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مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای تبصـــره دو و ســـه امـــور تابعـــه شـــرکت آب و 
فاضالب خراسان رضوی معرفی شدند.

نیشـــابور  دو  تبصـــره  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  جدیـــد  مدیرعامـــل  معرفـــی 
حضـــوری  و معارفـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت تبصـــره دو تربـــت حیدریـــه و ســـبزوار و 
مدیـــران امورهـــای فریمـــان و گلبهـــار و درگـــز از طریـــق ویدئـــو کنفرانـــس برگـــزار شـــد.
در ایـــن نشســـت هـــای مجـــازی و حقیقـــی کـــه بـــا حضـــور فرمانـــدارن شرســـتان هـــای یـــاد 
شـــده برگـــزار شـــد مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی علـــی رضـــا 
اخویـــان  را  بـــه عنـــوان مدیـــر عامـــل جدیـــد آبفـــا نیشـــابور، صـــادق یوســـفی را بـــه عنـــوان 
مدیرعامـــل جدیـــد شـــرکت آب و فاضـــالب تبصـــره دو  تربـــت حیدریـــه، حســـین ریاضـــی 
را بـــه عنـــوان مدیرعامـــل آبفـــا ســـبزوار و موســـی رضایـــی را بـــه عنـــوان مدیـــر امـــور 
فریمـــان و مصطفـــی محمـــدی را بـــه عنـــوان مدیـــر جدیـــد امـــور گلبهـــار و رضـــا تیمـــوری را 
بـــه عنـــوان مدیراموردرگـــز معرفـــی و از خدمـــات محمـــد ســـلطانی مدیرعامـــل قبلـــی آبفـــا 
ـــا روســـتایی شهرســـتان نیشـــابور،  ـــر ســـابق امـــور آبف شـــهری و فرهـــاد ذوالجناحـــی مدی
ــر  ــه و عبـــاس واهبـــی مدیـ ــتایی تربـــت حیدریـ ــا روسـ ــی آبفـ ــر قبلـ علـــی رضوانـــی مدیـ
ســـابق آبفـــا روســـتایی ســـبزوار ، مرتضـــی اشـــراقی و حمیدرضـــا ســـلطانیان مدیـــران 

قبلـــی امورهـــای شـــهری و روســـتایی فریمـــان و علـــی رضـــا غالمـــی مدیـــر قبلـــی امـــور 
ـــرد. ـــر ک ـــز تقدی روســـتایی درگ

ســـید ابراهیـــم علـــوی همچنیـــن در ســـخنانی بـــه تشـــریح سیاســـت هـــای وزارت نیـــرو 
ــت و  ــتایی پرداخـ ــهری و روسـ ــالب شـ ــای آب و فاضـ ــرکت هـ ــازی شـ ــه سـ ــک پارچـ در یـ
ــاالنه  ــتاها از منابـــع مـــوازی ، کاهـــش سـ ــانی بـــه شـــهرها و روسـ ــار داشـــت: آبرسـ اظهـ
اعتبـــارات عمرانـــی و تاثیـــر آن برخدمـــت رســـانی وتســـهیل امـــور روســـتاها ،  وزارت 
نیـــرو را بـــرآن داشـــت تـــا بـــا هـــدف انطبـــاق شـــرایط موجـــود بـــا ســـه محـــور یـــاد شـــده 

طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی را اجـــرا کنـــد.
ـــع انســـانی  ـــا بهـــره گیـــری از ظرفیـــت مناب ـــد ب ـــران جدی ـــار امیـــدواری کـــرد: مدی وی اظه
ــیون  ــتان، فونداسـ ــای مدیـــران محلـــی و فرمانـــداران شهرسـ ــار و دیـــدگاه هـ در اختیـ
ــزی  ــه ریـ ــتمر پایـ ــات مسـ ــه خدمـ ــی و ارائـ ــای ابالغـ ــه هـ ــتای برنامـ ــتحکمی در راسـ مسـ

کننـــد. 
ـــژه  ـــه وی ـــع آب شـــرب ب ـــد و توزی ـــع تولی ـــت مناب ـــان وضعی ـــه بی ـــداران ب ـــه فرمان در ادام
در روســـتاها پرداختنـــد ومدیـــران جدیـــد و قبلـــی هـــم گـــزارش اقدامـــات انجـــام شـــده 

و برنامـــه هـــای خـــود را ارائـــه دادنـــد. 

 طرح یکپارچه سازی در شرکت های تبصره دو و سه 
امور تابعه آبفای خراسان رضوی کلید خورد
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مدیـــرکل روابـــط عمومـــی و اطـــالع رســـانی وزارت نیـــرو، به مناســـبت فـــرا رســـیدن 27 
اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط  عمومي پیامی صادر کرد.

ـــا  ـــی اســـت ت ـــی فرصت ـــط عموم ـــده اســـت: »روز ارتباطـــات و رواب ـــران" آم ـــه بب ـــام "صدیق در پی
از خدمـــات شایســـته همـــکاران در مجموعـــه روابـــط عمومـــی وزارت نیـــرو قدردانـــی نماییـــم. روزی 
ــا وجـــود شـــرایط ویـــژه ای  کـــه یـــادآور تالش هـــای بی وقفـــه و خالصانـــه مـــردان و زنانـــی اســـت کـــه بـ
ــیدند  ــه دوش کشـ ــانی را بـ ــات و اطالع رسـ ــار ارتباطـ ــنگینی بـ ــان سـ ــم، همچنـ ــرار داریـ ــه در آن قـ کـ
کـــه بارزتریـــن نمونـــه آن تالش هایـــی اســـت کـــه در راســـتای پوشـــش رســـانه ای عملکـــرد صنعـــت آب 
و بـــرق در روزهایـــی کـــه کشـــور درگیـــر شـــیوع بیمـــاری اســـت، صـــورت گرفـــت. ایـــن روز همچنیـــن 
ــرد  ــری عملکـ ــف و بازنگـ ــوت و ضعـ ــاط قـ ــر نقـ ــتر و بهتـ ــه بیشـ ــایی هرچـ ــرای شناسـ ــت بـ ــی اسـ فرصتـ
مجموعـــه روابـــط عمومی هـــای صنعـــت آب و بـــرق. تردیـــدی نیســـت کـــه بـــا اتـــکال بـــه خداونـــد 
متعـــال، می تـــوان در ســـایه بهبـــود روش هـــا و ســـازوکارهای موجـــود، عملکـــردی بهتـــر و مانـــدگار تـــر 

در راســـتای انعـــکاس بخشـــی از خدمـــات همکارانمـــان و مجموعـــه صنعـــت آب و بـــرق در خدمـــت بـــه 
مـــردم شـــریف ایـــران رقـــم زد.از جملـــه مهم تریـــن اهدافـــی کـــه می بایســـت بـــه آن دســـت یافـــت، 
ارائـــه گســـترده و موثرتـــر آثـــار و نتایـــج تالشـــگران صنعـــت آب و بـــرق و مجموعـــه وزارت نیـــرو در 
ادامـــه ســـاخت و ســـازها و اصـــالح ســـازوکارها در قالـــب پویـــش #هرهفته_الف_ب_ایـــران اســـت. 
ـــان، ضمـــن افزایـــش  ـــا مخاطب ـــاط دوســـویه ب ـــار آمـــوزش و ارتب ـــد در کن ایـــن تالشـــی اســـت کـــه می توان
امیـــد بـــه کارآمـــدی خدمتگـــذاران مـــردم در مجموعـــه وزارت نیـــرو، تاثیـــر عمیقـــی در راســـتای 
افزایـــش اعتمـــاد، تـــاب آوری مشـــترکان و مدیریـــت مصـــرف، بـــه عنـــوان اهـــداف همیشـــگی روابـــط 
عمومی هـــای صنعـــت آب و بـــرق برجـــای گـــذارد.روز روابـــط عمومـــی را حضـــور شـــما همـــکار گرامـــی 
تبریـــک و تهنیـــت گفتـــه و از خداونـــد متعـــال ســـالمتی و موفقیت تـــان را خواســـتارم. امیـــدوارم بـــه 
لطـــف خداونـــد و بـــه یـــاری یکدیگـــر، همچنـــان بـــا ســـربلندی، خدمتگـــزار هـــم میهنان مـــان در مجموعـــه 

وزارت نیـــرو باشـــیم.«

پیام مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو به مناسبت روز روابط عمومی
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سیســـتم جدیـــد اتوماســـیون اداری  )ســـازمان الکترونیـــک( فرزیـــن در شـــرکت آب و فاضـــالب 
ــت  ــعه دولـ ــات و توسـ ــاوری اطالعـ ــر فنـ ــر دفتـ ــد.  مدیـ ــدازی شـ ــوی راه انـ ــان رضـ ــتان خراسـ اسـ
الکترونیـــک بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب افـــزود: بـــا عنایـــت بـــه قدیمـــی بـــودن سیســـتم قبلـــی اتوماســـیون 
اداری شـــرکت - از ســـال 1383 – و ضعـــف در تکنولـــوژی و نســـخه ســـرور و همچنیـــن نارضایتـــی بســـیاری 
از کاربـــران از عملکـــرد ایـــن نـــرم افـــزار بـــا حمایـــت مدیرعامـــل و ضمـــن انجـــام هماهنگـــی  بـــا دفتـــر فنـــاوری 
اطالعـــات شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــالب کشـــور نســـبت بـــه خریـــد و اســـتقرار سیســـتم ســـازمان 
ــد ،  ــل خریـ ــروع مراحـ ــی شـ ــز کیخایـ ــد. کامبیـ ــدام شـ ــوی  اقـ ــان رضـ ــا خراسـ ــن در آبفـ ــک فرزیـ الکترونیـ
اســـتقرار و راه انـــدازی اولیـــه سیســـتم را آبـــان مـــاه ســـال 1398 اعـــالم کـــرد وافـــزود: بـــا توجـــه بـــه تلفیـــق 
دو شـــرکت آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی در ســـطح اســـتان عملیاتـــی شـــدن پـــروژه نیـــاز بـــه زمـــان 
بیشـــتری داشـــت کـــه دفتـــر فنـــاوری اطالعـــات تمـــام تـــالش خـــود را بـــکار گرفـــت تـــا اوایـــل ســـال 1399 
نـــرم افـــزار جدیـــد بـــه بهـــره بـــرداری برســـد. وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــرای خریـــد سیســـتم جدیـــد بیـــش از 
دو میلیـــارد ریـــال از محـــل اعتبـــارات جـــاری هزینـــه شـــده اســـت گفـــت: کاربـــران دبیرخانـــه و راهبـــران 
سیســـتم تحـــت آمـــوزش اولیـــه قـــرار گرفتـــه انـــد و فایـــل آموزشـــی کار بـــا سیســـتم در اختیـــار بیشـــتر 

کاربران قرار گرفته و اطالع رسانی عمومی شده است.

آموزش نحوه کار با سیستم به کارکنان
شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی بـــا هـــدف آشـــنایی کارکنـــان ایـــن شـــرکت بـــا سیســـتم جدیـــد 
اتوماســـیون اداری )ســـازمان الکترونیـــک( فرزیـــن اقـــدام بـــه برگـــزاری دوره آموزشـــی کـــرد.در ایـــن 
دوره چهـــار روزه همـــکاران ســـتاد بـــه صـــورت حضـــوری و شـــرکت هـــای تبصـــره دو و امورهـــای تابعـــه 
ـــن آشـــنا  ـــی فرزی ـــد مکاتبات ـــا سیســـتم جدی ـــا نحـــوه کار ب ـــوط ب ـــا مباحـــث مرب ـــو کنفرانـــس ب ـــق ویدئ از طری
شـــدند.رئیس گـــروه توســـعه و فنـــاوری زیـــر ســـاخت شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی مـــدت 
هـــر دوره را 1.5ســـاعت اعـــالم کـــرد و اظهـــار داشـــت: ایـــن دوره آموزشـــی در هفـــت نوبـــت 1.5 ســـاعته 
ـــا در هـــر  ـــا هماهنگـــی واحـــد آمـــوزش شـــرکت آبف تشـــکیل شـــد. ســـیدعادل نســـب الحســـینی افـــزود: ب
روز دو دوره )9تـــا 10:30و 12تـــا13:30( بـــرای کارکنـــان بخـــش هـــای مختلـــف در نظـــر گرفتـــه شـــد 
کـــه طـــی آن ضمـــن توضیحـــات نماینـــده شـــرکت فرزیـــن ، همـــکاران نیـــز بـــا طـــرح پرســـش هـــای خـــود 

اشـــکاالت احتمالـــی کار بـــا سیســـتم را رفـــع کردنـــد. 

راه اندازی سیستم جدید اتوماسیون اداری  در آبفا خراسان رضوی
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ــوزه  ــوی حـ ــان رضـ ــالب خراسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
عملکـــرد ایـــن شـــرکت در اســـتان را پـــس از اجـــرای طـــرح یـــک 
پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آبفـــای شـــهری و روســـتایی تشـــریح 

کرد.
ــار  ــوی اظهـ ــان رضـ ــیمای خراسـ ــا سـ ــو بـ ــوی در گفتگـ ــم علـ ــید ابراهیـ سـ
ــا اجـــرای ایـــن طـــرح از ابتـــدای ســـال جـــاری شـــرکت آبفـــای  داشـــت: بـ
خراســـان رضـــوی عـــالوه بـــر 72 شـــهربا یـــک میلیـــون و  800هـــزار 
نفـــر جمعیـــت وظیفـــه ســـقایی دو هـــزار و 400روســـتا بـــا جمعیـــت یـــک 

میلیـــون و 500هـــزار نفـــر را برعهـــده گرفتـــه اســـت.
ـــن طـــرح 222روســـتا  و ســـه شـــهر  ـــن در اجـــرای ای ـــه وی همچنی ـــه گفت ب
ــاد  تحـــت پوشـــش خدمـــات شـــرکت آب و  بینالـــود، رضویـــه و ملـــک آبـ

فاضـــالب مشـــهد قـــرار گرفتنـــد.
وی گفـــت: آبرســـانی بـــه شـــهرها و روســـتاها بـــا دو شـــرکت انجـــام مـــی 
شـــد بنابرایـــن وزارت نیـــرو بـــا کســـب مجوزهـــای قانونـــی و مصوبـــه 
دولـــت طـــرح یکپارچـــه ســـازی را بـــا هـــدف هـــم افزایـــی در منابـــع آبـــی 

ــرد. ــی کـ ــره وری عملیاتـ وافزایـــش بهـ
وی بـــه خســـارت هـــای ناشـــی از ســـیل اواخـــر فروردیـــن مـــاه گذشـــته بـــه 
تاسیســـات آبرســـانی و فاضـــالب شـــهرها و روســـتا هـــای اســـتان اشـــاره 

و میـــزان خســـارت وارده را بیـــش از 140میلیـــارد ریـــال اعـــالم کـــرد.
ـــان ایـــن ســـیل تاسیســـات آبرســـانی هشـــت شـــهر و  وی افـــزود: در جری
حـــدود 100روســـتا در 20شهرســـتان اســـتان دچـــار خســـارت شـــد کـــه 
ــاط  ــام نقـ ــات ، تمـ ــری امکانـ ــکاران و بکارگیـ ــبانه روزی همـ ــا تـــالش شـ بـ
آســـیب دیـــده ظـــرف 48 ســـاعت مرمـــت شـــد و در حـــال حاضـــر ارائـــه 

خدمـــات بـــه شـــهروندان و روســـتائیان ادامـــه دارد.
وی از کمبـــود آب در 280روســـتا بـــا جمعیـــت 66هـــزار نفـــر در خراســـان 
رضـــوی خبـــر داد و گفـــت:  از ایـــن تعـــداد 130روســـتا بـــه صـــورت دائـــم 
و 150روســـتا بـــه شـــکل فصلـــی از طریـــق تانکـــر آبرســـانی مـــی شـــوند.
علـــوی اعـــالم کـــرد: بـــرای برخـــورداری ایـــن روســـتا هـــا از آب  پایـــدار در 
قالـــب مجتمـــع هـــای آبرســـانی دریافـــت اعتبـــار از صنـــدوق توســـعه ملـــی 
ـــل  ـــی مناطـــق روســـتایی قب ـــم آب ـــا مشـــکل ک در دســـتور کار قـــرار دارد ت

از تابســـتان ســـال جـــاری برطـــرف شـــود.
ـــود آب در روســـتا هـــا را اســـتفاده از آب شـــرب  ـــل کمب وی یکـــی از دالی
بـــرای آبیـــاری بـــاغ و باغچـــه داخـــل منـــازل و دام وطیـــور ذکـــر کـــرد و ایـــن 
روش را باعـــث فشـــار بـــه شـــبکه آب شـــرب دانســـت و از روســـتائیان 
خواســـت بـــا مدیریـــت تعـــداد دام خـــود ، مانـــع از قطـــع آب در  روســـتاها 

شـــوند. 

آبرسانی آبفا خراسان رضوی به سه میلیون و 300هزار نفر 
جعیت شهری و روستایی 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی اعالم کرد:

معـــاون خدمـــات مشـــترکین و درآمـــد شـــرکت 
آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی گفـــت:  دو 
ـــن اســـتان تحـــت  هـــزار و400 روســـتای در ای
ــرار  ــترکین  قـ ــات مشـ ــع خدمـ ــتم جامـ ــش سیسـ پوشـ
مـــی گیرند.محمـــد عبـــاس زاده درهمیـــن رابطـــه از 
مشـــترکین  خدمـــات  سیســـتم  ســـازی  پارچـــه  یـــک 
اظهـــار  و  خبـــرداد  اســـتان  روســـتاهای  و  شـــهرها 
داشـــت: ایـــن سیســـتم تحـــت وب از دوره دوم ســـال 
بـــا  شـــود.وی  مـــی  عملیاتـــی  خردادمـــاه(  99)اول 
ـــه موفقیـــت ایـــن سیســـتم در شـــرکت آبفـــای  اشـــاره ب
خراســـان رضـــوی خاطـــر نشـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه 
ــرح  ــرای طـ ــوزه و اجـ ــن حـ ــده در ایـ ــب شـ ــارب کسـ تجـ
فاضـــالب  و  آب  هـــای  شـــرکت  ســـازی  پارچـــه  یـــک 
شـــد  98مقـــرر  اســـفند  در  روســـتایی  و  شـــهری 
نـــرم  بعـــد  از  سیســـتم جامـــع خدمـــات مشـــترکین  
افـــزاری و ســـخت افـــزاری هـــم در ســـطح روســـتاها 
توســـعه داده شـــود. وی تعرفـــه قبـــوض روســـتایی در 

شـــهری  تعرفـــه  50درصـــد  را  مســـکونی  کاربـــری 
کـــرد: همیـــن ســـاختار در  دانســـت و خاطـــر نشـــان 
محاســـبه مصـــرف آب مشـــترکین روســـتایی دنبـــال 
خواهـــد شـــد البتـــه روســـتائیان  بـــرای برخـــورداری از 
خدمـــات پایـــدار ، نبایـــد در پرداخـــت قبـــوض خـــود 
ــه  ــات بـ ــه خدمـ ــه وی ارائـ ــه گفتـ ــاد کنند.بـ ــر ایجـ تاخیـ
یـــک میلیـــون 300هـــزار مشـــترک  شـــهری و روســـتایی 
در خراســـان رضـــوی نیازمنـــد پرداخـــت بـــه موقـــع 
قبـــوض آب مـــی باشـــد.وی افـــزود: قاریـــان حـــوزه 
محاســـبه  روش  بـــا  آشـــنایی  منظـــور  بـــه  روســـتایی 
آنالیـــن مصـــرف آب مشـــترکان تحـــت آمـــوزش قـــرار 
مـــی گیرنـــد. وی همچنیـــن گفـــت: قاریـــان و پیمانـــکاران 
ـــا رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی ضمـــن  روســـتایی ب
بـــا  چهـــره  بـــه  چهـــره  گفتگـــوی  و  محـــل  در  حضـــور 
موقـــع   بـــه  پرداخـــت  هـــای   ضـــرورت   ، مشـــترکین 
در  جویـــی  و صرفـــه  مدیریـــت  هـــای  راه  و  قبـــوض 

مصرف آب را تبیین خواهند کرد.

