
یـــک پارچـــه ســـازی سیســـتم خدمـــات مشـــترکین
شـــهرها و روســـتاهای اســـتان خبـــرداد و اظهـــار
داش ــت :ای ــن سیس ــتم تح ــت وب از دوره دوم س ــال
(99اول خردادمـــاه) عملیاتـــی مـــی شـــود.وی بـــا
اش ــاره ب ــه موفقی ــت ای ــن سیس ــتم در ش ــرکت آبف ــای
خراســـان رضـــوی خاطـــر نشـــان کـــرد :بـــا توجـــه بـــه
تج ــارب کس ــب ش ــده در ای ــن ح ــوزه و اج ــرای ط ــرح
یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب
شـــهری و روســـتایی در اســـفند 98مقـــرر شـــد
سیســـتم جامـــع خدمـــات مشـــترکین از بعـــد نـــرم
افـــزاری و ســـخت افـــزاری هـــم در ســـطح روســـتاها
توســعه داده شــود .وی تعرفــه قبــوض روســتایی در

کاربـــری مســـکونی را 50درصـــد تعرفـــه شـــهری
دانســـت و خاطـــر نشـــان کـــرد :همیـــن ســـاختار در
محاســـبه مصـــرف آب مشـــترکین روســـتایی دنبـــال
خواهــد شــد البتــه روســتائیان بــرای برخــورداری از
خدمـــات پایـــدار  ،نبایـــد در پرداخـــت قبـــوض خـــود
تاخی ــر ایج ــاد کنند.ب ــه گفت ــه وی ارائ ــه خدم ــات ب ــه
یــک میلیــون 300هــزار مشــترک شــهری و روســتایی
در خراســـان رضـــوی نیازمنـــد پرداخـــت بـــه موقـــع
قبـــوض آب مـــی باشـــد.وی افـــزود :قاریـــان حـــوزه
روســـتایی بـــه منظـــور آشـــنایی بـــا روش محاســـبه
آنالی ــن مص ــرف آب مش ــترکان تح ــت آم ــوزش ق ــرار
مــی گیرنــد .وی همچنیــن گفــت :قاریــان و پیمانــکاران
روس ــتایی ب ــا رعای ــت پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی ضم ــن
حضـــور در محـــل و گفتگـــوی چهـــره بـــه چهـــره بـــا
مشـــترکین  ،ضـــرورت هـــای پرداخـــت بـــه موقـــع
قبـــوض و راه هـــای مدیریـــت و صرفـــه جویـــی در
مصرف آب را تبیین خواهند کرد.
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معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفا
خراسان رضوی معرفی شد

  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
خــراســان رض ــوی در حکمی محمد
عــبــاس زاده را بــه عــنــوان معاون
مــنــابــع انــســانــی و تحقیقات ای ــن شرکت
منصوب کرد.
در حکم سید ابراهیم علوی با اشــاره به
سرمایههای ارزشمند انسانی و منابع در
اختیار  ،بر برنامه ریزی مناسب برای تحقق
اهداف هشت گانه زیر تاکید شده است.
-1ایجاد پویایی سازمانی وجوانگرایی با
رعایت شایسته ساالری
-2طراحی وپیاده سازی نظام ارتقاءسالمت
جسم وروان همكاران
-3طراحی وپیاده سازی نظام جانشین پروری
بر مبنای شناخت استعدادها،توانمندیهای

بالقوه وعالیق شخصی همكاران با رعایت
اصل شایسته گزینی در راستای اهداف
شركت
-4ط ــراح ــی وپ ــی ــاده سـ ــازی نــظــام كــارآمــد
تشویق وایجاد انگیزه در همكاران
-5طراحی وپیاده سازی بسته های رفاهی
با توجه ضوابط وظرفیت های قانونی
 -6اجــرای آمــوزش های كاربردی ومهارت
محور در راستای ارتقاءتوانمندی تخصصی
همكاران
-7روزآمــــــــــــدن س ــام ــان ــه هـــــای شــركــت
وارتقاءشرایط سخت افزاری
-8انجام پژوهش وتحقیقات كاربردی در
راستای نیازهای شركت

بررسی وضعیت 40پروژه آب شرب خراسان رضوی
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا خراسان رضوی

منصوب شد

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
خراس ــان رض ــوی در حکم ــی محمدس ــلطانی
را بـــه عنـــوان" معـــاون خدمـــات مشـــتركین
ودرآمـــد " شـــركت منصـــوب کـــرد.
در حکــم ســید ابراهیــم علــوی ضمــن تاکیــد
بـــر بهرهگیـــری از امكانـــات و نیروهـــای
متعهـــد ،كارآمـــد و متخصـــص در تحقـــق
اهـــداف نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی
و دولـــت خدمتگـــزار و بـــا اشـــاره بـــه
س ــرمایههای ارزش ــمند انس ــانی و مناب ــع در
اختی ــار ،برنام ــه ری ــزی مناس ــب ب ــرای تحق ــق
اه ــداف زی ــر ض ــروری اع ــام ش ــده اس ــت.
-1ایج ــاد پویای ــی س ــازمانی وج ــوان گرای ــی
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ب ــا رعای ــت شایس ــته س ــاالری
-2اص ــاح س ــاختار قرائ ــت وتوزی ــع قب ــوض
وحـــذف كامـــل قبـــوض كاغـــذی در شـــهر
وروســـتا
-3پیگیـــری جهـــت تصویـــب ودریافـــت
تبصـــره هـــا ومـــواد قانونـــی جهـــت ارتقـــای
خدمـــات آب وفاضـــاب
-4پیگیـــری جهـــت نزدیـــك كـــردن تعرفـــه
ه ــای مص ــوب ب ــا قیم ــت تم ــام ش ــده
-5روزآم ــد و كارآم ــد نگهداش ــتن س ــامانه
ه ــای مش ــتركین در راس ــتای ارتق ــاء خدمــات
غی ــر حض ــوری ب ــه مش ــتركین ومتقاضی ــان

در جلسه مجازی با مدیران شرکت مهندسی

پیش ــرفت 40پ ــروژه تن ــش آب ــی  ،پای ــداری و ارتق ــاء
کیف ــی آب در ش ــهرها و روس ــتاهای اس ــتان خراس ــان
رض ــوی در جلس ــه ای ب ــا حض ــور مدی ــر کل نظ ــارت ب ــر
به ــره ب ــرداری ،مدی ــر کل دفت ــر بهداش ــت و رئیس ــان گ ــروه
هــای نگهــداری و تعمیــرات و آبرســانی شــرکت مهندســی آب
وفاض ــاب کشوربررس ــی ش ــد.در ای ــن جلس ــه ک ــه از طری ــق
ویدئوکنفرانـــس برگـــزار شـــد مدیـــر عامـــل و معـــاون بهـــره
ب ــرداری و توس ــعه آب و کارشناس ــان ش ــرکت آبف ــا ومع ــاون
طــرح و توســعه و کارشناســان آب منطقــه ای اســتان خراســان
رضـــوی اقدامـــات انجـــام شـــده در حـــوزه آب بـــر اســـاس
تصمیمـــات جلســـه اردیبهشـــت ســـال گذشـــته را تشـــریح
کردنــد و بــه پرســش هــای متعــدد مطــرح شــده پاســخ دادنــد.
پـــروژه هـــای آبرســـانی از ســـد تبـــارک آبـــاد بـــه قوچـــان و
تجهیـــز دو حلقـــه چـــاه آهکـــی در ایـــن شـــهر ،تکمیـــل خـــط
انتق ــال آب از س ــد دوس ــتی ب ــه س ــرخس ،آبرس ــانی از س ــد
ب ــار ب ــه ش ــهرهای نیش ــابور و فی ــروزه ،انتق ــال آب از دش ــت

فوش ــنجان ب ــه نیش ــابور ،آبرس ــانی ب ــه گلبهارب ــا حف ــر و تجهی ــز
 7حلقــه چــاه ،مطالعــات مربــوط بــه اجــرای مدیریــت فشــار در
ش ــهرهای اس ــتان ،حف ــر س ــه حلق ــه چ ــاه در ترب ــت حیدری ــه ،
پهن ــه بن ــدی و مدیری ــت فش ــار در طرقب ــه ش ــاندیز ،جانمای ــی
چ ــاه ه ــای جدی ــد درترب ــت ج ــام ،حف ــر و تجهی ــز دو حلق ــه چ ــاه
در خلیــل آبــاد  ،بازســازی  4کیلومتــر از خــط انتقــال آب شــهر
گناب ــاد ،آبرس ــانی ب ــه شش ــتمد ،حف ــر و تجهی ــز ی ــک حلق ــه چ ــاه
در خواف،ارتق ــاء کیف ــی آب در س ــبزوار و 40روس ــتا و تامی ــن
اعتب ــار حف ــر  36حلق ــه چ ــاه روس ــتایی و نص ــب کنت ــور ب ــر روی
منابـــع تامیـــن آب روســـتاها در استان،بازســـازی چـــاه هـــای
ش ــهری درش ــش نقط ــه از جمل ــه م ــواردی ب ــود ک ــه در ای ــن
نشس ــت س ــه س ــاعته م ــورد بح ــث و تب ــادل نظ ــر ق ــرار گرف ــت
و مدیـــران اســـتان ضمـــن تقدیـــر از همـــکاری معاونـــت
راهب ــری و نظ ــارت ب ــر به ــره ب ــرداری ش ــرکت مهندس ــی در
خص ــوص تامی ــن اعتب ــار ش ــهرهای مواج ــه ب ــا تن ــش آب ــی ب ــر
تامین منابع مالی تکمیل کامل پروژه ها تاکید کردند.
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

جمع آوری و تصفیه  21میلیون مترمکعب فاضالب در  7شهر خراسان رضوی
معــاون بهــره بــرداری وتوســعه فاضــاب آبفــا خراســان رضــوی گفــت:
100درص ــد فاض ــاب تولی ــد ش ــده درس ــال گذش ــته تصفی ــه ش ــده
اســـت.محمد ســـهرابی افـــزود :در ســـال قبـــل 21میلیـــون و
340هزارمترمکع ــب در هف ــت ش ــهر دارای انش ــعاب فاض ــاب تولی ــد  ،جم ــع
آوری و در هفــت تصفیــه خانــه بــه ظرفیــت حــدود 58هــزار مترمکعــب تصفیه
ش ــد.وی جمعی ــت تح ــت پوش ــش تاسیس ــات فاض ــاب ش ــهری در خراس ــان
رضـــوی بـــه شـــهر مشـــهد را 566هـــزارو 265نفـــر معـــادل  31درصـــد كل

جمعی ــت اس ــتان اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :تع ــداد مش ــتركین فاض ــاب
خانگــی 189هــزارو 748فقــره وغیــر خانگــی 16هــزارو 111فقــره اســت.به
گفتــه ســهرابی در ســال گذشــته بــا اجرای32هــزارو 239متــر شــبكه فاضالب
توســعه طــول كل شــبكه فاضــاب اســتان بــه یــک میلیــون و 480هــزارو862
متـــر رســـید.وی خاطـــر نشـــان کـــرد :در ســـال  98همچنیـــن نســـبت بـــه
شستشـــوی  995کیلومترشـــبكه فاضـــاب و ســـم پاشـــی 37هـــزارو562
منهول فاضالب با هدف مبارزه با حشرات و جوندگان اقدام شد.

پایان فرآیند خودارزیابی عملکرد

سال  98جشنواره شهید رجائی

در آبفا خراسان رضوی

معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات شــرکت آب و فاضــاب اســتان
خراس ــان رض ــوی از اتم ــام فرآین ــد خودارزیاب ــی عملک ــرد س ــال
 98جش ــنواره ش ــهید رجائ ــی ش ــرکت در قال ــب س ــامانه ارزیاب ــی
تســما وزارت نیــرو خبــر داد .بــه گفتــه محمــد عبــاس زاده در ایــن فرآینــد
ک ــه ح ــدود ب ــه دو م ــاه ب ــه ط ــول انجامی ــد کلی ــه ش ــاخص ه ــای ارزیاب ــی
عملکــرد در قالــب شــش برنامــه اصــاح نظــام اداری کشــور مــورد بررســی
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و خودارزیاب ــی ق ــرار گرف ــت و در ه ــر م ــورد مس ــتندات الزم در س ــامانه
بارگــزاری شــد .وی خاطــر نشــان کــرد :پــس از ایــن مرحلــه مســتندات در
آبفــای کشــور مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.وی بــا اشــاره بــه تــاش
و پیگی ــری پرس ــنل دفت ــر توس ــعه مدیری ــت و تحقیق ــات و هم ــکاری کلی ــه
کارکنــان شــرکت  ،ابــراز امیــداواری کــرد  :در ایــن ارزیابــی نیــز هماننــد
سال های قبل شاهد رشد و موفقیت شرکت باشیم.

دومین سیالب سال جاری در خراسان رضوی باعث
قطع آب چند شهر و روستا شد
بارندگ ــی ووق ــوع دومی ــن س ــیالب ط ــی س ــال ج ــاری
در خراس ــان رض ــوی منج ــر ب ــه اخ ــال درآبرس ــانی
بــه تعــدادی ازشــهرها و روســتاهای تحــت پوشــش
آبف ــا اس ــتان ش ــد.مدیر دفت ــر بح ــران ش ــرکت آب
و فاضــاب خراســان رضــوی بــا بیــان اینکــه میــزان
ب ــرآورد خس ــارت س ــیل جمع ــه  5اردیبهش ــت در
اســـتان در حـــال بررســـی اســـت اظهـــار داشـــت:
درشهرســـتان قوچـــان بـــرای پیشـــگیری از ورود
س ــیالب ب ــه تصفی ــه خان ــه  ،ش ــیرآب خ ــام ورودی
ب ــه ای ــن واح ــد بس ــته و تامی ــن آب از س ــد تب ــارک
قطـــع شـــد.رضا یاقوتـــی نیـــا از قطـــع خـــط انتقـــال
آب چ ــاه ه ــای ج ــام رود مجتم ــع آبرس ــانی والی ــت
در ترب ــت ج ــام وکاه ــش دب ــی ورودی ب ــه مخ ــزن
دو هزاروالی ــت ب ــه 24لیتربرثانی ــه در ای ــن ش ــهر
خبـــرداد و گفـــت :محوطـــه وحوضچـــه شـــیرآالت
خروج ــی مخ ــزن هزارمترمکعب ــی مجتم ــع آبرس ــانی
امامـــت شهرســـتان تربـــت جـــام هـــم دچـــار آب

گرفتگ ــی و ب ــرق اکثرچ ــاه ه ــای مجتم ــع آبرس ــانی
والی ــت قط ــع ش ــد ک ــه موض ــوع ازطری ــق اتفاق ــات
ب ــرق بخ ــش نصرآب ــاد و مدیری ــت ب ــرق ترب ــت ج ــام
در حـــال پیگیـــری اســـت  .یـــا قوتـــی نیـــا مـــورد
دیگ ــر خس ــارت را ب ــروز اتف ــاق در خ ــط انتق ــال آب
روســـتای ســـنجدک شـــهر ریـــوش درشهرســـتان
کاش ــمراعالم ک ــرد ک ــه روس ــتائیان ب ــا تانک ــر س ــیار
آبرســـانی مـــی شـــوند .بـــه گفتـــه وی آب چنـــد
روس ــتا از مجتم ــع دش ــتاب شهرس ــتان باخ ــرز نی ــز
ب ــه عل ــت از کار افت ــادن پس ــت فش ــار ق ــوی ب ــرق
 ۱۳۲کیلــو ولــت قطــع کــه بــا تــاش پرســنل بــرق،
پس ــت فش ــار ق ــوی تعمی ــر و ب ــرق دار ش ــد.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت در اولی ــن س ــیل س ــال ج ــاری
ک ــه اواخ ــر فروردی ــن رخ داد تاسیس ــات زیربنای ــی
آب و فاضـــاب  197نقطـــه روســـتایی و شـــهری
در 20شهرس ــتان خراس ــان رض ــوی 140میلی ــارد
و369میلی ــون ری ــال خس ــارت دی ــد.
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فرماندار فریمان :اجرای پروژه های آبرسانی باعث مهاجرت

معکوس به روستاهای فریمان شده است

بــه گفتــه فرمانــدار فریمــان اجــرای پــروژه هــای
آبرس ــانی ب ــه مناط ــق روس ــتایی باع ــث مهاج ــرت
معک ــوس ب ــه ای ــن شهرس ــتان ش ــده اس ــت.
عباســعلی صفایــی از آب بــه عنــوان زیــر ســاخت
تولی ــد در مناط ــق روس ــتایی ن ــام ب ــرد و اف ــزود:
برخـــورداری روســـتاها از آب پایـــدار منجـــر
بـــه توســـعه خواهـــد شـــد.وی خاطـــر نشـــان
ک ــرد :مهاج ــرت معک ــوس ب ــه روس ــتاها کاه ــش
معض ــات حاش ــیه نش ــینی در ش ــهر ه ــا ب ــه وی ــژه
کالن شـــهر مشـــهد را در پـــی دارد.
وی بــا اشــاره بــه  148روســتا بــا جمعیت40هــزار
نفـــر جمعیـــت اظهـــار داشـــت :در پـــی چنـــد
س ــال خشکس ــالی و کمب ــود مناب ــع آب ــی و برخ ــی
مشـــکالت دیگـــر 10روســـتای شهرســـتان از
س ــکنه خال ــی ش ــده اس ــت و 17روس ــتا ه ــم ب ــا
تانکـــر آبرســـانی مـــی شـــوند.

