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آزمایشگاه مرکزی آبفا خراسان رضوی جزو برترین های کشور محسوب 
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استحصال ساالنه 366میلیون متر مکعب آب 
شرب شهری و روستایی در خراسان رضوی

شهرها و روستاهای خراسان رضوی سال آینده 
مشکل تامین مواد ضدعفونی آب شرب ندارند

 252 شهر و روستا در خراسان رضوی سال آینده 
با تنش آب شرب مواجه می شوند
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زمیـــن در طلیعـــه دمیـــدن حیـــات بـــر پیکـــره طبیعـــت 
چهـــره مـــی آرایـــد و نغمـــه شـــاد پرنـــدگان آهنـــگ 
ــان را  ــوش جـ ــه گـ ــت کـ ــتی اسـ ــان هسـ ــوش الحـ خـ
نواختـــه و دلربایـــی مـــی کنـــد در ایـــن میـــان نگریســـتن بـــه 
نشـــانه هـــای بـــی بدیـــل خلقـــت ســـجود مـــی طلبـــد در برابـــر 
عظمـــت و قـــدرت الیـــزال الهـــی کـــه چـــه خردمندانـــه و 
ـــه در تکـــراری مکـــرر زندگـــی مخلوقـــات را رنـــگ  خـــدا گون

و طراوتی دوباره بخشیده است . 
ایـــن بهـــار بـــا تمـــام بهـــاران گذشـــته تفاوتـــی جاودانـــه دارد 
و ایـــن نکتـــه را متذکـــر مـــی شـــود کـــه  بـــا ورود بـــه قرنـــی 
ــود را پاالیـــش  ــل افکارخـ ــای قبـ ــتر از نوروزهـ ــازه بیشـ تـ
نمـــوده وبـــه زندگـــی خـــود رنگـــی تـــازه وخداپســـندانه 

ببخشـــیم . 
هـــر چنـــد کرونـــا بـــرای دومیـــن بهـــار همـــراه ومیهمـــان 
اجبـــاری و ناخوانـــده مااســـت امـــا امیـــد داریـــم تـــا بـــه 
لطـــف خداونـــد مهربـــان زودتـــر بـــار ســـفر ببنـــدد و بـــرای 
تـــا بهـــار دوبـــاره  همیشـــه از چرخـــه روزگار محوگـــردد 

رنـــگ وروی هـــزاران ســـاله خـــود را بازیافتـــه ویـــاد آوری 
ـــه انـــدازه دوســـتی , محبـــت و گفتـــار  کنـــد کـــه هیـــچ چیـــز ب
ـــر  ـــده ت ـــد و هیـــچ میراثـــی ارزن و عمـــل خیـــر باقـــی نمـــی مان
از خدمـــت مانـــدگار  در پهنـــه هســـتی نیســـت خدمتـــی 
عبـــادت خداونـــدی  و  طاعـــت  کـــه در واالتریـــن مرتبـــه 
ــی  ــا نمـ ــر کـــس مهیـ ــرای هـ ــه بـ اســـت و فرصتـــی اســـت کـ
شـــود براســـتی ســـقایی و آبرســـانی بـــه هـــم اســـتانی هـــای 
عزیـــز مصـــداق عبادتـــی خالصانـــه و خاضعانـــه اســـت کـــه 
بـــا لطـــف خداونـــد نصیبمـــان گردیـــده ودر ســـال گذشـــته 
و بـــا یکپارچـــه ســـازی ارائـــه خدمـــات در ســـطح شـــهرها و 
ــن  ــدگار از ایـ ــر نقـــش و مانـ ــی پـ ــتان لوحـ ــتاهای اسـ روسـ
ــتا در 90  ــد و 913 روسـ ــادگار مانـ ــه یـ ــانی بـ خدمـــت رسـ
روز بـــه شـــرایط بهبـــود آبـــی رســـیده و در قالـــب پویـــش هـــر 
هفتـــه الـــف ب ایـــران 79 روســـتای اســـتان نیـــز وضعیـــت 
آبرســـانی پایـــدار را تجربـــه کردنـــد ســـال گذشـــته در 
ســـایه اطـــاع رســـانی هـــای گســـترده بـــرای اولیـــن بـــار 
در صنعـــت آبرســـانی خراســـان رضـــوی شـــاهد حضورپـــر 

ـــد فرهنگـــی  ـــن تول ـــک اندیـــش وهمچنی ـــن نی برکـــت خیری
نـــو در عرصـــه آبرســـانی تحـــت عنـــوان نـــذر آب بودیـــم کـــه 
بـــه مـــدد آن  تعـــداد 17 جایـــگاه برداشـــت آب شـــرب در 
شهرســـتان گنابـــاد در قالـــب نـــذر آب و بزرگتریـــن پـــروژه 
خیـــر ســـاز خراســـان رضـــوی در شهرســـتان  آبرســـانی 
تربـــت جـــام رقـــم خـــورد و اشـــتیاق و لـــذت خدمـــت را 
ـــا آنجـــا کـــه اوج انســـانیت و عـــزت  بیشـــتر و بیشـــتر کـــرد ت
معنـــا یافـــت و طعـــم شـــیرین آن در کام مردمـــان ایـــن خطـــه 

از اســـتان جـــاری گردیـــد. 
اینجانـــب ضمـــن تبریـــک و شـــادباش فـــرا رســـیدن ســـال نـــو 
و عیـــد باســـتانی نـــوروز از تمامـــی تاشـــها و دلســـوزی شـــما 
همـــکاران عزیـــزم تقدیـــر و تشـــکر نمـــوده و امیـــدوارم در 
ـــات حضـــرت  ـــی و ظـــل توجه ـــاه و لطـــف حضـــرت حـــق تعال پن
ــرت  ــا حضـ ــی هـ ــام مهربانـ ــژه امـ ــات ویـ ــر و عنایـ ــی عصـ ولـ

علـــی ابـــن موســـی الرضـــا ع شـــاد و پیـــروز باشـــید.                                                               
                                                                             سید ابراهیم علوی
  رییس هیات مدیره و مدیر عامل

بسمه تعالی 

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار       
خوشتر زعیش و صحبت با غ و بهار نیست
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مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی درنشســـت 
خبـــری متولیـــان صنعـــت آب اســـتان کـــه بـــه مناســـبت 13اســـفند 
روز ملـــی آب  برگـــزار شـــد گفـــت: بـــا توجـــه بـــه کاهـــش بـــارش 
هـــا در ســـال آبـــی جـــاری بـــه میـــزان 61 درصـــد نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه 
ســـال قبـــل پیـــش بینـــی مـــی شـــود تابســـتان آینـــده 22 شـــهر و 230 

روستا استان با تنش آب شرب مواجه خواهند شد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــا اشـــاره بـــه خدمـــت رســـانی ایـــن شـــرکت بـــه 
76 شـــهر و دو هـــزارو 260روســـتا بـــا ســـه میلیـــون و 300 هـــزار نفـــر 
ــا ایـــن چالـــش و گـــذر موفقیـــت  ــه  بـ جمعیـــت اعـــام کـــرد: بـــرای مقابلـ
آمیـــز از تابســـتان 1400 اقـــدام بـــه تهیـــه چندیـــن پـــروژه تامیـــن آب 

شـــده اســـت. 
وی ایـــن پـــروژه هـــا را شـــامل حفـــر 70 حلقـــه چـــاه بـــا اجـــرای 150 
کیلومتـــر خـــط انتقـــال وســـاخت 27هـــزار متـــر مکعـــب مخـــزن ذخیـــره آب 

ذکـــر کـــرد و گفـــت: اجـــرای ایـــن تعـــداد پـــروژه نیازمنـــد ســـه هـــزار و 
500 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار اســـت کـــه بخشـــی از آن از منابـــع داخلـــی و 