2400روستا در خراسان رضوی تحت پوشش سیستم 
جامع خدمات مشترکین قرار می گیرند
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پیشـــرفت 40پـــروژه تنـــش آبـــی ، پایـــداری و ارتقـــاء 
کیفـــی آب در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان خراســـان 
ـــر  ـــر کل نظـــارت ب ـــا حضـــور مدی رضـــوی در جلســـه ای ب
بهـــره بـــرداری، مدیـــر کل دفتـــر بهداشـــت و رئیســـان گـــروه 
هـــای نگهـــداری و تعمیـــرات و آبرســـانی شـــرکت مهندســـی آب 
وفاضـــالب کشوربررســـی شـــد.در ایـــن جلســـه کـــه از طریـــق 
ویدئوکنفرانـــس برگـــزار شـــد مدیـــر عامـــل و معـــاون بهـــره 
ــا ومعـــاون  بـــرداری و توســـعه آب و کارشناســـان شـــرکت آبفـ
طـــرح و توســـعه و کارشناســـان آب منطقـــه ای اســـتان خراســـان 
اســـاس  بـــر  حـــوزه آب  انجـــام شـــده در  اقدامـــات  رضـــوی 
تصمیمـــات جلســـه اردیبهشـــت ســـال گذشـــته را تشـــریح 
کردنـــد و بـــه پرســـش هـــای متعـــدد مطـــرح شـــده پاســـخ دادنـــد.
پـــروژه هـــای آبرســـانی از ســـد تبـــارک آبـــاد بـــه قوچـــان و 
ایـــن شـــهر، تکمیـــل خـــط  تجهیـــز دو حلقـــه چـــاه آهکـــی در 
انتقـــال آب از ســـد دوســـتی بـــه ســـرخس، آبرســـانی از ســـد 
بـــار بـــه شـــهرهای نیشـــابور و فیـــروزه، انتقـــال آب از دشـــت 

ـــا حفـــر و تجهیـــز  فوشـــنجان بـــه نیشـــابور، آبرســـانی بـــه گلبهارب
7 حلقـــه چـــاه، مطالعـــات مربـــوط بـــه اجـــرای مدیریـــت فشـــار در 
شـــهرهای اســـتان، حفـــر ســـه حلقـــه چـــاه در تربـــت حیدریـــه ، 
پهنـــه بنـــدی و مدیریـــت فشـــار در طرقبـــه شـــاندیز، جانمایـــی 
ـــاه  ـــه چ ـــز دو حلق ـــر و تجهی ـــت جـــام، حف ـــد درترب ـــاه هـــای جدی چ
در خلیـــل آبـــاد ، بازســـازی  4 کیلومتـــر از خـــط انتقـــال آب شـــهر 
ـــاد، آبرســـانی بـــه ششـــتمد، حفـــر و تجهیـــز یـــک حلقـــه چـــاه  گناب
در خواف،ارتقـــاء کیفـــی آب در ســـبزوار و 40روســـتا و تامیـــن 
اعتبـــار حفـــر 36 حلقـــه چـــاه روســـتایی و نصـــب کنتـــور بـــر روی 
منابـــع تامیـــن آب روســـتاها در استان،بازســـازی چـــاه هـــای 
شـــهری درشـــش نقطـــه از جملـــه مـــواردی بـــود کـــه در ایـــن 
نشســـت ســـه ســـاعته مـــورد بحـــث و تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت 
معاونـــت  همـــکاری  از  تقدیـــر  ضمـــن  اســـتان  مدیـــران  و 
ــی در  ــرکت مهندسـ ــرداری  شـ ــره بـ ــر بهـ ــارت بـ ــری و نظـ راهبـ
خصـــوص تامیـــن اعتبـــار شـــهرهای مواجـــه بـــا تنـــش آبـــی  بـــر 

تامین منابع مالی تکمیل کامل پروژه ها تاکید کردند.

 بررسی وضعیت 40پروژه آب شرب خراسان رضوی 
در جلسه مجازی با مدیران شرکت مهندسی 

فاضالب  و  آب  عامل شرکت    مدیر 
محمد  حکمی  در  رضـــوی  خــراســان 
معاون  عــنــوان  بــه  را  زاده  عــبــاس 
شرکت  ایـــن  تحقیقات  و  انــســانــی  مــنــابــع 

منصوب کرد.
به  اشــاره  با  علوی  ابراهیم  سید  حکم  در 
در  منابع  و  انسانی  ارزشمند  سرمایه های 
اختیار ، بر  برنامه ریزی مناسب برای تحقق  
اهداف هشت گانه زیر تاکید شده است.

با  وجوانگرایی  سازمانی  پویایی  1-ایجاد 
رعایت شایسته ساالری

2-طراحی وپیاده سازی نظام ارتقاءسالمت 
جسم وروان همكاران

3-طراحی وپیاده سازی نظام جانشین پروری 
استعدادها،توانمندیهای  شناخت  مبنای  بر 

رعایت  با  همكاران  شخصی  وعالیق  بالقوه 
اهداف  راستای  در  گزینی  شایسته  اصل 

شركت
ــازی نــظــام كــارآمــد  ــی وپـــیـــاده ســ ــراحـ 4-طـ

تشویق وایجاد انگیزه در همكاران
5-طراحی وپیاده سازی بسته های رفاهی 

با توجه ضوابط وظرفیت های قانونی
ومهارت  كاربردی  های  آمــوزش  اجــرای   -6
ارتقاءتوانمندی تخصصی  راستای  در  محور 

همكاران
7-روزآمــــــــــــدن ســـامـــانـــه هـــــای شــركــت 

وارتقاءشرایط سخت افزاری
در  كاربردی  وتحقیقات  پژوهش  8-انجام 

راستای نیازهای شركت

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفا 
خراسان رضوی معرفی شد

فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
خراســـان رضـــوی در حکمـــی محمدســـلطانی 
را بـــه   عنـــوان" معـــاون خدمـــات مشـــتركین 

کـــرد. منصـــوب  شـــركت   " ودرآمـــد 
در حکـــم ســـید ابراهیـــم علـــوی ضمـــن تاکیـــد 
نیروهـــای  و  امكانـــات  از  بهره گیـــری  بـــر 
تحقـــق  در  متخصـــص  و  كارآمـــد  متعهـــد، 
اهـــداف نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـالمی 
بـــه  اشـــاره  بـــا  و  خدمتگـــزار  دولـــت  و 
ـــع در  ســـرمایه های ارزشـــمند انســـانی و مناب
ـــرای تحقـــق  ـــار، برنامـــه ریـــزی مناســـب ب اختی
اهـــداف زیـــر ضـــروری اعـــالم شـــده اســـت.
1-ایجـــاد پویایـــی ســـازمانی وجـــوان گرایـــی 

بـــا رعایـــت شایســـته ســـاالری
ـــع قبـــوض  ـــت وتوزی 2-اصـــالح ســـاختار قرائ
شـــهر  در  كاغـــذی  قبـــوض  كامـــل  وحـــذف 

وروســـتا
ودریافـــت  تصویـــب  جهـــت  3-پیگیـــری 
تبصـــره هـــا ومـــواد قانونـــی جهـــت ارتقـــای 

وفاضـــالب  آب  خدمـــات 
4-پیگیـــری جهـــت نزدیـــك كـــردن تعرفـــه 

هـــای مصـــوب بـــا قیمـــت تمـــام شـــده 
ــامانه  5-روزآمـــد و كارآمـــد نگهداشـــتن سـ
هـــای مشـــتركین در راســـتای ارتقـــاء خدمـــات 
غیـــر حضـــوری بـــه مشـــتركین ومتقاضیـــان

 معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا خراسان رضوی 
منصوب شد



ماهنامه اطالع رسانی داخلی 

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی شمــــاره 155،اردیبهشت ماه 1399

6

بارندگـــی ووقـــوع دومیـــن ســـیالب طـــی ســـال جـــاری 
در خراســـان رضـــوی منجـــر بـــه اخـــالل درآبرســـانی 
بـــه تعـــدادی ازشـــهرها و روســـتاهای تحـــت پوشـــش 
آبفـــا اســـتان شـــد.مدیر دفتـــر بحـــران شـــرکت آب 
و فاضـــالب خراســـان رضـــوی بـــا بیـــان اینکـــه میـــزان 
بـــرآورد خســـارت ســـیل جمعـــه  5 اردیبهشـــت در 
اســـتان در حـــال بررســـی اســـت اظهـــار داشـــت: 
درشهرســـتان قوچـــان بـــرای پیشـــگیری از ورود 
ــام ورودی  ــیرآب خـ ــه ، شـ ــه خانـ ــه تصفیـ ــیالب بـ سـ
بـــه ایـــن واحـــد بســـته و تامیـــن آب از ســـد تبـــارک 
قطـــع شـــد.رضا یاقوتـــی نیـــا از قطـــع خـــط انتقـــال 
ــت  ــانی والیـ ــع آبرسـ ــام رود مجتمـ ــای جـ ــاه هـ آب چـ
در تربـــت جـــام وکاهـــش دبـــی ورودی بـــه مخـــزن 
دو هزاروالیـــت بـــه 24لیتربرثانیـــه در ایـــن شـــهر 
شـــیرآالت  محوطـــه وحوضچـــه  گفـــت:  و  خبـــرداد 
ـــی مجتمـــع آبرســـانی  خروجـــی مخـــزن هزارمترمکعب
آب  دچـــار  هـــم  جـــام  تربـــت  شهرســـتان  امامـــت 

ــانی  ــع آبرسـ ــای مجتمـ ــاه هـ ــرق اکثرچـ ــی و بـ گرفتگـ
والیـــت قطـــع شـــد  کـــه موضـــوع ازطریـــق اتفاقـــات 
ـــرق تربـــت جـــام  ـــاد و مدیریـــت ب ـــرق بخـــش نصرآب ب
در حـــال پیگیـــری اســـت . یـــا قوتـــی نیـــا  مـــورد 
دیگـــر خســـارت را بـــروز اتفـــاق در خـــط انتقـــال آب 
روســـتای ســـنجدک شـــهر ریـــوش درشهرســـتان 
کاشـــمراعالم کـــرد کـــه روســـتائیان بـــا تانکـــر ســـیار 
چنـــد  آب  وی  گفتـــه  .بـــه  شـــوند  مـــی  آبرســـانی 
روســـتا از مجتمـــع دشـــتاب شهرســـتان باخـــرز نیـــز 
ــار قـــوی بـــرق  بـــه علـــت از کار افتـــادن پســـت فشـ
132 کیلـــو ولـــت قطـــع کـــه  بـــا تـــالش پرســـنل بـــرق، 

ــار قـــوی تعمیـــر و بـــرق دار شـــد. پســـت فشـ
الزم بـــه ذکـــر اســـت در اولیـــن ســـیل ســـال جـــاری 
کـــه اواخـــر فروردیـــن رخ داد تاسیســـات زیربنایـــی 
و شـــهری   نقطـــه روســـتایی  و فاضـــالب 197  آب 
در20 شهرســـتان خراســـان رضـــوی 140میلیـــارد 

و369میلیـــون ریـــال خســـارت دیـــد.

معـــاون بهـــره بـــرداری وتوســـعه فاضـــالب آبفـــا خراســـان رضـــوی  گفـــت: 
100درصـــد فاضـــالب تولیـــد شـــده درســـال گذشـــته تصفیـــه شـــده 
و  21میلیـــون  قبـــل   ســـال  در  افـــزود:  ســـهرابی  اســـت.محمد 
ـــع  ـــد ، جم 340هزارمترمکعـــب در هفـــت شـــهر دارای انشـــعاب فاضـــالب تولی
آوری و در هفـــت تصفیـــه خانـــه بـــه ظرفیـــت حـــدود 58هـــزار مترمکعـــب تصفیه 
ــان  ــهری در خراسـ ــالب شـ ــات فاضـ ــت پوشـــش تاسیسـ ــت تحـ ــد.وی جمعیـ شـ
رضـــوی بـــه شـــهر مشـــهد را  566هـــزارو265 نفـــر معـــادل 31 درصـــد كل 

ــالب  ــتركین فاضـ ــداد مشـ ــت: تعـ ــار داشـ ــرد و اظهـ ــالم کـ ــتان اعـ ــت اسـ جمعیـ
خانگـــی 189هـــزارو748 فقـــره وغیـــر خانگـــی  16هـــزارو111 فقـــره اســـت.به 
گفتـــه ســـهرابی در ســـال گذشـــته بـــا اجرای32هـــزارو239 متـــر شـــبكه فاضالب 
توســـعه طـــول كل شـــبكه فاضـــالب اســـتان بـــه یـــک میلیـــون و 480هـــزارو862 
بـــه  کـــرد: در ســـال 98 همچنیـــن نســـبت  متـــر رســـید.وی خاطـــر نشـــان 
شستشـــوی 995 کیلومترشـــبكه فاضـــالب و ســـم پاشـــی 37هـــزارو562 

منهول فاضالب با هدف مبارزه با حشرات و جوندگان اقدام شد. 

جمع آوری و تصفیه 21 میلیون مترمکعب فاضالب در 7 شهر خراسان رضوی

معـــاون منابـــع انســـانی و تحقیقـــات شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان 
ــام فرآینـــد خودارزیابـــی عملکـــرد ســـال  خراســـان رضـــوی از اتمـ
98 جشـــنواره شـــهید رجائـــی شـــرکت در قالـــب ســـامانه ارزیابـــی 
تســـما وزارت نیـــرو خبـــر داد. بـــه گفتـــه محمـــد عبـــاس زاده در ایـــن فرآینـــد 
ــی  ــای ارزیابـ ــاخص هـ ــه شـ ــد کلیـ ــول انجامیـ ــه طـ ــاه بـ ــه دو مـ ــدود بـ ــه حـ کـ
عملکـــرد در قالـــب شـــش برنامـــه اصـــالح نظـــام اداری کشـــور مـــورد بررســـی 

و خودارزیابـــی قـــرار گرفـــت و در هـــر مـــورد مســـتندات الزم در ســـامانه 
بارگـــزاری شـــد. وی خاطـــر نشـــان کـــرد: پـــس از ایـــن مرحلـــه مســـتندات در 
آبفـــای کشـــور مـــورد ارزیابـــی قـــرار خواهـــد گرفـــت.وی بـــا اشـــاره بـــه تـــالش 
و پیگیـــری پرســـنل دفتـــر توســـعه مدیریـــت و تحقیقـــات و همـــکاری کلیـــه 
کارکنـــان شـــرکت ، ابـــراز امیـــداواری کـــرد : در ایـــن ارزیابـــی نیـــز هماننـــد 

سال های قبل شاهد رشد و موفقیت شرکت باشیم.

 پایان فرآیند خودارزیابی عملکرد 
 سال 98 جشنواره شهید رجائی 

در آبفا خراسان رضوی

دومین سیالب سال جاری در خراسان رضوی  باعث 
قطع آب چند شهر و روستا شد



ماهنامه اطالع رسانی داخلی 

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی شمــــاره 155،اردیبهشت ماه 1399

7

و  آب  شـــرکت  مشـــترکین  خدمـــات  دفتـــر  مدیـــر 
فاضـــالب خراســـان رضـــوی عملکـــرد ســـال 98 ایـــن 

دفتر را اعالم کرد.                             
فـــروش  بخـــش  در  گفـــت:  قریشـــی  محمدجـــواد  ســـید 
انشـــعابات آب بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مقـــرر بـــود در ســـال گذشـــته  
16هـــزارو314 فقـــره انشـــعاب آب جدیـــد واگـــذار شـــود ولـــی 
و 21هـــزارو52  تعـــداد  براســـاس  فقـــره  19هـــزارو 294 
فقـــره براســـاس آحـــاد بـــه فـــروش رفـــت کـــه برهمیـــن اســـاس 

ــت. ــق یافـ ــدف تحقـ ــد هـ 129درصـ
وی افـــزود: دربخـــش فـــروش انشـــعابات فاضـــالب نیـــز بـــا 
 ، بـــود در طـــول ســـال 98  بـــه اینکـــه مقررگردیـــده  توجـــه 

 ، شـــود  واگـــذار  جدیـــد  فاضـــالب  انشـــعاب  فقـــره   8757
8هـــزارو945 فقـــره براســـاس تعـــداد و 10هـــزارو469 فقـــره 
ـــه فـــروش رفتـــه کـــه در نتیجـــه 119درصـــد   براســـاس آحـــاد ب

ــد. ــق شـ ــر محقـ ــورد نظـ هـــدف مـ
وی عملکـــرد انشـــعابات غیرمتعـــارف آب در ســـال گذشـــته 106 
ـــغ  ـــه وصـــول شـــد و درآمـــدی بال فقـــره اعـــالم کـــرد کـــه  منجـــر ب
ـــای بودجـــه  ـــه برمبن ـــی داشـــت ک ـــال در پ ـــارد ری ـــر 28.8 میلی ب
ســـال حـــدود 663درصـــد از لحـــاظ تعـــداد و291درصـــداز 

لحـــاظ ریالـــی تحقـــق هـــدف را در پـــی داشـــت.
تکلیـــف  وتعییـــن  شناســـایی  دربحـــث  قریشـــی  گفتـــه  بـــه 
آنهـــا  مجـــاز  بـــه  تبدیـــل  امـــکان  نیـــز  و  آب  هـــای  غیرمجـــاز 

مقررشـــده بـــود درســـال قبـــل، هـــزارو500 فقـــره در ســـطح 
اســـتان تعییـــن تکلیـــف شـــود کـــه ایـــن مهـــم در پایـــان ســـال بـــه 
ـــره اقـــدام شـــده ودر دســـت اقـــدام رســـید  2هـــزارو870 فق
و در نهایـــت 2هـــزارو695 فقـــره عمـــاًل تبدیـــل بـــه مجـــاز  شـــد و 

ــت. ــته اسـ ــود داشـ ــدف وجـ ــق هـ ــد تحقـ 180درصـ
قریشـــی بـــا بیـــان اینکـــه دربخـــش درآمدهـــای ســـرمایه ای 
ناشـــی از هرگونـــه تفـــاوت شـــامل واحدشـــماری ، ظرفیـــت 
)تصحیـــح  و....  کاربـــری  تغییـــر  و  درآن  وبازنگـــری  ســـنجی 
قـــراردادی هـــا( در پایـــان ســـال گذشـــته ، 118 میلیـــارد ریـــال 
درآمـــد اخـــذ شـــده اســـت  ادامـــه داد: مجمـــوع مبلـــغ درآمـــدی 
ــه  ــال بـــوده اســـت کـ ــارد ریـ ــرمایه ای 592 میلیـ در بخـــش سـ

از ایـــن میـــزان وصولـــی نقـــدی در ســـال گذشـــته بالـــغ بـــر 
515 میلیـــارد ریـــال اعـــم از واگـــذاری هـــای جدیـــد و تصحیـــح 
و  فاضـــالب  و  آب  انشـــعابات  بـــه  مربـــوط  هـــای  قـــراردادی 
ـــی اقســـاط در هـــر دو بخـــش آب و فاضـــالب و نیـــز ســـایر  وصول

ــی باشـــد. ــات پـــس از فـــروش مـ خدمـ
وی افـــزود: ضمنـــا از کل ایـــن مبلـــغ حـــدود 189 میلیـــارد 
ریـــال  مرتبـــط بـــه اخـــذ مـــاده 11 قانـــون تشـــکیل شـــرکت هـــای 
آب و فاضـــالب مـــی باشـــد کـــه فرآینـــد تصویـــب آن در پانصـــد 
ــخ  ــرکت در تاریـ ــره شـ ــت مدیـ ــه هیئـ ــن جلسـ ــل و پنجمیـ و چهـ
ــز از  14اســـفند 97 شـــکل گرفـــت و  فرآینـــد اجرایـــی آن نیـ

ابتـــدای ســـال 98 آغـــاز شـــد.