عملکرد سال  98دفتر خدمات مشترکین
مدیـــر دفتـــر خدمـــات مشـــترکین شـــرکت آب و
فاضـــاب خراســـان رضـــوی عملکـــرد ســـال  98ایـــن
دفتر را اعالم کرد.
ســـید محمدجـــواد قریشـــی گفـــت :در بخـــش فـــروش
انشــعابات آب بــا توجــه بــه اینکــه مقــرر بــود در ســال گذشــته
16ه ــزارو 314فق ــره انش ــعاب آب جدی ــد واگ ــذار ش ــود ول ــی
19هـــزارو  294فقـــره براســـاس تعـــداد و 21هـــزارو52
فق ــره براس ــاس آح ــاد ب ــه ف ــروش رف ــت ک ــه برهمی ــن اس ــاس
129درص ــد ه ــدف تحق ــق یاف ــت.
وی افـــزود :دربخـــش فـــروش انشـــعابات فاضـــاب نیـــز بـــا
توجـــه بـــه اینکـــه مقررگردیـــده بـــود در طـــول ســـال ، 98
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 8757فقـــره انشـــعاب فاضـــاب جدیـــد واگـــذار شـــود ،
8هــزارو 945فقــره براســاس تعــداد و 10هــزارو 469فقــره
براس ــاس آح ــاد ب ــه ف ــروش رفت ــه ک ــه در نتیج ــه 119درص ــد
ه ــدف م ــورد نظ ــر محق ــق ش ــد.
وی عملکــرد انشــعابات غیرمتعــارف آب در ســال گذشــته 106
فق ــره اع ــام ک ــرد ک ــه منج ــر ب ــه وص ــول ش ــد و درآم ــدی بال ــغ
ب ــر  28.8میلی ــارد ری ــال در پ ــی داش ــت ک ــه برمبن ــای بودج ــه
ســـال حـــدود 663درصـــد از لحـــاظ تعـــداد و291درصـــداز
لح ــاظ ریال ــی تحق ــق ه ــدف را در پ ــی داش ــت.
بـــه گفتـــه قریشـــی دربحـــث شناســـایی وتعییـــن تکلیـــف
غیرمجـــاز هـــای آب و نیـــز امـــکان تبدیـــل بـــه مجـــاز آنهـــا

مصرف آب روستایی در خراسان رضوی 15درصد افزایش یافت
مصـــرف آب در روســـتاهای اســـتان خراســـان رضـــوی بـــه دنبـــال
شـــیوع بیمـــاری ویروســـی همهگیـــر کرونـــا  ۱۵درصـــد افزایـــش
یافـــت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی ایــن افزایــش
را بـــه دلیـــل حساســـیت مشـــترکان نســـبت بـــه توصیـــه هـــای
بهداش ــتی و مقابل ــه ب ــا وی ــروس کرون ــا دانس ــت وگف ــت :آبرس ــانی
بــه روســتاها برابــر ســنوات قبــل انجــام مــی گیــرد بــا ایــن تفــاوت
ک ــه از ظرفی ــت و ت ــوان ش ــهری و روس ــتایی در آبرس ــانی توام ــان
اس ــتفاده م ــی ش ــود.
ســـید ابراهیـــم علـــوی پیـــش بینـــی کـــرد نســـبت بـــه ســـال قبـــل

مقررش ــده ب ــود درس ــال قب ــل ،ه ــزارو 500فق ــره در س ــطح
اســتان تعییــن تکلیــف شــود کــه ایــن مهــم در پایــان ســال بــه
2ه ــزارو 870فق ــره اق ــدام ش ــده ودر دس ــت اق ــدام رس ــید
و در نهایــت 2هــزارو 695فقــره عمـ ًا تبدیــل بــه مجــاز شــد و
180درص ــد تحق ــق ه ــدف وج ــود داش ــته اس ــت.
قریشـــی بـــا بیـــان اینکـــه دربخـــش درآمدهـــای ســـرمایه ای
ناشـــی از هرگونـــه تفـــاوت شـــامل واحدشـــماری  ،ظرفیـــت
ســـنجی وبازنگـــری درآن و تغییـــر کاربـــری و( ....تصحیـــح
قــراردادی هــا) در پایــان ســال گذشــته  118 ،میلیــارد ریــال
درآم ــد اخ ــذ ش ــده اس ــت ادام ــه داد :مجم ــوع مبل ــغ درآم ــدی
در بخ ــش س ــرمایه ای  592میلی ــارد ری ــال ب ــوده اس ــت ک ــه

وضعیــت بهتــری بــه لحــاظ آبرســانی در شــهرها و روســتاهای اســتان
خراســـان رضـــوی داشـــته باشـــیم .وی منابـــع تامیـــن آب شـــرب
بس ــیاری از روس ــتاهای اس ــتان خراس ــان رض ــوی را چش ــمه  ،قن ــات
و چــاه هــای کــم عمــق اعــام کــرد و خاطــر نشــان کــرد :بارندگیهــای
اخیـــر تاثیـــر خوبـــی بـــر ایـــن منابـــع داشـــته اســـت و در صـــورت
مدیری ــت مص ــرف توس ــط مش ــترکان روس ــتایی ب ــا مش ــکل کمت ــری
روبــه رو خواهیــم شــد .علــوی یکــی از دالیــل کمبــود آب در روســتاها
را اس ــتفاده از آب ش ــرب ب ــرای آبی ــاری ب ــاغ و باغچ ــه داخ ــل من ــازل
و دام ذک ــر ک ــرد و اظه ــار داش ــت :آبف ــا خراس ــان رض ــوی دو ه ــزار و
 ۴۰۰روس ــتای را زی ــر پوش ــش خدم ــات خ ــود دارد.

از ایـــن میـــزان وصولـــی نقـــدی در ســـال گذشـــته بالـــغ بـــر
 515میلی ــارد ری ــال اع ــم از واگ ــذاری ه ــای جدی ــد و تصحی ــح
قـــراردادی هـــای مربـــوط بـــه انشـــعابات آب و فاضـــاب و
وصول ــی اقس ــاط در ه ــر دو بخ ــش آب و فاض ــاب و نی ــز س ــایر
خدم ــات پ ــس از ف ــروش م ــی باش ــد.
وی افـــزود :ضمنـــا از کل ایـــن مبلـــغ حـــدود  189میلیـــارد
ریــال مرتبــط بــه اخــذ مــاده  11قانــون تشــکیل شــرکت هــای
آب و فاض ــاب م ــی باش ــد ک ــه فرآین ــد تصوی ــب آن در پانص ــد
و چه ــل و پنجمی ــن جلس ــه هیئ ــت مدی ــره ش ــرکت در تاری ــخ
14اس ــفند  97ش ــکل گرف ــت و فرآین ــد اجرای ــی آن نی ــز از
ابت ــدای س ــال  98آغ ــاز ش ــد.
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ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

مهاجرت شبکه  WANآبفا خراسان رضوی
به زیرساخت های "مبین نت"

شـــبکه  WANشـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان
خراس ــان رض ــوی از زیرس ــاخت ه ــای مخابرات ــی
بـــه زیرســـاخت  VPNL3شـــرکت مبیـــن نـــت
انتقال یافت.
مدیـــر دفتـــر فنـــاوری اطالعـــات و توســـعه دولـــت
الکترونیـــک شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان خراســـان
رضـــوی ضمـــن بیـــان ایـــن مطلـــب افـــزود :بـــا هـــدف
کاهـــش هزینـــه هـــای ســـازمانی بـــا توجـــه بـــه  7برابـــر
ش ــدن تعرف ــه ه ــای زیرس ــاخت دیت ــای ش ــرکت مخاب ــرات
در ح ــوزه خدم ــات زیرس ــاختی  WANاس ــتان ،ب ــا وج ــود
پیگیریه ــای ف ــراوان ب ــرای تعام ــل و کاه ــش هزین ــه ف ــوق
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متاس ــفانه ب ــا ش ــرکت مخاب ــرات ب ــه تواف ــق قاب ــل قبول ــی
دســـت نیافتیـــم.
ب ــه گفت ــه کامبی ــز کیخای ــی در پ ــی اع ــام آمادگ ــی ش ــرکت
مبیـــن نـــت بـــرای ایجـــاد زیرســـاخت مذکـــور بـــا هزینـــه
ح ــدود ی ــک س ــوم زیرس ــاخت  ،ش ــبکه  WANآبف ــا ب ــه
زیرس ــاخت ه ــای ش ــرکت مبی ــن ن ــت انتق ــال یاف ــت.
وی اضاف ــه ک ــرد :ب ــا ای ــن جابجای ــی س ــالیانه ح ــدود ش ــش
میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال صرفــه جویــی در هزینــه
زیرســاختی فنــاوری اطالعــات انجــام خواهــد شــد.
وی تاکیـــد کـــرد :ایـــن پـــروژه طـــی  4مـــاه و درپایـــان
فروردی ــن م ــاه  99ب ــه ص ــورت کام ــل اج ــرا ش ــده اس ــت.

توزیع کمک های مومنانه همکاران آبفا خراسان رضوی

بین آبداران سه شهرستان

فرمان ــده پای ــگاه مقاوم ــت بس ــیج آبف ــا خراس ــان رض ــوی ازتوزی ــع
 100بســـته مـــواد غذایـــی بیـــن همـــكاران وزحمتكـــش آبـــدار
شهرســـتان هـــای محـــروم صالـــح آبـــاد ،تایبـــادو خـــواف خبـــرداد.
حمیدرض ــا قائم ــی اف ــزود :ای ــن مه ــم باعنای ــت ب ــه تاكی ــدات مق ــام
معظ ــم رهب ــری درخص ــوص كم ــك ب ــه افرادآس ــیب پذی ــر جامع ــه

درای ــام بیم ــاری كرون ــا ومص ــادف ش ــدن ب ــا م ــاه مب ــارك رمض ــان
انج ــام ش ــد.به گفت ــه وی پای ــگاه مقاوم ــت بس ــیج آبف ــا در همی ــن
راس ــتا اق ــدام ب ــه جم ــع آوری كم ــک ه ــای مومنان ــه هم ــكاران ب ــه
مبلــغ 133میلیــون و 450هــزار ریــال کــرد كــه صــرف تهیــه ارزاق
عمومـــی (برنج،روغن،رب،ماكارانـــی) شـــد.
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شهرستان ها

● تربت حیدریه

بازدیـــد معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه فاضـــاب از
تصفیـــه خانـــه تربـــت حیدریـــه :
600انشـــعاب فاضـــاب توســـط بخـــش خصوصـــی در
ترب ــت حیدری ــه نص ــب ش ــد
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مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب تبص ــره دو ترب ــت حیدری ــه
اعــام کــرد 600 :انشــعاب فاضــاب ســال گذشــته توســط بخــش
خصوص ــی درای ــن ش ــهر نص ــب ش ــد.صادق یوس ــفی در جری ــان
بازدی ــد مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه ش ــرکت آب و فاض ــاب
خراســـان رضـــوی از تصفیـــه خانـــه و شـــبکه در دســـت اجـــرا
فاض ــاب ای ــن ش ــهر اف ــزود 5/5:کیلومت ــر ش ــبکه جم ــع آوری
فاض ــاب ه ــم ب ــا س ــرمایه گ ــذاری بخ ــش خص ــوص در ای ــن ش ــهر
اجــرا شــده اســت.به گفتــه وی در مــدت یــاد شــده هــزارو 575
انش ــعاب ه ــم توس ــط ش ــرکت تبص ــره دو ترب ــت حیدری ــه نص ــب
ش ــد ک ــه در مجم ــوع تع ــداد انش ــعابات نص ــب ش ــده فاض ــاب
در س ــال قب ــل ب ــه دو ه ــزارو  175فق ــره رس ــید .وی اف ــزود:
در ح ــال حاض ــر  29هزارفق ــره انش ــعاب درش ــبکه جم ــع آوری
فاض ــاب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه نص ــب ش ــده اس ــت  .یوس ــفی
اعـــام کـــرد :در نیمـــه نخســـت امســـال نیـــز  10کیلومتـــر خـــط
انتقــال اجــرا مــی شــود.وی بــا اشــاره بــه پــروژه تغلیــظ و فرآینــد
حم ــل لج ــن ب ــه خ ــارج از تصفی ــه خان ــه و خری ــد بلوئره ــای جدی ــد
ب ــرای ای ــن واح ــد در س ــال گذش ــته خواس ــتار تس ــریع درنص ــب
و راه انــدازی تاسیســات پــروژه تغلیــظ شــد.مدیرعامل شــرکت
آبفـــای تربـــت حیدریـــه درادامـــه بازدیـــد میدانـــی از تصفیـــه
خانـــه شـــهرک ولیعصـــر کـــه عملیـــات اجرایـــی آن چنـــد ســـالی
اســـت متوقـــف شـــده اســـت توضیحاتـــی در خصـــوص پـــروژه
ارائـــه داد و باتوجـــه بـــه هزینـــه هـــای انجـــام شـــده خواســـتار
تصمی ــم گی ــری و تعیی ــن تکلی ــف ای ــن واح ــد ش ــد.

اتفــاق شــبکه آب عبــوری از زیــر تیــر بــرق در تربــت
حیدریــه رفــع شــد
اتفــاق لولــه اصلــی  350آزبســت شــبکه شــهر تربــت حیدریــه
واقـــع در زیـــر تیـــر بـــرق بـــا همـــت نیروهـــای اتفاقـــات رفـــع
شــد.معاون بهــره بــرداری شــرکت آبفــای تربــت حیدریــه گفــت:
ب ــه دلی ــل اهمی ــت موض ــوع و احتم ــال واژگون ــی تی ــر ب ــرق ضم ــن
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ق ــول فرمان ــدار ترب ــت حیدری ــه ب ــرای کم ــک ب ــه رف ــع
چال ــش ه ــای ح ــوزه آب روس ــتایی شهرس ــتان

اج ــرای  4پ ــروژه بخ ــش آب ب ــا اعتب ــار  84.8میلی ــارد
ری ــال در ترب ــت حیدری ــه ش ــروع ش ــد
مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه در دی ــدار رئی ــس
شـــورای اســـامی ایـــن شـــهر از تامیـــن اعتبـــار اجـــرای چهـــار
پـــروژه حـــوزه آب در ایـــن شهرســـتان خبـــرداد.
صـــادق یوســـفی ایـــن پـــروژه هـــا را اصـــاح شـــبکه آب شـــرب
شــهر تربــت حیدریــه – حفــر و تجهیــز چــاه اســفیوخ – حفــر چــاه
ه ــای جعفرآب ــاد و اص ــاح خ ــط انتق ــال  600آبرس ــانی و اعتب ــار
تخصیص ــی را ح ــدود  84.8میلی ــارد ری ــال اع ــام ک ــرد و اف ــزود:
عملیـــات اجرایـــی تعـــدادی از پـــروژه هـــا شـــروع شـــده اســـت
.ب ــه گفت ــه وی در س ــال گذش ــته همچنی ــن بال ــغ ب ــر 7کیلومت ــر
از شـــبکه هـــای آبرســـانی و  650فقـــره انشـــعاب آب از محـــل
درآمدهـــای جـــاری شـــرکت اصـــاح و نوســـازی شد.یوســـفی
بـــا اشـــاره بـــه مســـاعدت و همـــکاری شـــورای اســـامی بـــرای
اس ــتفاده از تبص ــره ه ــای قانون ــی بودج ــه در توس ــعه و تقوی ــت
زیرســـاخت هـــای آب خواســـتار همـــکاری شـــورای شـــهر بـــرای
برخ ــورداری آبف ــا از درآم ــد پایدارب ــه منظ ــور رف ــع مش ــکالت
مـــردم شـــد.وی یادآورشـــد :در ســـال گذشـــته بـــا ســـرمایه
گـــذاری بخـــش خصوصـــی  5کیلومتـــر شـــبکه فاضـــاب اجـــرا
و  800فقـــره انشـــعاب هـــم در شـــهر تربـــت حیدریـــه نصـــب
ش ــد.وی باتوج ــه ب ــه ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آبف ــای
ش ــهری و روس ــتایی گف ــت  :اولوی ــت س ــال  99ش ــرکت تبص ــره
دو ترب ــت حیدری ــه تامی ــن و اص ــاح ش ــبکه ه ــای فرس ــوده آب
شـــهری و روســـتایی اســـت .وی در ادامـــه از مســـاعدت هـــای
رئی ــس و اعض ــای ش ــورای اس ــامی و ش ــهردار ترب ــت حیدری ــه
در خص ــوص ص ــدور مج ــوز حف ــاری مس ــیر اج ــرای پ ــروژه ه ــای
اص ــاح و توس ــعه آب و ش ــبکه ه ــای فاض ــاب و نی ــز جداس ــازی
شـــبکه آب فضـــا ســـبز از شـــرب تقدیـــر کرد.رئیـــس شـــورای
شـــهرهم ضمـــن تشـــکر از اقدامـــات انجـــام شـــده  ،آمادگـــی
ای ــن ش ــورا ب ــرای هم ــکاری ب ــا آبف ــا در زمین ــه ه ــای م ــورد نظ ــر
اع ــام ک ــرد .مه ــدی وقف ــی خواس ــتار تس ــریع درتکمی ــل پ ــروژه
فاض ــاب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه ش ــد و نس ــبت ب ــه ص ــدور مج ــوز
حف ــاری پ ــروژه ه ــای جدی ــد ق ــول مس ــاعد داد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

هماهنگـــی هـــای الزم بـــا اداره بـــرق بـــرای اعـــزام جرثقیـــل،
اکیـــپ اتفاقـــات شـــرکت بـــا اعـــزام بـــه محـــل  ،عملیـــات رفـــع
اتف ــاق را آغ ــاز کردن ــد .محم ــود اس ــماعیلی اف ــزود  :ای ــن اتف ــاق
بــا همــکاری اداره بــرق و مهــار تیــر توســط جرثقیــل و هوشــیاری
نیروهــای زحمتکــش اتفاقــات  ،بــدون هیــچ خســارت بــه شــبکه
ه ــای ب ــرق  ،گاز و مخاب ــرات در کمتری ــن زم ــان ممک ــن و ب ــدون
قطع ــی آب مرم ــت ش ــد.