مابقـــی از محـــل اعتبـــارات مـــاده 56 تامیـــن خواهـــد شـــد.
ـــه اجـــرای طـــرح یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای  ـــا اشـــاره ب وی همچنیـــن ب
آبفـــای شـــهری و روســـتایی کـــه بـــا هـــدف رفـــع مشـــکات آب شـــرب 
روســـتاها از ابتـــدای ســـال جـــاری در خراســـان رضـــوی عملیاتـــی شـــد 
خاطـــر نشـــان کـــرد: در ایـــن مـــدت شـــرایط تامیـــن اب هـــزار روســـتا 
بهبـــود یافـــت و از وضعیـــت بهتـــری برخـــوردار شـــدند و 9میلیـــون متـــر 
مکعـــب آب شـــرب شـــهری هـــم در اختیـــار روســـتائیان قـــرار گرفـــت.
وی تامیـــن آب را امـــری پایـــدار و از وظایـــف اصلـــی آبفـــا دانســـت و 
افـــزود:  وظیقـــه شـــهروندان و روســـتائیان هـــم مدیریـــت مصـــرف آب 
مـــی باشـــد.علوی افـــزود: ســـرانه مصـــرف آب در روســـتاها بـــه ازای هـــر 
نفـــر 120 تـــا 130 لیتـــر و در شـــهرها 180 تـــا 190 لیتـــر در شـــبانه روز 

ـــه شرب،شستشـــو، بهداشـــت و  ـــرای تمـــام مصـــارف از جمل ـــه ب اســـت ک
آبیـــاری فضـــای ســـبز لحـــاظ شـــده اســـت و چنانچـــه درهمیـــن حـــد مصـــرف 

شـــود مشـــکل خاصـــی ایجـــاد نخواهـــد شـــد.
ـــاری صیفـــی  ـــرای آبی وی هشـــدار داد: در صـــورت مصـــرف آب شـــرب ب

ـــا  متخلفـــان برخـــورد خواهـــد شـــد. ـــا غچـــه  ب جـــات و ب
وی همچنیـــن یکـــی از چالـــش هـــای بخـــش آب اســـتان را فرســـودگی 
ـــر شـــبکه  ـــع اعـــام کـــرد و گفـــت: از 30 هـــزار کیلومت شـــبکه هـــای توزی
توزیـــع آب در اســـتان 15 هـــزار کیلومتـــر بـــاالی 30 ســـال قدمـــت 
داشـــته و نیـــاز بـــه اصـــاح دارد  و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه ســـاالنه تنهـــا 

4درصـــد  ایـــن شـــبکه بازســـازی مـــی شـــود.
ــدر رفـــت و  ــوده باعـــث هـ ــبکه فرسـ ــزان شـ ــن میـ ــد: ایـ ــادآور شـ وی یـ
بـــروز پدیـــده آب بـــدون درآمـــد بـــه میـــزان 31 درصـــد مـــی شـــود کـــه 

ــارج شـــده و هـــدر مـــی رود. نیمـــی از آن از دســـترس خـ

252 شهر و روستا در خراسان رضوی سال آینده با تنش آب شرب مواجه می شوند
مدیر عامل آبفا خراسان رضوی به مناسبت 13 اسفند روز ملی آب :
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ـــا بهـــره بـــرداری از پـــروژه هـــای آبرســـانی در  خراســـان رضـــوی  ب
روســـتاهای  لیســـت  از  نفـــر  بـــا 43هـــزارو565  روســـتا    37

مواجه با تنش آبی خارج شدند.
 400 افتتـــاح  بـــا  همزمـــان   روســـتاها  ایـــن  بـــه  آبرســـانی  جشـــن 
بـــا حضـــور  6 اســـتان دیگـــر کشـــور  و  رٌضـــوی   پـــروژه  درخراســـان 
ویدئوکنفرانســـی  وزیـــر نیـــرو و در قالـــب چهـــل و چهارمیـــن پویـــش هـــر 

ایـــران برگزارشـــد. الـــف- ب  هفتـــه 
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در مراســـم بهـــره 
بـــرداری از پـــروژه هـــای آبرســـانی اســـتان کـــه در شهرســـتان قوچـــان 
ـــا  ســـرمایه  ـــروژه آبرســـانی ب ـــن تعـــداد پ ـــار داشـــت: ای برگـــزار شـــد اظه
گـــذاری  513میلیـــارد ریـــال  از محـــل اعتبـــارات ملـــی ، اســـتانی و بخـــش 
خصوصـــی در شهرســـتان هـــای نیشـــابور، تربـــت حیدریـــه، گنابـــاد ، 
ــارو کوهســـرخ   ــاران، گلبهـ ــاد، چنـ ــان، تایبـ ــام ، فریمـ ــان ، تربـــت جـ قوچـ

اجـــرا شـــد.
ســـیدابراهیم علـــوی افـــزود: در اجـــرای ایـــن پـــروژه هـــا ضمـــن  حفـــر 

و تجهیـــز 11حلقـــه چـــاه بـــا دبـــی 80لیتـــر برثانیـــه نســـبت بـــه احـــداث 
مخـــزن ذخیـــره بـــه ظرفیـــت ســـه هـــزارو 800متـــر مکعـــب، 70هـــزارو 
500متـــر لولـــه گـــذاری خـــط انتقـــال و 62 هـــزارو 633 متـــر شـــبکه 

توزیـــع نیـــز اقـــدام شـــده اســـت. 
 وی یادآورشـــد: در ســـی و دومیـــن هفتـــه از ایـــن پویـــش هـــم کـــه 
آذرمـــاه برگـــزار شـــد 33هـــزارو 800نفرجمعیـــت ســـاکن در42 روســـتا 
در خراســـان رضـــوی بـــا ســـرمایه گذاری345میلیـــاردو 500میلیـــون 

ریـــال از آب شـــرب بهـــره منـــد شـــدند.
برخـــورداری 8.7میلیـــون نفـــر از آب شـــرب بـــا اعتبـــارات صنـــدوق 

توســـعه
در ادامـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــوربا اشـــاره 
ــتفاده  ــا اسـ ــال 93 بـ ــور در سـ ــتاهای کشـ ــه روسـ ــانی بـ ــرح آبرسـ ــه طـ بـ
از اعتبـــارات صنـــدوق توســـعه ملـــی اظهارداشـــت: براســـاس ایـــن 
طـــرح مقررشـــد  10 میلیـــون و 900هـــزار   نفـــر از آب شـــرب پایـــدار 
برخـــوردار شـــوند کـــه بـــا احتســـاب چهـــل و چهارمیـــن پویـــش هـــر هفتـــه 

ـــون و  ـــا جمعیـــت هشـــت میلی ـــران 13هـــزارو 163روســـتا ب ـــف- ب ای ال
700هـــزار نفـــر از آب شـــرب بهـــره مندشـــدند .

ـــت  ـــان خدمـــت رســـانی دول ـــا پای ـــن رقـــم ت ـــاز ای ـــه حمیدرضاجانب ـــه گفت ب
در ســـال آینـــده بـــه9 میلیـــون و 300هزارمیلیـــون نفـــر خواهـــد رســـید. 
وی خاطرنشـــان کـــرد: در ســـال جـــاری و در  قالـــب پویـــش هفتگـــی 
الـــف- ب ایـــران نیـــز آبرســـانی بـــه هـــرارو 669 روســـتا بـــا 979 هـــزار 
نفـــر جمعیـــت در  دســـتور کار قرارگرفـــت کـــه تاکنـــون هـــزار و 650 
روســـتابا جمعیـــت بیـــش  از رقـــم پیـــش بینـــی شـــده یعنـــی یـــک میلیـــون 

ــدار شـــدند. ــر آبـ و 40 هزارنفـ
ــتا  ــه 400 روسـ ــانی بـ ــای آبرسـ ــروژه هـ ــاح پـ ــه افتتـ ــن بـ ــاز همچنیـ جانبـ
در هفـــت اســـتان کشـــور در  آییـــن چهـــل و چهارمیـــن و آخریـــن پویـــش 
اشـــاره کـــرد و گفـــت:از ایـــن تعـــداد هفـــت روســـتا بـــا مشـــارکت 130 
میلیاردریـــال افرادخیـــر در  اســـتان هـــای خراســـان رضـــوی و کرمـــان 
تحـــت پوشـــش شـــبکه آب قـــرار گرفتنـــد و 168 روســـتا هـــم کـــه فاقـــد 
هرگونـــه تاسیســـات بودنـــد بـــرای اولیـــن بـــار طعـــم آب شـــرب پایـــدار را 

  پویش چهل و چهارم و برخورداری 43565روستایی از آب شرب
 در 10 شهر ستان خراسان رضوی
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چشـــیدند.
نمـــاد  ایـــران  ب   – الـــف  هفتـــه   هـــر  پویـــش 