بـــه گفتـــه فرمانـــدار فریمـــان اجـــرای پـــروژه هـــای 
آبرســـانی بـــه مناطـــق روســـتایی باعـــث مهاجـــرت 

ـــن شهرســـتان شـــده اســـت. ـــه ای معکـــوس ب
عباســـعلی صفایـــی از آب بـــه عنـــوان زیـــر ســـاخت 
تولیـــد در مناطـــق روســـتایی نـــام بـــرد و افـــزود: 
منجـــر  پایـــدار  آب  از  روســـتاها  برخـــورداری 
نشـــان  خاطـــر  شـــد.وی  خواهـــد  توســـعه  بـــه 
ــتاها کاهـــش  ــه روسـ ــرد: مهاجـــرت معکـــوس بـ کـ
ـــژه  ـــه وی معضـــالت حاشـــیه نشـــینی در شـــهر هـــا ب

کالن شـــهر مشـــهد را در پـــی  دارد.
وی بـــا اشـــاره بـــه 148 روســـتا بـــا جمعیت40هـــزار 
چنـــد  پـــی  در  داشـــت:  اظهـــار  جمعیـــت  نفـــر 
ســـال خشکســـالی و کمبـــود منابـــع آبـــی و برخـــی 
از  شهرســـتان  10روســـتای  دیگـــر  مشـــکالت 
ــا  ــم بـ ــتا هـ ــده اســـت و 17روسـ ــی شـ ــکنه خالـ سـ

تانکـــر آبرســـانی مـــی شـــوند.

مصـــرف آب در روســـتاهای اســـتان خراســـان رضـــوی بـــه دنبـــال 
شـــیوع بیمـــاری ویروســـی همه گیـــر کرونـــا 15 درصـــد افزایـــش 

یافـــت.
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان  رضـــوی ایـــن افزایـــش 
هـــای  توصیـــه  بـــه  نســـبت  دلیـــل حساســـیت مشـــترکان  بـــه  را 
ـــا دانســـت وگفـــت: آبرســـانی  ـــا ویـــروس کرون ـــه ب بهداشـــتی و مقابل
بـــه روســـتاها برابـــر ســـنوات قبـــل انجـــام مـــی گیـــرد بـــا ایـــن تفـــاوت 
کـــه از ظرفیـــت و تـــوان شـــهری و روســـتایی در آبرســـانی توامـــان 

اســـتفاده مـــی شـــود.
ســـید ابراهیـــم علـــوی  پیـــش بینـــی کـــرد نســـبت بـــه ســـال قبـــل 

وضعیـــت بهتـــری بـــه لحـــاظ آبرســـانی در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان 
تامیـــن آب شـــرب  منابـــع  باشـــیم. وی  خراســـان رضـــوی داشـــته 
بســـیاری از روســـتاهای اســـتان خراســـان رضـــوی را چشـــمه ، قنـــات 
و چـــاه هـــای کـــم عمـــق اعـــالم کـــرد و خاطـــر نشـــان کـــرد:  بارندگی هـــای 
اخیـــر تاثیـــر خوبـــی بـــر ایـــن منابـــع داشـــته اســـت و در صـــورت 
ــا مشـــکل کمتـــری  ــتایی بـ مدیریـــت مصـــرف توســـط مشـــترکان روسـ
روبـــه رو خواهیـــم شـــد. علـــوی یکـــی از دالیـــل کمبـــود آب در روســـتاها  
را اســـتفاده از آب شـــرب بـــرای آبیـــاری بـــاغ و باغچـــه داخـــل منـــازل 
ـــا خراســـان رضـــوی دو هـــزار و  ـــار داشـــت: آبف ـــر کـــرد و اظه و دام ذک

ــود دارد. ــات خـ ــر پوشـــش خدمـ ــتای را زیـ 400 روسـ

عملکرد سال 98 دفتر خدمات مشترکین

فرماندار فریمان: اجرای پروژه های آبرسانی باعث مهاجرت 
معکوس به روستاهای فریمان شده است

مصرف آب روستایی در خراسان رضوی 15درصد افزایش یافت
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شـــبکه WAN شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان 
ــای مخابراتـــی  ــاخت هـ ــوی از زیرسـ ــان رضـ خراسـ
نـــت  مبیـــن  شـــرکت   VPNL3 زیرســـاخت  بـــه 

انتقال یافت.
دولـــت  توســـعه  و  اطالعـــات  فنـــاوری  دفتـــر  مدیـــر 
اســـتان خراســـان  و فاضـــالب  الکترونیـــک شـــرکت آب 
هـــدف  بـــا  افـــزود:  مطلـــب  ایـــن  بیـــان  ضمـــن  رضـــوی 
کاهـــش هزینـــه هـــای ســـازمانی بـــا توجـــه بـــه 7 برابـــر 
ـــرات  ـــای شـــرکت مخاب شـــدن تعرفـــه هـــای زیرســـاخت دیت
در حـــوزه خدمـــات زیرســـاختی WAN اســـتان، بـــا وجـــود 
پیگیریهـــای فـــراوان بـــرای تعامـــل و کاهـــش هزینـــه فـــوق 

متاســـفانه بـــا شـــرکت مخابـــرات بـــه توافـــق قابـــل قبولـــی 
دســـت نیافتیـــم.

ـــی اعـــالم آمادگـــی شـــرکت  ـــی در پ ـــز کیخای ـــه کامبی ـــه گفت ب
مبیـــن نـــت بـــرای ایجـــاد زیرســـاخت مذکـــور بـــا هزینـــه 
ــه  ــا بـ ــبکه WAN آبفـ ــاخت ، شـ ــوم زیرسـ ــک سـ ــدود یـ حـ
ــال یافـــت.  ــن نـــت انتقـ ــرکت مبیـ ــای شـ ــاخت هـ زیرسـ

ـــی ســـالیانه حـــدود شـــش  ـــن جابجای ـــا ای وی اضافـــه کـــرد: ب
میلیـــارد و پانصـــد میلیـــون ریـــال صرفـــه جویـــی در هزینـــه 

زیرســـاختی فنـــاوری اطالعـــات انجـــام خواهـــد شـــد.
 وی تاکیـــد کـــرد: ایـــن پـــروژه  طـــی 4 مـــاه و درپایـــان 
ـــه صـــورت کامـــل اجـــرا شـــده اســـت. فروردیـــن مـــاه 99  ب

 مهاجرت شبکه WAN آبفا خراسان رضوی
 به زیرساخت های "مبین نت"

فرمانـــده پایـــگاه مقاومـــت بســـیج آبفـــا خراســـان رضـــوی ازتوزیـــع 
آبـــدار  وزحمتكـــش  همـــكاران  بیـــن  غذایـــی  مـــواد  بســـته   100
شهرســـتان هـــای محـــروم صالـــح آبـــاد، تایبـــادو خـــواف خبـــرداد.
حمیدرضـــا قائمـــی افـــزود: ایـــن مهـــم باعنایـــت بـــه تاكیـــدات مقـــام 
ــه  ــر جامعـ ــیب پذیـ ــه افرادآسـ ــك بـ ــوص كمـ ــری درخصـ ــم رهبـ معظـ

درایـــام بیمـــاری كرونـــا ومصـــادف شـــدن بـــا مـــاه مبـــارك رمضـــان 
ــن  ــا در همیـ ــیج آبفـ ــت بسـ ــگاه مقاومـ ــه وی پایـ ــد.به گفتـ ــام شـ انجـ
ــتا اقـــدام بـــه جمـــع آوری كمـــک هـــای مومنانـــه همـــكاران بـــه  راسـ
مبلـــغ 133میلیـــون و 450هـــزار ریـــال کـــرد كـــه صـــرف تهیـــه ارزاق 

عمومـــی )برنج،روغن،رب،ماكارانـــی( شـــد.

 توزیع کمک های مومنانه همکاران آبفا خراسان رضوی  
بین آبداران سه شهرستان
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 تربت حیدریه   

ـــارد  ـــار  84.8 میلی ـــا اعتب ـــش آب ب ـــروژه بخ ـــرای 4 پ اج
ـــد ـــروع ش ـــه  ش ـــت حیدری ـــال در ترب ری

ــس  ــدار رئیـ ــه در دیـ ــت حیدریـ ــای تربـ ــرکت آبفـ ــل شـ مدیرعامـ
شـــورای اســـالمی ایـــن شـــهر از تامیـــن اعتبـــار اجـــرای چهـــار 

پـــروژه  حـــوزه آب در ایـــن شهرســـتان خبـــرداد.
صـــادق یوســـفی ایـــن پـــروژه هـــا را  اصـــالح شـــبکه آب شـــرب 
شـــهر تربـــت حیدریـــه – حفـــر و تجهیـــز چـــاه اســـفیوخ –  حفـــر چـــاه 
ــار  ــانی و اعتبـ ــال 600 آبرسـ ــط انتقـ ــالح خـ ــاد و اصـ ــای جعفرآبـ هـ
تخصیصـــی را حـــدود 84.8 میلیـــارد ریـــال اعـــالم کـــرد و افـــزود: 
عملیـــات اجرایـــی تعـــدادی از پـــروژه هـــا شـــروع شـــده اســـت 
ــر  ــر7 کیلومتـ ــغ بـ ــن بالـ ــته همچنیـ ــال گذشـ ــه وی در سـ ــه گفتـ .بـ
از شـــبکه هـــای آبرســـانی و 650 فقـــره انشـــعاب آب از محـــل 
شد.یوســـفی  نوســـازی  و  اصـــالح  شـــرکت  جـــاری  درآمدهـــای 
بـــا اشـــاره بـــه مســـاعدت و همـــکاری شـــورای اســـالمی بـــرای 
ـــت  ـــی بودجـــه  در توســـعه و تقوی اســـتفاده از تبصـــره هـــای قانون
زیرســـاخت هـــای آب خواســـتار همـــکاری شـــورای شـــهر بـــرای 
ــکالت  ــع  مشـ ــور رفـ ــه منظـ ــد پایداربـ ــا از درآمـ ــورداری آبفـ برخـ
بـــا ســـرمایه  یادآورشـــد:  در ســـال گذشـــته  مـــردم شـــد.وی 
گـــذاری بخـــش خصوصـــی  5 کیلومتـــر شـــبکه فاضـــالب اجـــرا 
و 800 فقـــره انشـــعاب هـــم در شـــهر تربـــت حیدریـــه نصـــب 
ــای  ــای آبفـ ــرکت هـ ــازی شـ ــه سـ ــک پارچـ ــه یـ ــه بـ ــد.وی  باتوجـ شـ
شـــهری و روســـتایی گفـــت : اولویـــت ســـال 99 شـــرکت تبصـــره 
دو تربـــت حیدریـــه تامیـــن و اصـــالح شـــبکه هـــای فرســـوده آب 
شـــهری و روســـتایی اســـت .وی در ادامـــه از مســـاعدت هـــای 
رئیـــس و اعضـــای  شـــورای اســـالمی و شـــهردار تربـــت حیدریـــه 
در خصـــوص صـــدور مجـــوز حفـــاری مســـیر اجـــرای پـــروژه هـــای 
اصـــالح و توســـعه آب و شـــبکه هـــای فاضـــالب و نیـــز جداســـازی 
شـــبکه آب فضـــا ســـبز از شـــرب تقدیـــر کرد.رئیـــس شـــورای 
، آمادگـــی  انجـــام شـــده  شـــهرهم ضمـــن تشـــکر از اقدامـــات 
ایـــن شـــورا بـــرای همـــکاری بـــا آبفـــا در زمینـــه هـــای مـــورد نظـــر 
اعـــالم کـــرد .مهـــدی وقفـــی خواســـتار تســـریع درتکمیـــل پـــروژه  
ـــه صـــدور مجـــوز  فاضـــالب  شـــهر تربـــت حیدریـــه شـــد و نســـبت ب

ــاعد داد. ــول مسـ ــد قـ ــای جدیـ ــروژه هـ ــاری پـ حفـ

بازدیـــد معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه فاضـــالب از 
تصفیـــه خانـــه تربـــت حیدریـــه :

600انشـــعاب فاضـــالب توســـط بخـــش خصوصـــی در 
ــه نصـــب شـــد تربـــت حیدریـ

ـــه  ـــت حیدری ـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تبصـــره دو ترب ـــر عام مدی
اعـــالم کـــرد: 600 انشـــعاب فاضـــالب ســـال گذشـــته توســـط بخـــش 
خصوصـــی درایـــن شـــهر نصـــب شـــد.صادق یوســـفی در جریـــان 
ـــرداری و توســـعه شـــرکت آب و فاضـــالب  ـــره ب ـــاون به ـــد مع بازدی
خراســـان رضـــوی از تصفیـــه خانـــه و شـــبکه در دســـت اجـــرا 
ــع آوری  ــبکه جمـ ــر شـ ــزود:5/5 کیلومتـ ــهر افـ ــن شـ ــالب ایـ فاضـ
ـــا ســـرمایه گـــذاری بخـــش خصـــوص در ایـــن شـــهر  فاضـــالب هـــم ب
اجـــرا شـــده اســـت.به گفتـــه وی در مـــدت یـــاد شـــده هـــزارو 575 
ـــه نصـــب  ـــت حیدری انشـــعاب هـــم توســـط شـــرکت تبصـــره دو ترب
شـــد کـــه در مجمـــوع تعـــداد انشـــعابات نصـــب شـــده فاضـــالب 
ــزود:  ــید .وی افـ ــره رسـ ــزارو 175 فقـ ــه دو هـ ــل بـ ــال قبـ در سـ
ــع آوری  ــبکه جمـ ــعاب درشـ ــره انشـ ــر 29 هزارفقـ ــال حاضـ در حـ
فاضـــالب شـــهر تربـــت حیدریـــه نصـــب شـــده اســـت . یوســـفی 
اعـــالم کـــرد: در نیمـــه نخســـت امســـال نیـــز  10 کیلومتـــر خـــط 
انتقـــال اجـــرا مـــی شـــود.وی بـــا اشـــاره بـــه پـــروژه تغلیـــظ  و فرآینـــد 
ـــه و خریـــد بلوئرهـــای جدیـــد  ـــه خـــارج از تصفیـــه خان حمـــل لجـــن ب
بـــرای ایـــن واحـــد در ســـال گذشـــته خواســـتار تســـریع درنصـــب 
و راه انـــدازی تاسیســـات پـــروژه تغلیـــظ شـــد.مدیرعامل شـــرکت 
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 

تصمیـــم گیـــری و تعییـــن تکلیـــف ایـــن واحـــد شـــد.

اتفـــاق شـــبکه آب  عبـــوری از زیـــر تیـــر بـــرق  در تربـــت 
حیدریـــه رفـــع  شـــد

 اتفـــاق لولـــه اصلـــی  350 آزبســـت شـــبکه شـــهر تربـــت حیدریـــه 
واقـــع در زیـــر تیـــر بـــرق بـــا همـــت نیروهـــای اتفاقـــات رفـــع 
شـــد.معاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه گفـــت: 
بـــه دلیـــل اهمیـــت موضـــوع و احتمـــال واژگونـــی تیـــر بـــرق ضمـــن 

هماهنگـــی هـــای الزم بـــا  اداره  بـــرق بـــرای اعـــزام جرثقیـــل، 
اکیـــپ اتفاقـــات شـــرکت بـــا اعـــزام بـــه محـــل ، عملیـــات رفـــع 
اتفـــاق را آغـــاز کردنـــد. محمـــود اســـماعیلی افـــزود : ایـــن اتفـــاق 
بـــا همـــکاری اداره بـــرق و مهـــار تیـــر توســـط جرثقیـــل و هوشـــیاری 
نیروهـــای زحمتکـــش اتفاقـــات  ،  بـــدون هیـــچ خســـارت بـــه شـــبکه 
هـــای بـــرق ، گاز و مخابـــرات  در کمتریـــن زمـــان ممکـــن و بـــدون 

قطعـــی آب  مرمـــت شـــد.

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

مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه در جلســـه کارگـــروه 
تســـهیل و رفـــع موانـــع تولیـــد شهرســـتان حضـــور یافـــت.در 
ــاون  برنامـــه ریـــزی فرمانـــداری  ــا حضـــور معـ ــه  بـ ــه کـ ایـــن جلسـ
مشـــکالت  شـــد  برگـــزار  مســـئولین  از  جمعـــی  و  بخشـــدار  و 
واحدهـــای تولیـــدی مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت و بـــرای کمـــک 
ــفی  ــادق یوسـ ــد. صـ ــکاری داده شـ ــاعد همـ ــول مسـ ــد قـ ــه تولیـ بـ
مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه در ایـــن جلســـه ضمـــن 
بیـــان مشـــکالت تامیـــن آب و کمبـــود منابـــع تامیـــن ، آمادگـــی آبفـــا 
را بـــرای رفـــع مشـــکالت واحدهـــای تولیـــدی در حـــد تـــوان اعـــالم 

کـــرد.

ـــع  ـــه رف ـــک ب ـــرای کم ـــه ب ـــت حیدری ـــدار ترب ـــول فرمان ق
چالـــش هـــای حـــوزه آب روســـتایی شهرســـتان

 

مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه  بـــه همـــراه فرمانـــدار 
و بخشـــدار مرکـــزی در بازدیـــد  از روســـتاهای حومـــه تربـــت 
حیدریـــه ) شـــیخ ابوالقاســـم – خـــورق – قـــوزان و کاج درخـــت( 
مشـــکالت و نیازهـــای آبـــی روســـتاها  بـــرای گـــذر از بحـــران 99 
را بررســـی کردنـــد. مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه 
ـــه اینکـــه برنامـــه ریـــزی  در جریـــان ایـــن بازدیـــد گفـــت : باتوجـــه ب
ـــی ســـال 99 در دســـت اقـــدام اســـت مشـــکالت  ـــارات عمران اعتب
و کمبودهـــای موجـــود در روســـتاها مالحظـــه شـــده اســـت.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 
شهرســـتان هـــم در زمینـــه کمـــک بـــه رفـــع چالـــش هـــای حـــوزه آب 
داد. مســـاعد  قـــول  روســـتاها   شـــرب 

کنتـــرل کیفیـــت و آزمایشـــگاه هـــای آب بـــه یکدیگـــر 
وابســـته انـــد

مســـئولین  بـــا  حیدریـــه  تربـــت  آبفـــای  شـــرکت  مدیرعامـــل 
آزمایشـــگاه و کنتـــرل کیفیـــت ســـتاد و شـــرکت دیـــدار کـــرد.  
در ایـــن دیـــدار کـــه بـــه منظـــور آشـــنایی بیشـــتر کارشناســـان 
ــال  ــا و اهـــداف سـ ــه هـ ــا برنامـ ــه بـ ــای تربـــت حیدریـ شـــرکت آبفـ
ــد  ــزار گردیـ ــت  برگـ ــرل کیفیـ ــا و کنتـ ــگاه هـ ــوزه  آزمایشـ 99  حـ
مدیرعامـــل تربـــت حیدریـــه بـــه بیـــان فعالیتهـــا و اقدامـــات انجـــام 
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ــگاه مرکـــزی  ــاختمان و تجهیـــزات آزمایشـ ــا سـ ــه بـ شـــده در رابطـ
ایـــن شـــرکت پرداخـــت وازموفقیـــت ایـــن واحـــد آزمایشـــگاهی 
خبـــرداد.  قبـــل  در ســـال  ایـــزو 17025  گواهینامـــه  دراخـــذ 
ــز گام  ــت نیـ ــرل کیفیـ ــتای کنتـ ــزود: در راسـ ــفی افـ ــادق یوسـ صـ
هـــای موثـــری برداشـــته شـــده اســـت و همچنیـــن نیـــاز بـــه بهســـازی 
چـــاه هـــا و تاسیســـات ضـــروری اســـت کـــه در ســـالجاری ایـــن مهـــم 
آزمایشـــگاه  رئیـــس  اکبـــری  شد.هوشـــیار  خواهـــد  عملیاتـــی 
هـــای آبفـــا اســـتان گفـــت: کنتـــرل کیفیـــت و آزمایشـــگاه بـــه هـــم 
وابســـته بـــوده و در ایـــن راســـتا مـــی بایســـت تمامـــی نیروهـــا 
ـــا اســـتفاده از امکانـــات موجـــود   وظایـــف خـــود را بـــه نحـــو احســـن ب

ــد . ــود نیایـ ــی در کار  بوجـ ــا خللـ ــد تـ ــام دهنـ انجـ

نیشابور   

برگـــزاری اولیـــن جلســـه ارتقـــاء بهـــره بـــرداری در حـــوزه 
آب نیشـــابور

دو  تبصـــره  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت   بـــرداری  بهـــره  معـــاون 
نیشـــابور از برگـــزاری اولیـــن جلســـه ارتقـــاء بهـــره بـــرداری در 
حـــوزه آب ایـــن شـــهر خبـــر داد.جعفـــر تمیـــز گفـــت : بـــا توجـــه بـــه 
یکپارچگـــی شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی 
بـــرای برنامـــه ریـــزی و تامیـــن  لـــزوم هماهنگـــی هـــای الزم  و 
ـــی شـــهر  ـــوب در تابســـتان جـــاری و  وضعیـــت بحران آبرســـانی مطل
نیشـــابور وبرخـــی از روســـتاهای شهرســـتان اولیـــن جلســـه کمیتـــه 
ارتقـــاء برگـــزار شـــد.به گفتـــه وی ضمـــن تشـــکیل کارگـــروه هایـــی 
ـــود  ـــن  راهکارهـــای بهب ـــه تعیی ـــی نســـبت ب ـــاط بحران شناســـایی نق
ــی الزم  ــش بینـ ــری و پیـ ــرات  وپیگیـ ــانی و تعمیـ ــت آبرسـ وضعیـ

جهـــت خریـــد تجهیـــزات اقـــدام شـــد.