آبفـــا تربـــت حیدریـــه مشـــکالت تامیـــن آب بخـــش
صنعـــت شهرســـتان را در حـــد تـــوان رفـــع مـــی کنـــد

مدیرعامــل شــرکت آبفــای تربــت حیدریــه بــه همــراه فرمانــدار
و بخشـــدار مرکـــزی در بازدیـــد از روســـتاهای حومـــه تربـــت
حیدری ــه ( ش ــیخ ابوالقاس ــم – خ ــورق – ق ــوزان و کاج درخ ــت)
مش ــکالت و نیازه ــای آب ــی روس ــتاها ب ــرای گ ــذر از بح ــران 99
را بررس ــی کردن ــد .مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه
در جری ــان ای ــن بازدی ــد گف ــت  :باتوج ــه ب ــه اینک ــه برنام ــه ری ــزی
اعتب ــارات عمران ــی س ــال  99در دس ــت اق ــدام اس ــت مش ــکالت
و کمبوده ــای موج ــود در روس ــتاها مالحظ ــه ش ــده اس ــت.صادق
یوســـفی افـــزود :تامیـــن و تخصیـــص اعتبـــار مـــورد نیـــاز رفـــع
مشـــکالت شـــبکه و تاسیســـات  ،تامیـــن و جلوگیـــری از هـــدر
رفـــت آب و ایجـــاد مخـــازن ذخیـــره ضـــروری اســـت.فرماندار
شهرســتان هــم در زمینــه کمــک بــه رفــع چالــش هــای حــوزه آب
داد.
مســـاعد
قـــول
روســـتاها
شـــرب

کنت ــرل کیفی ــت و آزمایش ــگاه ه ــای آب ب ــه یکدیگ ــر
وابس ــته ان ــد

مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه در جلس ــه کارگ ــروه
تســـهیل و رفـــع موانـــع تولیـــد شهرســـتان حضـــور یافـــت.در
ای ــن جلس ــه ک ــه ب ــا حض ــور مع ــاون برنام ــه ری ــزی فرمان ــداری
و بخشـــدار و جمعـــی از مســـئولین برگـــزار شـــد مشـــکالت
واحده ــای تولی ــدی م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت و ب ــرای کم ــک
ب ــه تولی ــد ق ــول مس ــاعد هم ــکاری داده ش ــد .ص ــادق یوس ــفی
مدیرعامــل شــرکت آبفــای تربــت حیدریــه در ایــن جلســه ضمــن
بیــان مشــکالت تامیــن آب و کمبــود منابــع تامیــن  ،آمادگــی آبفــا
را ب ــرای رف ــع مش ــکالت واحده ــای تولی ــدی در ح ــد ت ــوان اع ــام
ک ــرد.

مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه بـــا مســـئولین
آزمایشـــگاه و کنتـــرل کیفیـــت ســـتاد و شـــرکت دیـــدار کـــرد.
در ایـــن دیـــدار کـــه بـــه منظـــور آشـــنایی بیشـــتر کارشناســـان
ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه ب ــا برنام ــه ه ــا و اه ــداف س ــال
 99ح ــوزه آزمایش ــگاه ه ــا و کنت ــرل کیفی ــت برگ ــزار گردی ــد
مدیرعامــل تربــت حیدریــه بــه بیــان فعالیتهــا و اقدامــات انجــام
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ش ــده در رابط ــه ب ــا س ــاختمان و تجهی ــزات آزمایش ــگاه مرک ــزی
ای ــن ش ــرکت پرداخ ــت وازموفقی ــت ای ــن واح ــد آزمایش ــگاهی
دراخـــذ گواهینامـــه ایـــزو  17025در ســـال قبـــل خبـــرداد.
ص ــادق یوس ــفی اف ــزود :در راس ــتای کنت ــرل کیفی ــت نی ــز گام
هــای موثــری برداشــته شــده اســت و همچنیــن نیــاز بــه بهســازی
چــاه هــا و تاسیســات ضــروری اســت کــه در ســالجاری ایــن مهــم
عملیاتـــی خواهـــد شد.هوشـــیار اکبـــری رئیـــس آزمایشـــگاه
ه ــای آبف ــا اس ــتان گف ــت :کنت ــرل کیفی ــت و آزمایش ــگاه ب ــه ه ــم
وابســـته بـــوده و در ایـــن راســـتا مـــی بایســـت تمامـــی نیروهـــا
وظای ــف خ ــود را ب ــه نح ــو احس ــن ب ــا اس ــتفاده از امکان ــات موج ــود
انج ــام دهن ــد ت ــا خلل ــی در کار بوج ــود نیای ــد .

●نیشابور

برگــزاری اولیــن جلســه ارتقــاء بهــره بــرداری در حــوزه
آب نیشــابور

آبرس ــانی ب ــه  35روس ــتا حادث ــه دی ــده نیش ــابور در
س ــیالب فروردی ــن م ــاه
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو نیشـــابور از
خدمـــات رســـانی بـــه  35روســـتای حادثـــه دیـــده در ســـیالب
فروردیــن مــاه خبــر داد.بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب
و فاضــاب تبصــره دو نیشــابور بــا عنایــت بــه بــارش هــای اخیــر و
بــروز ســیالب در مناطــق و بخــش هــای ســر والیــت  ،میــان جلگــه
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ش ــود ت ــا دچ ــار مش ــکل نش ــوند.

نشســـت مدیرعامـــل آبفـــا شهرســـتان بـــا رئیـــس
شـــورای اســـامی نیشـــابور

و مرکـــزی شهرســـتان نیشـــابور تاسیســـات وخطـــوط آبرســـانی
 35روس ــتا دچ ــار آس ــیب ش ــد.با ت ــاش اکی ــپ ه ــای تعمی ــرات
در اولی ــن س ــاعات پ ــس از س ــیالب نس ــبت ب ــه ارائ ــه خدم ــات
و تســـریع در برقـــراری آبرســـانی  31روســـتا در کمتـــر از48
س ــاعت اق ــدام ش ــد.تنها در مجتم ــع آبرس ــانی ب ــزق ک ــه تامی ــن
کننــده آب  4روســتای عطاعیــه  ،بــزق ،آســایش و شــور رود مــی
باش ــد ب ــه دلی ــل اس ــتمرار س ــیالب و آس ــیب زی ــاد تاسیس ــات ،
آبرس ــانی ب ــا تانک ــر انج ــام م ــی ش ــود ک ــه اقدام ــات اصالح ــی در
دس ــتور کار ق ــرار دارد.

درخواس ــت ام ــام جمع ــه عش ــق آب ــاد از مدی ــر عام ــل
آبف ــا نیش ــابور

معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو
نیشـــابور از برگـــزاری اولیـــن جلســـه ارتقـــاء بهـــره بـــرداری در
ح ــوزه آب ای ــن ش ــهر خب ــر داد.جعف ــر تمی ــز گف ــت  :ب ــا توج ــه ب ــه
یکپارچگـــی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی
و لـــزوم هماهنگـــی هـــای الزم بـــرای برنامـــه ریـــزی و تامیـــن
آبرس ــانی مطل ــوب در تابس ــتان ج ــاری و وضعی ــت بحران ــی ش ــهر
نیشــابور وبرخــی از روســتاهای شهرســتان اولیــن جلســه کمیتــه
ارتقــاء برگــزار شــد.به گفتــه وی ضمــن تشــکیل کارگــروه هایــی
شناس ــایی نق ــاط بحران ــی نس ــبت ب ــه تعیی ــن راهکاره ــای بهب ــود
وضعی ــت آبرس ــانی و تعمی ــرات وپیگی ــری و پی ــش بین ــی الزم
جه ــت خری ــد تجهی ــزات اق ــدام ش ــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

مدی ــر عام ــل ش ــرکت آبف ــا نیش ــابور ب ــا ام ــام جمع ــه ش ــهر عش ــق
آبـــاد دیـــدار و گفتگـــو کـــرد.در ایـــن دیـــدار کـــه جمعـــی از
همـــکاران حضـــور داشـــتند علـــی اخویـــان بـــه ارائـــه گـــزارش
اجمالــی از وضعیــت آب شــرب در روســتاه هــا و شــهرهاپرداخت
و گف ــت :امیدواری ــم ب ــا کم ــک و ی ــاری مس ــئولین و ایج ــاد زی ــر
س ــاخت ه ــا بتوانی ــم خدمات ــی ک ــه در س ــطح مرک ــز شهرس ــتان
ارائـــه مـــی کنیـــم در مراکزبخـــش هـــا نیـــز ارئـــه شـــود.وی در
ارتب ــاط ب ــا مش ــکالت ک ــم آب ــی در روس ــتاها گف ــت :ط ــی برنام ــه
زم ــان بن ــدی و اعتب ــارات موج ــود کار راش ــروع م ــی کنی ــم و در
مناط ــق مواج ــه ب ــا کمب ــود آب  ،پیگی ــر ج ــذب اعتب ــار خواهی ــم
ب ــود  .حج ــت الس ــام اس ــماعیل زاده ام ــام جمع ــه ش ــهر عش ــق
آب ــاد ه ــم ب ــه اهمی ــت آب و س ــقایی و اش ــاره ک ــرد و گف ــت :در
بحـــث وصـــول قبـــوض مشـــترکان بـــی بضاعـــت برنامـــه ریـــزی

مدیرعامـــل شـــرکت بـــه همـــراه رضـــا دوســـتی معـــاون مالـــی
و پشـــتیبانی شـــرکت  ،جعفـــر تمیـــز معـــاون بهـــره بـــرداری و
ذوالجناحـــی مدیـــر ســـابق آبفـــای روســـتایی بـــا درودی رئیـــس
ش ــورای اس ــامی ش ــهر نیش ــابور دی ــدار و تب ــادل نظ ــر برگ ــزار
شـــداخویان مدیرعامـــل شـــرکت در ابتـــدای جلســـه گزارشـــی
از اقدام ــات و برنام ــه ه ــای آت ــی ش ــرکت و همچنی ــن مش ــکالت
پی ــش رو ب ــا توج ــه ب ــه ادغ ــام آبف ــای روس ــتایی ب ــا آبف ــای ش ــهری
ارائ ــه کرد.عل ــی رض ــا اخوی ــان ت ــاش ه ــا و اقدام ــات ص ــورت
گرفتـــه در گذشـــته را مثبـــت ارزیابـــی کـــرد و گفـــت :ایـــن
اقدام ــات اس ــتمرار خواه ــد داش ــت و س ــعی در ارتق ــاء و ارائ ــه
خدمــت در دورتریــن روســتاها بــه عنــوان یکــی از اهــداف مهــم
در جلوگیــری از مهاجــرت روســتائیان بــه شــهر هــا را داریــم.در
ادام ــه رئی ــس ش ــورای اس ــامی ش ــهر نیش ــابور گف ــت :ش ــرکت
آب و فاضــاب در ســال هــای گذشــته در راســتای اصــاح شــبکه
ه ــای فرس ــوده و تامی ــن اب ش ــرب س ــالم و بهداش ــتی اقدام ــات
بس ــیار خوب ــی داش ــته اس ــت.درودی اف ــزود  :ب ــی تردی ــد رف ــع
مشــکالت شــهروندان بــه ویــژه مــردم روســتاهای کــم برخــوردار
دغدغــه شــورا نیــز هســت و تــاش مــا بــر ایــن اســت تــا بــا بهــره
گیــری از ظرفیــت هــا و پتانســیل هــر دو مجموعــه و بــا همراهــی
نهادهای ــی چ ــون ش ــورا و ش ــهرداری ق ــدم ه ــای ارزن ــده ای در
جهــت تامیــن آب شــرب ســالم و تامیــن رفــاه حــال مــردم شــریف
در فصـــل تابســـتان برداشـــته شـــود.
بـــه ویـــژه

افزایـــش  12درصـــدی برداشـــت و مصـــرف آب در
نیش ــابور
مع ــاون به ــره ب ــرداری آبف ــا نیش ــابور از افزای ــش  12درص ــدی
تولی ــد و مص ــرف مش ــترکین در ای ــن ش ــرکت خب ــر داد .جعف ــر
تمی ــز اف ــزود :عل ــت ای ــن افزای ــش را ش ــیوع وی ــروس کرون ــا و
دس ــتورالعمل ه ــای بهداش ــتی در خص ــوص ض ــد عفون ــی دس ــت
هـــا و لـــوازم در مقایســـه بـــا اســـفند  97و فروریـــن  98ســـال

قب ــل اع ــام ک ــرد .وی متذک ــر ش ــد :در ص ــورت اس ــتمرار ای ــن
موض ــوع بال ــغ ب ــر  85لیت ــر ب ــر ثانی ــه ب ــه نی ــاز آب ــی پی ــک مص ــرف
شهرس ــتان اف ــزوده خواه ــد ش ــد ک ــه ای ــن موض ــوع ب ــا توج ــه ب ــه
کس ــری  250لیت ــر ب ــر ثانی ــه  ،بح ــران آب در ش ــهر نیش ــابور را
تشــدید خواهــد کرد.تمیزاظهــار امیــدواری کــرد :بــا تســریع در
اج ــرا و به ــره ب ــرداری از پ ــروژه چ ــاه ه ــای فوش ــنجان و مخ ــزن
 1000متـــر مکعبـــی بخشـــی از کســـری و نیـــاز آبـــی نیشـــابور
تامی ــن ش ــود .

روزپرکارمدیرعاملآبفانیشابور

مدی ــر عام ــل جدی ــد ش ــرکت آب و فاض ــاب نیش ــابور در اولی ــن
روز کاری خ ــود ب ــه گل ــزار ش ــهداء رف ــت و ب ــا قرائ ــت فاتح ــه ب ــا
ام ــام ش ــهدا و ش ــهیدان تجدی ــد میث ــاق ک ــرد .بازدی ــد از مح ــل
اتفاق ــات واح ــد  ، 122نشس ــت ب ــا معاونی ــن و روس ــای ادارات
شـــهری و روســـتایی  ،دیـــدار بـــا امـــام جمعـــه و بازدیـــد از
پــروژه هــای در دســت اقــدام شــرکت از جملــه برنامــه هــای روز
اول حض ــور عل ــی رض ــا اخوی ــان در آبف ــا نیش ــابور ب ــود.
مدی ــر عام ــل آبف ــای نیش ــابور ب ــا دادس ــتان شهرس ــتان دی ــدار
ک ــرد:

ادارات نیش ــابور در اولوی ــت رس ــیدگی ب ــه تخلف ــات
انش ــعاب غی ــر مج ــاز آب
مدی ــر عام ــل آبف ــای نیش ــابور ب ــا دادس ــتان شهرس ــتان دی ــدار
و گفتگ ــو ک ــرد  .در ای ــن نشس ــت علیرض ــا اخوی ــان مدی ــر عام ــل
ش ــرکت گزارش ــی از وضعی ــت ش ــرکت ب ــا توج ــه ب ــه ادغ ــام آب
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آب و  19ه ــزار فق ــره انش ــعاب فاض ــاب م ــی باش ــد.به گفت ــه
وی بالــغ بــر  70کیلومتــر اصــاح و توســعه شــبکه هــم کــه عمــده
فعالیـــت هـــا در بخـــش آب و فاضـــاب مـــی باشـــد در حاشـــیه
ش ــهر انج ــام ش ــده اس ــت .وی ب ــا اش ــاره ب ــه قیم ــت تم ــام ش ــده
تولیــد آب بهــا گفــت  :هزینــه تولیــد آب چنــد برابــر فــروش بــه
مشــترکین اســت .اعضــای شــورای شــهر ســبزوار نیــز از تــاش
شــبانه روزی مدیــر عامــل و کارکنــان ایــن شــرکت در تامیــن آب
ش ــهروندان قدردان ــی کردن ــد.
و فاضـــاب روســـتایی و شـــهری ارائـــه داد در ادامـــه اکبـــری
مقـــدم دادســـتان نیشـــابور افـــزود :بـــا توجـــه بـــه ادغـــام آب
وفاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی کاره ــا مش ــکل ت ــر ش ــده اس ــت
بنابرای ــن دادس ــتانی ب ــه منظ ــور تحق ــق اه ــداف و ح ــوزه آب و
رفــع مشــکالت احتمالــی بــا تمــام وجــود در چارچــوب قوانیــن در
کنــار شــما قــرار دارد.وی در رابطــه بــا انشــعابات غیــر مجــاز آب
افــزود  :دادســتانی آمــاده همــکاری و برخــورد بــا افــرادی اســت
ک ــه انش ــعاب غی ــر مج ــاز دارن ــد و ب ــرای اینک ــه م ــردم عدال ــت
را احس ــاس کنن ــد ابت ــدا ب ــا ادارات ــی ک ــه احیان ــا انش ــعاب غی ــر
مجـــاز و مصـــرف غیـــر متعـــارف دارنـــد برخـــورد مـــی شـــود.وی
درب ــاره ج ــدا س ــازی آب ش ــرب از فض ــای س ــبز گف ــت  :پیگی ــری
هایـــی الزم اســـت تـــا شـــهرداری هـــا موظـــف شـــوند بـــا ایجـــاد
تصفیـــه فاضـــاب محلـــی و از پســـاب آن بـــرای آبیـــاری فضـــای
س ــبز اس ــتفاده کنن ــد و مجتم ــع ف ــوالد خراس ــان رض ــوی و س ــایر
مجتم ــع ه ــا ک ــه ام ــکان اس ــتفاده از پس ــاب فاض ــاب را دارن ــد
وارد ایــن عرصــه شــوند و در مقابــل منابــع آبــی در اختیــار آنهــا
ب ــرای مص ــارف ش ــرب واگ ــذار ش ــود.وی ادام ــه داد  :یک ــی از
راه ه ــای صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب معرف ــی مش ــترکان پ ــر
مص ــرف ط ــی لیس ــتی ب ــه دادس ــتانی و تذک ــر کتب ــی ب ــه آن ــان م ــی
باشــد کــه در صــورت نیــاز برخــورد قانونــی بــا متخلفــان خواهــد
ش ــد.اکبری مق ــدم گف ــت  :در مقول ــه صرف ــه جوی ــی در مص ــرف
آب و انش ــعابات غی ــر مج ــاز اس ــتفاده از ظرفی ــت ائم ــه جمع ــه و
جماع ــات اجتن ــاب ناپذی ــر اس ــت.