هماهنگـــی و  ریـــزی  برنامـــه 
ـــان اینکـــه بخـــش عمـــده ای  ـــا بی ـــر نیـــرو هـــم ب وزی
از وعـــده آبرســـانی بـــه هـــزارو 650 روســـتا در 
قالـــب پویـــش هـــر هفتـــه الـــف – ب ایـــران تحقـــق 
یافتـــه اســـت اظهـــار داشـــت: تاکنـــون و از ابتـــدای 
پویـــش ســـال جـــاری نیـــز، 248 پـــروژه ســـاخت و 
ســـازی و 53 پـــروژه ســـازو  کاری در مجمـــوع 301 

پـــروژه بـــه بهره بـــرداری رســـیده اســـت.
رضـــا اردکانیـــان  از ایـــن پویـــش بـــه عنـــوان نمـــاد 
برنامـــه ریـــزی ، توانمنـــدی،  هماهنگـــی و تامیـــن 
ـــام بـــرد و از تمـــام  منابـــع مالـــی از طـــرق مختلـــف  ن
ـــا سراســـر کشـــور  همـــکاران در شـــرکت هـــای آبف

ـــر کـــرد. ـــرو تقدی ـــر مجمـــوع وزارت نی و زی
 34 حـــدود  از   ،92 ســـال  در  کـــرد:  اظهـــار  وی 
ـــدود 20 میلیـــون  ـــه جمعیـــت ح ــزار روســـتا ک هـ

نفـــر داشـــتند و بـــه روش هـــای مختلـــف بـــرای 
ایـــن روســـتاها تامیـــن آب می شـــد، تنهـــا 900 
هـــزار نفـــر بـــه شـــبکه آب ســـالم و پایـــدار متصـــل 

بودنـــد. 
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه فرســـودگی شـــبکه ها هـــم 
موجـــب ایجـــاد اختـــال در آبرســـانی می شـــود، 
بازســـازی  جدیـــد  پروژه هـــای  در  افـــزود: 
اســـت.  مدنظـــر  هـــم  فرســـوده  شـــبکه های 

ـــوری اســـامی  ـــو انقـــاب و جمه وی گفـــت:  در پرت
بـــه ســـبب اجـــازه  به ویـــژه در ســـال های اخیـــر 
مقـــام معظـــم رهبـــری بـــرای اســـتفاده از منابـــع 
بـــه  آبرســـانی  بـــرای  ملـــی  توســـعه  صنـــدوق 
روســـتاها ،  تنهـــا در دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــا 
هـــزار   13 جمعـــا  امـــروز،  طرح هـــای  احتســـاب 
میلیـــون   8.3 جمعیـــت  بـــا  روســـتا   163 و 
متصـــل  پایـــدار  و  ســـالم  آب  شـــبکه  بـــه   نفـــر 

شدند. 
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مدیـــر کل دفتـــر مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد غیـــر عامـــل وزارت 
ـــی آزمایشـــگاهی شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان  ـــرو توانای نی
بـــه   رضـــوی در تعییـــن ســـریع نتایـــج آزمـــون هـــای مربـــوط 

کیفیت آب را در حد عالی دانست.
از آزمایشـــگاه ســـتاد شـــرکت آب و  بازدیـــد  میثـــم جعفـــرزاده در 
فاضـــاب خراســـان رضـــوی اظهارداشـــت: آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــه 
لحـــاظ برخـــوداری از نیـــروی انســـانی متخصـــص و امکانـــات و تجهیـــزات 

آزمایشـــگاهی جـــزو برتریـــن هـــای کشـــور محســـوب مـــی شـــود .
وی افـــزود: ایـــن آزمایشـــگاه مـــی توانـــد بـــه عنـــوان مرجـــع مـــورد 
آزمایشـــگاهی  واحدهـــای  کارشناســـان  دیگـــر  اســـتفاده  و  بازدیـــد 

شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب قـــرار گرفتـــه تـــا از دســـتاوردهای کســـب 
شـــده  بهـــره منـــد شـــوند.

مدیـــر کل دفتـــر مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد غیرعامـــل وزارت نیـــرو 
همچنیـــن در جلســـه اعضـــای شـــورای هماهنگـــی مدیریـــت بحـــران و 
پدافنـــد غیرعامـــل خراســـان رضـــوی کـــه در آبفـــا اســـتان برگـــزار شـــد 
 HSE ــل و ــد غیرعامـ ــران ، پدافنـ ــت بحـ ــاختار مدیریـ ــرد: سـ ــام کـ اعـ
در نظـــام نامـــه جدیـــدی کـــه در ایـــن دفتـــر در حـــال تدویـــن اســـت 

مشـــخص و تاپایـــان ســـال ابـــاغ خواهـــد شـــد.
جعفـــرزاده افـــزود:  بـــا موافقـــت مقـــام عالـــی وزارت ، فعالیـــت هـــای 
ـــد غیرعامـــل واگـــذار  ـــر مدیریـــت بحـــران و پدافن ـــه دفت حـــوزه HSE ب

و فعالیـــت  شـــورای هماهنگـــی مدیریـــت بحـــران اســـتان هـــا  در نظـــام 
ـــا ابـــاغ آن بســـیاری از چالـــش  نامـــه جدیـــد نیـــز  لحـــاظ شـــده اســـت و ب

هـــای موجـــود در شـــوراهای هماهنگـــی رفـــع خواهـــد شـــد.
وی  بـــا بیـــان اینکـــه مدیـــران عامـــل صنعـــت آب و بـــرق بـــه خوبـــی بـــه 
اهمیـــت و جایـــگاه مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد غیرعامـــل پـــی بـــرده انـــد 
افـــزود: چالـــش هـــای مطـــرح شـــده در ایـــن نشســـت نقطـــه قـــوت اســـت 
و نشـــان دهنـــده ان اســـت کـــه مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد غیرعامـــل 
بـــه بلـــوغ الزم رســـیده اســـت. وی بـــا اشـــاره بـــه مطالـــب مطـــرح شـــده 
ــن  ــای ایـ ــه هـ ــیاری از برنامـ ــرد: بسـ ــان کـ ــر نشـ ــن نشســـت خاطـ در ایـ

ـــرو ارزشـــمند اســـت. ـــرای وزارت نی ـــوده و ب شـــورا خـــاص ب

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو:

آزمایشگاه مرکزی آبفا خراسان رضوی جزو برترین های کشور محسوب می شود
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مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی گفت:ایـــن 
شـــرکت بـــرای رفـــع نیـــاز ســـه میلیـــون و 300 هـــزار نفـــر 
جمعیـــت شـــهری و روســـتایی  تحـــت پوشـــش ســـاالنه  366 

میلیون متر مکعب آب استحصال می کند.
ســـید ابراهیـــم علـــوی افـــزود: از ایـــن میـــزان 251میلیـــون متـــر 
مکعـــب بـــرای شـــهرها و 115میلیـــون متـــر مکعـــب هـــم در مناطـــق 
ــت را  ــن جمعیـ ــن آب ایـ ــع تامیـ ــود. وی منابـ ــی شـ ــد مـ ــتایی تولیـ روسـ
هـــزار و800حلقـــه چـــاه ، قنـــات و چشـــمه اعـــام کـــرد و اظهـــار داشـــت: 
ـــل  ـــن اســـتان درقب ـــه شـــهری ای ـــن آب شـــرب در 19نقط ـــت تامی ظرفی

انقـــاب 50 میلیـــون مترمکعـــب بـــود کـــه از 100 حلقـــه چـــاه برداشـــت 
ــار  ــع در اختیـ ــبکه توزیـ ــال و شـ ــط انتقـ ــر خـ ــزار کیلومتـ ــق هـ و از طریـ

380هـــزار نفـــر جمعیـــت تحـــت پوشـــش قـــرار مـــی گرفـــت.
 وی افـــزود: در حـــال حاضـــر جمعیـــت شـــهری تحـــت پوشـــش بـــه یـــک 
ـــه  میلیـــون و 863هـــزار نفـــر و طـــول خطـــوط و شـــبکه توزیـــع آب نیـــز ب

هشـــت هـــزارو 343 کیلومتـــر رســـیده اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه وســـعت و اســـتان و پراکندگـــی نقـــاط شـــهری و 
روســـتایی تامیـــن آب را دشـــوار کـــرده اســـت ، ســـفره هـــای زیرزمینـــی 
را مهمتریـــن منبـــع تامیـــن آب شـــرب اســـتان نـــام بـــرد و اظهـــار داشـــت: 