ــابور در  ــده نیشـ ــه دیـ ــتا حادثـ ــه 35 روسـ ــانی بـ آبرسـ
ــاه ــن مـ ــیالب فروردیـ سـ

 مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تبصـــره دو نیشـــابور  از 
بـــه 35 روســـتای حادثـــه دیـــده در ســـیالب  خدمـــات رســـانی 
فروردیـــن مـــاه خبـــر داد.بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آب 
و فاضـــالب تبصـــره دو نیشـــابور بـــا عنایـــت بـــه بـــارش هـــای اخیـــر و 
بـــروز ســـیالب در مناطـــق و بخـــش هـــای ســـر والیـــت ، میـــان جلگـــه 

و مرکـــزی شهرســـتان نیشـــابور  تاسیســـات وخطـــوط آبرســـانی 
35 روســـتا دچـــار  آســـیب شـــد.با تـــالش اکیـــپ هـــای تعمیـــرات 
ــات  ــه خدمـ ــه ارائـ ــبت بـ ــیالب نسـ ــاعات پـــس از سـ ــن سـ در اولیـ
و تســـریع در برقـــراری آبرســـانی 31 روســـتا در کمتـــر از48 
ســـاعت اقـــدام شـــد.تنها در مجتمـــع آبرســـانی بـــزق کـــه تامیـــن 
کننـــده آب 4 روســـتای عطاعیـــه ، بـــزق، آســـایش و شـــور رود مـــی 
باشـــد بـــه دلیـــل اســـتمرار ســـیالب و آســـیب زیـــاد  تاسیســـات ، 
آبرســـانی بـــا تانکـــر انجـــام  مـــی شـــود کـــه اقدامـــات اصالحـــی در 

ــرار دارد. ــتور کار قـ دسـ

ــاد از مدیـــر عامـــل  درخواســـت امـــام جمعـــه عشـــق آبـ
آبفـــا نیشـــابور

مدیـــر عامـــل شـــرکت آبفـــا نیشـــابور بـــا امـــام جمعـــه شـــهر عشـــق 
از  جمعـــی  کـــه  دیـــدار  ایـــن  کـــرد.در  گفتگـــو  و  دیـــدار  آبـــاد 
همـــکاران حضـــور داشـــتند علـــی اخویـــان  بـــه ارائـــه گـــزارش 
اجمالـــی از وضعیـــت آب شـــرب در روســـتاه هـــا و شـــهرهاپرداخت  
ــر  ــاد زیـ ــئولین و ایجـ ــاری مسـ ــا کمـــک و یـ و گفـــت: امیدواریـــم بـ
ــتان   ــز شهرسـ ــطح مرکـ ــه در سـ ــی کـ ــم خدماتـ ــا بتوانیـ ــاخت هـ سـ
ارائـــه مـــی کنیـــم  در مراکزبخـــش هـــا نیـــز ارئـــه شـــود.وی در 
ارتبـــاط بـــا مشـــکالت کـــم آبـــی در روســـتاها گفـــت:  طـــی برنامـــه 
زمـــان بنـــدی و اعتبـــارات موجـــود کار راشـــروع مـــی کنیـــم و در 
ــم  ــار خواهیـ ــذب اعتبـ ــر جـ ــود آب ، پیگیـ ــا کمبـ ــه بـ ــق مواجـ مناطـ
ــهر عشـــق  ــه شـ ــام جمعـ ــماعیل زاده امـ ــود . حجـــت الســـالم اسـ بـ
آبـــاد هـــم بـــه اهمیـــت  آب و  ســـقایی و اشـــاره کـــرد و گفـــت:  در 
بحـــث وصـــول قبـــوض مشـــترکان بـــی بضاعـــت برنامـــه ریـــزی 

ــا دچـــار مشـــکل نشـــوند.  شـــود تـ

رئیـــس  بـــا  آبفـــا شهرســـتان  نشســـت مدیرعامـــل 
نیشـــابور اســـالمی  شـــورای 

 

بـــه همـــراه رضـــا دوســـتی معـــاون مالـــی  مدیرعامـــل شـــرکت 
بـــرداری و  بهـــره  ، جعفـــر تمیـــز معـــاون  و پشـــتیبانی شـــرکت 
ذوالجناحـــی مدیـــر ســـابق آبفـــای روســـتایی بـــا درودی رئیـــس 
ــابور دیـــدار و تبـــادل نظـــر برگـــزار  شـــورای اســـالمی شـــهر نیشـ
شـــداخویان مدیرعامـــل شـــرکت در ابتـــدای جلســـه گزارشـــی 
از اقدامـــات و برنامـــه هـــای آتـــی شـــرکت و همچنیـــن مشـــکالت 
ـــا آبفـــای شـــهری  ـــه ادغـــام آبفـــای روســـتایی ب ـــا توجـــه ب پیـــش رو ب
ــورت  ــات صـ ــا و اقدامـ ــالش هـ ــان تـ ــا اخویـ ــی رضـ ــه کرد.علـ ارائـ
ایـــن  گفـــت:  و  کـــرد  ارزیابـــی  مثبـــت  را  گذشـــته  در  گرفتـــه 
ـــه  ـــاء و  ارائ ـــات اســـتمرار خواهـــد داشـــت و ســـعی در ارتق اقدام
خدمـــت در دورتریـــن روســـتاها بـــه عنـــوان یکـــی از اهـــداف مهـــم 
در جلوگیـــری از مهاجـــرت روســـتائیان بـــه شـــهر هـــا را داریـــم.در 
ادامـــه رئیـــس شـــورای اســـالمی شـــهر نیشـــابور گفـــت: شـــرکت 
آب و فاضـــالب در ســـال هـــای گذشـــته در راســـتای اصـــالح شـــبکه 
هـــای فرســـوده و تامیـــن اب شـــرب ســـالم و بهداشـــتی اقدامـــات 
بســـیار خوبـــی داشـــته اســـت.درودی افـــزود : بـــی تردیـــد رفـــع 
مشـــکالت شـــهروندان بـــه ویـــژه مـــردم روســـتاهای کـــم برخـــوردار  
دغدغـــه شـــورا نیـــز هســـت و تـــالش مـــا بـــر ایـــن اســـت تـــا بـــا بهـــره 
گیـــری از ظرفیـــت هـــا و پتانســـیل هـــر دو مجموعـــه و بـــا همراهـــی 
نهادهایـــی چـــون شـــورا و شـــهرداری قـــدم هـــای ارزنـــده ای در 
جهـــت تامیـــن آب شـــرب ســـالم و تامیـــن رفـــاه حـــال مـــردم شـــریف 
شـــود. برداشـــته  تابســـتان  فصـــل  در  ویـــژه   بـــه 

افزایـــش 12 درصـــدی برداشـــت و مصـــرف آب در 
ــابور نیشـ

معـــاون بهـــره بـــرداری آبفـــا نیشـــابور از افزایـــش 12 درصـــدی 
ــر  ــر داد .جعفـ ــرکت خبـ ــن شـ ــترکین در ایـ ــرف مشـ ــد و مصـ تولیـ
تمیـــز افـــزود: علـــت ایـــن افزایـــش را شـــیوع ویـــروس کرونـــا و 
دســـتورالعمل هـــای بهداشـــتی در خصـــوص ضـــد عفونـــی  دســـت 
هـــا و لـــوازم در مقایســـه بـــا اســـفند 97 و فروریـــن 98 ســـال 

قبـــل اعـــالم کـــرد. وی متذکـــر شـــد: در صـــورت اســـتمرار ایـــن 
موضـــوع بالـــغ بـــر 85 لیتـــر بـــر ثانیـــه بـــه نیـــاز آبـــی  پیـــک مصـــرف 
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــن موضـــوع ب شهرســـتان افـــزوده خواهـــد شـــد کـــه ای
کســـری 250 لیتـــر بـــر ثانیـــه ، بحـــران آب در شـــهر نیشـــابور را 
تشـــدید خواهـــد کرد.تمیزاظهـــار امیـــدواری کـــرد: بـــا تســـریع در 
ــاه هـــای فوشـــنجان و مخـــزن  اجـــرا و بهـــره بـــرداری از پـــروژه چـ
1000 متـــر مکعبـــی بخشـــی از کســـری و نیـــاز آبـــی نیشـــابور 

تامیـــن شـــود .

روز پرکار مدیر عامل آبفا نیشابور

مدیـــر عامـــل جدیـــد شـــرکت آب و فاضـــالب نیشـــابور در اولیـــن 
روز کاری خـــود بـــه گلـــزار شـــهداء رفـــت و بـــا قرائـــت فاتحـــه  بـــا 
امـــام شـــهدا و شـــهیدان تجدیـــد میثـــاق کـــرد. بازدیـــد از محـــل 
اتفاقـــات واحـــد 122 ، نشســـت بـــا معاونیـــن و روســـای ادارات 
از  بازدیـــد  و  جمعـــه  امـــام  بـــا  دیـــدار   ، روســـتایی  و  شـــهری 
پـــروژه هـــای در دســـت اقـــدام شـــرکت از جملـــه برنامـــه هـــای روز 

ــود. ــابور بـ ــا نیشـ ــان در آبفـ ــا اخویـ ــور علـــی رضـ اول حضـ

ـــدار  ـــتان دی ـــتان شهرس ـــا دادس ـــابور ب ـــای نیش ـــل آبف ـــر عام مدی
کـــرد:

ادارات نیشـــابور در اولویـــت رســـیدگی بـــه تخلفـــات 
انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب

 مدیـــر عامـــل آبفـــای نیشـــابور بـــا دادســـتان شهرســـتان دیـــدار 
و گفتگـــو کـــرد . در ایـــن نشســـت علیرضـــا اخویـــان مدیـــر عامـــل 
شـــرکت گزارشـــی از وضعیـــت  شـــرکت بـــا توجـــه بـــه ادغـــام آب 
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و فاضـــالب روســـتایی و شـــهری ارائـــه داد در ادامـــه اکبـــری 
مقـــدم دادســـتان نیشـــابور افـــزود :بـــا توجـــه بـــه ادغـــام آب 
وفاضـــالب شـــهری و روســـتایی کارهـــا مشـــکل تـــر  شـــده اســـت 
ــور تحقـــق  اهـــداف و حـــوزه آب و  ــه منظـ ــتانی بـ بنابرایـــن دادسـ
رفـــع مشـــکالت احتمالـــی بـــا تمـــام وجـــود در چارچـــوب قوانیـــن در 
کنـــار شـــما قـــرار دارد.وی در رابطـــه بـــا انشـــعابات غیـــر مجـــاز آب 
افـــزود : دادســـتانی آمـــاده همـــکاری و برخـــورد بـــا افـــرادی اســـت 
کـــه انشـــعاب غیـــر مجـــاز دارنـــد  و بـــرای اینکـــه مـــردم عدالـــت 
را احســـاس کننـــد ابتـــدا بـــا اداراتـــی کـــه احیانـــا انشـــعاب غیـــر 
مجـــاز و مصـــرف غیـــر متعـــارف دارنـــد برخـــورد مـــی شـــود.وی  
دربـــاره جـــدا ســـازی آب شـــرب از فضـــای ســـبز گفـــت : پیگیـــری 
هایـــی الزم اســـت تـــا شـــهرداری هـــا موظـــف شـــوند بـــا ایجـــاد 
تصفیـــه فاضـــالب محلـــی و از پســـاب آن بـــرای آبیـــاری فضـــای 
ـــد و مجتمـــع فـــوالد خراســـان رضـــوی و ســـایر  ســـبز اســـتفاده کنن
ــتفاده از پســـاب فاضـــالب را دارنـــد  ــه امـــکان اسـ ــا کـ مجتمـــع هـ
وارد ایـــن عرصـــه شـــوند و در مقابـــل منابـــع آبـــی در اختیـــار  آنهـــا 
بـــرای مصـــارف شـــرب واگـــذار شـــود.وی ادامـــه داد : یکـــی از 
ــر  ــترکان پـ ــی مشـ ــرف آب معرفـ ــی در مصـ ــه جویـ ــای صرفـ راه هـ
ـــان مـــی  ـــه آن ـــه دادســـتانی و تذکـــر کتبـــی ب مصـــرف طـــی لیســـتی ب
باشـــد کـــه در صـــورت نیـــاز برخـــورد قانونـــی بـــا متخلفـــان خواهـــد 
شـــد.اکبری مقـــدم گفـــت : در مقولـــه صرفـــه جویـــی در مصـــرف 
آب و انشـــعابات غیـــر مجـــاز اســـتفاده از ظرفیـــت  ائمـــه جمعـــه و 

جماعـــات  اجتنـــاب ناپذیـــر اســـت.

اعـــالم  آمادگـــی بخشـــدار چکنـــه بـــرای کمـــک بـــه اجـــرای 
پروژهـــای آبفـــا نیشـــابور

 مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای شهرســـتان نیشـــابور بـــا بخشـــدار 
ســـروالیت دیـــدار و گفتگـــو کـــرد.در ایـــن دیـــدار مدیـــر آبفـــا 
نیشـــابور گـــزارش وضعیـــت تامیـــن آب شـــهر چکنـــه و روســـتاهای 
ــه   ــورت گرفتـ ــای صـ ــات و فعالیـــت هـ ــن  اقدامـ ــه و همچنیـ منطقـ
بـــا توجـــه بـــه ادغـــام آبفـــای شـــهری و روســـتایی بـــه ویـــژه بـــرای 
مشـــکالت روســـتاهای کـــم برخـــوردار چکنـــه را ارائـــه کرد.علـــی 
رضـــا اخویـــان خدمـــات رســـانی بـــی منـــت بـــه جامعـــه زحمتکـــش 
ــام  ــا تمـ ــت: بـ ــت و گفـ ــم دانسـ ــاری بـــس عظیـ ــتایی را افتخـ روسـ
تـــوان و پتانســـیل در هـــر دو مجموعـــه  بـــرای جلـــب رضایـــت 

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 
ــالح  ــه اصـ ــت آب از جملـ ــدر رفـ ــری از هـ ــی و جلوگیـ ــه جویـ صرفـ
شـــبکه هـــای فرســـوده هـــم در شـــهر چکنـــه و هـــم در روســـتاها 
انجـــام شـــود و ایـــن مهـــم همـــت و تـــالش   مســـئوالن و همـــکاری 
مـــردم را مـــی طلبـــد.وی اعـــالم کـــرد: بخشـــداری بـــا تمـــام تـــوان و 
اختیاراتـــی کـــه دارد در راســـتای اجـــرای پـــروژه هـــا بـــا شـــرکت 

آب و فاضـــالب همـــکاری خواهـــد کـــرد.

سبزوار   
در گزارش به شورای شهر اعالم شد:

نصـــب 33هزارانشـــعاب آب و فاضـــالب از محـــل تبصره 
ســـه در ســـبزوار

مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــالب ســـبزوار عملکـــرد خدمـــات 
ناشـــی از منابـــع مالـــی تبصـــره ســـه را بـــه اعضـــای شـــورای ایـــن 
شـــهر ارائـــه کـــرد .بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و 
فاضـــالب ســـبزوار حســـین ریاضـــی  گفـــت : بـــا مجـــوز تبصـــره ســـه 
ــه اســـت. ــرار گرفتـ ــبزواز قـ ــات خوبـــی در اختیارمـــردم سـ خدمـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه طـــی ســـه ســـال گذشـــته33 هزارانشـــعاب آب 
و فاضـــالب از محـــل تبصـــره ســـه در شـــهر ســـبزوار نصـــب شـــده 
اســـت افـــزود : از ایـــن تعـــداد حـــدود 14 هزارفقـــره انشـــعاب 

آب و 19 هـــزار فقـــره انشـــعاب فاضـــالب مـــی باشـــد.به گفتـــه 
وی بالـــغ بـــر 70 کیلومتـــر اصـــالح و توســـعه شـــبکه هـــم کـــه عمـــده 
فعالیـــت هـــا در بخـــش آب و فاضـــالب مـــی باشـــد در حاشـــیه 
شـــهر انجـــام شـــده اســـت .وی بـــا اشـــاره بـــه قیمـــت  تمـــام شـــده 
تولیـــد آب بهـــا گفـــت :  هزینـــه تولیـــد آب چنـــد برابـــر فـــروش بـــه 
مشـــترکین اســـت .اعضـــای شـــورای شـــهر ســـبزوار نیـــز از تـــالش 
شـــبانه روزی مدیـــر عامـــل و کارکنـــان ایـــن شـــرکت در تامیـــن آب 

شـــهروندان قدردانـــی کردنـــد.

برگـــزاری کمیتـــه برنامـــه ریـــزی و بهبـــود مدیریـــت 
درآبفـــا ســـبزوار

کمیتـــه برنامـــه ریـــزی و بهبـــود مدیریـــت بـــا حضـــور مدیـــر عامـــل 
بـــر  ســـبزوار  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  مدیـــران  و  معاونیـــن   ،
ــالب  ــرکت آب و فاضـ ــی شـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــد.به گـ ــزار شـ گـ
ســـبزوار ، در ایـــن جلســـه وضعیـــت منابـــع آبـــی بررســـی شـــد وبـــر 
ســـاماندهی روســـتاهایی کـــه مشـــکل آب دارنـــد بـــه ویـــژه شـــبکه 

آبرســـانی مجتمـــع رســـالت تاکیـــد شـــد .

پســـاب خروجـــی تصفیـــه خانـــه فاضـــالب ســـبزوار قابـــل 
اســـتفاده در بخـــش کشـــاورزی اســـت

معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه فاضـــالب شـــرکت آب و فاضـــالب 
ــه در  ــه خانـ ــه فاضـــالب ، تصفیـ ــه خانـ ــوی از تصفیـ ــان رضـ خراسـ
حـــال احـــداث توحیـــد شـــهر و شـــبکه هـــای جمـــع آوری فاضـــالب 
ســـبزوار بازدیـــد کـــرد.در ایـــن بازدیـــد کـــه مدیرعامـــل ، معـــاون 
بهـــره بـــرداری و رییـــس اداره بهـــره بـــرداری فاضـــالب شـــرکت 

آب و فاضـــالب ســـبزوار حضـــور داشـــتند مدیـــر عامـــل شـــرکت 
بـــه روش  آب و فاضـــالب ســـبزوار دربـــاره تصفیـــه فاضـــالب 
ــین  ــه کرد.حسـ ــی ارائـ ــن توضیحاتـ ــتم لجـ ــه تثبیـــت و سیسـ برکـ
ریاضـــی افـــزود : تصفیـــه خانـــه فاضـــالب ســـبزوار بـــا ظرفیـــت 
19 هـــزارو300 متـــر مکعبـــی در شـــبانه روز در پنـــج کیلومتـــری 
جنـــوب ایـــن شـــهر واقـــع اســـت و پســـاب خروجـــی آن قابلیـــت 
اســـتفاده در بخـــش کشـــاورزی را دارد.وی ادامـــه داد : تصفیـــه 
خانـــه توحیـــد شـــهر بـــا ســـرمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی بـــه 
روش BOT بـــا ظرفیـــت 15 هـــزار متـــر مکعبـــی در حـــال احـــداث 
مـــی باشـــد.معاون بهـــره بـــرداری و توســـعه فاضـــالب شـــرکت آب 
ــع  ــبکه جمـ ــی شـ ــن بررسـ ــم ضمـ ــوی هـ ــان رضـ ــالب خراسـ وفاضـ
آوری فاضـــالب در حـــال اجـــرا و مناطـــق دارای مشـــکل  بهـــاران ، 
قلعـــه نـــو و کالتـــه ســـیفر ،بـــا مشـــکالت دفـــع فاضـــالب ایـــن مناطـــق 

آشـــنا شـــد.