مشـــترکین  ،حتـــی در دورتریـــن نقـــاط از هیـــچ تالشـــی دریـــغ
نخواهیـــم کـــرد .بخشـــدار چکنـــه نیـــز گفـــت  :مـــردم منطقـــه
ســـروالیت قدرشـــناس بـــوده و از مســـئولین خـــود خواســـتار
رعایـــت مســـاوات در تامیـــن آب شـــرب و ســـایر خدمـــات مـــی
باشند.حســـینی افـــزود  :بایـــد اقدامـــات موثـــری در راســـتای
صرف ــه جوی ــی و جلوگی ــری از ه ــدر رف ــت آب از جمل ــه اص ــاح
ش ــبکه ه ــای فرس ــوده ه ــم در ش ــهر چکن ــه و ه ــم در روس ــتاها
انج ــام ش ــود و ای ــن مه ــم هم ــت و ت ــاش مس ــئوالن و هم ــکاری
مــردم را مــی طلبــد.وی اعــام کــرد :بخشــداری بــا تمــام تــوان و
اختیارات ــی ک ــه دارد در راس ــتای اج ــرای پ ــروژه ه ــا ب ــا ش ــرکت
آب و فاض ــاب هم ــکاری خواه ــد ک ــرد.

●سبزوار

در گزارش به شورای شهر اعالم شد:

نصــب 33هزارانشــعاب آب و فاضــاب از محــل تبصره
ســه در ســبزوار

برگـــزاری کمیتـــه برنامـــه ریـــزی و بهبـــود مدیریـــت
درآبفـــا ســـبزوار
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آب و فاض ــاب س ــبزوار حض ــور داش ــتند مدی ــر عام ــل ش ــرکت
آب و فاضـــاب ســـبزوار دربـــاره تصفیـــه فاضـــاب بـــه روش
برک ــه تثبی ــت و سیس ــتم لج ــن توضیحات ــی ارائ ــه کرد.حس ــین
ریاض ــی اف ــزود  :تصفی ــه خان ــه فاض ــاب س ــبزوار ب ــا ظرفی ــت
 19ه ــزارو 300مت ــر مکعب ــی در ش ــبانه روز در پن ــج کیلومت ــری
جن ــوب ای ــن ش ــهر واق ــع اس ــت و پس ــاب خروج ــی آن قابلی ــت
اس ــتفاده در بخ ــش کش ــاورزی را دارد.وی ادام ــه داد  :تصفی ــه
خانـــه توحیـــد شـــهر بـــا ســـرمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی بـــه
روش  BOTبــا ظرفیــت  15هــزار متــر مکعبــی در حــال احــداث
م ــی باش ــد.معاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه فاض ــاب ش ــرکت آب
وفاض ــاب خراس ــان رض ــوی ه ــم ضم ــن بررس ــی ش ــبکه جم ــع
آوری فاض ــاب در ح ــال اج ــرا و مناط ــق دارای مش ــکل به ــاران ،
قلعــه نــو و کالتــه ســیفر ،بــا مشــکالت دفــع فاضــاب ایــن مناطــق
آش ــنا ش ــد.

آغاز سم پاشی منهول های فاضالب در سبزوار

کمیت ــه برنام ــه ری ــزی و بهب ــود مدیری ــت ب ــا حض ــور مدی ــر عام ــل
 ،معاونیـــن و مدیـــران شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار بـــر
گ ــزار ش ــد.به گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ش ــرکت آب و فاض ــاب
ســبزوار  ،در ایــن جلســه وضعیــت منابــع آبــی بررســی شــد وبــر
ســاماندهی روســتاهایی کــه مشــکل آب دارنــد بــه ویــژه شــبکه
آبرس ــانی مجتم ــع رس ــالت تاکی ــد ش ــد .

پســاب خروجــی تصفیــه خانــه فاضــاب ســبزوار قابــل
اســتفاده در بخــش کشــاورزی اســت

اعــام آمادگــی بخشــدار چکنــه بــرای کمــک بــه اجــرای
پروژهــای آبفــا نیشــابور
مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای شهرســـتان نیشـــابور بـــا بخشـــدار
ســـروالیت دیـــدار و گفتگـــو کـــرد.در ایـــن دیـــدار مدیـــر آبفـــا
نیشــابور گــزارش وضعیــت تامیــن آب شــهر چکنــه و روســتاهای
منطق ــه و همچنی ــن اقدام ــات و فعالی ــت ه ــای ص ــورت گرفت ــه
ب ــا توج ــه ب ــه ادغ ــام آبف ــای ش ــهری و روس ــتایی ب ــه وی ــژه ب ــرای
مش ــکالت روس ــتاهای ک ــم برخ ــوردار چکن ــه را ارائ ــه کرد.عل ــی
رض ــا اخوی ــان خدم ــات رس ــانی ب ــی من ــت ب ــه جامع ــه زحمتک ــش
روس ــتایی را افتخ ــاری ب ــس عظی ــم دانس ــت و گف ــت :ب ــا تم ــام
تـــوان و پتانســـیل در هـــر دو مجموعـــه بـــرای جلـــب رضایـــت
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رییـــس اداره بهـــره بـــرداری فاضـــاب شـــرکت آب و فاضـــاب
س ــبزوار از آغ ــاز س ــم پاش ــی منه ــول ه ــای فاض ــاب در س ــبزوار
خب ــر داد .س ــید عل ــی ش ــایقی گف ــت  :ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ش ــبکه
هــای فاضــاب جایــگاه مناســبی بــرای رشــدونمو ،تکثیرحشــرات
و جان ــوران م ــوذی اس ــت  ،منش ــا انتق ــال بس ــیاری از آلودگ ــی
ه ــا و بیم ــاری ه ــا م ــی باش ــند.وی ب ــا اش ــاره ب ــه ن ــه ه ــزارو 66
ع ــدد منه ــول در ش ــبکه فاض ــاب س ــبزوار اع ــام ک ــرد :عملی ــات
ســـم پاشـــی در دو مرحلـــه ســـم پاشـــی منهـــول هـــا و پـــس از
شستش ــوی مس ــیر انج ــام م ــی ش ــود .

ارائه خدمات آب به روستاها در اداره آبفا روداب

مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــاب ســـبزوار عملکـــرد خدمـــات
ناش ــی از مناب ــع مال ــی تبص ــره س ــه را ب ــه اعض ــای ش ــورای ای ــن
شـــهر ارائـــه کـــرد .بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و
فاضــاب ســبزوار حســین ریاضــی گفــت  :بــا مجــوز تبصــره ســه
خدم ــات خوب ــی در اختیارم ــردم س ــبزواز ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
وی بــا بیــان اینکــه طــی ســه ســال گذشــته 33هزارانشــعاب آب
و فاض ــاب از مح ــل تبص ــره س ــه در ش ــهر س ــبزوار نص ــب ش ــده
اس ــت اف ــزود  :از ای ــن تع ــداد ح ــدود  14هزارفق ــره انش ــعاب

معــاون بهــره بــرداری و توســعه فاضــاب شــرکت آب و فاضــاب
خراس ــان رض ــوی از تصفی ــه خان ــه فاض ــاب  ،تصفی ــه خان ــه در
ح ــال اح ــداث توحی ــد ش ــهر و ش ــبکه ه ــای جم ــع آوری فاض ــاب
س ــبزوار بازدی ــد ک ــرد.در ای ــن بازدی ــد ک ــه مدیرعام ــل  ،مع ــاون
به ــره ب ــرداری و ریی ــس اداره به ــره ب ــرداری فاض ــاب ش ــرکت

مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب س ــبزوار در جلس ــه ای در
بخشـــداری روداب گفـــت  :بـــزودی کلیـــه خدمـــات حـــوزه آب
بـــرای روســـتاهای بخـــش روداب در اداره آب و فاضـــاب ایـــن
شــهر ارائــه خواهــد شــد.به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب
و فاض ــاب س ــبزوار  ،حس ــین ریاض ــی اف ــزود  :ب ــا تقوی ــت زی ــر
ســاخت هــا  ،امکانــات و نیــروی انســانی در اداره آب و فاضــاب
روداب  ،مشــترکین روســتاهای بخــش روداب نیــازی بــه حضــور
در مرک ــز شهرس ــتان ب ــرای دریاف ــت خدم ــات نخواهن ــد داش ــت.

شمــــاره ،155اردیبهشتماه 1399

راس ــتای کاه ــش آب ب ــدون درآم ــد و وص ــول مطالب ــات دانس ــت
و ب ــر ت ــداوم آن تاکی ــد کرد.همچنی ــن درای ــن جلس ــات برنام ــه
گ ــذر از بح ــران س ــیالب ه ــای اخی ــر ک ــه خس ــارات زی ــادی را ب ــه
ای ــن ام ــور متحم ــل ک ــرد مط ــرح ش ــد و برگ ــزاری جلس ــات متع ــدد
بـــا فرمانـــدار شهرســـتان در خصـــوص جـــذب اعتبـــار اصـــاح
تاسیس ــاتمورد تاکی ــد ق ــرار گرفت.جامع ــه تح ــت پوش ــش آب و
فاضــاب باخــرز  54هــزار نفــر شــامل  2شــهر و  52روســتا مــی
.
باشـــد

شناسایی دو فقره انشعاب غیر مجازآب در باخرز

ایـــن جلســـه بـــا حضـــور مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
شهرســـتان ســـبزوار در محـــل بخشـــداری روداب بـــا حضـــور
اعض ــای ش ــورای اس ــامی شهرس ــتان برگ ــزار ش ــد.

شـــد.به گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور باخـــرز احســـان ســـیاح
افزود:بـــا توجـــه بـــه اینکـــه حجـــم مخـــزن قبلـــی بســـیار کـــم و
جن ــس س ــازه آن فل ــزی ب ــود در س ــال گذش ــته س ــاخت مخ ــزن
بتن ــی ب ــا ظرفی ــت  100مت ــر مکع ــب ب ــه پای ــان رس ــید و پ ــس از
شستش ــو وارد م ــدار به ــره ب ــرداری ش ــد .ویای ــن مخ ــزن ج ــزء
تاسیس ــات مجتم ــع ش ــهید جعف ــری دانس ــت ک ــه ب ــرای وذخی ــره
ســـازی آب مصرفـــی دوروســـتابا 250اشـــتراک اســـتفاده مـــی
ش ــود.

خــط انتقــال قنــات مجتمــع فجر باخــرز بــزودی بازســازی
مــی شــود
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در بازدیــد از آبفــا باخــرز بــه بررســی فضــای امــور برایتاســیس
آزمایش ــگاه کنت ــرل کیفی ــت آب پرداخ ــت .ب ــه گ ــزارش رواب ــط
عموم ــی ام ــور باخ ــرز در ای ــن بازدی ــد س ــیاح مدی ــر ام ــور آب و
فاض ــاب باخ ــرز آم ــاری از مناب ــع  ،خط ــوط انتق ــال و کیفی ــت آب
را ارائ ــه داد ،در ادام ــه پ ــس از تب ــادل نظ ــر و بازدی ــد از نق ــاط
پیشـــنهادی ،محـــل مـــورد نظـــر بـــرای راه انـــدازی آزمایشـــگاه
انتخ ــاب ش ــد.

●تایباد

مش ــکل چندس ــاله کمب ــود فش ــار آب در مش ــهد ری ــزه
رف ــع ش ــد

تعویض ونصب دو دســتگاه کنتورمغناطیســی در آبفا
سبزوار
کارش ــناس مس ــئول تولی ــد و آبرس ــانی ش ــرکت آب و فاض ــاب
ســبزوار از تعویــض و نصــب دو دســتگاه کنتــور مغناطیســی در
س ــالجاری خب ــر داد .عل ــی اصغ ــر ملون ــدی گف ــت  :از اقدام ــات
و فعالیـــت هـــای ایـــن حـــوزه در ســـالجاری نظافـــت و الیروبـــی
حوضچـــه هـــای شـــیر آالت در طـــول مســـیر خـــط انتقـــال 20
مــورد  ،تعویــض و نصــب شــیر خــودکار (یــک طرفــه)دو دســتگاه
،تعویـــض شـــیر کنتـــرل دبـــی یـــک دســـتگاه،احداث حوضچـــه
شـــیرآالت در خـــط انتقـــال آبرســـانی دو بـــاب و اصـــاح خطـــوط
ران ــش چاهه ــا س ــه حلق ــه م ــی باش ــد.

●باخرز

شناس ــایی مش ــکالت تاسیس ــات آبرس ــانی ش ــهرها و
روس ــتا ه ــای باخ ــرز

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب باخ ــرز از کش ــف دو فق ــره انش ــعاب
غی ــر مج ــازآب در ای ــن شهرس ــتان خب ــر داد .ب ــه گ ــزارش رواب ــط
عموم ــی ام ــور آبف ــای باخ ــرز احس ــان س ــیاح گف ــت :طب ــق اخب ــار
دریافت ــی مبن ــی ب ــر وج ــود دوفق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز ،اکی ــپ
شناســـایی بـــا مراجعـــه بـــه محـــل نســـبت بـــه قطـــع انشـــعابات
غیرمج ــاز در قال ــب مص ــارف مس ــکونی ،کش ــاورزی و دام ــداری
اقـــدام کردنـــد .وی شناســـایی انشـــعابات غیـــر مجـــاز را از
اه ــداف ای ــن ام ــور برش ــمرد و اف ــزود :اف ــرادی ک ــه اق ــدام ب ــه
نصــب انشــعاب غیــر مجــاز آب کننــد بــه مراجــع قضایــی معرفــی
م ــی ش ــوند .

مخ ــزن ذخی ــره آب روس ــتای گ ــرازی باخ ــرز وارد م ــدار
ش ــد

امـــورآب و فاضـــاب باخـــرز پـــس از یکپارچـــه ســـازی نســـبت
بـــه بازدیـــد از تاسیســـات و شناســـایی مشـــکالت موجـــود و
برنام ــه ری ــزی ب ــرای رف ــع نارس ــائی ه ــا اق ــدام کرد.مدی ــر آبف ــا
باخ ــرز بی ــان داشت:مش ــکالت و کمب ــود ه ــای بخ ــش تاسیس ــات
شناســایی و برنامــه هــای تامیــن آب کمــی و کیفــی نیــز تدویــن
شــده است.احســان ســیاح برگــزاری نشســت بــا آبــداران را در
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مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب باخ ــرز اع ــام ک ــرد :مخ ــزن ذخی ــره
آب ش ــرب مجتم ــع ش ــهید جعف ــری ای ــن شهرس ــتان وارد م ــدار

مدیـــر آب و فاضـــاب باخـــرز بـــه همـــراه تیـــم بهـــره بـــرداری
ای ــن ام ــور از قن ــات مجتم ــع فج ــر بازدی ــد ک ــرد .ب ــه گفت ــه مدی ــر
ام ــور آبف ــا باخ ــرز قن ــات مجتم ــع فج ــر یک ــی از قن ــوات باکیفی ــت
شهرس ــتان م ــی باش ــد ک ــه ب ــه عل ــت مج ــاورت ب ــا رودخان ــه و
وق ــوع س ــیالب خ ــط انتق ــال آن دچ ــار خس ــارت ش ــد ک ــه ب ــزودی
بازس ــازی م ــی شود.احس ــان س ــیاح آبده ــی ای ــن منب ــع آب ــی را
فصلـــی دانســـت و افـــزود :بیشـــترین آبدهـــی ایـــن قنـــات در
فصــل بهــار بــا دبــی  50لیتــر بــر ثانیــه مــی باشــد کــه درتایســتان
ب ــه  10لیت ــر ب ــر ثانی ــه کاه ــش م ــی یاب ــد.