ـــاد از فاصلـــه 120 کیلومتـــری  آب شـــرب برخـــی شـــهرها از جملـــه گناب
و یـــا بعضـــی مجتمـــع هـــای روســـتایی از فاصلـــه 300 کیلومتـــری تامیـــن 

مـــی شـــود کـــه هزینـــه زیـــادی بـــه ایـــن شـــرکن تحمیـــل مـــی کنـــد .
بـــه گفتـــه علـــوی تولیـــد و توزیـــع هـــر مترمکعـــب آب )هـــزار لیتـــر( 
دو هـــزار تومـــان هزینـــه در بـــردارد ولـــی  500تومـــان از مشـــترکان 
دریافـــت مـــی کنـــد. وی یـــاد آورشـــد: 5 شـــهر اســـتان در وضعیـــت 
قرمـــز، 15شـــهر در شـــرایط زرد کمبـــود ابـــی قـــرار دارنـــد  و 9 شـــهر 
هـــم بـــا مشـــکات کیفـــی آب مواجـــه انـــد کـــه بـــرای رفـــع مشـــکل هـــر 

شـــهر راهـــکار جداگانـــه ای تهیـــه شـــده اســـت. 

استحصال ساالنه 366میلیون متر مکعب آب شرب شهری و روستایی در خراسان رضوی
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گـــزارش عملکـــرد اجـــرای برنامـــه هـــای ایمنـــی آب در نشســـت  
مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب تبصـــره دو ســـبزوار 
و نیشـــابور و مدیـــران امورهـــای طرقبـــه شـــاندیز، ســـرخس، 

تایباد، فریمان، تربت جام، خواف ودرگز ارائه شد.
در ایـــن نشســـت قائـــم مقـــام مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان 
رضـــوی از پرداخـــت معوقـــات شـــرکت هـــای تامیـــن کننـــده مـــواد گنـــدزدا 
و تامیـــن 80 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار بـــرای خریـــد مـــواد ضـــد عفونـــی کننـــده 

آب بـــرای ســـال آینـــده در ایـــن اســـتان خبـــرداد.
ـــع  ـــده مناب ـــل آالین محمدرضـــا اســـمعیل زاده در نشســـت بررســـی عوام
آب شـــرب شـــهرها و روســـتاهای اســـتان اظهـــار داشـــت: بـــا برنامـــه 
ریـــزی انجـــام شـــده هیـــچ شـــهر و روســـتایی در اســـتان درتامیـــن مـــواد 

ــار مشـــکل نخواهـــد شـــد. ضدعفونـــی آب دچـ
بـــه گفتـــه وی تدابیـــر الزم بـــا پلیـــس راهوراســـتان نیـــز بـــرای اجـــازه تـــردد 
بـــه کامیـــون هـــای حامـــل اب ژاول در ایـــام تعطیـــات نـــوروز بعمـــل آمـــده 

اســـت.

مدیـــر مرکـــز پایـــش و نظـــارت بـــر کیفیـــت آب و فاضـــاب آبفـــا اســـتان 
هـــم  بـــه عوامـــل آلـــوده کننـــده منابـــع آب ســـطحی و بـــه ویـــژه زیـــر زمینـــی 
اشـــاره کـــرد و اظهـــار داشـــت:مزارع پـــرورش دام ، طیـــور و ماهـــی، 
معـــادن، جایـــگاه هـــای عرضـــه بنزیـــن و مـــواد نفتـــی و ... منابـــع آب شـــرب 

اســـتان را تهدیـــد مـــی کننـــد.
محمدجـــواد ادیبـــی نیـــا بـــا اســـتناد بـــه نتایـــج آزمایـــش هـــای کیفـــی آب 
شـــرب در آزمایشـــگاه  مرکـــزی ســـتاد و واحدهـــای آزمایشـــگاهی ســـطح 
اســـتان ، از شـــور شـــدن آب هـــای زیـــر زمینـــی بـــه واســـطه برداشـــت هـــای 
بـــی رویـــه خبـــر داد و بـــر پاســـخگویی بخـــش هـــای کشـــاورزی ، نفـــت ، منابع 
طبیعـــی و محیـــط زیســـت وتشـــدید فعالیـــت مراکـــز نظارتـــی و بهداشـــتی، 
بررســـی هـــای حاکمیتـــی و دادســـتانی و همراهـــی فرمانـــداران بـــا آبفـــا در 

صیانـــت از منابـــع آب شـــرب شـــهرها و روســـتاها تاکیـــد کـــرد.
ــاری را خاطـــر نشـــان ســـاخت و  ــا در ســـال آبـــی جـ وی کاهـــش بـــارش هـ
وضعیـــت تامیـــن آب شـــهرها و روســـتاها در ســـال 1400 را بـــه  مراتـــب 

ـــل دانســـت. ـــر از ســـال هـــای قب ـــده ت نگـــران کنن

وی یکـــی از راه هـــای حفاظـــت از منابـــع آب شـــرب و جلوگیـــری از عوامـــل 
آلودگـــی را اجـــرای برنامـــه ایمنـــی آب در قالـــب سیاســـت هـــای راهبـــردی 
وزارت نیـــرو اعـــام کـــرد و افـــزود: ایـــن برنامـــه از ســـال 93 در ارزیابـــی 

مدیـــران عامـــل و جشـــنواره شـــهید رجایـــی لحـــاظ شـــده اســـت.
بـــه گفتـــه ادیبـــی نیـــا برنامـــه ایمنـــی آب شـــهرهای طرقبـــه و کاشـــمر 
ممیـــزی شـــده اســـت و شـــهرهای چنـــاران، تایبـــاد ، ســـرخس و باجگیـــران 

در نوبـــت ممیـــزی قـــرار دارنـــد.
امورهـــای  و  دو  تبصـــره  هـــای  شـــرکت  تجـــارب  جلســـه،  ادامـــه  در 
ــام  ــم مقـ ــد، ســـپس قائـ ــه شـ ــن کیفیـــت آب ارائـ ــظ و تامیـ ــه در حفـ تابعـ
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی کیفیـــت را ارجـــح 
ـــا توجـــه بـــه روزهـــای پایانـــی ســـال 99  بـــر کمیـــت آب دانســـت و گفـــت: ب
و شـــرایط حاکـــم بـــر جامعـــه بـــه لحـــاظ شـــیوع بیمـــاری کرونـــا ویـــروس و 
خانه نشـــینی مشـــترکان ، الزم اســـت مدیـــران بـــا برنامـــه ریـــزی منســـجم، 
 نســـبت بـــه تامیـــن آب کمـــی وکیفـــی شـــهروندان و روســـتائیان اقـــدام 

کنند.

8

تامین 80میلیارد ریال برای تهیه موادگندزدا آب:

شهرها و روستاهای خراسان رضوی سال آینده 
مشکل تامین مواد ضدعفونی آب شرب ندارند
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ـــد وچـــه  ـــه محاســـبه می كنن ـــی ك ـــِل ســـتایش اند ذهن های چـــه قاب
ستودنیســـت دســـت هایی كـــه می آفرینند.براســـتی شـــكوفایی 
ــت و  ــگر اسـ ــین تاشـ ــای مهندسـ ــد ایده هـ ــر، برآینـ ــدن بشـ تمـ
روز مهنـــدس بزرگداشـــت مقـــام اشـــخاصی اســـت كـــه ســـختی ها و 
مشـــقت های رســـیدن بـــه ایـــن جایـــگاه را لمـــس كرده انـــد . مهندســـی 
ــه اقـــدام  ــه اینكـ ــازندگی ؛ بـ ــد بـــه سـ ــان را ســـوق مـــی  دهـ ذهـــن انسـ
كننـــده وجریـــان سازباشـــد ، تـــا بتوانـــد خلـــق كنـــد آنچـــه جامعـــه ای بـــه 
آن نیـــاز دارد. ســـالیان ســـال اســـت مهندســـین الیـــق بـــا شـــعار ) یـــا 
راهـــی خواهـــم یافـــت یـــا راهـــی خواهـــم ســـاخت ( بـــر تمـــام دشـــواری 
هـــای مســـیر حركـــت خـــود فائـــق آمـــده ولـــی بـــاز هـــم از پـــا ننشســـته انـــد 