آغاز سم پاشی منهول های فاضالب در سبزوار

رییـــس اداره بهـــره بـــرداری فاضـــالب شـــرکت آب و فاضـــالب 
ســـبزوار از آغـــاز ســـم پاشـــی منهـــول هـــای فاضـــالب در ســـبزوار 
ـــه اینکـــه شـــبکه  ـــا توجـــه ب ـــی شـــایقی گفـــت : ب ـــر داد. ســـید عل خب
هـــای فاضـــالب جایـــگاه مناســـبی بـــرای رشـــدونمو ،تکثیرحشـــرات 
و جانـــوران مـــوذی اســـت ، منشـــا انتقـــال بســـیاری از آلودگـــی 
ــزارو 66  ــه هـ ــه  نـ ــاره بـ ــا اشـ ــند.وی بـ ــا مـــی باشـ ــاری هـ ــا و بیمـ هـ
ـــات  عـــدد منهـــول در شـــبکه فاضـــالب ســـبزوار اعـــالم کـــرد: عملی
ســـم پاشـــی در دو مرحلـــه ســـم پاشـــی منهـــول هـــا و پـــس از 

شستشـــوی مســـیر انجـــام مـــی شـــود .

ارائه خدمات آب  به روستاها در اداره آبفا  روداب

ــه ای در  ــبزوار در جلسـ ــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب سـ مدیـ
بـــزودی کلیـــه خدمـــات حـــوزه آب   : بخشـــداری روداب گفـــت 
بـــرای روســـتاهای بخـــش روداب در اداره آب و فاضـــالب ایـــن 
شـــهر ارائـــه خواهـــد شـــد.به گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آب 
و فاضـــالب ســـبزوار ، حســـین ریاضـــی افـــزود : بـــا تقویـــت زیـــر 
ســـاخت هـــا ، امکانـــات و نیـــروی انســـانی در اداره آب و فاضـــالب 
روداب ، مشـــترکین روســـتاهای بخـــش روداب نیـــازی بـــه حضـــور 
در مرکـــز شهرســـتان بـــرای دریافـــت خدمـــات نخواهنـــد داشـــت.
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ایـــن جلســـه بـــا حضـــور مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب 
بـــا حضـــور  شهرســـتان ســـبزوار در محـــل بخشـــداری روداب 

اعضـــای شـــورای اســـالمی شهرســـتان برگـــزار شـــد.

تعویض ونصب دو دســـتگاه کنتورمغناطیســـی در آبفا 
سبزوار

کارشـــناس مســـئول تولیـــد و آبرســـانی شـــرکت آب و فاضـــالب 
ســـبزوار از تعویـــض و نصـــب  دو دســـتگاه کنتـــور مغناطیســـی در 
ــات  ــت : از اقدامـ ــدی گفـ ــر ملونـ ــی اصغـ ــر داد .علـ ــالجاری خبـ سـ
و فعالیـــت هـــای ایـــن حـــوزه در ســـالجاری نظافـــت و الیروبـــی 
انتقـــال 20  خـــط  مســـیر  طـــول  در  آالت  شـــیر  هـــای  حوضچـــه 
مـــورد ، تعویـــض و نصـــب شـــیر خـــودکار )یـــک طرفـــه(دو دســـتگاه 
،تعویـــض شـــیر کنتـــرل دبـــی یـــک دســـتگاه،احداث حوضچـــه 
شـــیرآالت  در خـــط انتقـــال آبرســـانی دو بـــاب و اصـــالح خطـــوط 

رانـــش چاههـــا ســـه حلقـــه مـــی باشـــد.

باخرز   
شناســـایی مشـــکالت تاسیســـات آبرســـانی شـــهرها و 

روســـتا هـــای باخـــرز

 

امـــورآب و فاضـــالب باخـــرز پـــس از یکپارچـــه ســـازی نســـبت 
و  موجـــود  مشـــکالت  شناســـایی  و  تاسیســـات  از  بازدیـــد  بـــه 
برنامـــه ریـــزی بـــرای  رفـــع نارســـائی هـــا اقـــدام کرد.مدیـــر آبفـــا 
باخـــرز بیـــان داشت:مشـــکالت و کمبـــود هـــای بخـــش تاسیســـات 
شناســـایی  و برنامـــه هـــای تامیـــن آب  کمـــی و کیفـــی نیـــز  تدویـــن 
شـــده است.احســـان ســـیاح برگـــزاری نشســـت بـــا آبـــداران  را در 

راســـتای کاهـــش آب بـــدون درآمـــد و وصـــول مطالبـــات دانســـت 
و بـــر تـــداوم آن تاکیـــد کرد.همچنیـــن  درایـــن جلســـات برنامـــه 
گـــذر از بحـــران ســـیالب هـــای اخیـــر کـــه خســـارات زیـــادی را بـــه 
ایـــن امـــور متحمـــل کـــرد مطـــرح شـــد و برگـــزاری جلســـات متعـــدد 
بـــا فرمانـــدار شهرســـتان در خصـــوص جـــذب اعتبـــار  اصـــالح 
تاسیســـاتمورد تاکیـــد قـــرار گرفت.جامعـــه تحـــت پوشـــش آب و 
فاضـــالب باخـــرز  54 هـــزار نفـــر  شـــامل 2 شـــهر و 52 روســـتا مـــی 
. باشـــد 

شناسایی دو فقره انشعاب غیر مجازآب در باخرز

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب باخـــرز از کشـــف دو فقـــره انشـــعاب 
ـــط  ـــزارش رواب ـــه گ ـــر داد. ب ـــن شهرســـتان خب ـــر مجـــازآب در ای غی
عمومـــی امـــور آبفـــای باخـــرز احســـان ســـیاح گفـــت: طبـــق اخبـــار 
ـــاز، اکیـــپ  دریافتـــی  مبنـــی بـــر وجـــود دوفقـــره انشـــعاب غیـــر مج
شناســـایی بـــا مراجعـــه بـــه محـــل نســـبت بـــه قطـــع انشـــعابات 
غیرمجـــاز در قالـــب مصـــارف مســـکونی ،کشـــاورزی و دامـــداری 
از  را  مجـــاز  غیـــر  انشـــعابات  شناســـایی   وی  کردنـــد.  اقـــدام 
اهـــداف ایـــن امـــور برشـــمرد و افـــزود: افـــرادی کـــه اقـــدام بـــه 
نصـــب انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب کننـــد بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی 

مـــی شـــوند .

مخـــزن ذخیـــره آب روســـتای گـــرازی باخـــرز وارد مـــدار 
شـــد

ــره  ــزن ذخیـ ــرد: مخـ ــالم کـ ــرز اعـ ــالب باخـ ــور آب و فاضـ ــر امـ مدیـ
آب شـــرب مجتمـــع شـــهید جعفـــری ایـــن شهرســـتان وارد مـــدار 

شـــد.به گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور باخـــرز احســـان ســـیاح 
افزود:بـــا توجـــه بـــه اینکـــه حجـــم مخـــزن قبلـــی بســـیار کـــم و 
ــزن  ــاخت مخـ ــته سـ ــال گذشـ ــود در سـ ــزی بـ ــازه آن فلـ جنـــس سـ
بتنـــی بـــا ظرفیـــت 100 متـــر مکعـــب بـــه پایـــان رســـید و پـــس از 
ــزء  ــزن جـ ــن مخـ ــد. ویایـ ــرداری شـ ــره بـ ــدار بهـ ــو وارد مـ شستشـ
تاسیســـات مجتمـــع شـــهید جعفـــری دانســـت کـــه بـــرای وذخیـــره 
ســـازی آب مصرفـــی دوروســـتابا250 اشـــتراک اســـتفاده مـــی 

شـــود.

خـــط انتقـــال قنـــات مجتمـــع فجر باخـــرز بـــزودی بازســـازی 
مـــی شـــود

مدیـــر  آب و فاضـــالب باخـــرز بـــه همـــراه تیـــم بهـــره بـــرداری 
ـــر  ـــه مدی ـــه گفت ـــرد. ب ـــد ک ـــع فجـــر بازدی ـــات مجتم ـــور از قن ـــن ام ای
امـــور آبفـــا باخـــرز قنـــات مجتمـــع فجـــر یکـــی از قنـــوات باکیفیـــت  
شهرســـتان مـــی باشـــد کـــه  بـــه علـــت مجـــاورت  بـــا رودخانـــه و 
وقـــوع ســـیالب خـــط انتقـــال آن دچـــار خســـارت شـــد کـــه بـــزودی 
بازســـازی مـــی شود.احســـان ســـیاح  آبدهـــی ایـــن منبـــع آبـــی را 
فصلـــی دانســـت و افـــزود: بیشـــترین آبدهـــی ایـــن قنـــات در 
فصـــل بهـــار بـــا دبـــی 50 لیتـــر بـــر ثانیـــه مـــی باشـــد کـــه درتایســـتان 

بـــه  10 لیتـــر بـــر ثانیـــه کاهـــش مـــی یابـــد.

امـــور باخـــرز بـــه آزمایشـــگاه کنتـــرل کیفیـــت آب مجهـــز 
مـــی شـــود

آبفـــا  آب  کیفیـــت  کنتـــرل  بـــر  نظـــارت  و  پایـــش  مرکـــز  مدیـــر 
ـــر کنتـــرل کیفیـــت  ـــه همـــراه کارشناســـان دفت خراســـان رضـــوی ب

در بازدیـــد از آبفـــا باخـــرز بـــه بررســـی فضـــای امـــور برایتاســـیس 
آزمایشـــگاه کنتـــرل کیفیـــت آب پرداخـــت. بـــه گـــزارش روابـــط 
عمومـــی امـــور باخـــرز  در  ایـــن بازدیـــد ســـیاح مدیـــر امـــور آب و 
فاضـــالب باخـــرز آمـــاری از منابـــع ، خطـــوط انتقـــال و کیفیـــت آب 
را ارائـــه داد ،در ادامـــه پـــس از تبـــادل نظـــر و بازدیـــد از نقـــاط 
پیشـــنهادی  ،محـــل مـــورد نظـــر بـــرای راه انـــدازی آزمایشـــگاه 

انتخـــاب شـــد.

تایباد   
مشـــکل چندســـاله کمبـــود فشـــار آب در مشـــهد ریـــزه 

ـــد ـــع ش رف

بـــه گفتـــه سرپرســـت امـــور آب و فاضـــالب تایبـــاد مشـــکل کمبـــود 
فشـــار آب شـــرب  مشـــهد ریـــزه پـــس از چنـــد ســـال رفـــع شـــد.علی 
شـــادمهری بـــا اشـــاره بـــه یـــک حلقـــه چـــاه بـــرای تامیـــن آب ایـــن 
شـــهر افـــزود: دبـــی ایـــن منبـــع آبـــی بـــا تعویـــض الکتروپمـــپ 
ایســـتگاه پمپـــاژ و چـــاه موجـــود از 18 لیتـــر بـــه 25لیتـــر بـــر ثانیـــه 
ـــاالی  ـــر ب ـــه عم ـــا توجـــه ب ـــرد: ب افزایـــش یافـــت.وی خاطـــر نشـــان ک
خـــط انتقـــال آب ایـــن شـــهر ، بررســـی هـــای الزم  بـــرای اطمینـــان 
ازعـــدم ترکیدگـــی لولـــه هـــای خـــط انتقـــال بعمـــل آمـــد و باالخـــره بـــا 
نظـــر مدیرعامـــل و معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب شـــرکت و 
بخشـــدار محـــل ایـــن طـــرح اجـــرا شـــد. وی عمـــق چـــاه را 290متـــر 
ــووات  در  ــا 73 کیلـ ــی بـ ــپ قبلـ ــرو پمـ ــت: الکتـ ــرد و گفـ ــالم کـ اعـ
عمـــق 269متـــری نصـــب شـــده بـــود و از قـــدرت الزم بـــرای انتقـــال 
آب برخـــوردار نبـــود و لـــذا  یـــک دســـتگاه پمـــپ بـــا تـــوان 92کیلـــو 
وات جایگزیـــن آن شـــد. بـــه گفتـــه وی مشـــهد ریـــزه در بخـــش بـــاال 
ــرای ایـــن  ــا اجـ ــه بـ ــرار دارد کـ ــهر قـ ــزه در پاییـــن دســـت شـ و ریـ
طـــرح مجمـــوع تـــوان برداشـــت آب از دو چـــاه موجـــود در دو محلـــه 
بـــه 45لیتـــر برثانیـــه افزایـــش یافـــت و نیـــاز آبـــی ســـاکنان طبقـــه 
دوم واحدهـــای مســـکونی نیـــز رفـــع شد.شـــادمهری ایـــن دبـــی را 
بـــرای ســـه هـــزار و 200مشـــترک شـــهر مناســـب دانســـت و بـــر 

ـــد کـــرد. ـــوان رزرو تاکی ـــه عن حفـــر یـــک حلقـــه چـــاه دیگـــر ب
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تربت جام   

مشـــکل تامیـــن آب شـــرب 30هـــزار روســـتایی در 
شهرســـتان تربـــت جـــام رفـــع شـــد

اعـــالم  جـــام  تربـــت  شهرســـتان  فاضـــالب  و  آب  امـــور  مدیـــر 
ــای  ــرکت هـ ــازی شـ ــه سـ ــک پارچـ ــرح یـ ــرای طـ ــان اجـ ــرد: از زمـ کـ
اقدامـــات  نتیجـــه  در  و  روســـتایی  و  شـــهری  وفاضـــالب  آب 
ــتاییان  ــر از روسـ ــزار نفـ ــام شـــده مشـــکل تامیـــن آب  30هـ انجـ
شهرســـتان رفـــع شـــده است.محســـن عبدالهـــی ایـــن اقدامـــات 
را  ویدئومتـــری و احیـــای چـــاه و اجـــاره آب کشـــاورزی ، مهندســـی 
ـــه گـــذاری و توســـعه  ـــز و  حفرچـــاه ، لول مجـــدد الکتروپمـــپ ،تجهی
شـــبکه اعـــالم کـــرد.وی براجـــرای پـــروژه هـــای آبرســـانی ، حفـــر ، 
تجهیـــز ، احیـــا و جابجایـــی چـــاه و اصـــالح و بازســـازی شـــبکه توزیـــع 
در برخـــی روســـتاها تاکیـــد کـــرد و تحقـــق آنهـــا را در تامیـــن آب 

ــایر مناطـــق روســـتایی مهـــم ارزیابـــی کـــرد. سـ
وی همچنیـــن از اقـــدام جهـــادی روســـتائیان درایجـــاد دیـــوار 
بـــه  ســـیل  احتمالـــی  خســـارت  از  جلوگیـــری  بـــرای  ســـاحلی 
تاسیســـات آب خبـــرداد و افـــزود: در ایـــن عملیـــات منبـــع تامیـــن 
آب و تاسیســـات آبرســـانی )مخـــزن وپمپـــاژ و ... ( بـــا احـــداث 
دیـــوار ســـاحلی و اجـــرای خاکریـــز و انحـــراف ســـیالب  ، ایمـــن 

ســـازی شـــد. 
عبدالهـــی بااشـــاره بـــه بازدیـــد هـــای میدانـــی از مناطـــق روســـتایی 
، یکـــی از مشـــکالت را عـــدم همـــکاری مـــردم درواگـــذاری زمیـــن 
بـــرای حفرچـــاه عنـــوان کـــرد و ازمســـئولین محلـــی ومعتمدیـــن 
روســـتاها خواســـت همـــکاری الزم در ایـــن خصـــوص و صرفـــه 
جویـــی در مصـــرف آب بـــه منظـــور گذرازبحـــران کـــم آبـــی تابســـتان 

ـــا داشـــته باشـــند. ـــا آبف پیـــش رو را ب

 انتظـــارات امـــور تربـــت جـــام از پیمانـــکار نگهـــداری و 
ــتایی ــرب روسـ ــات آب شـ ــری تاسیسـ راهبـ

ـــرداری و  ـــر و کارشناســـان حـــوزه بهـــره ب اولیـــن جلســـه کاری مدی
ـــا مدیرعامـــل  مشـــترکین آب و فاضـــالب شهرســـتان تربـــت جـــام ب
راهبـــری  و  نگهـــداری  پیمانـــکار  مدیـــره  هیـــات  واعضـــای 
تاسیســـات آب شـــرب روســـتایی تربـــت جـــام  برگـــزار شـــد.در ایـــن 

جلســـه کـــه آبـــداران شـــاغل درروســـتاهای بخـــش هـــای مـــرزی 
پاییـــن جـــام و بـــوژگان هـــم حضـــور داشـــتند  انتظـــارات مدیـــر و 
مســـئولین قســـمت هـــای بهـــره بـــرداری و مشـــترکین امـــور تربـــت 
ـــداران شـــرکت  ـــره وآب ـــأت مدی جـــام  از مدیرعامـــل و اعضـــای هی
پـــل آب نویـــن جـــام در دوبخـــش مـــرزی شهرســـتان درچارچـــوب 
ــات  ــتمر از تاسیسـ ــد .نگهـــداری مسـ ــان مطـــرح شـ تعهـــدات پیمـ
ــای پمپاژواتاقـــک  ــتگاه هـ ــا وایسـ ــاه هـ ــال ،چـ ــوط انتقـ ــامل خطـ شـ
هـــای تاسیســـات و سیســـتم هـــای گندزدایـــی وســـالم ســـازی 
آب،رفـــع بـــه موقـــع اتفاقـــات و شکســـتگی لولـــه ها،قرائـــت بـــه 
موقـــع وصحیـــح کنتورهـــا و پیگیـــری وصـــول مطالبات،شناســـایی 
واعـــالم  روســـتاها،پیمایش  غیرمجـــاز  انشـــعابات  معرفـــی  و 
ـــود  ـــواردی ب ـــه م ـــح مصـــارف مشـــترکین و... از جمل ـــری صحی کارب
کـــه موردتاکیـــد مدیـــر ومســـئولین قســـمت هـــا قرارگرفـــت و 
ـــوان مســـئول  ـــه عن ـــز ب ـــا نیـــل شـــهر نی فرهـــادی رییـــس اداره آبف
پیگیـــری مـــوارد مرتبـــط بـــا حـــوزه بهـــره بـــرداری و مشـــترکین 
روســـتاهای ایـــن دوبخـــش بـــه حاضریـــن معرفـــی شد.شـــایان 
ـــا  ـــداد41 روســـتا ب ـــه  تع ـــن دوبخـــش ب ـــر اســـت روســـتاهای ای ذک
دونقطـــه شـــهری احمدآبـــاد صولـــت ونیـــل شـــهرباجمعیتی قریـــب 
پوشـــش  تحـــت  11هزارو200مشـــترک   و  50هزارنفـــر  بـــه 

ــند. ــتان مـــی باشـ ــور آب وفاضـــالب شهرسـ ــات امـ خدمـ

120لیتـــر برثانیـــه تـــوان ازدســـت رفتـــه تولیـــد  آب 
شـــهرتربت جـــام جبـــران شـــد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب تربـــت جـــام گفـــت:  تـــوان از دســـت 
رفتـــه تولیـــد آب ایـــن اموربـــه میـــزان 120لیتـــر برثانیـــه مجـــددا 

بـــه مـــدار بهـــره بـــرداری برگشت.محســـن عبدالهـــی افـــزود: 
5 حلقـــه چـــاه و 10 کیلومتـــر 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 
انتقـــال مجتمـــع بـــا تـــالش شـــبانه روزی همـــکاران امـــور پـــس از 
ـــرداری  ـــره ب ـــدار به ـــه م ـــع کـــدورت  ب ـــی ورف شستشـــو وگندزدای
ـــت  ـــر شـــهر ترب ـــادی از کســـری آب روزهـــای اخی وارد و بخـــش زی
جـــام کـــه بـــا کاهـــش حجـــم ذخیـــره ســـازی آب در مخـــازن روبـــرو 
ــور  ــای  امـ ــالش نیروهـ ــه تـ ــد.وی از ادامـ ــرف شـ ــود برطـ ــده بـ شـ
ــا  ــار داشـــت: بـ ــر داد و اظهـ ــاه  پنجـــم خبـ ــارت چـ ــرای رفـــع خسـ بـ
رفـــع اتفـــاق ایـــن چـــاه باقیمانـــده تـــوان از دســـت رفتـــه تولیـــد 

آب امـــور بـــه میـــزان 40لیتـــر برثانیـــه جبـــران مـــی شـــود.