امــور باخــرز بــه آزمایشــگاه کنتــرل کیفیــت آب مجهــز
مــی شــود

مدیـــر مرکـــز پایـــش و نظـــارت بـــر کنتـــرل کیفیـــت آب آبفـــا
خراس ــان رض ــوی ب ــه هم ــراه کارشناس ــان دفت ــر کنت ــرل کیفی ــت

بــه گفتــه سرپرســت امــور آب و فاضــاب تایبــاد مشــکل کمبــود
فشــار آب شــرب مشــهد ریــزه پــس از چنــد ســال رفــع شــد.علی
ش ــادمهری ب ــا اش ــاره ب ــه ی ــک حلق ــه چ ــاه ب ــرای تامی ــن آب ای ــن
شـــهر افـــزود :دبـــی ایـــن منبـــع آبـــی بـــا تعویـــض الکتروپمـــپ
ایســتگاه پمپــاژ و چــاه موجــود از  18لیتــر بــه 25لیتــر بــر ثانیــه
افزای ــش یاف ــت.وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه عم ــر ب ــاالی
خ ــط انتق ــال آب ای ــن ش ــهر  ،بررس ــی ه ــای الزم ب ــرای اطمین ــان
ازعــدم ترکیدگــی لولــه هــای خــط انتقــال بعمــل آمــد و باالخــره بــا
نظــر مدیرعامــل و معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت و
بخش ــدار مح ــل ای ــن ط ــرح اج ــرا ش ــد .وی عم ــق چ ــاه را 290مت ــر
اع ــام ک ــرد و گف ــت :الکت ــرو پم ــپ قبل ــی ب ــا  73کیل ــووات در
عمــق 269متــری نصــب شــده بــود و از قــدرت الزم بــرای انتقــال
آب برخــوردار نبــود و لــذا یــک دســتگاه پمــپ بــا تــوان 92کیلــو
وات جایگزیــن آن شــد .بــه گفتــه وی مشــهد ریــزه در بخــش بــاال
و ری ــزه در پایی ــن دس ــت ش ــهر ق ــرار دارد ک ــه ب ــا اج ــرای ای ــن
طــرح مجمــوع تــوان برداشــت آب از دو چــاه موجــود در دو محلــه
ب ــه 45لیت ــر برثانی ــه افزای ــش یاف ــت و نی ــاز آب ــی س ــاکنان طبق ــه
دوم واحدهــای مســکونی نیــز رفــع شد.شــادمهری ایــن دبــی را
ب ــرای س ــه ه ــزار و 200مش ــترک ش ــهر مناس ــب دانس ــت و ب ــر
حف ــر ی ــک حلق ــه چ ــاه دیگ ــر ب ــه عن ــوان رزرو تاکی ــد ک ــرد.
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●تربت جام
مشـــکل تامیـــن آب شـــرب 30هـــزار روســـتایی در
شهرســـتان تربـــت جـــام رفـــع شـــد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان تربـــت جـــام اعـــام
ک ــرد :از زم ــان اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای
آب وفاضـــاب شـــهری و روســـتایی و در نتیجـــه اقدامـــات
انج ــام ش ــده مش ــکل تامی ــن آب 30ه ــزار نف ــر از روس ــتاییان
شهرس ــتان رف ــع ش ــده است.محس ــن عبداله ــی ای ــن اقدام ــات
را ویدئومتــری و احیــای چــاه و اجــاره آب کشــاورزی  ،مهندســی
مج ــدد الکتروپم ــپ ،تجهی ــز و حفرچ ــاه  ،لول ــه گ ــذاری و توس ــعه
ش ــبکه اع ــام ک ــرد.وی براج ــرای پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی  ،حف ــر ،
تجهیــز  ،احیــا و جابجایــی چــاه و اصــاح و بازســازی شــبکه توزیــع
در برخ ــی روس ــتاها تاکی ــد ک ــرد و تحق ــق آنه ــا را در تامی ــن آب
س ــایر مناط ــق روس ــتایی مه ــم ارزیاب ــی ک ــرد.
وی همچنیـــن از اقـــدام جهـــادی روســـتائیان درایجـــاد دیـــوار
ســـاحلی بـــرای جلوگیـــری از خســـارت احتمالـــی ســـیل بـــه
تاسیس ــات آب خب ــرداد و اف ــزود :در ای ــن عملی ــات منب ــع تامی ــن
آب و تاسیســـات آبرســـانی (مخـــزن وپمپـــاژ و  ) ...بـــا احـــداث
دیـــوار ســـاحلی و اجـــرای خاکریـــز و انحـــراف ســـیالب  ،ایمـــن
س ــازی ش ــد.
عبدالهــی بااشــاره بــه بازدیــد هــای میدانــی از مناطــق روســتایی
 ،یک ــی از مش ــکالت را ع ــدم هم ــکاری م ــردم درواگ ــذاری زمی ــن
بـــرای حفرچـــاه عنـــوان کـــرد و ازمســـئولین محلـــی ومعتمدیـــن
روســـتاها خواســـت همـــکاری الزم در ایـــن خصـــوص و صرفـــه
جویــی در مصــرف آب بــه منظــور گذرازبحــران کــم آبــی تابســتان

جلس ــه ک ــه آب ــداران ش ــاغل درروس ــتاهای بخ ــش ه ــای م ــرزی
پایی ــن ج ــام و ب ــوژگان ه ــم حض ــور داش ــتند انتظ ــارات مدی ــر و
مســئولین قســمت هــای بهــره بــرداری و مشــترکین امــور تربــت
ج ــام از مدیرعام ــل و اعض ــای هی ــأت مدی ــره وآب ــداران ش ــرکت
پ ــل آب نوی ــن ج ــام در دوبخ ــش م ــرزی شهرس ــتان درچارچ ــوب
تعه ــدات پیم ــان مط ــرح ش ــد .نگه ــداری مس ــتمر از تاسیس ــات
ش ــامل خط ــوط انتق ــال ،چ ــاه ه ــا وایس ــتگاه ه ــای پمپاژواتاق ــک
هـــای تاسیســـات و سیســـتم هـــای گندزدایـــی وســـالم ســـازی
آب،رف ــع ب ــه موق ــع اتفاق ــات و شکس ــتگی لول ــه ها،قرائ ــت ب ــه
موق ــع وصحی ــح کنتوره ــا و پیگی ــری وص ــول مطالبات،شناس ــایی
و معرفـــی انشـــعابات غیرمجـــاز روســـتاها،پیمایش واعـــام
کارب ــری صحی ــح مص ــارف مش ــترکین و ...از جمل ــه م ــواردی ب ــود
کـــه موردتاکیـــد مدیـــر ومســـئولین قســـمت هـــا قرارگرفـــت و
فره ــادی ریی ــس اداره آبف ــا نی ــل ش ــهر نی ــز ب ــه عن ــوان مس ــئول
پیگیـــری مـــوارد مرتبـــط بـــا حـــوزه بهـــره بـــرداری و مشـــترکین
روســـتاهای ایـــن دوبخـــش بـــه حاضریـــن معرفـــی شد.شـــایان
ذک ــر اس ــت روس ــتاهای ای ــن دوبخ ــش ب ــه تع ــداد 41روس ــتا ب ــا
دونقط ــه ش ــهری احمدآب ــاد صول ــت ونی ــل ش ــهرباجمعیتی قری ــب
بـــه 50هزارنفـــر و 11هزارو200مشـــترک تحـــت پوشـــش
خدم ــات ام ــور آب وفاض ــاب شهرس ــتان م ــی باش ــند.

120لیت ــر برثانی ــه ت ــوان ازدس ــت رفت ــه تولی ــد آب
ش ــهرتربت ج ــام جب ــران ش ــد

پی ــش رو را ب ــا آبف ــا داش ــته باش ــند.

انتظ ــارات ام ــور ترب ــت ج ــام از پیمان ــکار نگه ــداری و
راهب ــری تاسیس ــات آب ش ــرب روس ــتایی
اولی ــن جلس ــه کاری مدی ــر و کارشناس ــان ح ــوزه به ــره ب ــرداری و
مش ــترکین آب و فاض ــاب شهرس ــتان ترب ــت ج ــام ب ــا مدیرعام ــل
واعضـــای هیـــات مدیـــره پیمانـــکار نگهـــداری و راهبـــری
تاسیســات آب شــرب روســتایی تربــت جــام برگــزار شــد.در ایــن
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مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب ترب ــت ج ــام گف ــت :ت ــوان از دس ــت
رفتــه تولیــد آب ایــن اموربــه میــزان 120لیتــر برثانیــه مجــددا

بـــه مـــدار بهـــره بـــرداری برگشت.محســـن عبدالهـــی افـــزود:
 5حلقـــه چـــاه و  10کیلومتـــر از خـــط انتقـــال مجتمـــع آبرســـانی
والیـــت شـــهر تربـــت جـــام بـــر اثـــر وقـــوع ســـیل 24فروردیـــن
آســـیب دیـــد و 160لیتـــر بـــر ثانیـــه از تـــوان تولیـــد آب امـــور
کاســـته شـــد.وی خاطـــر نشـــان کـــرد  :چهـــار حلقـــه چـــاه و خـــط
انتق ــال مجتم ــع ب ــا ت ــاش ش ــبانه روزی هم ــکاران ام ــور پ ــس از
شستش ــو وگندزدای ــی ورف ــع ک ــدورت ب ــه م ــدار به ــره ب ــرداری
وارد و بخ ــش زی ــادی از کس ــری آب روزه ــای اخی ــر ش ــهر ترب ــت
ج ــام ک ــه ب ــا کاه ــش حج ــم ذخی ــره س ــازی آب در مخ ــازن روب ــرو
ش ــده ب ــود برط ــرف ش ــد.وی از ادام ــه ت ــاش نیروه ــای ام ــور
ب ــرای رف ــع خس ــارت چ ــاه پنج ــم خب ــر داد و اظه ــار داش ــت :ب ــا
رف ــع اتف ــاق ای ــن چ ــاه باقیمان ــده ت ــوان از دس ــت رفت ــه تولی ــد
آب ام ــور ب ــه می ــزان 40لیت ــر برثانی ــه جب ــران م ــی ش ــود.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

کشـــاورزی و صنعتـــی تامیـــن شـــد.عبدالهی بـــا بیـــان اینکـــه
اقدامـــات انجـــام شـــده منجـــر بـــه افزایـــش دبـــی آب مجتمـــع
ب ــه می ــزان  20.5لیت ــر برثانی ــه ش ــد اف ــزود :در اج ــرای ای ــن
عملی ــات 750میلی ــون ری ــال هزین ــه ش ــد.

تاکی ــد ب ــر واگ ــذاری زمی ــن ب ــرای حف ــر چ ــاه روس ــتایی
در ترب ــت ج ــام

رفع کمبود آب شرب در هفت روستا تربت جام

کمبــود آب شــرب هفــت روســتای مجتمع آبرســانی سردارشــهید
علیمردان ــی بخ ــش نصرآب ــاد شهرس ــتان ترب ــت ج ــام ب ــا انج ــام
چن ــد مرحل ــه عملی ــات اص ــاح و توس ــعه و احی ــای چ ــاه کاریزن ــو و
افزای ــش ظرفی ــت تولی ــد رف ــع ش ــد .مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب
ترب ــت ج ــام ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر گف ــت :آبده ــی دو حلق ــه چ ــاه آب
ش ــرب ای ــن مجتم ــع در ی ــک س ــال اخیرب ــه ش ــدت کاه ــش یافت ــه
ب ــود و در نتیج ــه آب ش ــرب روس ــتاهای تح ــت مجتم ــع درروزه ــا
وس ــاعات پی ــک مص ــرف ب ــا قط ــع ی ــا نوب ــت بن ــدی هم ــراه ب ــود و
ی ــا از طری ــق آبرس ــانی س ــیار تامی ــن م ــی شد.محس ــن عبداله ــی
یک ــی از ای ــن مناب ــع تامی ــن آب مجتم ــع را چ ــاه عمی ــق حفرش ــده
دراراض ــی روس ــتای کاریزن ــو دانس ــت و گف ــت :لول ــه ج ــدار چ ــاه
ب ــه واس ــطه نشس ــت زمی ــن  ،برداش ــت ب ــی روی ــه از س ــفره آب
زیرزمین ــی  ،چن ــد زمی ــن ل ــرزه در س ــال ه ــای گذش ــته و فاصل ــه
بس ــیار ک ــم ب ــا کان ــون زلزل ــه دچ ــار آس ــیب ج ــدی ش ــده ب ــود ب ــه
ط ــوری ک ــه نص ــب الکتروپم ــپ و کش ــیدن آن از داخ ــل چ ــاه ب ــه
دشـــواری و بـــا هزینـــه هـــای فـــراوان امکانپذیـــر بـــود.وی بـــا
اس ــتناد ب ــه نتای ــج عملی ــات ویدیومت ــری اضاف ــه ک ــرد :آبده ــی
ای ــن منب ــع اواس ــط پایی ــز س ــال قب ــل از 21لیت ــر برثانی ــه ب ــه
 10.5لیت ــر برثانی ــه کاه ــش یاف ــت وط ــی ای ــن م ــدت نیازآب ــی
مش ــترکان ب ــه وی ــژه در دوران کرون ــا  ،ب ــا کم ــک دو حلق ــه چ ــاه

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان ترب ــت ج ــام ب ــه هم ــراه
کارشناســـان بهـــره بـــرداری وتوســـعه و خدمـــات مشـــترکین
ام ــور ب ــا حض ــور در بخ ــش پایی ــن ج ــام شهرس ــتان ترب ــت ج ــام ب ــا
اعضــای شــورای بخــش پاییــن جــام بــه گفتگــو نشســت .در ایــن
جلس ــه اعض ــای ش ــورای اس ــامی بخ ــش پایی ــن ج ــام گزارش ــی
ازمش ــکالت و کمب ــود ه ــای آب ش ــرب روس ــتاها را ارائ ـه دادن ــد
وخواســـتار رســـیدگی بیشـــتر بـــه وضعیـــت مـــردم مرزنشـــین
بخــش محــروم پاییــن جــام شــدند .مدیــر امــور نیــز بــر مشــارکت
و همراه ــی وحمای ــت م ــردم و ش ــوراها از اج ــرای پ ــروژه ه ــای
آبرســانی درایــن بخــش تاکیــد کــرد و خواســتار کمــک مســئولین
محل ــی و م ــردم در تمل ــک زمی ــن ب ــه منظورحفرچ ــاه اب ش ــرب
ش ــد  .ب ــه گفت ــه محس ــن عبداله ــی در دو م ــاه گذش ــته عملی ــات
احیــاء چــاه محمدآبــاد و اجــاره آب کشــاورزی در شهرســتانک بــه
منظ ــور تامی ــن کس ــری آب و گ ــذر از بح ــران ک ــم آب ــی تابس ــتان
پی ــش رو انج ــام ش ــد .وی در ادام ــه خواس ــتار مش ــارکت بیش ــتر
م ــردم در بح ــث صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب ش ــد.

اقــدام جهــادی روســتائیان تربت جام برای پیشــگیری
از خســارت به تاسیســات آب

شمــــاره ،155اردیبهشتماه 1399

بــه گفتــه مدیــر امــور آبفــا تربــت جــام دهیــار و اعضــای شــورای
اس ــامی واهال ــی روس ــتای مح ــروم تقزس ــفلی بخ ــش مرک ــزی
شهرس ــتان ترب ــت ج ــام اق ــدام ب ــه ایج ــاد دی ــوار س ــاحلی ب ــرای
جلوگیـــری از خســـارت احتمالـــی بـــه تاسیســـات آب کردنـــد.
محســـن عبدالـــی افـــزود :روســـتاییان درایـــن اقـــدام جهـــادی
ب ــا اح ــداث دی ــوار س ــاحلی ب ــا س ــنگ وم ــات و همچنی ــن اج ــرای
خاکریــز و انحــرف ســیالب  ،چــاه آب شــرب و تاسیســات آبرســانی
(مخــزن وپمپــاژ و ) ...را ایمــن ســازی کردنــد .وی حجــم کارانجــام
ش ــده ش ــامل اح ــداث 50مترمکع ــب دی ــوار س ــاحلی ب ــا س ــنگ
ومــات  10 ،ســاعت فعالیــت لــودر بــرای احــداث ومرمــت جــاده
دسترســی و اجــرای خاکریزبــا 200میلیــون ریــال هزینــه اعــام
ک ــرد  .وی اف ــزود :آب ش ــرب روس ــتاهای تقزس ــفلی و تقزعلی ــا
ب ــا 240انش ــعاب و ه ــزار نف ــر جمعی ــت ازطری ــق ی ــک حلق ــه چ ــاه
ودر قال ــب مجتم ــع آبرس ــانی تامی ــن م ــی ش ــود.

کمبـــود آب شـــرب بزرگتریـــن روســـتای شهرســـتان
ترب ــت ج ــام ب ــه ص ــورت موق ــت رف ــع ش ــد

● جنگل

راه اندازی مجدد سیستم تله متری شهر جنگل

تجلیل از کارکنان امور تربت جام در روز کارگر

همزمـــان بـــا روز جهانـــی کار و کارگـــر از کارکنـــان امـــور آب و
فاضـــاب تربـــت جـــام تقدیـــر بعمـــل آمـــد .محســـن عبداللهـــی
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

قاضیـــان مســـئول بهـــره بـــرداری امـــور بـــا بیـــان مطلـــب فـــوق
افـــزود :در راســـتای افزایـــش ضریـــب حفاظـــت فیزیکـــی
تأسیس ــات برق ــی در مواجه ــه ب ــا س ــرقت ه ــای احتمال ــی تران ــس
هــای بــرق  9حلقــه چــاه آب شــرب امــور در شــهر هــای خلیــل آبــاد
و کن ــدر ب ــا هم ــکاری ام ــور ب ــرق شهرس ــتان ایم ــن س ــازی ش ــد.