ــا ایرانـــی آبـــاد ودر خـــور هـــر ایرانـــی بســـازند وایـــن امـــر ریشـــه در  تـ
ــت  ــده از تخـ ــای برجامانـ ــازه هـ ــه سـ ــی بـ ــا نگاهـ ــا دارد بـ ــن مـ ــدن كهـ تمـ
جمشـــید اوج هنـــر وصنعـــت مهندســـین ایرانـــی قابـــل درك اســـت آنجـــا 
كـــه اولیـــن طـــرح هـــای آبرســـانی در دو هـــزار وپانصـــد ســـال پیـــش اجـــرا 
و همچنیـــن قنـــات قصبـــه كـــه نشـــانی از قدمـــت هنـــر ســـقایی در ایـــن 
كشـــور مـــی باشـــد رخ مـــی نمایـــد. كـــدام كشـــوری درجهـــان مـــی توانـــد 
چنیـــن تمدنـــی در حـــوزه آبرســـانی داشـــته باشـــد ؟ پـــس بـــه پاسداشـــت 
ــًا یـــك هنـــر اســـت بـــه پـــا خواســـته ومتعهـــد  ایـــن تخصـــص كـــه حقیقتـ
ـــه  ـــان را صـــرف خدمـــت وســـقایی ب ـــن ذره از توانم ـــا آخری ـــم ت گشـــته ای
مـــردم شـــریفمان كنیـــم تـــا نســـلی الیـــق بـــرای پیشـــینیان باشـــیم كـــه 

ـــا مـــدد ذهـــن خـــاق ، مهندســـی را ترســـیم  بـــدون هیـــچ ابـــزاری وتنهـــا ب
نمـــوده انـــد و نتیجـــه ایـــن تعهـــد وخدمـــت بـــه روشـــنی در كارنامـــه كاری 
آشـــكار اســـت بـــه خصـــوص  آنجـــا كـــه در عـــرض 90 روز شـــرایط آبرســـانی 
بـــه 913 روســـتا را بهبـــود بخشـــیدیم و محرومیـــت آب شـــرب را از 
چهـــره 42 روســـتا در قالـــب پویـــش الـــف ب ایـــران دور نمودیـــم .  طبـــق 
ــا كمتریـــن حمایـــت مالـــی راه هایـــی  شـــعار ســـقایی همـــدل و همـــراه بـ
ــردم  ــی مـ ــه زندگـ ــازه ای بـ ــگ تـ ــدا رنـ ــردان خـ ــت مـ ــا همـ ــا بـ ــم تـ یافتیـ
ـــا نســـل هـــای آینـــده از آن  ببخشـــیم و در ســـقایی فرهنگـــی ســـاختیم ت

چون الگویی بی منت برای خدمت به خلق بهره برند.
سید ابراهیم علوی

"مهندسی تجلی علم خدا در هستی است"
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مشارکت خیر نیک اندیش حاج اکبرابراهیمی و همت آبفا خراسان رضوی :

ــان  ــاز در خراسـ ــانی خیرسـ ــروژه آبرسـ ــن پـ ــاح بزرگتریـ ــا افتتـ بـ
روســـتای   4 در  ســـاکن  خانـــوار  هـــزار  تشـــنه   کام  رضـــوی 

شهرستان تربت جام سیراب شد.
 ایـــن پـــروژه کـــه روســـتاهای چشـــمه گل ، کاتـــه اهلل رســـان، چنـــگ 
آبـــاد و بشـــیر آبـــاد را در قالـــب مجتمـــع چشـــمه گل تامیـــن آب مـــی 
کنـــد بـــا مشـــارکت 100میلیـــارد ریالـــی خیـــر نیـــک اندیـــش حـــاج اکبـــر 
ابراهیمـــی و همـــت مدیـــران ، کارشناســـان و متخصصـــان صنعـــت آب و 
فاضـــاب خراســـان رضـــوی  در مـــدت کمتـــر از 4 مـــاه اجـــرا شـــده اســـت.
 در مراســـم افتتـــاح ایـــن پـــروژه کـــه بـــا حضـــور پرشـــور و بـــا احســـاس 
برگـــزار  جـــام  تربـــت  تشـــیع وتســـنن  امامـــان جمعـــه  و  روســـتائیان 
ــر  ــا تقدیـ ــوی بـ ــان رضـ ــاب خراسـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ ــد مدیرعامـ شـ
ــتاهای  ــر ابراهیمـــی در تامیـــن آب پایـــدار روسـ ــاج اکبـ ــارکت حـ از مشـ
شهرســـتان تربـــت جـــام گفـــت: در اجـــرای ایـــن پـــروژه ضمـــن احـــداث 
ــره  ــاب مخـــزن ذخیـ ــه بـ ــع ، سـ ــبکه توزیـ ــال و شـ ــط انتقـ ــر خـ 21 کیلومتـ
آب بـــا حجـــم 750مترمکعـــب ، دو بـــاب ایســـتگاه پمپـــاژ و 20حوضچـــه 
شـــیرآالت ،حـــدود یـــک کیلومتـــر شـــبکه بـــرق بـــکار گرفتـــه شـــده اســـت.

 ســـید ابراهیـــم علـــوی اظهـــار داشـــت: یـــک حلقـــه چـــاه  بـــا ظرفیـــت  
31لیتـــر برثانیـــه هـــم بـــرای تامیـــن آب روســـتاهای مجتمـــع چشـــمه 
ــه آن وارد  ــر برثانیـ ــر 17 لیتـ ــال حاضـ ــه در حـ ــده اســـت کـ ــر شـ گل حفـ
ـــار روســـتای  ـــرای تامیـــن  آب چه ـــوان چـــاه ب مدارشـــده اســـت و مابقـــی ت
دیگـــر منطقـــه جامـــرود تربـــت جـــام بـــه همـــت بنیـــاد خیریـــه ابراهیمـــی 

مـــورد اســـتفاده قـــرار خواهـــد گرفـــت.
مرتضـــی حمیـــدی فرمانـــدار شهرســـتان تربـــت جـــام نیـــز اظهـــار داشـــت: 
ـــار دولتـــی حداقـــل 18 مـــاه  اجـــرای ایـــن پـــروژه در صـــورت تامیـــن اعتب
اجـــرا مـــی بـــرد ولـــی بـــه لطـــف پـــروردگار و مشـــارکت خیـــر نیکـــوکار اکبـــر 
ابراهیمـــی و تـــاش شـــبانه روزی آبفـــا اســـتان و شهرســـتان تربـــت جـــام  
در کمتریـــن زمـــان ممکـــن و بـــا کیفیـــت بـــاال و رعایـــت اســـتانداردها 
ـــده  ـــادی نماین ـــان آب ـــل رحیمـــی جه ـــرداری رسید.ســـپس جلی ـــره ب ـــه به ب
ـــا اشـــاره ای  تربـــت جـــام ، تایبـــاد و باخـــرز در مجلـــس شـــورای اســـامی ب
ـــوان انســـانی  ـــه عن ـــر ابراهیمـــی ، از وی ب ـــه بیوگرافـــی حـــاج اکب ـــاه ب کوت
توانـــا نـــام بـــرد کـــه عـــاوه بـــر جبهـــه تولیـــد ، کمـــک بـــه نیازمنـــدان  
بـــه ویـــژه تامیـــن آبرســـانی بـــه مناطـــق محـــروم و ســـاخت واحدهـــای 