رفع کمبود آب شرب در هفت روستا  تربت جام

کمبـــود آب شـــرب هفـــت روســـتای مجتمع آبرســـانی سردارشـــهید 
ــام  ــا انجـ ــام بـ ــت جـ ــتان تربـ ــاد شهرسـ ــی بخـــش نصرآبـ علیمردانـ
چنـــد مرحلـــه عملیـــات اصـــالح و توســـعه و احیـــای چـــاه کاریزنـــو و 
افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد رفـــع شـــد. مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب 
ـــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: آبدهـــی دو حلقـــه چـــاه آب  تربـــت جـــام ب
شـــرب ایـــن مجتمـــع در یـــک ســـال اخیربـــه شـــدت کاهـــش یافتـــه 
ـــود و در نتیجـــه آب شـــرب روســـتاهای تحـــت مجتمـــع درروزهـــا  ب
وســـاعات پیـــک مصـــرف بـــا قطـــع یـــا نوبـــت بنـــدی همـــراه بـــود و 
یـــا از طریـــق آبرســـانی ســـیار تامیـــن مـــی شد.محســـن عبدالهـــی 
یکـــی از ایـــن منابـــع تامیـــن آب  مجتمـــع را چـــاه عمیـــق حفرشـــده 
ـــه جـــدار چـــاه   ـــو دانســـت و گفـــت: لول دراراضـــی روســـتای کاریزن
بـــه واســـطه نشســـت زمیـــن ،  برداشـــت بـــی رویـــه از ســـفره آب 
زیرزمینـــی ، چنـــد زمیـــن لـــرزه در ســـال هـــای گذشـــته و فاصلـــه 
بســـیار کـــم بـــا  کانـــون زلزلـــه دچـــار آســـیب جـــدی شـــده بـــود بـــه 
طـــوری کـــه  نصـــب الکتروپمـــپ و کشـــیدن آن از داخـــل چـــاه بـــه 
دشـــواری و بـــا هزینـــه هـــای فـــراوان امکان پذیـــر بـــود.وی بـــا 
اســـتناد بـــه نتایـــج عملیـــات ویدیومتـــری اضافـــه کـــرد:  آبدهـــی 
ــه  ــه بـ ــر برثانیـ ــل از 21لیتـ ــال قبـ ــز سـ ــط پاییـ ــع  اواسـ ــن منبـ ایـ
ــی  ــدت نیازآبـ ــن مـ ــی ایـ ــه کاهـــش یافـــت وطـ ــر برثانیـ 10.5 لیتـ
مشـــترکان بـــه  ویـــژه در دوران کرونـــا ،  بـــا کمـــک دو حلقـــه چـــاه 

کشـــاورزی  و صنعتـــی  تامیـــن شـــد.عبدالهی بـــا بیـــان اینکـــه  
اقدامـــات انجـــام شـــده منجـــر بـــه افزایـــش دبـــی آب مجتمـــع 
ــن  ــرای ایـ ــزود:  در اجـ ــد افـ ــه شـ ــر برثانیـ ــزان 20.5 لیتـ ــه میـ بـ

عملیـــات  750میلیـــون ریـــال هزینـــه شـــد.

ـــتایی  ـــاه روس ـــر چ ـــرای حف ـــن ب ـــذاری زمی ـــر واگ ـــد ب تاکی
در تربـــت جـــام

مدیـــر امـــور  آب و فاضـــالب شهرســـتان  تربـــت جـــام بـــه همـــراه 
مشـــترکین  خدمـــات  و  وتوســـعه  بـــرداری  بهـــره  کارشناســـان 
ـــا  ـــا حضـــور در بخـــش پاییـــن جـــام شهرســـتان تربـــت جـــام ب امـــور ب
اعضـــای شـــورای بخـــش پاییـــن جـــام بـــه گفتگـــو نشســـت. در ایـــن 
ــی  ــام گزارشـ ــن جـ ــالمی بخـــش پاییـ ــورای اسـ ــای شـ ــه اعضـ جلسـ
ازمشـــکالت و کمبـــود هـــای آب شـــرب روســـتاها را ارائـــه  دادنـــد 
وخواســـتار رســـیدگی بیشـــتر بـــه وضعیـــت مـــردم مرزنشـــین 
بخـــش محـــروم پاییـــن جـــام شـــدند.  مدیـــر امـــور نیـــز بـــر مشـــارکت 
ــای  ــروژه هـ ــرای پـ ــوراها از اجـ ــردم و شـ ــی وحمایـــت مـ و همراهـ
آبرســـانی درایـــن بخـــش تاکیـــد کـــرد و خواســـتار کمـــک مســـئولین  
محلـــی و مـــردم در تملـــک زمیـــن بـــه منظورحفرچـــاه اب شـــرب 
شـــد . بـــه گفتـــه محســـن عبدالهـــی در دو مـــاه گذشـــته عملیـــات 
احیـــاء چـــاه محمدآبـــاد و اجـــاره  آب کشـــاورزی در شهرســـتانک بـــه 
منظـــور تامیـــن کســـری آب و  گـــذر از بحـــران کـــم آبـــی تابســـتان 
پیـــش رو انجـــام شـــد .وی در ادامـــه خواســـتار مشـــارکت بیشـــتر 

مـــردم در بحـــث صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب شـــد.

اقـــدام جهـــادی روســـتائیان تربت جام برای پیشـــگیری 
از خســـارت به تاسیســـات آب
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بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آبفـــا تربـــت جـــام دهیـــار و اعضـــای شـــورای 
اســـالمی واهالـــی  روســـتای محـــروم تقزســـفلی بخـــش مرکـــزی 
شهرســـتان تربـــت جـــام اقـــدام بـــه ایجـــاد دیـــوار ســـاحلی بـــرای 
کردنـــد.  آب  تاسیســـات  بـــه  احتمالـــی  خســـارت  از  جلوگیـــری 
محســـن عبدالـــی افـــزود: روســـتاییان درایـــن اقـــدام جهـــادی   
بـــا احـــداث دیـــوار ســـاحلی بـــا ســـنگ ومـــالت و همچنیـــن اجـــرای 
خاکریـــز و انحـــرف ســـیالب  ، چـــاه آب شـــرب و تاسیســـات آبرســـانی 
)مخـــزن وپمپـــاژ و ... (را ایمـــن ســـازی کردنـــد. وی حجـــم کارانجـــام 
شـــده شـــامل احـــداث  50مترمکعـــب دیـــوار ســـاحلی  بـــا ســـنگ 
ومـــالت ، 10 ســـاعت فعالیـــت لـــودر بـــرای احـــداث ومرمـــت جـــاده  
دسترســـی و اجـــرای خاکریزبـــا  200میلیـــون ریـــال هزینـــه اعـــالم 
کـــرد . وی افـــزود: آب شـــرب روســـتاهای تقزســـفلی و تقزعلیـــا 
ـــق یـــک حلقـــه چـــاه  ـــا 240انشـــعاب و هـــزار نفـــر جمعیـــت  ازطری ب

ودر قالـــب مجتمـــع آبرســـانی تامیـــن مـــی شـــود.

کمبـــود آب شـــرب بزرگتریـــن روســـتای شهرســـتان 
ــد ــع شـ ــورت موقـــت رفـ ــه صـ ــام بـ تربـــت جـ

آب  کمبـــود  گفـــت:  جـــام   تربـــت  فاضـــالب  و  امـــور آب  مدیـــر 
شـــرب بزرگتریـــن روســـتای ایـــن شهرســـتان بـــا انجـــام عملیـــات 
صـــورت  بـــه  چـــاه  ســـاختمان  فنـــی  هـــای  وبررســـی  مهندســـی 
موقـــت رفـــع شد.محســـن عبدالهـــی افـــزود: آب شـــرب روســـتا 
ســـمنگان بخـــش نصرآبـــاد  بـــا 9هزارنفـــر جمعیـــت  از طریـــق یـــک 
حلقـــه چـــاه عمیـــق تأمیـــن مـــی شـــود. بـــه گفتـــه وی لولـــه جـــدار ایـــن 
چـــاه بـــه دلیـــل فـــرو نشســـت زمیـــن ناشـــی از دودهـــه خشکســـالی 
، برداشـــت بـــی رویـــه از ســـفره آب زیرزمینـــی و چنـــد مرحلـــه 
وقـــوع زمیـــن لـــرزه در ســـال هـــای گذشـــته  دچـــار آســـیب جـــدی 
ـــه طـــوری کـــه  نصـــب  وفرورفتگـــی وپارگـــی وپیچـــش شـــده بـــود ب
بـــا هزینـــه هـــای  بـــه دشـــواری و  الکتروپمـــپ و کشـــیدن آن 
ـــان اینکـــه چـــاه دارای ماســـه  ـــا بی ـــود. وی ب ـــر ب فـــراوان امکان پذی
دهـــی شـــدیدی هـــم بـــود خاطـــر نشـــان کرد:همزمـــان بـــا مراحـــل 
کشـــیدن الکتروپمـــپ ، عملیـــات اصـــالح جـــدار هـــم انجـــام شـــد.

تجلیل از کارکنان امور تربت جام در روز کارگر

همزمـــان بـــا روز جهانـــی کار و کارگـــر از  کارکنـــان امـــور آب و 
فاضـــالب تربـــت جـــام تقدیـــر بعمـــل آمـــد .محســـن عبداللهـــی 

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان تربـــت جـــام ضمـــن تبریـــک  
روز جهانـــی کارو کارگـــر از زحمـــات کارکنـــان و کارگـــران  بـــا اهـــداء 

لـــوح تقدیـــر و کارت هدیـــه  تجلیـــل بـــه عمـــل آورد.
شـــایان ذکـــر اســـت 3 نفـــر از کارکنـــان امـــور آب و فاضـــالب بـــه 

عنـــوان کارگـــر نمونـــه معرفـــی شـــدند.

کســـری آب روســـتاهای تربـــت جـــام بـــاروش هـــای نویـــن 
توســـعه واحیـــای چـــاه هـــا تامیـــن مـــی شـــود

مدیـــر امـــور آب وفاضـــالب تربـــت جـــام دراولیـــن بازدیـــد از مناطـــق 
روســـتایی تربـــت جـــام در جمـــع دهیـــاران و شـــوراهای اســـالمی 
روســـتاهای مجتمـــع آبرســـانی سردارشـــهید علیمردانـــی بخـــش 
نصرآبـــاد )هفـــت روســـتا( حاضرشـــد و در جریـــان مشـــکالت آب 
شـــرب ایـــن روســـتاهاقرارگرفت.دراین نشســـت  مدیـــر امـــور 
آبفـــای شهرســـتان هـــدف یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب 
وفاضـــالب شـــهری و روســـتایی را ایجـــاد مدیریـــت واحددرحـــوزه 
آبرســـانی، کاهـــش هزینـــه هـــای مطالعـــه و اجـــرای طرح هـــا و 
ـــا ارتقـــای کیفیـــت خدمـــات  افزایـــش رضایـــت منـــدی مشـــترکان ب
وفاضـــالب  آب  امـــور  مجموعـــه  عبداللهـــی  دانست.محســـن 
شهرســـتان راخدمـــت گـــزاران قریـــب بـــه 260هزارنفـــر جمعیـــت 
ـــر ارائـــه  شـــهری و روســـتایی شهرســـتان تربـــت جـــام دانســـت و ب
ـــه  ـــژه ب ـــه وی ـــز ب ـــه همـــه مـــردم عزی ـــوب و شایســـته ب خدمـــات مطل
مـــردم مناطـــق روســـتایی و کـــم برخوردارشهرســـتان تاکیـــد کـــرد.
عبداللهـــی اظهارامیـــدواری کـــرد: تـــا قبـــل از شـــروع فصـــل گرمـــا 
ـــن  ـــاروش هـــای نوی ـــن روســـتاها ب بخشـــی ازکســـری آب شـــرب ای

توســـعه واحیـــای چـــاه هـــا تامیـــن شـــود.

 جنگل    
راه اندازی مجدد  سیستم تله متری شهر جنگل

ارتبـــاط سیســـتم تلـــه متـــری شـــهر جنـــگل مجـــددا برقـــرار شـــد.در 
پـــی بارندگـــی هـــای اخیـــر و جـــاری شـــدن ســـیالب و خســـارات 
ناشـــی از آن، بـــرق سیســـتم تلـــه متـــری شـــهر جنـــگل قطـــع شـــد 
ـــه  ـــل کشـــی مجـــدد ب ـــر کاب ـــه پـــس از اجـــرای 100 مت ـــه بالفاصل ک
ـــا امـــور  ـــه متـــری،  ب ـــاط سیســـتم تل ـــال ، ارتب ـــغ 10 میلیـــون ری مبل

برقـــرار شـــد.

تـــوان آبدهـــی چـــاه شـــماره دو شـــهر جنـــگل 100درصـــد 
ـــش یافت افزای

مدیـــر امـــور آبفـــای شهرســـتان رشـــتخوار گفـــت: بدنبـــال تمیـــز 
ــگل آب  ــهر جنـ ــماره دو شـ ــاه شـ ــط رانـــش چـ ــر خـ ــن گیـ ــردن شـ کـ
ایـــن چـــاه از 5 لیتربـــه 10 لیتـــر افزایـــش یافت.عبـــاس عبـــاس 
ـــرار  ـــگل ق ـــل افـــت آبدهـــی چـــاه شـــماره دو جن ـــژاد گفـــت : بدلی ن
ــدام  ــن اقـ ــا ایـ ــه بـ ــود کـ ــام شـ ــاه انجـ ــن چـ ــاء ایـ ــات احیـ ــود عملیـ بـ
عـــالوه بـــر افزایـــش آبدهـــی ، کاهـــش هزینـــه بیـــش از 300 

ــت. ــال در برداشـ ــون ریـ میلیـ

خلیل آباد    
ایمـــن ســـازی ترانـــس هـــای بـــرق چـــاه هـــای امـــور خلیـــل 

آبـــاد در مقابـــل ســـرقت

ـــاد  ـــرق چـــاه هـــای آب شـــرب امـــور خلیـــل آب ـــه  ترانـــس هـــای ب کلی
در مقابـــل ســـرقت هـــای احتمالـــی ایمـــن ســـازی شد.محســـن 

قاضیـــان مســـئول بهـــره بـــرداری امـــور بـــا بیـــان مطلـــب فـــوق 
فیزیکـــی  حفاظـــت  ضریـــب  افزایـــش  راســـتای  در  افـــزود: 
ـــا ســـرقت هـــای احتمالـــی ترانـــس  تأسیســـات برقـــی در مواجهـــه ب
هـــای بـــرق 9 حلقـــه چـــاه آب شـــرب امـــور در شـــهر هـــای خلیـــل آبـــاد 
و کنـــدر بـــا همـــکاری امـــور بـــرق شهرســـتان ایمـــن ســـازی شـــد.

 خواف    
اتمـــام عملیات تامیـــن آب روســـتای رزداب شهرســـتان 

مـــرزی خـــواف

عملیـــات اصـــالح و ترمیـــم خـــط انتقـــال ، شستشـــوی مخـــزن و رفـــع 
اتفاقـــات نقـــاط تخریـــب شـــده شـــبکه ناشـــی از ســـیل در روســـتای 
رزداب بخـــش ســـالمی شهرســـتان مـــرزی خـــواف بـــا تـــالش شـــبانه 
روزی تیـــم هـــای عملیاتـــی امـــور آب و فاضـــالب خـــواف در کمتـــر از 
5 روز بـــه اتمـــام رســـید و آب شـــرب  روســـتا برقـــرار شـــد.مدیر 
امـــور آب و فاضـــالب خـــواف گفـــت: در پـــی ســـیل شـــدید 24 
ــه  ــانی بـ ــال آبرسـ ــط انتقـ ــر از خـ ــدود 2 کیلومتـ ــن 99 حـ فروردیـ
روســـتا در مســـیر صعـــب العبـــور رودخانـــه  قطـــع و مســـدود شـــد. 
جـــواد ســـاالری افـــزود: باتوجـــه بـــه حجـــم ســـیالب کـــه در 50 ســـال 
اخیـــر بـــی ســـابقه بـــود گمـــان مـــی رفـــت تـــا دوهفتـــه جریـــان آب 
برقرارنشـــود ولـــی بـــا پشـــتیبانی و همراهـــی مدیرعامـــل شـــرکت 
ـــدار از  ـــی فرمان ـــد میدان آب وفاضـــالب خراســـان رضـــوی  ، بازدی
منطقـــه و تاکیـــد ایشـــان برتســـریع رفـــع  مشـــکالت آبرســـانی ، بـــا 
ــور آب و فاضـــالب  ــبانه روزی تمامـــی همـــکاران در امـ تـــالش شـ
ــه وی در  ــه گفتـ ــد .بـ ــرار شـ ــتا برقـ ــن روسـ ــرب ایـ ــواف آب شـ خـ
مـــدت عملیـــات ترمیـــم خـــط انتقـــال ، مـــردم روســـتای رزداب 
از طریـــق دو دســـتگاه تانکـــر 12هـــزار و 6 هزارلیتـــری ســـیار و 

ـــت آبرســـانی شـــدند . ثاب

خوشاب   
تعویض الکترو پمپ چاه مشکان

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب  خوشـــاب از تعمیـــر الکتـــرو پمـــپ چـــاه 
آب شـــرب شـــهر مشـــکان خبـــر داد.پرویـــز آســـیایی افـــزود: ایـــن 
پمـــپ بـــه دلیـــل نوســـان بـــرق و در نتیجـــه اتصـــال کابـــل داخـــل 
چـــاه از مـــدار خـــارج شـــد.وی مـــدت زمـــان عملیـــات خـــروج، تعمیـــر 
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و نصـــب مجـــدد الکتـــرو پمـــپ را 19 ســـاعت اعـــالم کـــرد و اظهـــار 
داشـــت: بـــا مدیریـــت مصـــرف و همـــکاری مـــردم قطعـــی آب بـــه 
حداقـــل ممکـــن رســـید بـــه گفتـــه وی آب شـــرب مـــورد نیـــاز  هـــزار 
و350مشـــترک شـــهر مشـــکان از طریـــق  یـــک حلقـــه چـــاه و یـــک 

ـــر ثانیـــه تامیـــن مـــی شـــود.   ـــر ب ـــی 21لیت ـــا دب چشـــمه ب

رشتخوار   
امضـــاء تفاهـــم نامـــه همـــکاری آبفـــا و شـــرکت توزیـــع 

بـــرق رشـــتخوار

تفاهـــم نامـــه همـــکاری بیـــن آبفـــا  و شـــرکت توزیـــع بـــرق رشـــتخوار 
امضـــا شـــد.این تفاهـــم نامـــه در راســـتای کاهـــش مصـــرف بـــرق و 
همـــکاری در مدیریـــت بـــار شـــبکه سراســـری بـــرق در روزهـــای 
گـــرم تابســـتان منعقـــد شـــد.در ایـــن تفاهـــم نامـــه شـــرکت بـــرق 
متعهـــد شـــده در صـــورت همـــکاری و کنتـــرل پیـــک مصـــرف ،طبـــق 
آخریـــن دســـتورالعمل مصـــوب وزارت نیـــرو نســـبت بـــه پرداخـــت 

پـــاداش در قبـــوض صـــادره بـــرای آبفـــا اقـــدام کنـــد.