● خواف

اتمــام عملیات تامیــن آب روســتای رزداب شهرســتان
مــرزی خــواف
مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان تربــت جــام ضمــن تبریــک
روز جهانــی کارو کارگــر از زحمــات کارکنــان و کارگــران بــا اهــداء
ل ــوح تقدی ــر و کارت هدی ــه تجلی ــل ب ــه عم ــل آورد.
ش ــایان ذک ــر اس ــت  3نف ــر از کارکن ــان ام ــور آب و فاض ــاب ب ــه
عن ــوان کارگ ــر نمون ــه معرف ــی ش ــدند.

کســری آب روســتاهای تربــت جــام بــاروش هــای نویــن
توســعه واحیــای چــاه هــا تامیــن مــی شــود

ارتبــاط سیســتم تلــه متــری شــهر جنــگل مجــددا برقــرار شــد.در
پـــی بارندگـــی هـــای اخیـــر و جـــاری شـــدن ســـیالب و خســـارات
ناش ــی از آن ،ب ــرق سیس ــتم تل ــه مت ــری ش ــهر جن ــگل قط ــع ش ــد
ک ــه بالفاصل ــه پ ــس از اج ــرای  100مت ــر کاب ــل کش ــی مج ــدد ب ــه
مبل ــغ  10میلی ــون ری ــال  ،ارتب ــاط سیس ــتم تل ــه مت ــری ،ب ــا ام ــور
برق ــرار ش ــد.

تــوان آبدهــی چــاه شــماره دو شــهر جنــگل 100درصــد
افزای ــش یافت

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب تربـــت جـــام گفـــت :کمبـــود آب
ش ــرب بزرگتری ــن روس ــتای ای ــن شهرس ــتان ب ــا انج ــام عملی ــات
مهندســـی وبررســـی هـــای فنـــی ســـاختمان چـــاه بـــه صـــورت
موق ــت رف ــع شد.محس ــن عبداله ــی اف ــزود :آب ش ــرب روس ــتا
ســمنگان بخــش نصرآبــاد بــا 9هزارنفــر جمعیــت از طریــق یــک
حلقــه چــاه عمیــق تأمیــن مــی شــود .بــه گفتــه وی لولــه جــدار ایــن
چــاه بــه دلیــل فــرو نشســت زمیــن ناشــی از دودهــه خشکســالی
 ،برداش ــت ب ــی روی ــه از س ــفره آب زیرزمین ــی و چن ــد مرحل ــه
وق ــوع زمی ــن ل ــرزه در س ــال ه ــای گذش ــته دچ ــار آس ــیب ج ــدی
وفرورفتگ ــی وپارگ ــی وپیچ ــش ش ــده ب ــود ب ــه ط ــوری ک ــه نص ــب
الکتروپمـــپ و کشـــیدن آن بـــه دشـــواری و بـــا هزینـــه هـــای
ف ــراوان امکانپذی ــر ب ــود .وی ب ــا بی ــان اینک ــه چ ــاه دارای ماس ــه
ده ــی ش ــدیدی ه ــم ب ــود خاط ــر نش ــان کرد:همزم ــان ب ــا مراح ــل
کش ــیدن الکتروپم ــپ  ،عملی ــات اص ــاح ج ــدار ه ــم انج ــام ش ــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

مدیــر امــور آب وفاضــاب تربــت جــام دراولیــن بازدیــد از مناطــق
روس ــتایی ترب ــت ج ــام در جم ــع دهی ــاران و ش ــوراهای اس ــامی
روس ــتاهای مجتم ــع آبرس ــانی سردارش ــهید علیمردان ــی بخ ــش
نصرآب ــاد (هف ــت روس ــتا) حاضرش ــد و در جری ــان مش ــکالت آب
ش ــرب ای ــن روس ــتاهاقرارگرفت.دراین نشس ــت مدی ــر ام ــور
آبفـــای شهرســـتان هـــدف یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب
وفاضــاب شــهری و روســتایی را ایجــاد مدیریــت واحددرحــوزه
آبرســـانی ،کاهـــش هزینـــه هـــای مطالعـــه و اجـــرای طرحهـــا و
افزایــش رضایــت منــدی مشــترکان بــا ارتقــای کیفیــت خدمــات
دانست.محســـن عبداللهـــی مجموعـــه امـــور آب وفاضـــاب
شهرســتان راخدمــت گــزاران قریــب بــه 260هزارنفــر جمعیــت
ش ــهری و روس ــتایی شهرس ــتان ترب ــت ج ــام دانس ــت و ب ــر ارائ ــه
خدم ــات مطل ــوب و شایس ــته ب ــه هم ــه م ــردم عزی ــز ب ــه وی ــژه ب ــه
مــردم مناطــق روســتایی و کــم برخوردارشهرســتان تاکیــد کــرد.
عبداللهــی اظهارامیــدواری کــرد :تــا قبــل از شــروع فصــل گرمــا
بخش ــی ازکس ــری آب ش ــرب ای ــن روس ــتاها ب ــاروش ه ــای نوی ــن
توس ــعه واحی ــای چ ــاه ه ــا تامی ــن ش ــود.

مدی ــر ام ــور آبف ــای شهرس ــتان رش ــتخوار گف ــت :بدنب ــال تمی ــز
ک ــردن ش ــن گی ــر خ ــط ران ــش چ ــاه ش ــماره دو ش ــهر جن ــگل آب
ای ــن چ ــاه از  5لیترب ــه  10لیت ــر افزای ــش یافت.عب ــاس عب ــاس
ن ــژاد گف ــت  :بدلی ــل اف ــت آبده ــی چ ــاه ش ــماره دو جن ــگل ق ــرار
ب ــود عملی ــات احی ــاء ای ــن چ ــاه انج ــام ش ــود ک ــه ب ــا ای ــن اق ــدام
عـــاوه بـــر افزایـــش آبدهـــی  ،کاهـــش هزینـــه بیـــش از 300
میلی ــون ری ــال در برداش ــت.

●خلیل آباد

ایمــن ســازی ترانــس هــای بــرق چــاه هــای امــور خلیــل
آبــاد در مقابــل ســرقت

عملیــات اصــاح و ترمیــم خــط انتقــال  ،شستشــوی مخــزن و رفــع
اتفاقــات نقــاط تخریــب شــده شــبکه ناشــی از ســیل در روســتای
رزداب بخــش ســامی شهرســتان مــرزی خــواف بــا تــاش شــبانه
روزی تیــم هــای عملیاتــی امــور آب و فاضــاب خــواف در کمتــر از
 ۵روز ب ــه اتم ــام رس ــید و آب ش ــرب روس ــتا برق ــرار ش ــد.مدیر
امـــور آب و فاضـــاب خـــواف گفـــت :در پـــی ســـیل شـــدید ۲۴
فروردی ــن  ۹۹ح ــدود  ۲کیلومت ــر از خ ــط انتق ــال آبرس ــانی ب ــه
روســتا در مســیر صعــب العبــور رودخانــه قطــع و مســدود شــد.
جــواد ســاالری افــزود :باتوجــه بــه حجــم ســیالب کــه در  ۵۰ســال
اخی ــر ب ــی س ــابقه ب ــود گم ــان م ــی رف ــت ت ــا دوهفت ــه جری ــان آب
برقرارنشــود ولــی بــا پشــتیبانی و همراهــی مدیرعامــل شــرکت
آب وفاض ــاب خراس ــان رض ــوی  ،بازدی ــد میدان ــی فرمان ــدار از
منطقــه و تاکیــد ایشــان برتســریع رفــع مشــکالت آبرســانی  ،بــا
ت ــاش ش ــبانه روزی تمام ــی هم ــکاران در ام ــور آب و فاض ــاب
خ ــواف آب ش ــرب ای ــن روس ــتا برق ــرار ش ــد .ب ــه گفت ــه وی در
مـــدت عملیـــات ترمیـــم خـــط انتقـــال  ،مـــردم روســـتای رزداب
از طری ــق دو دس ــتگاه تانک ــر ۱۲ه ــزار و  ۶هزارلیت ــری س ــیار و
ثاب ــت آبرس ــانی ش ــدند .

●خوشاب

تعویضالکتروپمپچاهمشکان

کلی ــه تران ــس ه ــای ب ــرق چ ــاه ه ــای آب ش ــرب ام ــور خلی ــل آب ــاد
در مقابـــل ســـرقت هـــای احتمالـــی ایمـــن ســـازی شد.محســـن

مدیــر امــور آب و فاضــاب خوشــاب از تعمیــر الکتــرو پمــپ چــاه
آب ش ــرب ش ــهر مش ــکان خب ــر داد.پروی ــز آس ــیایی اف ــزود :ای ــن
پم ــپ ب ــه دلی ــل نوس ــان ب ــرق و در نتیج ــه اتص ــال کاب ــل داخ ــل
چــاه از مــدار خــارج شــد.وی مــدت زمــان عملیــات خــروج ،تعمیــر

شمــــاره ،155اردیبهشتماه 1399

و نص ــب مج ــدد الکت ــرو پم ــپ را  19س ــاعت اع ــام ک ــرد و اظه ــار
داش ــت :ب ــا مدیری ــت مص ــرف و هم ــکاری م ــردم قطع ــی آب ب ــه
حداقــل ممکــن رســید بــه گفتــه وی آب شــرب مــورد نیــاز هــزار
و350مش ــترک ش ــهر مش ــکان از طری ــق ی ــک حلق ــه چ ــاه و ی ــک
چش ــمه ب ــا دب ــی 21لیت ــر ب ــر ثانی ــه تامی ــن م ــی ش ــود.

در م ــدار مص ــرف ق ــرار گرف ــت.

بازدی ــد مدی ــر ام ــور س ــرخس از تاسیس ــات آبرس ــانی
روس ــتای بزن ــگان

●رشتخوار

امض ــاء تفاه ــم نام ــه هم ــکاری آبف ــا و ش ــرکت توزی ــع
ب ــرق رش ــتخوار

تفاهــم نامــه همــکاری بیــن آبفــا و شــرکت توزیــع بــرق رشــتخوار
امضــا شــد.این تفاهــم نامــه در راســتای کاهــش مصــرف بــرق و
هم ــکاری در مدیری ــت ب ــار ش ــبکه سراس ــری ب ــرق در روزه ــای
گ ــرم تابس ــتان منعق ــد ش ــد.در ای ــن تفاه ــم نام ــه ش ــرکت ب ــرق
متعهــد شــده در صــورت همــکاری و کنتــرل پیــک مصــرف ،طبــق
آخریــن دســتورالعمل مصــوب وزارت نیــرو نســبت بــه پرداخــت
پ ــاداش در قب ــوض ص ــادره ب ــرای آبف ــا اق ــدام کن ــد.

مدی ــر ام ــور آبف ــای شهرس ــتان س ــرخس از تاسیس ــات آبرس ــانی
روس ــتای بزن ــگان بازدی ــد ک ــرد.در ای ــن بازدی ــد ک ــه مس ــئولین
واح ــد به ــره ب ــرداری ام ــور ه ــم حض ــور داش ــتند نح ــوه خدم ــات
رســـانی بـــه مشـــترکین و وضعیـــت تاسیســـات و شـــبکه آب
رس ــانی روس ــتا بررس ــی و ب ــر تس ــریع در اج ــرای ط ــرح توس ــعه
و بازس ــازی چش ــمه خس ــارت دی ــده روس ــتا در اث ــر س ــیل تاکی ــد
ش ــد.

●طرقبه و شاندیز

روســتاهای طرقبــه شــاندیز تحــت پوشــش امــداد آب
قــرار گرفتنــد

در راس ــتای یکپارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب وفاض ــاب کلی ــه
روس ــتاهای شهرس ــتان طرقب ــه ش ــاندیزتحت پوش ــش س ــامانه
جامـــع تلفـــن گویـــا مدیریـــت اتفاقـــات آب قـــرار گرفتنـــد.
مدیرامورآبفاشهرس ــتان طرقب ــه ش ــاندیزبا اع ــام ای ــن مطل ــب
گفت:باعنای ــت ب ــه مصوب ــه دول ــت درخص ــوص یکپارچ ــه س ــازی
شــرکت هــای آب وفاضــاب روســتایی وشــهری ،امورآبفــا طرقبــه
شــاندیز در راســتای طــرح تکریــم اربــاب رجــوع طــی هماهنگــی
بعمـــل آمـــده بـــا اداره مخابـــرات  ،امـــکان تمـــاس روســـتاهای
شهرســتان بــا تلفــن 122امــداد آب را فراهــم کرد.درپــی ایــن
اق ــدام اعض ــای ش ــورای اس ــامی ودهی ــاران روس ــتاازخدمات
مدیرومجموع ــه آبف ــا شهرس ــتان قدردان ــی کردن ــد.

بررسیمشکالتآبرسانیروستایتجرطرقبه

باه ــدف بررس ــی وتجزی ــه وتحلی ــل مش ــکالت ح ــوزه آبرس ــانی
روســتای گردشــگری تجرطرقبــه ،جلســه ای در امورآبفــا طرقبــه
شاندیزبرگزارشــد .در ایــن جلســه مدیرامــور هــدف ازیکپارچــه
ســـازی شـــرکت هـــای آب وفاضـــاب راانســـجام بخشـــی ورفـــع
مشــکالت موجــود درروســتاهاعنوان وبرضــرورت تحویــل گیــری
واصــاح وتوســعه شــبکه آبرســانی روســتاها تاکیــد کرد.درایــن
جلســه کــه دهیــار واعضــای شــورای اســامی تجرحضــور داشــتند
علـــی اصغـــر پاکـــروان از انشـــعابات غیرمجـــاز وهدررفـــت آب
ب ــه عن ــوان دومعض ــل اصل ــی درروس ــتاها ن ــام ب ــرد و خواس ــتار
هم ــکاری و همی ــاری دهیارواعض ــای ش ــورای اس ــامی ب ــا ام ــور
طرقبـــه شـــاندیز درایـــن زمینـــه شـــد.درادامه دهیارروســـتا
مش ــکالت موج ــود راعن ــوان وخواس ــتار رف ــع مش ــکالت ش ــد.به
گ ــزارش واح ــد رواب ــط عموم ــی امورپی ــش بین ــی اعتب ــار اص ــاح
خـــط انتقـــال شـــبکه بـــه طـــول دو هزارو500مترازمحـــل
اعتب ــارات عمران ــی دهی ــار درس ــال آین ــده ،نص ــب یکدس ــتگاه
کلرینات ــور ورف ــع اتفاق ــات توس ــط دهیارازدیگ ــر م ــوارد مط ــرح
ش ــده درای ــن جلس ــه ب ــود.

وضعی ــت مناب ــع آب ش ــرب طرقب ــه ش ــاندیز در اف ــق
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●سرخس

خســارت ســیل بــه مخــزن ذخیــره آب روســتای بزنــگان
در ســرخس
در اثــر بارندگــی هــای اخیــر و وقــوع ســیالب در ســرخس مخــزن
ذخیــره و سرچشــمه تامیــن آب روســتای بزنــگان دچــار خســارت
ش ــد.با اع ــام گ ــزارش ای ــن اتف ــاق بالفاصل ــه الیروب ــی و گن ــد
زدای ــی مخ ــزن و خ ــط انتق ــال انج ــام و در کمتری ــن زم ــان ممک ــن
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جلســـه بررســـی وتجزیـــه وتحلیـــل وضعیـــت چـــاه هـــا ومنابـــع
تامیـــن آب شـــرب امـــورآب وفاضـــاب شهرســـتان طرقبـــه

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

شاندیزباحضورکارشناســـان حـــوزه بهـــره بـــرداری وتوســـعه
آب اموربرگزارشـــد.به گـــزارش روابـــط عمومـــی امور,درایـــن
جلســـه کـــه مهنـــدس قارونی-مشـــاورامور درتامیـــن آب
ضمـــن تاکیدبرپیگیـــری الزم درخصـــوص رفـــع کســـری تامیـــن
آب گفـــت :ســـاالنه چنـــد میلیـــون نفـــر از مناطـــق ییالقـــی
طرقبـــه شـــاندیز بازدیـــد مـــی کننـــد کـــه درتامیـــن پایـــدارآب
تاثیرگذاراســـت.وی افزود:بـــرآورد ومطالعـــات اولیـــه درافـــق
1405نش ــان ازکس ــری آب درش ــهرطرقبه ب ــه 40لیتربرثانی ــه
وشـــاندیز55لیتربرثانیه دارد کـــه همـــت مضاعـــف مســـئولین
رامــی طلبد.علــی اصغــر پاکروان-مدیرامورنیــز ضمــن تاکیدبــر
تــاش بــرای رفــع کســری آب درســال هــای آینــده ،خواســتارهم
اندیشـــی وهمفکـــری کلیـــه مســـئولین اداری امورشـــد.
گفتن ــی اس ــت ام ــورآب وفاض ــاب شهرس ــتان طرقب ــه ش ــاندیز
حدود40هزاراشـــتراک داردکـــه آب شـــرب شـــهروندان
از طریـــق 40حلقـــه چـــاه وپنـــج رشـــته قنـــات بادبـــی خروجـــی
370لیتربرثانیـــه تامیـــن مـــی شـــود.