آموزشـــی را ســـرلوحه کار خـــود قـــرار داده اســـت.  در ادامـــه قربانـــی 
جامـــی نماینـــده بنیـــاد خیریـــه ابراهیمـــی در خراســـان رضـــوی بـــا بیـــان 
ـــاد تامیـــن و پرداخـــت  اینکـــه کلیـــه هزینـــه هـــای پـــروژه توســـط ایـــن بنی
ــت  ــرف نخسـ ــرعت حـ ــت و سـ ــت ، کیفیـ ــرد: قیمـ ــام کـ ــت اعـ ــده اسـ شـ
را در اجـــرای ایـــن پـــروژه مـــی زنـــد.  همچنیـــن حـــاج اکبرابراهیمـــی 
بنیانگذارخیریـــه ابراهیمـــی در حالیکـــه تحـــت تاثیـــر اســـتقبال پرشـــور 
ــرد:  ــد کـ ــود تاکیـ ــه بـ ــرار گرفتـ ــتائیان قـ ــعارهای روسـ ــر و شـ و کـــم نظیـ
آرزوی مـــن ریشـــه کنـــی بـــی آبـــی در روســـتاهای کشـــور اســـت و در 
مســـیر تامیـــن آب ، ایـــن مهریـــه فاطمـــه زهـــرا)س( از هیـــچ کوششـــی 
دریـــغ نخواهـــم کـــرد.  وی افـــزود: تاکنـــون حـــدود 305 روســـتا در 
هـــم  آموزشـــی  280واحـــد  و  آبرســـانی  بنیـــاد  ایـــن  توســـط  کشـــور 
احـــداث شـــده اســـت و تامیـــن آب چهـــار روســـتای دیگـــر در شهرســـتان 
تربـــت جـــام درجریـــان ایـــن ســـفر در دســـتور کار قرارگرفـــت.  در پایـــان 
مراســـم هدایـــای از ســـوی شـــرکت آبفـــا خراســـان رضـــوی ، فرمانـــدار و 
ـــر ابراهیمـــی  ـــده حـــاج اکب ـــه پـــاس خدمـــات ارزن مســـئوالن شهرســـتان ب
بـــه وی ولـــوح تقدیـــر بـــه دســـت انـــدرکاران اجـــرای پـــروزه اهـــداء شـــد.

کام تشنه 4 روستای شهرستان تربت جام سیرآب شد
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پـــرورش  و  آمـــوزش  کل  واداره  فاضـــاب  و  آب  شـــرکت 
ـــا هـــدف  ترویـــج فرهنـــگ مدیریـــت مصـــرف  خراســـان رضـــوی ب
بهینـــه آب در بیـــن دانـــش آمـــوزان و خانـــواده هـــا تفاهـــم نامـــه 

همکاری امضاء کردند.
ایـــن تفاهـــم نامـــه کـــه اعتبـــار آن ســـه ســـال تعییـــن شـــده اســـت  بـــه 
امضـــا ســـید ابراهیـــم علـــوی مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــاب و 
قاســـم علـــی خدابنـــده مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش خراســـان رضـــوی 
ــود  ــای موجـ ــت هـ ــتفاده ازظرفیـ ــا اسـ ــن  بـ ــد طرفیـ ــرر شـ ــید و مقـ رسـ
ــرف آب در  ــت مصـ ــای مدیریـ ــه راهکارهـ ــوزش وارائـ ــه آمـ ــبت بـ نسـ

مـــدارس اقـــدام کننـــد.
ــه کاهـــش مصـــرف  ــای ارزنـــده درزمینـ هدایـــت وحمایـــت از طـــرح هـ
ــت  ــای فعالیـ ــوژه هـ ــات وسـ ــوص موضوعـ ــردازی درخصـ ــده پـ آب ، ایـ
هنـــری وفرهنگـــی ، ترویـــج روش هـــای بهینـــه ســـازی مصـــرف آب 
در بیـــن خانـــواده هـــا بـــه ویـــژه بانـــوان ، برنامـــه ریـــزی بـــرای بازدیـــد 
ــتای  ــات آب درراسـ ــع وتاسیسـ ــوزان ازمنابـ ــش آمـ ــای ادواری دانـ هـ

دانـــش  وتشـــویق  آب  وتامیـــن  تولیـــد  فرآینـــد  نحـــوه  از  آگاهـــی 
آمـــوزان منتخـــب توســـط آبفـــا خصوصـــا در قالـــب جشـــنواره هـــای 
 مجـــازی ونـــرم افـــزار شـــاد از جملـــه مفـــاد ایـــن تفاهـــم نامـــه مـــی باشـــد.
ـــن مراســـم  مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی درای
ــرای  ــل بـ ــکاری وتعامـ ــد همـ ــق ویدئوکنفرانـــس برگزارشـ ــه از طریـ کـ
ــرف آب را  ــوی مصـ ــت الگـ ــعه فرهنـــگ مدیریـــت ورعایـ ــاد وتوسـ ایجـ
ضـــروری دانســـت واز آمـــوزش وپـــرورش بـــه عنـــوان یـــک نهـــاد تعلیـــم 
وتربیـــت نـــام بـــرد کـــه مـــی توانـــد بیشـــترین تاثیرگـــزاری را درایـــن 

زمینـــه داشـــته باشـــد.
ســـیدابراهیم علـــوی بـــا اشـــاره بـــه تعامـــل شـــرکت آب وفاضـــاب 
ــزاری  ــر برگـ ــته، بـ ــال گذشـ ــد سـ ــتان در چنـ ــرورش اسـ ــوزش وپـ وآمـ
جشـــنواره هـــای فرهنگـــی هنـــری بـــا محوریـــت آب در زیرمجموعـــه 
در  آب  حامیـــان  هـــای  تیـــم  تشـــکیل  و  وپـــرورش  آمـــوزش  هـــای 
خراســـان  پـــرورش  و  آمـــوزش  کرد.مدیـــرکل  تاکیـــد  مـــدارس 
رضـــوی هـــم از آب بـــه عنـــوان مـــاده ای غیـــر قابـــل جایگزیـــن نـــام 

بردواظهـــار داشـــت: ایـــران و بســـیاری از کشـــورهای دنیـــا بـــا کمبـــود 
و بحـــران آب مواجـــه انـــد و صیانـــت از منابـــع آب شـــرب  را بـــرا ی 
ــد. ــرارداده انـ ــود قـ ــدی خـ ــتور کار جـ ــده در دسـ ــل آینـ ــتفاده نسـ  اسـ
قاســـم علی خدابنده بهترین راهکار حفظ منابع آب را ســـازگاری با کم 
آبی دانســـت و دســـتگاه تعلیم و تربیت را بســـتری مناسب برای ارائه 
 آمـــوزش هـــای مرتبـــط بـــا فرهنـــگ ســـازی مصـــرف بهینـــه آب دانســـت.
ـــوان ســـفیران  ـــه عن ـــد ب ـــی توانن ـــوزان م ـــش آم ـــان اینکـــه دان ـــا بی وی ب
مصـــرف بهینـــه آب در خانـــواده هـــا معرفـــی شـــوند اظهـــار داشـــت: 
آبفـــا و آمـــوزش و پـــرورش در گذشـــته هـــم در برگـــزاری برنامـــه هـــا و 
جشـــنواره هـــای متعـــدد بـــا موضـــوع آب همکاری داشـــته اند وبـــا امضای 
 تفاهـــم نامـــه جدیـــد شـــاهد توســـعه ایـــن برنامـــه هـــا خواهیـــم بـــود.
خدابنـــده خاطرنشـــان کـــرد: بـــا بهـــره گیـــری از ظرفیـــت هـــای شـــبکه 
مجـــازی بـــه ویـــژه شـــبکه دانـــش آمـــوزی شـــاد مـــی تـــوان محتـــوا و 
برنامـــه هـــای تولیـــد شـــده در راســـتای فرهنـــگ ســـازی مصـــرف بهینـــه 

ــا ارائـــه داد. آب را بـــه دانـــش آمـــوزان و خانـــواده هـــای آن هـ

با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه آب دربین دانش اموزان و خانواده ها انجام شد:

امضاء تفاهم نامه همکاری آبفا و آموزش و پرورش خراسان رضوی 
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مدیـــر کل دفتـــر مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد غیـــر عامـــل وزارت 
نیـــرو اعـــام کـــرد: ســـاختار مدیریـــت بحـــران ، پدافنـــد غیـــر 
عامـــل و HSE در نظـــام نامـــه جدیـــدی کـــه در ایـــن دفتـــر در حـــال 

تدوین است مشخص و تاپایان سال اباغ خواهد شد.
میثـــم جعفـــرزاده در جلســـه اعضـــای شـــورای هماهنگـــی مدیریـــت 
بحـــران و پدافنـــد غیرعامـــل خراســـان رضـــوی کـــه در آبفـــا اســـتان 
برگـــزار شـــد پـــس از اظهـــارات ، پیشـــنهادها و ارائـــه دیـــدگاه هـــای 
اعضـــا افـــزود:  بـــا موافقـــت مقـــام عالـــی وزارت عنـــوان شـــورای مدیریـــت 
ـــا ابـــاغ آن بســـیاری  بحـــران در نظـــام نامـــه جدیـــد لحـــاظ شـــده اســـت و ب
از چالـــش هـــای موجـــود در شـــوراهای هماهنگـــی رفـــع خواهـــد شـــد. 