سرخس   
خســـارت ســـیل بـــه مخـــزن ذخیـــره آب روســـتای بزنـــگان 

در ســـرخس

در اثـــر بارندگـــی هـــای اخیـــر و وقـــوع ســـیالب در ســـرخس مخـــزن 
ذخیـــره و سرچشـــمه تامیـــن آب  روســـتای بزنـــگان دچـــار خســـارت 
ــد  ــی و گنـ ــه  الیروبـ ــاق بالفاصلـ ــن اتفـ ــزارش ایـ ــالم گـ ــد.با اعـ شـ
زدایـــی مخـــزن و خـــط انتقـــال انجـــام و در کمتریـــن زمـــان ممکـــن  

ـــرار گرفـــت. ـــدار مصـــرف ق در م

بازدیـــد مدیـــر امـــور ســـرخس از تاسیســـات آبرســـانی 
روســـتای بزنـــگان

ـــر امـــور آبفـــای شهرســـتان ســـرخس از تاسیســـات آبرســـانی  مدی
روســـتای بزنـــگان بازدیـــد کـــرد.در ایـــن بازدیـــد کـــه  مســـئولین 
ـــرداری امـــور هـــم حضـــور داشـــتند   نحـــوه خدمـــات  واحـــد بهـــره ب
آب  شـــبکه  و  تاسیســـات  وضعیـــت  و  مشـــترکین  بـــه  رســـانی 
رســـانی  روســـتا بررســـی و بـــر تســـریع در اجـــرای طـــرح توســـعه 
ـــد  ـــر ســـیل تاکی ـــده روســـتا در اث و بازســـازی چشـــمه خســـارت دی

شـــد.

طرقبه  و شاندیز   
روســـتاهای طرقبـــه شـــاندیز تحـــت پوشـــش امـــداد آب 

قـــرار گرفتنـــد

در راســـتای یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب وفاضـــالب کلیـــه 
روســـتاهای شهرســـتان طرقبـــه شـــاندیزتحت پوشـــش ســـامانه 
گرفتنـــد. قـــرار  آب  اتفاقـــات  مدیریـــت  گویـــا  تلفـــن  جامـــع 
ــاندیزبا اعـــالم ایـــن مطلـــب  ــه شـ ــتان طرقبـ مدیرامورآبفاشهرسـ
گفت:باعنایـــت بـــه مصوبـــه دولـــت درخصـــوص یکپارچـــه ســـازی 
شـــرکت هـــای آب وفاضـــالب روســـتایی وشـــهری، امورآبفـــا طرقبـــه 
شـــاندیز در راســـتای طـــرح تکریـــم اربـــاب رجـــوع  طـــی هماهنگـــی 
بعمـــل آمـــده بـــا اداره مخابـــرات ، امـــکان تمـــاس  روســـتاهای 
ـــا تلفـــن 122امـــداد آب را فراهـــم کرد.درپـــی ایـــن  شهرســـتان ب
ــتاازخدمات  ــاران روسـ ــالمی ودهیـ ــورای اسـ ــای شـ ــدام اعضـ اقـ

ــد. ــی کردنـ ــتان قدردانـ ــا شهرسـ ــه آبفـ مدیرومجموعـ

بررسی مشکالت آبرسانی روستای تجرطرقبه

باهـــدف بررســـی وتجزیـــه وتحلیـــل مشـــکالت حـــوزه آبرســـانی 
روســـتای گردشـــگری تجرطرقبـــه، جلســـه ای در امورآبفـــا طرقبـــه 
شاندیزبرگزارشـــد. در ایـــن جلســـه مدیرامـــور هـــدف ازیکپارچـــه 
ســـازی شـــرکت هـــای آب وفاضـــالب راانســـجام بخشـــی ورفـــع 
مشـــکالت موجـــود درروســـتاهاعنوان وبرضـــرورت تحویـــل گیـــری 
واصـــالح وتوســـعه شـــبکه آبرســـانی روســـتاها تاکیـــد کرد.درایـــن 
جلســـه کـــه دهیـــار واعضـــای شـــورای اســـالمی تجرحضـــور داشـــتند 
علـــی اصغـــر پاکـــروان  از انشـــعابات غیرمجـــاز وهدررفـــت آب 
بـــه عنـــوان دومعضـــل اصلـــی درروســـتاها نـــام بـــرد و خواســـتار 
ــور  ــا امـ ــورای اســـالمی بـ ــای شـ ــاری دهیارواعضـ ــکاری و همیـ همـ
طرقبـــه شـــاندیز درایـــن زمینـــه شـــد.درادامه دهیارروســـتا 
مشـــکالت موجـــود راعنـــوان وخواســـتار رفـــع مشـــکالت شـــد.به 
گـــزارش واحـــد روابـــط عمومـــی امورپیـــش بینـــی اعتبـــار اصـــالح 
هزارو500مترازمحـــل  دو  طـــول  بـــه  شـــبکه  انتقـــال  خـــط 
ــتگاه  ــده، نصـــب یکدسـ ــال آینـ ــار درسـ ــی دهیـ ــارات عمرانـ اعتبـ
کلریناتـــور ورفـــع اتفاقـــات توســـط دهیارازدیگـــر مـــوارد مطـــرح 

شـــده درایـــن جلســـه بـــود.

وضعیـــت منابـــع آب شـــرب طرقبـــه شـــاندیز در افـــق 
1405

جلســـه بررســـی وتجزیـــه وتحلیـــل وضعیـــت چـــاه هـــا ومنابـــع 
طرقبـــه  شهرســـتان  وفاضـــالب  امـــورآب  شـــرب  آب  تامیـــن 

وتوســـعه  بـــرداری  بهـــره  حـــوزه  شاندیزباحضورکارشناســـان 
آب اموربرگزارشـــد.به گـــزارش روابـــط عمومـــی امور.درایـــن 
آب  درتامیـــن  قارونی-مشـــاورامور  مهنـــدس  کـــه  جلســـه 
ضمـــن تاکیدبرپیگیـــری الزم درخصـــوص رفـــع کســـری تامیـــن 
ییالقـــی  مناطـــق  از  نفـــر  میلیـــون  چنـــد  ســـاالنه  گفـــت:  آب 
طرقبـــه شـــاندیز بازدیـــد مـــی کننـــد کـــه درتامیـــن پایـــدارآب 
تاثیرگذاراســـت.وی افزود:بـــرآورد ومطالعـــات اولیـــه درافـــق 
1405نشـــان ازکســـری آب درشـــهرطرقبه بـــه 40لیتربرثانیـــه 
وشـــاندیز55لیتربرثانیه دارد کـــه همـــت مضاعـــف مســـئولین 
رامـــی طلبد.علـــی اصغـــر پاکروان-مدیرامورنیـــز ضمـــن تاکیدبـــر 
تـــالش بـــرای رفـــع کســـری آب درســـال هـــای آینـــده، خواســـتارهم 
امورشـــد. اداری  مســـئولین  کلیـــه  وهمفکـــری  اندیشـــی 
گفتنـــی اســـت امـــورآب وفاضـــالب شهرســـتان طرقبـــه شـــاندیز 
شـــهروندان  شـــرب  آب  داردکـــه  حدود40هزاراشـــتراک 
از طریـــق 40حلقـــه چـــاه وپنـــج رشـــته قنـــات بادبـــی خروجـــی 

370لیتربرثانیـــه تامیـــن مـــی شـــود.

فیروزه   

فرمانـــدار فیـــروزه خواســـتار تســـریع در اجـــرای پـــروژه 
انتقـــال آب ســـد بـــار بـــه ایـــن شـــهر شـــد

ــرکت آب و  ــل شـ ــر عامـ ــا مدیـ ــت بـ ــروزه در نشسـ ــدار فیـ فرماانـ
فاضـــالب خراســـان رضـــوی خواســـتار تســـریع در اجـــرای پـــروژه 
انتقـــال آب از ســـد بـــار بـــه ایـــن شـــهر توســـط آب منطقـــه ای 
اســـتان شـــد.در ایـــن نشســـت کـــه در محـــل فرمانـــداری فیـــروزه 
و بـــا حضورمدیـــر امـــور  آب و فاضـــالب شهرســـتان برگـــزار شـــد 
ابوالفضـــل حکیـــم پـــور بـــا تاکیـــد بـــر برنامـــه ریـــزی بـــرای مهـــار آب 
ـــارش هـــای اخیـــر حجـــم زیـــادی  هـــای ســـطحی اظهـــار داشـــت: در ب
از آب ناشـــی از بـــاران از منطقـــه خـــارج شـــد .مدیرعامـــل شـــرکت 
آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی هـــم از تـــالش ایـــن شـــرکت 
بـــرای تامیـــن آب کمـــی و کیفـــی شـــهرها و روســـتاهای اســـتان 
خبـــرداد و اظهـــار داشـــت: 6.5کیلوکتـــر از خـــط 11کیلومتـــری 
انتقـــال آب ســـد اجـــرا شـــده است.ســـید ابراهیـــم علـــوی افـــزود: 
بابهـــره بـــرداری از ایـــن خـــط ســـاالنه دومیلیـــون مترمکعـــب آب 
از ســـد بـــار بـــه شـــبکه توزیـــع شـــهر فیـــروزه تزریـــق خواهـــد 
ــترکان  ــد در افزایـــش کیفیـــت آب مشـ ــن سـ ــد.وی نقـــش ایـ شـ
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نیـــاز ســـه  مـــورد  کـــرد  وافـــزود: آب شـــرب  را خاطـــر نشـــان 
هـــزار مشـــترک در شـــهرهای فیـــروزه و همـــت آبـــاد از طریـــق 
چهـــار حلقـــه چـــاه تامیـــن مـــی شـــود.وی گفـــت: معاونـــان شـــرکت 
هـــای آبفـــا و آب منطقـــه ای بـــا اعـــزام بـــه محـــل وضعیـــت پـــروژه 
انتقـــال آب ســـد بـــار بـــه فیـــروزه را بررســـی خواهنـــد کـــرد.وی 
همچنیـــن از تصمیـــم ایـــن شـــرکت بـــرای راه انـــدازی آزمایشـــگاه 
بـــا تمـــاس تلفنـــی  میکروبـــی آب در آبفـــا فیـــروزه خبـــرداد و 
بـــا رئیـــس آزمایشـــگاه هـــای شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان 
و  آب  امـــور  شـــد.مدیر  موضـــوع  پیگیـــری  خواســـتار  رضـــوی 
فاضـــالب فیـــروزه نیـــز بـــا اشـــاره بـــه ســـقایی 39هـــزار جمعیـــت 
روســـتایی در 78روســـتا اظهـــار داشـــت: آب شـــرب مـــورد نیـــاز 
مشـــترکان از 29 حلقـــه چـــاه و چشـــمه و قنـــات تامیـــن مـــی شـــود.
بـــه گفتـــه مجیـــد ســـبحانی نیـــاز آبـــی شهرســـتان 176لیتـــر برثانیـــه 
ــد. ــی باشـ ــر مـ ــد 160لیتـ ــوان تولیـ ــر تـ ــال حاضـ ــه در حـ ــت کـ اسـ
ـــا حضـــور در ســـد  مدیرعامـــل آبفـــای خراســـان رضـــوی همچنیـــن ب
بـــار بـــه بررســـی وضعیـــت ایـــن منبـــع آبـــی پرداخت.کارشـــناس 
ــان رضـــوی حاضـــر در محـــل ظرفیـــت ســـد  آب منطقـــه ای خراسـ
ـــار را  24.5میلیـــون مترمکعـــب اعـــالم کـــرد  کـــه 19.8میلیـــون  ب
مترمکعـــب آن آبگیـــری شـــده اســـت.وی افـــزود: ســـاالنه هفـــت 
میلیـــون مترمکعـــب از آب پشـــت ســـد در اختیـــار شـــرکت فـــوالد 
نیشـــابور قـــرار مـــی گیـــرد و پنـــج میلیـــون مترمکعـــب بـــرای شـــرب 
ـــه شـــهر فیـــروزه   شـــهر نیشـــابور و دو میلیـــون متـــر مکعـــب هـــم ب

منتقـــل خواهـــد شـــد. 

قوچان   
جلســـات راهبـــردی بـــرای رفـــع مشـــکل  اجـــرای شـــبکه 

فاضـــالب قوچـــان

و  مالـــی  تامیـــن منابـــع  نحـــوه رفـــع مشـــکل  جلســـات بررســـی 
شـــروع عملیـــات اجرایـــی شـــبکه فاضـــالب مســـکن مهـــر قوچـــان  
ــیر  ــن  مسـ ــک زمیـ ــه تملـ ــوط بـ ــت مربـ ــد.اولین نشسـ ــزار شـ برگـ
اجـــرای خـــط بـــا آســـتان قـــدس بـــود کـــه منجـــر بـــه صـــدور دریافـــت 
ـــک شـــد.در جلســـه  ـــغ مل مجـــوز وتســـهیل پرداخـــت اقســـاطی مبل
بـــا شـــهرداری قوچـــان هـــم کـــه بـــرای رفـــع مشـــکل اخـــذ مجـــوز 
حفـــاری خیابـــان دانـــش آمـــوز در مســـیر اجرایـــی پـــروژه برگـــزار 

شـــد  مقـــرر گردیـــد بعـــد از ارایـــه برنامـــه زمانـــی اجـــرای پـــروژه 
توســـط پیمانـــکار و تاییـــد آن ، مجوزهـــای الزم در ایـــن خصـــوص 

صـــادر شـــود.

جلســـه هـــم اندیشـــی مدیـــر و همـــکاران بهـــره بـــرداری 
امـــور قوچـــان

بـــا عنایـــت بـــه ادغـــام شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب شـــهری و 
روســـتایی و اهمیـــت و ضـــرورت توجیـــه و آشـــنایی همـــکاران 
ایـــن مجموعـــه ، جلســـه ای بـــه ریاســـت جـــواد ســـعادتی مدیـــر 
منظـــور  همیـــن  بـــه  بـــرداری  بهـــره  همـــکاران  وحضـــور  امـــور 
برگـــزار شـــد. در ایـــن جلســـه همـــکاران هریـــک بـــا بیـــان نقطـــه 
نظـــرات و مشـــکالت حـــوزه کاری خـــود، بصـــورت تخصصـــی مطالبـــی 
ـــا توجـــه بـــه  ارائـــه دادنـــد در ادامـــه مدیـــر امـــور اظهـــار داشـــت: ب
ـــاالی نیـــروی متخصـــص و باتجربـــه امیدواریـــم  وجـــود پتانســـیل ب
بـــا تـــالش کلیـــه همـــکاران بهتریـــن نتیجـــه را در رســـیدن بـــه 

ــیم. ــته باشـ ــرکت داشـ ــای شـ ــه هـ ــداف و برنامـ اهـ

دیدار مدیر امور قوچان با امام جمعه شهرستان

 مدیرامـــور شـــرکت آب و فاضـــالب قوچـــان بـــه اتفـــاق جمعـــی 
امـــام  دســـتجردی  محمدعلـــی  حجت االســـالم  بـــا  همـــکاران  از 
جمعـــه ایـــن شهرســـتان دیـــدار کردند.مدیرامـــور شـــرکت آب و 
فاضـــالب قوچـــان در ایـــن دیداربـــا توجـــه بـــه ادغـــام شـــرکت هـــای 
آب وفاضـــالب شـــهری وروســـتایی و اهمیـــت  آبرســـانی و باتوجـــه 
بـــه برخـــی مشکالت،خواســـتار حمایـــت هـــر چـــه بیشـــتر امـــام 
جمعـــه از فعالیـــت هـــای آبفـــا شـــد.جواد ســـعادتی افـــزود: ایـــن 

شـــرکت بـــا اتـــکا بـــه نیـــروی هـــای بـــا انگیـــزه و بـــا تجربـــه ، بـــا جدیـــت 
ــراز  ــد. وی ابـ ــی باشـ ــردم  مـ ــه مـ ــانی بـ ــت رسـ ــاده خدمـ ــام آمـ تمـ
ــاز  ــرف آب ، نیـ ــی در مصـ ــه جویـ ــگ صرفـ ــج فرهنـ ــت: ترویـ داشـ
بـــه مشـــارکت همگانـــی و کمـــک همـــه اقشـــاردارد.امام جمعـــه 
شهرســـتان قوچـــان هـــم ضمـــن تشـــکر از اقدامـــات شـــرکت آب و 
فاضـــالب قوچـــان در ارائـــه خدمـــات بـــه شـــهروندان و بـــا اشـــاره 
ــرف  ــی در مصـ ــه جویـ ــره ، صرفـ ــی روزمـ ــش آب در زندگـ ــه نقـ بـ
ـــون  ـــب ازتریب ـــه مطال ـــرای ارائ آن را امـــری ضـــروری دانســـت و ب

نمـــاز جمعـــه قـــول مســـاعد داد.

کاخک    
رفع اتفاق خط انتقال آب شهرکاخک

خـــط  اتفـــاق  گفـــت:  شـــهرکاخک  وفاضـــالب  آب  اداره  رئیـــس 
200میلیمتـــری انتقـــال آب ایـــن شـــهر دراســـرع وقـــت رفـــع 
ومنابـــع آب ایـــن شـــهر درمداربهـــره بـــرداری قـــرار گرفـــت . 
رضاذکاوتـــی افـــزود: انتقـــال آب درشـــهرکاخک باپمپـــاژ  همـــراه 
اســـت وهمیـــن امـــر باعـــث  افزایـــش فشـــاربرروی خـــط انتقـــال 
و بـــروز  اتفـــاق مـــی شـــود. بـــه گفتـــه وی چـــاه هـــای شـــرب  ایـــن 
شـــهر بیـــش از300 متـــر عمـــق دارد کـــه جـــزو عمیـــق تریـــن منابـــع 

ــود. ــی شـ ــوب مـ ــتان محسـ اسـ

 کاشمر    
فرماندار کاشمر خواستارشد:

 تجهیـــز شـــش حلقـــه چـــاه حفـــر شـــده  بـــرای تامیـــن آب 
ـــق 1405  ـــمر در اف کاش

فرمانـــدار کاشـــمر بـــر تجهیـــز شـــش 
بـــرای  مـــدار  از  خـــارج   چـــاه  حلقـــه 
تامیـــن آب ایـــن شـــهر در ســـال 1405 

تاکیـــد کـــرد.
 مســـلم ســـاقی افـــزود: ایـــن تعـــداد 
چـــاه در ســـال 88 حفـــر شـــده اســـت.
خواســـتار  رابطـــه  همیـــن  در  وی 
منابـــع  تامیـــن  و  پیمانـــکار  معرفـــی 
اجـــرای  و  برقرســـانی  تجهیـــز،  مالـــی 

شـــد. چـــاه  ایـــن  انتقـــال  خطـــوط 
ـــد کاشـــمردر حـــوزه آب و فاضـــالب  وی  خاطـــر نشـــان کرد:هـــر چن
نســـبت بـــه ســـایر شهرســـتان ها مشـــکالت کمتـــری دارد امـــا در 
بخـــش روســـتایی، روســـتای گندم بـــر از توابـــع بخـــش مرکـــزی 
بـــا تخصیـــص  بـــا تانکـــر آب رســـانی می شـــود کـــه امیدواریـــم 
اعتبـــارات ملـــی مشـــکل شـــبکه آب ایـــن روســـتا برطـــرف شـــود.
و  دهیاری هـــا  اعتبـــار  از  اســـتفاده  بـــا  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
مشـــارکت شـــوراهای اســـالمی بخشـــی از شـــبکه آب روســـتاها 
اصـــالح و ترمیـــم شـــده اســـت افـــزود: تقویـــت شـــبکه آبرســـانی 
شـــهر کاشـــمر مشـــکالت ناشـــی از نقـــاط فرســـوده  را آشـــکار کـــرد 
ــه  ــورد توجـ ــد مـ ــهری بایـ ــوده شـ ــبکه فرسـ ــالح شـ ــن اصـ ، بنابرایـ

ــرد. ــرار گیـ ــتر قـ بیشـ
و  آب  اتـــکای  و  قـــوت  نقطـــه  عنـــوان  بـــه  پـــروژه  ایـــن  از  وی 
فاضـــالب شهرســـتان نـــام بـــرد و اظهـــار کـــرد: بخـــش کوهســـرخ 
بـــه شهرســـتان ارتقـــاء یافتـــه و بایـــد اداره آبفـــا نیـــز بـــه امـــور آب 

و فاضـــالب تبدیـــل شـــود.
ســـاقی وضعیـــت جغرافیایـــی منطقـــه بـــه ویـــژه ســـه روســـتایی کـــه 
شـــبکه آبرســـانی آن هـــا خـــارج از تعهـــد شـــبکه آب و فاضـــالب 
ــود  ــی شـ ــتاها اداره مـ ــاری روسـ ــوراها و دهیـ ــط  شـ ــوده و توسـ بـ
مـــورد اشـــاره قـــرار داد و گفـــت: ارتقـــاء اداره کوهســـرخ بـــه 
امـــور رونـــد خدمات رســـانی بهتـــر بـــه مـــردم منطقـــه را تســـریع 

خواهـــد کـــرد.