●فیروزه

فرمانــدار فیــروزه خواســتار تســریع در اجــرای پــروژه
انتقــال آب ســد بــار بــه ایــن شــهر شــد

فرماان ــدار فی ــروزه در نشس ــت ب ــا مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی خواس ــتار تس ــریع در اج ــرای پ ــروژه
انتقـــال آب از ســـد بـــار بـــه ایـــن شـــهر توســـط آب منطقـــه ای
اســتان شــد.در ایــن نشســت کــه در محــل فرمانــداری فیــروزه
و ب ــا حضورمدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان برگ ــزار ش ــد
ابوالفضــل حکیــم پــور بــا تاکیــد بــر برنامــه ریــزی بــرای مهــار آب
ه ــای س ــطحی اظه ــار داش ــت :در ب ــارش ه ــای اخی ــر حج ــم زی ــادی
از آب ناشــی از بــاران از منطقــه خــارج شــد .مدیرعامــل شــرکت
آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی هـــم از تـــاش ایـــن شـــرکت
بـــرای تامیـــن آب کمـــی و کیفـــی شـــهرها و روســـتاهای اســـتان
خبـــرداد و اظهـــار داشـــت6.5 :کیلوکتـــر از خـــط 11کیلومتـــری
انتقــال آب ســد اجــرا شــده است.ســید ابراهیــم علــوی افــزود:
بابه ــره ب ــرداری از ای ــن خ ــط س ــاالنه دومیلی ــون مترمکع ــب آب
از ســـد بـــار بـــه شـــبکه توزیـــع شـــهر فیـــروزه تزریـــق خواهـــد
ش ــد.وی نق ــش ای ــن س ــد در افزای ــش کیفی ــت آب مش ــترکان
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را خاطـــر نشـــان کـــرد وافـــزود :آب شـــرب مـــورد نیـــاز ســـه
هـــزار مشـــترک در شـــهرهای فیـــروزه و همـــت آبـــاد از طریـــق
چه ــار حلق ــه چ ــاه تامی ــن م ــی ش ــود.وی گف ــت :معاون ــان ش ــرکت
ه ــای آبف ــا و آب منطق ــه ای ب ــا اع ــزام ب ــه مح ــل وضعی ــت پ ــروژه
انتق ــال آب س ــد ب ــار ب ــه فی ــروزه را بررس ــی خواهن ــد ک ــرد.وی
همچنیــن از تصمیــم ایــن شــرکت بــرای راه انــدازی آزمایشــگاه
میکروبـــی آب در آبفـــا فیـــروزه خبـــرداد و بـــا تمـــاس تلفنـــی
بـــا رئیـــس آزمایشـــگاه هـــای شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رضـــوی خواســـتار پیگیـــری موضـــوع شـــد.مدیر امـــور آب و
فاض ــاب فی ــروزه نی ــز ب ــا اش ــاره ب ــه س ــقایی 39ه ــزار جمعی ــت
روس ــتایی در 78روس ــتا اظه ــار داش ــت :آب ش ــرب م ــورد نی ــاز
مشــترکان از  29حلقــه چــاه و چشــمه و قنــات تامیــن مــی شــود.
بــه گفتــه مجیــد ســبحانی نیــاز آبــی شهرســتان 176لیتــر برثانیــه
اس ــت ک ــه در ح ــال حاض ــر ت ــوان تولی ــد 160لیت ــر م ــی باش ــد.
مدیرعام ــل آبف ــای خراس ــان رض ــوی همچنی ــن ب ــا حض ــور در س ــد
ب ــار ب ــه بررس ــی وضعی ــت ای ــن منب ــع آب ــی پرداخت.کارش ــناس
آب منطق ــه ای خراس ــان رض ــوی حاض ــر در مح ــل ظرفی ــت س ــد
ب ــار را 24.5میلی ــون مترمکع ــب اع ــام ک ــرد ک ــه 19.8میلی ــون
مترمکع ــب آن آبگی ــری ش ــده اس ــت.وی اف ــزود :س ــاالنه هف ــت
میلی ــون مترمکع ــب از آب پش ــت س ــد در اختی ــار ش ــرکت ف ــوالد
نیشــابور قــرار مــی گیــرد و پنــج میلیــون مترمکعــب بــرای شــرب
ش ــهر نیش ــابور و دو میلی ــون مت ــر مکع ــب ه ــم ب ــه ش ــهر فی ــروزه
منتق ــل خواه ــد ش ــد.

●قوچان

ش ــد مق ــرر گردی ــد بع ــد از ارای ــه برنام ــه زمان ــی اج ــرای پ ــروژه
توس ــط پیمان ــکار و تایی ــد آن  ،مجوزه ــای الزم در ای ــن خص ــوص
ص ــادر ش ــود.

جلســه هــم اندیشــی مدیــر و همــکاران بهــره بــرداری
امــور قوچــان

شــرکت بــا اتــکا بــه نیــروی هــای بــا انگیــزه و بــا تجربــه  ،بــا جدیــت
تم ــام آم ــاده خدم ــت رس ــانی ب ــه م ــردم م ــی باش ــد .وی اب ــراز
داش ــت :تروی ــج فرهن ــگ صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب  ،نی ــاز
ب ــه مش ــارکت همگان ــی و کم ــک هم ــه اقش ــاردارد.امام جمع ــه
شهرســتان قوچــان هــم ضمــن تشــکر از اقدامــات شــرکت آب و
فاض ــاب قوچ ــان در ارائ ــه خدم ــات ب ــه ش ــهروندان و ب ــا اش ــاره
ب ــه نق ــش آب در زندگ ــی روزم ــره  ،صرف ــه جوی ــی در مص ــرف
آن را ام ــری ض ــروری دانس ــت و ب ــرای ارائ ــه مطال ــب ازتریب ــون
نم ــاز جمع ــه ق ــول مس ــاعد داد.

●کاخک

رفعاتفاقخطانتقالآبشهرکاخک

بـــا عنایـــت بـــه ادغـــام شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و
روســـتایی و اهمیـــت و ضـــرورت توجیـــه و آشـــنایی همـــکاران
ایـــن مجموعـــه  ،جلســـه ای بـــه ریاســـت جـــواد ســـعادتی مدیـــر
امـــور وحضـــور همـــکاران بهـــره بـــرداری بـــه همیـــن منظـــور
برگ ــزار ش ــد .در ای ــن جلس ــه هم ــکاران هری ــک ب ــا بی ــان نقط ــه
نظــرات و مشــکالت حــوزه کاری خــود ،بصــورت تخصصــی مطالبــی
ارائ ــه دادن ــد در ادام ــه مدی ــر ام ــور اظه ــار داش ــت :ب ــا توج ــه ب ــه
وج ــود پتانس ــیل ب ــاالی نی ــروی متخص ــص و باتجرب ــه امیدواری ــم
بـــا تـــاش کلیـــه همـــکاران بهتریـــن نتیجـــه را در رســـیدن بـــه
اه ــداف و برنام ــه ه ــای ش ــرکت داش ــته باش ــیم.

جلســات راهبــردی بــرای رفــع مشــکل اجــرای شــبکه
فاض ــاب قوچ ــان

دیدار مدیر امور قوچان با امام جمعه شهرستان

جلســـات بررســـی نحـــوه رفـــع مشـــکل تامیـــن منابـــع مالـــی و
ش ــروع عملی ــات اجرای ــی ش ــبکه فاض ــاب مس ــکن مه ــر قوچ ــان
برگ ــزار ش ــد.اولین نشس ــت مرب ــوط ب ــه تمل ــک زمی ــن مس ــیر
اجــرای خــط بــا آســتان قــدس بــود کــه منجــر بــه صــدور دریافــت
مج ــوز وتس ــهیل پرداخ ــت اقس ــاطی مبل ــغ مل ــک ش ــد.در جلس ــه
ب ــا ش ــهرداری قوچ ــان ه ــم ک ــه ب ــرای رف ــع مش ــکل اخ ــذ مج ــوز
حف ــاری خیاب ــان دان ــش آم ــوز در مس ــیر اجرای ــی پ ــروژه برگ ــزار

مدیرامـــور شـــرکت آب و فاضـــاب قوچـــان بـــه اتفـــاق جمعـــی
از همـــکاران بـــا حجتاالســـام محمدعلـــی دســـتجردی امـــام
جمع ــه ای ــن شهرس ــتان دی ــدار کردند.مدیرام ــور ش ــرکت آب و
فاضــاب قوچــان در ایــن دیداربــا توجــه بــه ادغــام شــرکت هــای
آب وفاضــاب شــهری وروســتایی و اهمیــت آبرســانی و باتوجــه
بـــه برخـــی مشکالت،خواســـتار حمایـــت هـــر چـــه بیشـــتر امـــام
جمع ــه از فعالی ــت ه ــای آبف ــا ش ــد.جواد س ــعادتی اف ــزود :ای ــن

رئیـــس اداره آب وفاضـــاب شـــهرکاخک گفـــت :اتفـــاق خـــط
200میلیمتـــری انتقـــال آب ایـــن شـــهر دراســـرع وقـــت رفـــع
ومنابـــع آب ایـــن شـــهر درمداربهـــره بـــرداری قـــرار گرفـــت .
رضاذکاوت ــی اف ــزود :انتق ــال آب درش ــهرکاخک باپمپ ــاژ هم ــراه
اس ــت وهمی ــن ام ــر باع ــث افزای ــش فش ــاربرروی خ ــط انتق ــال
و ب ــروز اتف ــاق م ــی ش ــود .ب ــه گفت ــه وی چ ــاه ه ــای ش ــرب ای ــن
شــهر بیــش از 300متــر عمــق دارد کــه جــزو عمیــق تریــن منابــع
اس ــتان محس ــوب م ــی ش ــود.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

خطـــوط انتقـــال ایـــن چـــاه شـــد.
وی خاط ــر نش ــان کرد:ه ــر چن ــد کاش ــمردر ح ــوزه آب و فاض ــاب
نس ــبت ب ــه س ــایر شهرس ــتانها مش ــکالت کمت ــری دارد ام ــا در
بخ ــش روس ــتایی ،روس ــتای گندمب ــر از تواب ــع بخ ــش مرک ــزی
بـــا تانکـــر آبرســـانی میشـــود کـــه امیدواریـــم بـــا تخصیـــص
اعتب ــارات مل ــی مش ــکل ش ــبکه آب ای ــن روس ــتا برط ــرف ش ــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا اســـتفاده از اعتبـــار دهیاریهـــا و
مش ــارکت ش ــوراهای اس ــامی بخش ــی از ش ــبکه آب روس ــتاها
اص ــاح و ترمی ــم ش ــده اس ــت اف ــزود :تقوی ــت ش ــبکه آبرس ــانی
ش ــهر کاش ــمر مش ــکالت ناش ــی از نق ــاط فرس ــوده را آش ــکار ک ــرد
 ،بنابرای ــن اص ــاح ش ــبکه فرس ــوده ش ــهری بای ــد م ــورد توج ــه
بیش ــتر ق ــرار گی ــرد.
وی از ایـــن پـــروژه بـــه عنـــوان نقطـــه قـــوت و اتـــکای آب و
فاض ــاب شهرس ــتان ن ــام ب ــرد و اظه ــار ک ــرد :بخ ــش کوهس ــرخ
بــه شهرســتان ارتقــاء یافتــه و بایــد اداره آبفــا نیــز بــه امــور آب
و فاضـــاب تبدیـــل شـــود.
ســاقی وضعیــت جغرافیایــی منطقــه بــه ویــژه ســه روســتایی کــه
شـــبکه آبرســـانی آنهـــا خـــارج از تعهـــد شـــبکه آب و فاضـــاب
ب ــوده و توس ــط ش ــوراها و دهی ــاری روس ــتاها اداره م ــی ش ــود
مـــورد اشـــاره قـــرار داد و گفـــت :ارتقـــاء اداره کوهســـرخ بـــه
ام ــور رون ــد خدماترس ــانی بهت ــر ب ــه م ــردم منطق ــه را تس ــریع
خواه ــد ک ــرد.

چــاه غیــر فعــال روســتای کالتــه نــای کاشــمر احیــاء مــی
شــود

● کاشمر

فرماندار کاشمر خواستارشد:

تجهیــز شــش حلقــه چــاه حفــر شــده بــرای تامیــن آب
کاش ــمر در اف ــق 1405
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فرمانـــدار کاشـــمر بـــر تجهیـــز شـــش
حلقـــه چـــاه خـــارج از مـــدار بـــرای
تامیــن آب ایــن شــهر در ســال 1405
تاکیـــد کـــرد.
مســـلم ســـاقی افـــزود :ایـــن تعـــداد
چ ــاه در س ــال  88حف ــر ش ــده اس ــت.
وی در همیـــن رابطـــه خواســـتار
معرفـــی پیمانـــکار و تامیـــن منابـــع
مالـــی تجهیـــز ،برقرســـانی و اجـــرای

مش ــکالت روس ــتای کالت ــه ن ــای شهرس ــتان کاش ــمر در بازدی ــد
میدانـــی فرمانـــدار ،بخشـــدار  ،رئیـــس اداره امـــور عشـــایر و
مدیـــر امـــور آبفـــای شهرســـتان کاشـــمر بررســـی شـــد.دراین
بازدیــد پــس از بیــان مشــکالت توســط اعضــای شــورای اســامی
روســتا وبرخــی اهالــی ،فرمانــدار شهرســتان بــه طــرح مشــکالت
حــوره آب روســتاها پرداخــت ومدیــر آب و فاضــاب شهرســتان
کاشـــمرهم بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن روســـتا تحـــت پوشـــش امـــور
نیســـت اظهـــار داشـــت :در ســـالهای گذشـــته تالشهـــای
زیـــادی در خصـــوص خدمترســـانی بـــه ایـــن روســـتا انجـــام
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ش ــده اس ــت.علی رض ــا عباس ــی ضم ــن اب ــراز امی ــدواری ب ــرای
تخصی ــص اعتب ــار مناس ــب ب ــه روس ــتاها اف ــزود :ب ــا کم ــک ام ــور
و هم ــکاری و همی ــاری م ــردم روس ــتا چ ــاه آب ش ــرب روس ــتا ک ــه
س ــالیان زی ــادی اس ــت غی ــر فع ــال ش ــده ب ــود در کوت ــاه م ــدت
احی ــا ش ــد و در برنام ــه بلن ــد م ــدت و ب ــا مش ــارکت اهال ــی ش ــبکه
فرس ــوده آب ش ــرب روس ــتا نی ــز مرم ــت و بهس ــازی خواهدش ــد.
درادام ــه مقررش ــد هماهنگیه ــای الزم ب ــا س ــایر دس ــتگاهها از
جمل ــه ام ــور عش ــایری شهرس ــتان ب ــا محوری ــت آب در خص ــوص
بهب ــود وضعی ــت آبرس ــانی خدمترس ــانی انج ــام ش ــود.

مش ــکل برط ــرف ش ــد.

تعویضالکتروپمپایستگاهپمپاژامورگلبهار

الکتروپمـــپ ایســـتگاه پمپـــاژ امـــور آب و فاضـــاب گلبهـــار
تعوی ــض ش ــد.به گ ــزارش رواب ــط عموم ــی گلبه ــار الکتروپم ــپ
ه ــای 130کیل ــو وات ایس ــتگاه پمپ ــاژ کوث ــر ک ــه از کار افت ــاده
بـــود ،جـــای خـــود را بـــه الکتروپمـــپ جدیـــد داد والکتروپمـــپ
معیـــوب بـــرای تعمیـــر ارســـال شـــد.

●گناباد

بررس ــی وضعی ــت تاسیس ــات آبرس ــانی روس ــتاهای
بخ ــش کوهس ــرخ

بررســـی مشـــکالت حـــوزه آب وفاضـــاب شهرســـتان
گناب ــاد

مدیـــر امـــور آبفـــای کاشـــمر از روســـتاهای بخـــش کوهســـرخ
بازدیــد کرد.علــی رضــا عباســی در پــی اعــام قطعــی آب روســتای
ســنجدک بخــش کوهســرخ وضعیــت تاسیســات آبرســانی ،خطــوط
انتق ــال ،مخ ــازن و ایس ــتگاه ه ــای پمپ ــاژ روس ــتاهای ت ــوال ،ای ــور،
خضربی ــگ ،خضرآب ــاد ،قص ــون ،دهمی ــان ،داغ ــی و س ــنجدک را
بررس ــی ک ــرد.در ای ــن بازدی ــد اعض ــای ش ــورا و اهال ــی روس ــتا
درب ــاره مش ــکالت ح ــوزه آب روس ــتا مطالب ــی بی ــان داش ــتند.

مســـائل و مشـــکالت حـــوزه آب و فاضـــاب گنابـــاد بـــا حضـــور
ســـفری معـــاون برنامـــه ریـــزی فرمانـــداری  ،شـــهردار ایـــن
ش ــهر و مدی ــر ام ــورآب و فاض ــاب شهرس ــتان بررس ــی ش ــد در
ای ــن جلس ــه ک ــه در مح ــل فرمان ــداری شهرس ــتان برگ ــزار ش ــد
مشـــکالت حـــوزه آب و فاضـــاب شـــهر گنابـــاد همچـــون نحـــوه
تهاتــر بدهــی و مطالبــات  ،تاخیــر در اجــرای پــروژه کیفــی ســازی
آب شـــرب و توســـعه جایـــگاه هـــای برداشـــت آب  ،تخلفـــات
پیمان ــکار توس ــعه جای ــگاه آب ش ــرب در ع ــدم جم ــع آوری نخال ــه
ه ــای معاب ــر آس ــفالت ش ــکافی ش ــده ،فرونشس ــت کان ــال ه ــای
حفـــاری تحویـــل داده شـــده و نحـــوه شـــروع مجـــدد و ادامـــه
پ ــروژه و پرداخ ــت هزین ــه ه ــای مربوط ــه م ــورد بررس ــی ق ــرار
گرفــت و مقــرر شــد عملیــات اجرایــی تکمیــل و بهــره بــرداری از
 ۱۵کیلومت ــر خ ــط انتق ــال پ ــروژه کیف ــی س ــازی و توس ــعه جای ــگاه
ه ــای برداش ــت آب آغ ــاز ش ــود.