وی  بـــا بیـــان اینکـــه مدیـــران عامـــل صنعـــت آب و بـــرق بـــه خوبـــی بـــه 
اهمیـــت و جایـــگاه مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد غیرعامـــل پـــی بـــرده انـــد 
افـــزود: چالـــش هـــای مطـــرح شـــده در ایـــن نشســـت نقطـــه قـــوت اســـت 
و نشـــان دهنـــده ان اســـت کـــه مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد غیرعامـــل 
بـــه بلـــوغ الزم رســـیده اســـت. وی بـــا اشـــاره بـــه مطالـــب مطـــرح شـــده در 
ـــن شـــورا  ـــه هـــای ای ـــرد: بســـیاری از برنام ـــن نشســـت خاطـــر نشـــان ک ای
خـــاص بـــوده و بـــرای وزارت نیـــرو ارزشـــمند اســـت. جعفـــرزاده مدیـــر 
کل دفتـــر مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد غیـــر عامـــل وزارت نیـــرو توانایـــی 
آزمایشـــگاهی شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در تعییـــن نتایـــج 

آزمایـــش مربـــوط بـــه  کیفیـــت آب را در حـــد عالـــی دانســـت.

میثـــم جعفـــرزاده همچنیـــن از آزمایشـــگاه کنتـــرل کیفیـــت آب ســـتاد 
ـــدی  ـــا توانمن ـــرد و ب ـــد ک شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بازدی
هـــای ایـــن شـــرکت در تعییـــن ســـریع نتایـــج آزمایشـــگاهی آشـــنا شـــد.
ـــب مدیرعامـــل و توضیحـــات کامـــل  رئیـــس آزمایشـــگاه  وی پـــس از مطال
ــه  ــوی بـ ــان رضـ ــا خراسـ ــت: آبفـ ــوی اظهارداشـ ــان رضـ ــا خراسـ ــای آبفـ هـ
لحـــاظ برخـــوداری از نیـــروی انســـانی متخصـــص و امکانـــات و تجهیـــزات 
آزمایشـــگاهی جـــزو برتریـــن هـــای کشـــور محســـوب مـــی شـــود . وی افـــزود: 
ایـــن آزمایشـــگاه مـــی توانـــد بـــه عنـــوان مرجـــع مـــورد بازدیـــد و اســـتفاده 
دیگـــر کارشناســـان واحدهـــای آزمایشـــگاهی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب 

فراتـــر گرفتـــه تـــا از تجربیـــات کســـب شـــده  بهـــره منـــد شـــوند.

ساختار شوراهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو تا پایان سال ابالغ می شود
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ــات  ــرداری از تاسیسـ ــره بـ ــکاران بهـ ــی همـ ــم اندیشـ ــه هـ جلسـ
فاضـــاب از ســـوی دفتـــر بهـــره بـــرداری و توســـعه تصفیـــه خانـــه 
اجتماعـــات  درســـالن  رضـــوی  خراســـان  آبفـــا  فاضـــاب  هـــای 

ساختمان شماره 3 شرکت برگزار شد.
در ایـــن جلســـه کـــه بـــا هـــدف تبـــادل نظـــر در خصـــوص مســـایل و 
راهکارهـــای اجرایـــی در بهـــره بـــرداری مناســـب از شـــبکه هـــا و تصفیـــه 

ــعه  ــرداری و توسـ ــره بـ ــاون بهـ ــد معـ ــکیل شـ ــاب تشـ ــای فاضـ ــه هـ خانـ
فاضـــاب شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در رابطـــه بـــا مســـائل 

زیســـت محیطـــی و اجتماعـــی فاضـــاب مطالبـــی بیـــان کـــرد.
محمـــد ســـهرابی خواســـتار مشـــارکت بیشـــتر همـــکاران در ارائـــه و 
انتقـــال تجربیـــات و تبییـــن راهکارهـــای اجرایـــی در راســـتای بهـــره 

بـــرداری بهتـــر از شـــبکه و تاسیســـات فاضـــاب شـــد.

در ادامـــه مطالبـــی همچـــون آمـــوزش کار بـــا ســـامانه ســـاپفا و مغایـــرت 
ــورد  ــرکت مـ ــف شـ ــای مختلـ ــامانه هـ ــه در سـ ــات پایـ ــاری اطاعـ ــای آمـ هـ
بررســـی و تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت وتعـــدادی از همـــکاران تجربیـــات 
خـــود را در زمینـــه ویدئومتـــری، شستشـــو، الیروبـــی و ســـم پاشـــی 
شـــبکه و حـــذف ریشـــه درختـــان در انشـــعابات فاضـــاب... در اختیـــار 

شـــرکت کننـــدگان قـــرار دادنـــد.

برگزاری نشست هم اندیشی همکاران بهره برداری از تاسیسات فاضالب
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مدیردفتـــر بهـــره بـــرداری و توســـعه 
و  آب  شـــرکت  فاضـــاب  تصفیـــه 
حجـــم  رضـــوی  خراســـان  فاضـــاب 
غیرخانگـــی  و  خانگـــی  شـــده  دفـــع  فاضـــاب 
جـــاری  ســـال  9مـــاه  طـــی  اســـتان  درایـــن 
را20میلیـــون و 525هـــزار مترمکعـــب اعـــام 

کرد.
علـــی متدیـــن افـــزود: ایـــن میـــزان فاضـــاب 
ازطریـــق 10واحـــد تصفیـــه خانـــه بـــه ظرفیـــت 
ـــع  اســـمی87هزارمترمکعب درشـــبانه روزجم

آوری شـــده اســـت.

بـــه گفتـــه وی ظرفیـــت در حـــال بهـــره بـــرداری 
از تصفیـــه خانـــه هـــای فاضـــاب در شـــهرهای 
حـــدود  جزمشـــهد  بـــه  رضـــوی  خراســـان 

باشـــد. مـــی  81هزارمترمکعـــب 
را  فاضـــاب  آوری  جمـــع  شـــبکه  طـــول  وی 
در اســـتان هـــزار و530 کیلومتـــر و خطـــوط 
و  کـــرد  اعـــام  کیلومتـــر   64,5 را  انتقـــال 
شـــهری  داشـــت:18,2درصدجمعیت  اظهـــار 
وروســـتایی اســـتان تحـــت پوشـــش خدمـــات 
فاضـــاب  بهداشـــتی  ودفـــع  آوری  جمـــع 

قراردارنـــد.

کارگاه  نفر/ســـاعت   726 برگـــزاری    
آموزشـــی ضوابـــط و معیارهـــای فنـــی 
عملیـــات اصـــاح بازســـازی و نوســـازی 

شبکه توزیع آب 
و  شـــهری  آبفـــای  هـــای  شـــرکت  ادغـــام 
روســـتایی در ســـال جـــاری و نیـــاز بـــه بازنگـــری 
در فرآیندهـــای انجـــام کار اصـــاح و توســـعه 
شـــبکه توزیـــع آب، موجـــب شـــد همـــکاران 
هـــای  شـــبکه  توســـعه  بـــر  نظـــارت  "گـــروه 
توزیـــع آب" آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــه برنامـــه 
ریـــزی در ابتـــدای 99 و انجـــام 60 نفـــر/روز 
ماموریـــت و  بازیدهـــای میدانـــی از شـــهرهای 
شـــرایط  پایـــش  هـــدف  بـــا  پوشـــش  تحـــت 

موجـــود اقـــدام کننـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی آبفـــا خراســـان 
رضـــوی در جریـــان ایـــن ماموریـــت هـــا ضمـــن 

در  موجـــود  تناقضـــات  مشـــاهده  و  بررســـی 
فرآینـــد نصـــب و بازســـازی انشـــعابات آب و 
همچنیـــن پـــروژه هـــای در حـــال اجـــرای اصـــاح 
و توســـعه شـــبکه آب شـــرب، برگـــزاری کارگاه 
مرتبـــط درســـطح شـــرکت بامحوریـــت امورهـــای 
آبفـــای  جام،گلبهار،شـــرکت  کاشـــمر،تربت 
ســـبزوار و ســـتاد در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.
در همیـــن راســـتا ضمـــن انجـــام هماهنگـــی هـــای 
ـــع انســـانی،برای  ـــا دفتـــر آمـــوزش و مناب الزم ب
اولیـــن بـــار از تـــوان و ظرفیـــت هـــای موجـــود در 
شـــرکت بـــرای آمـــوزش همـــکاران اســـتفاده 
تـــوان  از  اســـتفاده  رونـــد  ادامـــه  بـــا  شـــد. 
پرســـنل داخلـــی شـــرکت بـــه عنـــوان مـــدرس، 
ضمـــن تبـــادل اطاعـــات و تجربیـــات کاربـــردی 
، نتایـــج بهتـــر و مفیـــد تـــر از دوره هـــا حاصـــل 

خواهـــد شـــد.