چـــاه  غیـــر فعـــال  روســـتای کالتـــه نـــای کاشـــمر احیـــاء مـــی 
شـــود

ــد  ــمر در بازدیـ ــتان کاشـ ــای شهرسـ ــه نـ ــتای کالتـ  مشـــکالت روسـ
میدانـــی فرمانـــدار، بخشـــدار ، رئیـــس اداره امـــور عشـــایر و 
مدیـــر امـــور آبفـــای شهرســـتان کاشـــمر بررســـی شـــد.دراین 
بازدیـــد پـــس از بیـــان مشـــکالت توســـط اعضـــای شـــورای اســـالمی 
روســـتا وبرخـــی اهالـــی، فرمانـــدار شهرســـتان بـــه طـــرح مشـــکالت 
حـــوره آب روســـتاها پرداخـــت ومدیـــر آب و فاضـــالب شهرســـتان 
کاشـــمرهم بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن روســـتا تحـــت پوشـــش امـــور 
تالش هـــای  گذشـــته  ســـال های  در  داشـــت:  اظهـــار  نیســـت 
انجـــام  روســـتا  ایـــن  بـــه  خدمت رســـانی  خصـــوص  در  زیـــادی 
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ــرای  ــراز امیـــدواری بـ ــن ابـ ــا عباســـی ضمـ شـــده اســـت.علی رضـ
تخصیـــص اعتبـــار مناســـب بـــه روســـتاها افـــزود: بـــا کمـــک امـــور 
ـــه  ـــاه آب شـــرب روســـتا ک ـــردم روســـتا چ ـــاری م ـــکاری و همی و هم
ــاه مـــدت  ــود  در کوتـ ــده بـ ــال شـ ــر فعـ ــادی اســـت غیـ ــالیان زیـ سـ
ـــی شـــبکه  ـــا مشـــارکت اهال احیـــا شـــد و در برنامـــه بلنـــد مـــدت و ب
فرســـوده آب شـــرب روســـتا نیـــز مرمـــت و بهســـازی خواهدشـــد.
درادامـــه مقررشـــد هماهنگی هـــای الزم بـــا ســـایر دســـتگاه ها از 
جملـــه امـــور عشـــایری شهرســـتان بـــا محوریـــت آب در خصـــوص 

بهبـــود وضعیـــت آبرســـانی خدمت رســـانی انجـــام شـــود.

ــتاهای  ــانی روسـ ــات آبرسـ ــت تاسیسـ ــی وضعیـ بررسـ
ــرخ بخـــش کوهسـ

بخـــش کوهســـرخ  از روســـتاهای  آبفـــای کاشـــمر  امـــور  مدیـــر 
بازدیـــد کرد.علـــی رضـــا عباســـی در پـــی اعـــالم قطعـــی آب روســـتای 
ســـنجدک بخـــش کوهســـرخ وضعیـــت تاسیســـات آبرســـانی، خطـــوط 
ـــور،  ـــوال، ای ـــاژ روســـتاهای ت انتقـــال، مخـــازن و ایســـتگاه هـــای پمپ
ــاد، قصـــون، دهمیـــان، داغـــی و ســـنجدک را  خضربیـــگ، خضرآبـ
ــتا  ــورا و اهالـــی روسـ ــای شـ بررســـی کـــرد.در ایـــن بازدیـــد اعضـ

دربـــاره مشـــکالت حـــوزه آب روســـتا مطالبـــی بیـــان داشـــتند.

گلبهار    
افت دبی چاه شماره 10گلبهار رفع شد

افـــت دبـــی چـــاه شـــماره 10شـــهر گلبهـــار رفـــع شـــد.به گـــزارش 
روابـــط عمومـــی گلبهـــار ، بـــا دبـــی ایـــن چـــاه  8 لیتـــر برثانیـــه  طـــی 
2مـــاه کاهـــش یافتـــه بـــود کـــه بـــا تنظیـــف صافـــی )اســـترینر(

مشـــکل برطـــرف شـــد.

تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ امور گلبهار

گلبهـــار  فاضـــالب  و  آب  امـــور  پمپـــاژ  ایســـتگاه  الکتروپمـــپ 
ــپ  ــار الکتروپمـ ــی گلبهـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــد.به گـ تعویـــض شـ
ــاده  ــه از کار افتـ ــر کـ ــاژ کوثـ ــتگاه پمپـ ــو وات ایسـ ــای 130کیلـ هـ
بـــود، جـــای خـــود را بـــه الکتروپمـــپ جدیـــد داد  والکتروپمـــپ 

معیـــوب  بـــرای تعمیـــر ارســـال شـــد.

گناباد   
بررســـی مشـــکالت حـــوزه آب وفاضـــالب شهرســـتان 

گنابـــاد

بـــا حضـــور  مســـائل و مشـــکالت حـــوزه آب و فاضـــالب گنابـــاد 
ایـــن  شـــهردار   ، فرمانـــداری  ریـــزی  برنامـــه  معـــاون  ســـفری 
شـــهر  و مدیـــر امـــورآب و فاضـــالب شهرســـتان بررســـی شـــد در 
ایـــن جلســـه کـــه در محـــل فرمانـــداری شهرســـتان برگـــزار شـــد 
مشـــکالت حـــوزه آب و فاضـــالب شـــهر گنابـــاد همچـــون نحـــوه 
تهاتـــر بدهـــی و مطالبـــات ، تاخیـــر در اجـــرای پـــروژه کیفـــی ســـازی 
، تخلفـــات  آب شـــرب و توســـعه جایـــگاه هـــای برداشـــت آب  
ـــه  ـــکار توســـعه جایـــگاه آب شـــرب در  عـــدم جمـــع آوری نخال پیمان
هـــای معابـــر آســـفالت شـــکافی شـــده، فرونشســـت کانـــال هـــای 
نحـــوه شـــروع مجـــدد و ادامـــه  حفـــاری تحویـــل داده شـــده و 
پـــروژه و پرداخـــت هزینـــه هـــای مربوطـــه مـــورد بررســـی  قـــرار 
گرفـــت و مقـــرر شـــد عملیـــات اجرایـــی تکمیـــل و بهـــره بـــرداری از 
15 کیلومتـــر خـــط انتقـــال پـــروژه کیفـــی ســـازی و توســـعه جایـــگاه 

ــود. ــاز شـ ــای برداشـــت آب آغـ هـ

وقـــوع چهـــار اتفـــاق طـــی یـــک مـــاه در خـــط انتقـــال آب 
شـــهر گنابـــاد

معـــاون برنامه ریـــزی و عمرانـــی و دبیرســـتاد بحـــران فرمانـــداری 
شهرســـتان گنابـــاد  ازمحـــل اتفـــاق خـــط انتقـــال آب ایـــن شـــهر 
درســـاعت ده شـــب بازدیدکردند.بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی 
آب وفاضـــالب گناباد،درایـــن بازدیـــد مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب 
شهرســـتان توضیحـــات الزم در خصـــوص وضعیـــت موجـــود خـــط 
ولـــزوم پیگیـــری  تخصیـــص  انتقـــال 120 کیلومتـــری گنابـــاد 

اعتباربـــرای اجـــرای پروژه هـــای آب شـــرب  شهرســـتان را یـــادآور 
ـــل  ـــال شـــهرگناباد بدلی ـــا گفـــت: خـــط انتق ـــدری نی شـــد. هـــادی حی
فرســـودگی در قســـمتی از مســـیر همـــواره آبســـتن اتفاقـــات 
متعـــدد بـــوده بـــه صورتـــی کـــه فقـــط از ابتـــدای ســـال جـــاری بیـــش 
ازچهارمـــورد اتفـــاق درایـــن مســـیر توســـط همـــکاران رفـــع شـــده 
ـــن اتفـــاق در خـــط 500میلیمتـــری  اســـت. الزم بذکراســـت کـــه ای
چدنـــی ودرکیلومتـــر بیســـت شـــهر گـــزارش شـــد کـــه بـــه دلیـــل 
شـــرایط نامســـاعد محـــل عملیـــات مرمـــت تاپاســـی ازشـــب بـــه 

طـــول انجامیـــد.

احـــداث دو  جایـــگاه برداشـــت آب شـــرب توســـط خیریـــن 
در گنابـــاد  آغـــاز شـــد

خیریـــن گنابـــادی درقالـــب نـــذرآب دوجایـــگاه جدیـــد برداشـــت آب 
شـــرب درایـــن شـــهر احـــداث مـــی کنند.مدیرامـــورآب وفاضـــالب 
گنابـــاد بااعـــالم ایـــن خبرگفـــت: ایـــن دوجایـــگاه درخیابـــان امـــام 
عباســـعلی  مرحـــوم  یـــاد  ســـرتراز(وبه  )منطقـــه  )ع(  صـــادق 
فیاضـــی وباهزینـــه 500 میلیـــون ریـــال ودرخیابـــان ناصرخســـرو 
)صددستگاه(توســـط  مهـــدی خانشـــهری وبـــه مبلـــغ 300میلیـــون 
ریـــال درقالـــب طـــرح نـــذرآب احـــداث مـــی شـــود.هادی حیـــدری 
نیـــا افـــزود : باشـــروع عملیـــات اجرایـــی ایـــن دوجایـــگاه ، تعـــداد 
ـــاب  ـــه 9 ب ـــگاه هـــای برداشـــت آب اجراشـــده ودرحـــال اجـــرا ب جای
رســـید. بـــه گفتـــه وی براســـاس طراحـــی جداســـازی شـــبکه آب 
شـــرب گنابـــاد مقـــرر شـــد درفـــاز اول ایـــن پـــروژه15 جایـــگاه 

احـــداث شـــود کـــه  9 جایـــگاه درحـــال احـــداث اســـت.

مه والت   
فرماندار مه والت :

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

ــتاهای  ــهرها و روسـ ــد شـ ــه والت گفـــت: 100درصـ ــدار مـ فرمانـ
ــد. ــتی برخوردارنـ ــالم بهداشـ ــرب سـ ــتان از آب شـ ــن شهرسـ ایـ
ـــان اینکـــه شهرســـتان مـــه والت در حاشـــیه  ـــا بی ـــر ب مســـعود رنجب
کویـــر واقـــع اســـت از وجـــود منابـــع آب شـــور در جنـــوب شهرســـتان 
خبـــر داد و اظهـــار داشـــت: اجـــرای 30 کیلومتـــر خـــط انتقـــال آب 
از دشـــت ازغنـــد بـــه مـــه والت کمبـــود آب شـــهروندان را رفـــع 

کـــرد.
و  شهرســـتان  روســـتاهای  بیشـــتر  آب  شـــبکه  وی  گفتـــه  بـــه 
حتـــی شـــهر شـــادمهر و بخشـــی از شـــهرفیض آبـــاد توســـط جهـــاد 
ســـازندگی وقـــت اجـــرا شـــده اســـت و درحاضـــر نیـــاز بـــه بازســـازی 
ــع  ــی از منابـ ــل توجهـ ــش قابـ ــه بخـ ــت کـ ــی اسـ ــن درحالـ دارد وایـ
مالـــی آبفـــای شـــهری و روســـتایی صـــرف رفـــع ایـــن مشـــکل مـــی 

شـــود. 
ــن  ــرای تامیـ ــتان را بـ ــزی شهرسـ ــه ریـ ــه برنامـ ــی کمیتـ وی آمادگـ
ـــه هـــای فرســـوده شـــبکه هـــای توزیـــع آب در  اعتبـــار تعویـــض لول
حـــد تـــوان اعـــالم کـــرد و افـــزود: بازســـازی شـــبکه توزیـــع منجـــر 

بـــه کاهـــش هدررفـــت وتعـــداد  اتفاقـــات آب خواهـــد شـــد.
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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 .

12 اردیبهشت روز معلم بر تمام معلمان ایران زمین مبارک باد
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بیـــکاری یـــک مـــرد در دوران قرنطینـــه ماجـــرای جالبـــی را بـــرای 
او رقـــم زد ! یـــک کشـــف عجیـــب در باغچـــه خانـــه ایـــن مـــرد خبـــر 
ســـاز شـــد ! یـــک مـــرد انگلیســـی کـــه بـــرای گذرانـــدن اوقـــات 
فراغـــت خـــود در قرنطینـــه بـــه ســـراغ باغچـــه خانـــه اش رفتـــه 

ـــه کشـــف مهمـــی در آن نایـــل شـــد. ـــود ب ب
»جـــان برایشـــو« کـــه حوصلـــه اش در قرنطینـــه ســـر رفتـــه بـــود 
تصمیـــم گرفـــت بـــه باغچـــه خانـــه خـــود ســـر و ســـامان بدهـــد 

کـــه بـــا یـــک خـــودرو مدفـــون در خـــاک مواجـــه شـــد.

بـــه گفتـــه برایشـــو، ایـــن خـــودرو از نـــوع فـــورد و مـــدل دهـــه 
50 بـــه رنـــگ طوســـی اســـت و ظاهـــرًا شـــرایط چنـــدان بـــدی هـــم 
نـــدارد. او گفـــت: یافتـــن یـــک خـــودرو در خـــاک باغچـــه خانـــه 
چیـــزی نیســـت کـــه هـــر روز اتفـــاق بیفتـــد، بـــه خصـــوص کـــه 

ــد. ــن نرفته انـ ــاًل از بیـ ــالک آن کامـ ــور و پـ موتـ
تنهـــا راز باقی مانـــده در ایـــن مـــورد چرایـــی مدفـــون شـــدن 
ایـــن خـــودرو زیـــر خـــاک اســـت کـــه برایشـــو بـــرای آن پاســـخی 

نیافتـــه اســـت.

ـــار اســـت باعـــث وحشـــت  ـــه و مرگب ـــا ویروســـی جهـــش یافت ـــا ب بیمـــاری ویـــروس کرون
مـــردم و هجـــوم آنهـــا بـــرای تهیـــه ماســـک هـــای مختلـــف بـــوده اســـت .اعـــالم وضعیـــت 
ــاده در برخـــی شـــهرها باعـــث شـــده مـــردم بـــرای پیشـــگیری از ویـــروس  فـــوق العـ
ـــا ســـازمان  ـــروس کرون ـــزون وی ـــا شـــیوع روز اف ـــد. ب ـــه هـــر کاری بزنن ـــا دســـت ب کرون

بهداشـــت جهانـــی اعـــالم وضعیـــت اضطـــراری جهانـــی کـــرده اســـت.
بـــد نیســـت بدانیـــد آیـــا اســـتفاده از ماســـک در پیشـــگیری از ابتـــال بـــه ویـــروس 

ـــت؟ ـــر اس ـــا موث کرون
ســـاکنان بســـیاری از کشـــورهای جهـــان ایـــن روزهـــا همزمـــان بـــا شـــیوع نـــوع جدیـــدی 
از ویـــروس کرونـــا بـــه اســـتفاده از ماســـک های بهداشـــتی روی آورده اند.برخـــی 
از شـــرکت ها از کارکنـــان خـــود خواســـته اند کـــه در محیـــط کار از ماســـک اســـتفاده 
کننـــد. مـــدارس کـــره جنوبـــی نیـــز از والدیـــن دانش آمـــوزان خواســـته اند کـــه هنـــگام 
ـــرای فرزندانشـــان ماســـک تهیـــه  بازگشـــایی مـــدارس پـــس از تعطیـــالت زمســـتانی ب

کننـــد.
بـــه  ابتـــال  از  پیشـــگیری  در  بهداشـــتی  ماســـک های  از  اســـتفاده  آیـــا  ولـــی 

دارد؟ اثـــری  ویروس هـــا 
همـــه ویروس هـــا بـــه انـــدازه ای کوچـــک هســـتند کـــه از ماســـک های بهداشـــتی 
معمولـــی عبـــور می کننـــد. ویروس هـــا از طریـــق قطراتـــی کـــه هنـــگام عطســـه و ســـرفه 
ـــه فـــرد دیگـــر منتقـــل می شـــوند.  از مجـــاری تنفســـی پخـــش می شـــوند از یـــک فـــرد ب
ایـــن قطـــرات کوچـــک بـــر روی دســـت ها و ســـطح اشـــیاء در محیـــط پخـــش می شـــوند.

افـــراد بعـــدا بـــا دســـت دادن بـــا یکدیگـــر یـــا دســـت کشـــیدن بـــر روی ســـطح اشـــیاء بـــا 
ـــه چشـــمان،  ـــا ســـپس دســـت خـــود را ب ـــد. آنه ـــرار می گیرن ـــن قطـــرات در تمـــاس ق ای

بینـــی و دهـــان خـــود می مالنـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب ویـــروس منتقـــل می شـــود. 
ماســـک ها می تواننـــد مانـــع از انتقـــال قطـــرات بزرگـــی شـــوند کـــه پـــس از عطســـه 
ــه  ــت کـ ــا اسـ ــن معنـ ــه ایـ ــر بـ ــن امـ ــوند. ایـ ــوا پخـــش می شـ ــران در هـ ــرفه دیگـ و سـ

اســـتفاده از ماســـک های بهداشـــتی بی فایـــده نیســـت.
پیشگیری از ویروس کرونا

ایـــن در حالـــی اســـت کـــه فـــردی کـــه ماســـک زده نمی توانـــد بینـــی و دهـــان خـــود را 
بـــا دســـت لمـــس کنـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب امـــکان ابتـــالی او بـــه ویـــروس بـــه دنبـــال 
تمـــاس دســـت هایش بـــا ســـطح اشـــیاء کاهـــش می یابد.بـــا وجـــود نقـــش پیشـــگیرانه 
ماســـک های بهداشـــتی بایـــد توجـــه داشـــت کـــه دانشـــمندان همچنـــان در حـــال 
ــه  ــتند. نتیجـ ــا هسـ ــروس کرونـ ــد ویـ ــوع جدیـ ــال نـ ــای انتقـ ــورد راه هـ ــق در مـ تحقیـ
بررســـی تحقیق هـــای مختلـــف در مـــورد انتقـــال ویـــروس ســـارس در ســـال 2017 
نشـــان داده بـــود کـــه اســـتفاده از ماســـک های بهداشـــتی تـــا حـــدی در جلوگیـــری از 

انتقـــال ایـــن ویـــروس موثـــر اســـت. 
ــه  ــن زمینـ ــه در ایـ ــد کـ ــرده بودنـ ــد کـ ــان تاکیـ ــمندان در آن زمـ ــال دانشـ ــن حـ ــا ایـ بـ
تاکیـــد  است.«دانشـــمندان  متناقـــض  یافته هـــا  و  پراکنـــده  موجـــود  »شـــواهد 
کرونـــا  ویـــروس  جدیـــد  نـــوع  انتقـــال  از  جلوگیـــری  راه  بهتریـــن  کـــه  می کننـــد 

شستشـــوی مرتـــب دســـت هـــا بـــا آب و صابـــون اســـت.

کشف عجیب این مرد در قرنطینه خانگی کرونا

عکس های خنده دار از روش های پیشگیری از کرونا
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تعداد خبر ارسالی  اردیبهشتشرکت / امور

8باخرز

0بجستان

0بینالود

0بردسکن 

1تایباد

11تربت جام

16تربت حیدریه

0جغتای

0جوین

1چناران

1خلیل آباد

1خواف

1خوشاب

1داورزن

0درگز

3رشتخوار

0زاوه

8سبزوار

26ستاد

2سرخس

0صالح آباد

3طرقبه شاندیز

0فریمان

0فیروزه

0فیض آباد

3قوچان

4کاشمر

0کالت

3گلبهار

5گناباد

10نیشابور
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٩٩تعداد خبر ارسالی اردیبھشت



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   

مدیر دفتر پایش نظارت کیفیت آب و فاضالب محمدجواد ادیبی نیا  
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  
سرپرست گروه نظارت بر اجرای تاسیسات تامین ، تصفیه و خطوط انتقال آب سید مسعود حسینی مقدم  

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  

رئیس گروه نگهداری و تعمیرات محسن صادقی مقدم  
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  

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب سید ابوالفضل سالمی  
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   
همکار ستاد احمدرضا رضوانی کاخکی  
همکار ستاد سید سعید مدرسی  
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