●گلبهار

افت دبی چاه شماره10گلبهار رفع شد

وق ــوع چه ــار اتف ــاق ط ــی ی ــک م ــاه در خ ــط انتق ــال آب
ش ــهر گناب ــاد

اف ــت دب ــی چ ــاه ش ــماره 10ش ــهر گلبه ــار رف ــع ش ــد.به گ ــزارش
رواب ــط عموم ــی گلبه ــار  ،ب ــا دب ــی ای ــن چ ــاه  8لیت ــر برثانی ــه ط ــی
2مـــاه کاهـــش یافتـــه بـــود کـــه بـــا تنظیـــف صافـــی (اســـترینر)
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مع ــاون برنامهری ــزی و عمران ــی و دبیرس ــتاد بح ــران فرمان ــداری
شهرس ــتان گناب ــاد ازمح ــل اتف ــاق خ ــط انتق ــال آب ای ــن ش ــهر
درس ــاعت ده ش ــب بازدیدکردند.ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی
آب وفاض ــاب گناباد،درای ــن بازدی ــد مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب
شهرس ــتان توضیح ــات الزم در خص ــوص وضعی ــت موج ــود خ ــط
انتقـــال  ۱۲۰کیلومتـــری گنابـــاد ولـــزوم پیگیـــری تخصیـــص

اعتباربــرای اجــرای پروژههــای آب شــرب شهرســتان را یــادآور
ش ــد .ه ــادی حی ــدری نی ــا گف ــت :خ ــط انتق ــال ش ــهرگناباد بدلی ــل
فرســـودگی در قســـمتی از مســـیر همـــواره آبســـتن اتفاقـــات
متعــدد بــوده بــه صورتــی کــه فقــط از ابتــدای ســال جــاری بیــش
ازچهارم ــورد اتف ــاق درای ــن مس ــیر توس ــط هم ــکاران رف ــع ش ــده
اس ــت .الزم بذکراس ــت ک ــه ای ــن اتف ــاق در خ ــط ۵۰۰میلیمت ــری
چدن ــی ودرکیلومت ــر بیس ــت ش ــهر گ ــزارش ش ــد ک ــه ب ــه دلی ــل
شـــرایط نامســـاعد محـــل عملیـــات مرمـــت تاپاســـی ازشـــب بـــه
ط ــول انجامی ــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

خیریــن گنابــادی درقالــب نــذرآب دوجایــگاه جدیــد برداشــت آب
ش ــرب درای ــن ش ــهر اح ــداث م ــی کنند.مدیرام ــورآب وفاض ــاب
گناب ــاد بااع ــام ای ــن خبرگف ــت :ای ــن دوجای ــگاه درخیاب ــان ام ــام
صـــادق (ع) (منطقـــه ســـرتراز)وبه یـــاد مرحـــوم عباســـعلی
فیاضــی وباهزینــه  500میلیــون ریــال ودرخیابــان ناصرخســرو
(صددستگاه)توســط مهــدی خانشــهری وبــه مبلــغ 300میلیــون
ری ــال درقال ــب ط ــرح ن ــذرآب اح ــداث م ــی ش ــود.هادی حی ــدری
نی ــا اف ــزود  :باش ــروع عملی ــات اجرای ــی ای ــن دوجای ــگاه  ،تع ــداد
جای ــگاه ه ــای برداش ــت آب اجراش ــده ودرح ــال اج ــرا ب ــه  9ب ــاب
رس ــید .ب ــه گفت ــه وی براس ــاس طراح ــی جداس ــازی ش ــبکه آب
شـــرب گنابـــاد مقـــرر شـــد درفـــاز اول ایـــن پـــروژه 15جایـــگاه
اح ــداث ش ــود ک ــه  9جای ــگاه درح ــال اح ــداث اس ــت.

●مه والت

فرماندار مه والت :

100درصـــد جمعیـــت شهرســـتان مـــه والت از آب
شـــرب ســـالم بهداشـــتی برخوردارنـــد

احــداث دو جایــگاه برداشــت آب شــرب توســط خیریــن
در گنابــاد آغــاز شــد

فرمان ــدار م ــه والت گف ــت100 :درص ــد ش ــهرها و روس ــتاهای
ای ــن شهرس ــتان از آب ش ــرب س ــالم بهداش ــتی برخوردارن ــد.
مس ــعود رنجب ــر ب ــا بی ــان اینک ــه شهرس ــتان م ــه والت در حاش ــیه
کویــر واقــع اســت از وجــود منابــع آب شــور در جنــوب شهرســتان
خب ــر داد و اظه ــار داش ــت :اج ــرای  30کیلومت ــر خ ــط انتق ــال آب
از دش ــت ازغن ــد ب ــه م ــه والت کمب ــود آب ش ــهروندان را رف ــع
ک ــرد.
بـــه گفتـــه وی شـــبکه آب بیشـــتر روســـتاهای شهرســـتان و
حت ــی ش ــهر ش ــادمهر و بخش ــی از ش ــهرفیض آب ــاد توس ــط جه ــاد
ســازندگی وقــت اجــرا شــده اســت و درحاضــر نیــاز بــه بازســازی
دارد وای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه بخ ــش قاب ــل توجه ــی از مناب ــع
مال ــی آبف ــای ش ــهری و روس ــتایی ص ــرف رف ــع ای ــن مش ــکل م ــی
ش ــود.
وی آمادگ ــی کمیت ــه برنام ــه ری ــزی شهرس ــتان را ب ــرای تامی ــن
اعتب ــار تعوی ــض لول ــه ه ــای فرس ــوده ش ــبکه ه ــای توزی ــع آب در
ح ــد ت ــوان اع ــام ک ــرد و اف ــزود :بازس ــازی ش ــبکه توزی ــع منج ــر
ب ــه کاه ــش هدررف ــت وتع ــداد اتفاق ــات آب خواه ــد ش ــد.
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ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

چشمه سار زالل زندگی با کار جال و روشنی می یابد و
کارگران پیشگامان این حیات بدیع و نشاط آفرینند.
روز کارگر بر تالشگران عرصه تولید مبارک باد

معلمان نقش کلیدی در تربیت و آگاه سازی دانش آموزان دارند چراکه
آنها انسان سازان نسل بعدی محسوب می شود .
 12اردیبهشت روز معلم بر تمام معلمان ایران زمین مبارک باد
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خواندنی

عکس های خنده دار از روش های پیشگیری از کرونا
بیم ــاری وی ــروس کرون ــا ب ــا ویروس ــی جه ــش یافت ــه و مرگب ــار اس ــت باع ــث وحش ــت
مــردم و هجــوم آنهــا بــرای تهیــه ماســک هــای مختلــف بــوده اســت .اعــام وضعیــت
ف ــوق الع ــاده در برخ ــی ش ــهرها باع ــث ش ــده م ــردم ب ــرای پیش ــگیری از وی ــروس
کرون ــا دس ــت ب ــه ه ــر کاری بزنن ــد .ب ــا ش ــیوع روز اف ــزون وی ــروس کرون ــا س ــازمان
بهداش ــت جهان ــی اع ــام وضعی ــت اضط ــراری جهان ــی ک ــرده اس ــت.
ب ــد نیس ــت بدانی ــد آی ــا اس ــتفاده از ماس ــک در پیش ــگیری از ابت ــا ب ــه وی ــروس
کرون ــا موث ــر اس ــت؟
ســاکنان بســیاری از کشــورهای جهــان ایــن روزهــا همزمــان بــا شــیوع نــوع جدیــدی
از ویـــروس کرونـــا بـــه اســـتفاده از ماســـکهای بهداشـــتی روی آوردهاند.برخـــی
از ش ــرکتها از کارکن ــان خ ــود خواس ــتهاند ک ــه در محی ــط کار از ماس ــک اس ــتفاده
کننــد .مــدارس کــره جنوبــی نیــز از والدیــن دانشآمــوزان خواســتهاند کــه هنــگام
بازگش ــایی م ــدارس پ ــس از تعطی ــات زمس ــتانی ب ــرای فرزندانش ــان ماس ــک تهی ــه
کنن ــد.
ولـــی آیـــا اســـتفاده از ماســـکهای بهداشـــتی در پیشـــگیری از ابتـــا بـــه
ویروسهـــا اثـــری دارد؟
همـــه ویروسهـــا بـــه انـــدازهای کوچـــک هســـتند کـــه از ماســـکهای بهداشـــتی
معمولــی عبــور میکننــد .ویروسهــا از طریــق قطراتــی کــه هنــگام عطســه و ســرفه
از مج ــاری تنفس ــی پخ ــش میش ــوند از ی ــک ف ــرد ب ــه ف ــرد دیگ ــر منتق ــل میش ــوند.
ای ــن قط ــرات کوچ ــک ب ــر روی دســتها و س ــطح اش ــیاء در محی ــط پخ ــش میش ــوند.

افــراد بعــدا بــا دســت دادن بــا یکدیگــر یــا دســت کشــیدن بــر روی ســطح اشــیاء بــا
ای ــن قط ــرات در تم ــاس ق ــرار میگیرن ــد .آنه ــا س ــپس دس ــت خ ــود را ب ــه چش ــمان،
بین ــی و ده ــان خ ــود میمالن ــد و ب ــه ای ــن ترتی ــب وی ــروس منتق ــل میش ــود.
ماسـ ـکها میتوانن ــد مان ــع از انتق ــال قط ــرات بزرگ ــی ش ــوند ک ــه پ ــس از عطس ــه
و س ــرفه دیگ ــران در ه ــوا پخ ــش میش ــوند .ای ــن ام ــر ب ــه ای ــن معن ــا اس ــت ک ــه
اســـتفاده از ماســـکهای بهداشـــتی بیفایـــده نیســـت.
پیشگیری از ویروس کرونا
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه ف ــردی ک ــه ماس ــک زده نمیتوان ــد بین ــی و ده ــان خ ــود را
ب ــا دس ــت لم ــس کن ــد و ب ــه ای ــن ترتی ــب ام ــکان ابت ــای او ب ــه وی ــروس ب ــه دنب ــال
تم ــاس دســتهایش ب ــا س ــطح اش ــیاء کاه ــش مییابد.ب ــا وج ــود نق ــش پیش ــگیرانه
ماســـکهای بهداشـــتی بایـــد توجـــه داشـــت کـــه دانشـــمندان همچنـــان در حـــال
تحقی ــق در م ــورد راهه ــای انتق ــال ن ــوع جدی ــد وی ــروس کرون ــا هس ــتند .نتیج ــه
بررس ــی تحقیقه ــای مختل ــف در م ــورد انتق ــال وی ــروس س ــارس در س ــال ۲۰۱۷
نش ــان داده ب ــود ک ــه اس ــتفاده از ماســکهای بهداش ــتی ت ــا ح ــدی در جلوگی ــری از
انتق ــال ای ــن وی ــروس موث ــر اس ــت.
ب ــا ای ــن ح ــال دانش ــمندان در آن زم ــان تاکی ــد ک ــرده بودن ــد ک ــه در ای ــن زمین ــه
«شـــواهد موجـــود پراکنـــده و یافتههـــا متناقـــض است».دانشـــمندان تاکیـــد
میکننـــد کـــه بهتریـــن راه جلوگیـــری از انتقـــال نـــوع جدیـــد ویـــروس کرونـــا
شستشـــوی مرتـــب دســـت هـــا بـــا آب و صابـــون اســـت.

کشف عجیب این مرد در قرنطینه خانگی کرونا
بیــکاری یــک مــرد در دوران قرنطینــه ماجــرای جالبــی را بــرای
او رقــم زد ! یــک کشــف عجیــب در باغچــه خانــه ایــن مــرد خبــر
س ــاز ش ــد ! ی ــک م ــرد انگلیس ــی ک ــه ب ــرای گذران ــدن اوق ــات
فراغ ــت خ ــود در قرنطین ــه ب ــه س ــراغ باغچ ــه خانــهاش رفت ــه
ب ــود ب ــه کش ــف مهم ــی در آن نای ــل ش ــد.
«جــان برایشــو» کــه حوصل ـهاش در قرنطینــه ســر رفتــه بــود
تصمی ــم گرف ــت ب ــه باغچ ــه خان ــه خ ــود س ــر و س ــامان بده ــد
ک ــه ب ــا ی ــک خ ــودرو مدف ــون در خ ــاک مواج ــه ش ــد.
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ب ــه گفت ــه برایش ــو ،ای ــن خ ــودرو از ن ــوع ف ــورد و م ــدل ده ــه
 ۵۰بــه رنــگ طوســی اســت و ظاهــر ًا شــرایط چنــدان بــدی هــم
ن ــدارد .او گف ــت :یافت ــن ی ــک خ ــودرو در خ ــاک باغچ ــه خان ــه
چی ــزی نیس ــت ک ــه ه ــر روز اتف ــاق بیفت ــد ،ب ــه خص ــوص ک ــه
موت ــور و پ ــاک آن کامـ ـ ًا از بی ــن نرفتهان ــد.
تنهـــا راز باقیمانـــده در ایـــن مـــورد چرایـــی مدفـــون شـــدن
ای ــن خ ــودرو زی ــر خ ــاک اس ــت ک ــه برایش ــو ب ــرای آن پاس ــخی
نیافت ــه اس ــت.
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ﺧﻮﺷﺎب

داورزن

درﮔﺰ

رﺷﺘﺨﻮار

زاوه

ﺳﺒﺰوار

ﺳﺘﺎد

ﺳﺮﺧﺲ

ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد

ﻃﺮﻗﺒﮫ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﻓﯿﺮوزه

ﻓﯿﺾ آﺑﺎد

ﻗﻮﭼﺎن

ﮐﺎﺷﻤﺮ

ﮔﻠﺒﮭﺎر

ﮐﻼت

0

ﮔﻨﺎﺑﺎد
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ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

شرکت  /امور
باخرز
بجستان
بینالود
بردسکن
تایباد
تربت جام
تربت حیدریه
جغتای
جوین
چناران
خلیل آباد
خواف
خوشاب
داورزن
درگز
رشتخوار
زاوه
سبزوار
ستاد
سرخس
صالح آباد
طرقبه شاندیز
فریمان
فیروزه
فیض آباد
قوچان
کاشمر
کالت
گلبهار
گناباد
نیشابور

تعداد خبر ارسالی اردیبهشت
8
0
0
0
1
11
16
0
0
1
1
1
1
1
0
3
0
8
26
2
0
3
0
0
0
3
4
0
3
5
10

تسلیت – تقدیر – انتصاب
● ●انتصابات
مدیر دفتر کنترل طرح و مدیریت پروژه
آرش وظیفه دان
مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین  ،تصفیه و انتقال آب
مهدی حسین زاده
مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه و کاهش آب بدون درآمد
محمد سلطانی اصل
مدیر دفتر سیستم های منترل و انرژی آب
		
علی باقرآبادی
محمدجواد ادیبی نیا مدیر دفتر پایش نظارت کیفیت آب و فاضالب
مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات انتقال و تصفیه فاضالب
		
علی متدین
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
محمدترکمانی 		
مدیر امور آب وفاضالب فیض آباد
		
مهدی رضائیان
مدیر امور آب وفاضالب درگز
		
رضا تیموری
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب تبصره دو سبزوار
		
حسین ریاضی
مدیر امورآب وفاضالب چناران
		
مسعود افروند
مدیر امور آب وفاضالب زاوه
		
یوسف قاسمی
رئیس گروه بهره برداری از شبکه های جمع آوری
علی نویدی نژاد
سیدمسعودحسینیمقدم سرپرست گروه نظارت بر اجرای تاسیسات تامین  ،تصفیه و خطوط انتقال آب
رئیس گروه نظارت بر توسعه شبکه های توزیع آب
		
امیر جنیدی
رئیس گروه بهره برداری از تاسیسات و تامین انتقال آب
		
علی نجاتی پور
رئیس گروه طراحی و بازسازی خطوط انتقال و شبکه های توزیع
		
علی منشادی
مدیر عامل شرکت آب وفاضالب تبصره دو نیشابور
علی رضا اخویان
محسن صادقی مقدم رئیس گروه نگهداری و تعمیرات
رئیس گروه طراحی و ارتقاء تصفیه خانه های فاضالب
محسن خسروجردی
مدیر امور آب وفاضالب فریمان
		
موسی رضایی
معاون منابع انسانی و تحقیقات
محمد عباس زاده
سید ابوالفضل سالمی مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب
مدیر امور آب وفاضالب گلبهار
مصطفی محمدی
کارشناس مسئول هماهنگی حوزه معاونت بهره برداری و توسعه آب
احمد صبوری شرق
مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب
		
علی حاجی زاده
مدیر عامل شرکت آب وفاضالب تبصره دو تربت حیدریه
		
صادق یوسفی
رئیس گروه طراحی و ارتقاء تصفیه خانه های آب
		
سعید رئوفی
رئیس گروه طراحی و نوسازی ساختمان و ابنیه
		
حسن یوسفی

● ●تقدیر
تقدیر فرماندار از آبفا کاشمر و اهداء لوح به علی رضا عباسی مدیر امور
تقدیر رئیس شورای اسالمی و شهردار کاخک از مدیر امور گناباد و رئیس اداره آبفا کاخک
تقدیر مدیر کل امور اداری و مالی و مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات استان از مدیر عامل آبفا خراسان رضوی

● ●بازنشسته
احمدرضا رضوانی کاخکی
		
سید سعید مدرسی
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