دفع20میلیون و500هزارمترمکعب 
فاضالب درخراسان رضوی

استفاده از توان نیروی انسانی آبفا 
خراسان رضوی برای  آموزش همکاران
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محرمانـــه  امـــور  و  حراســـت  دفتـــر 
خراســـان  فاضـــاب  و  آب  شـــرکت 
ــر  ــه برتـ ــه کســـب رتبـ رضـــوی موفـــق بـ

عملکرد در سال 98 شد.

ــا حســـن  ــوی علـــی رضـ ــه از سـ در همیـــن رابطـ
زاده حراســـت کل اســـتان خراســـان رضـــوی 
لـــوح تقدیـــر بـــه  همـــکاران ایـــن دفتـــر اهـــداء 

شـــد.

و  آب  شـــرکت  تشـــویقات  كمیتـــه 
برگـــزار  رضـــوی  خراســـان  فاضـــاب 

شد.
در ایـــن جلســـه کـــه  معاونیـــن و مشـــاورین 
حضورداشـــتند موســـی علـــوی  همـــكار شـــركت 
ـــه  ـــه ب آب و فاضـــاب تبصـــره دو تربـــت حیدری
عنـــوان كارمنـــد برتـــر دی مـــاه99 شـــركت آب و 

فاضـــاب اســـتان معرفـــی شـــد.
ـــه تشـــویقات ضمـــن  ـــن رابطـــه دبیرخان در همی
نامبـــرده  کـــرد  مقـــرر  ایشـــان  بـــه  تبریـــك 
ــای  ــا امضـ ــر بـ ــوح تقدیـ ــه دریافـــت لـ ــبت بـ نسـ
مدیریـــت عامـــل و هدیـــه خـــود ) كاالی ایرانـــی( 
و  مدیریـــت  توســـعه  دفتـــر  هماهنگـــی  بـــا 

تحقیقـــات اقـــدام کنـــد.

کسب رتبه برتر توسط دفتر حراست 
و امور محرمانه آبفا خراسان رضوی 

كارمند برتر دی ماه99 آبفا خراسان 
رضوی معرفی شد
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جشنواره های عکس آب و زندگی وفیلم کوتاه 60ثانیه ای 
آبفا خراسان رضوی ملی برگزارمی شود

ــای عکـــس آب  ــنواره هـ ــان رضـــوی گفـــت: جشـ ــا خراسـ ــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی آبفـ ــر دفتـ  مدیـ
و زندگـــی تربـــت حیدریـــه   وفیلـــم کوتـــاه 60ثانیـــه ای کاشـــمر در  ســـال 1400بـــه شـــکل ملـــی و سراســـری 

برگـــزار مـــی شـــود.
ـــا اشـــاره بـــه مراســـم معرفـــی برگزیـــدگان جشـــنواره هـــای عکـــس آب و زندگـــی تربـــت حیدریـــه  ســـعید روزی ب
ـــران کل  ـــا حضـــور مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب و مدی ـــاه ب ـــه ای کاشـــمرکه بهمـــن م ـــاه 60ثانی ـــم کوت وفیل
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی و روابـــط عمومـــی اســـتانداری خراســـان رضـــوی برگزارشـــد افـــزود: هنرمنـــدان 
حاضـــر در ایـــن مراســـم درخواســـت برگـــزاری جشـــنواره هـــای عکـــس آب و زندگـــی تربـــت حیدریـــه وفیلـــم 
کوتـــاه 60ثانیـــه ای کاشـــمر را بـــه صـــورت ملـــی مطـــرح کردنـــد کـــه مـــورد موافقـــت مدیـــر عامـــل آبفـــا اســـتان 
قـــرار گرفـــت و مقررشـــد مدیرعامـــل آبفـــا تربـــت حیدریـــه و مدیـــر امـــور کاشـــمر همـــکاری و اقدامـــات الزم را 

در ایـــن زمینـــه بعمـــل آورنـــد. 
ـــا تعامـــل اداره فرهنـــگ و ارشـــاد  ـــا اشـــاره بـــه اســـتقبال خـــوب هنرمنـــدان از ایـــن دو جشـــنواره  گفـــت: ب وی ب
اســـامی شهرســـتان هـــای تربـــت حیدریـــه و کاشـــمر ، جشـــنواره اســـتانی مجـــازی عکـــس آب و زندگـــی تربـــت 
حیدریـــه و فیلـــم کوتـــاه 60ثایـــه ای کاشـــمررقم خـــورد.وی موضوعـــات بخـــش اصلـــی جشـــنواره تربـــت حیدریـــه 
را آب در خانـــواده – آب و محیـــط زیســـت –آب و نگاهـــی بـــه آینـــده – مدیریـــت مصـــرف آب و بخـــش ویـــژه "آب 
و محـــرم" برشـــمرد کـــه در مجمـــوع 507 اثـــر بـــه دبیرخانـــه جشـــنواره ارســـال شـــد و از ایـــن تعـــداد 10 اثـــر از 
شهرســـتان هـــای مشـــهد- تربـــت حیدریه-گناباد-چناران-ســـبزوار و قوچـــان برگزیـــده شـــدند کـــه 5اثـــر هـــم 

مـــورد تقدیـــر داوران قـــرار گرفـــت .
ــنواره  ــن جشـ ــت ایـ ــزود: در گام نخسـ ــرد و افـ ــاره کـ ــمر اشـ ــه ای کاشـ ــاه 60ثانیـ ــم کوتـ ــنواره فیلـ ــه جشـ وی بـ
ــه هیئـــت داوران در  ــد کـ ــال شـ ــه ارسـ ــه دبیرخانـ ــپ بـ ــتند و کلیـ ــم – انیمیشـــن- مسـ ــر در قالـــب فیلـ 40اثـ

ـــه نهایـــی تشـــخیص داد  و در مرحلـــه دوم پـــس از بررســـی و  ـــه اول 10اثـــر را شایســـته حضـــور در مرحل مرحل
دقـــت نظـــر کامـــل ،  یـــک  فیلـــم و3 انیمیشـــن بـــه عنـــوان اثـــر برگزیـــده انتخـــاب شـــد.

ی
نگ

ره
ر ف

خبا
ا

درخشش فرزند همکاربازنشسته آبفا سبزوار در جشنواره ملی خوشنویسی
فرزنـــد همـــکار بازنشســـته شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار در جشـــنواره ملـــی خوشنویســـی 

ــید.  ــت خـــوش درخشـ ــادگار کتابـ یـ
کتابـــت  رشـــته  در  ســـبزوار  خوشنویســـان  شهرســـتان  عضوانجمـــن  نوجـــوان  هنرمنـــد  اژدری  کیـــارش 

یـــادگار کتابـــت را کســـب کنـــد. خوشنویســـی توانســـت  عنـــوان دوم جشـــنواره ملـــی خوشنویســـی 

کسب مقام سوم در مسابقات قرائت قرآن کریم توسط همکار آبفا باخرز
علـــی غامـــی همـــکار آبفـــا باخـــرز توانســـت در مســـابقات قرائـــت قـــرآن کریـــم عنـــوان مقـــام ســـوم را کســـب کنـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی آبفـــا باخـــرز ؛ایـــن مســـابقات کـــه در ســـطح اســـتان خراســـان رضـــوی و بصـــورت مجـــازی 
برگـــزار شـــد بـــا اســـتقبال گـــرم همـــکاران شـــرکت آب و فاضـــاب همـــراه بـــود .وی در همیـــن رابطـــه  از طـــرف 

مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی  و مســـئول امـــور فرهنگـــی ایـــن شـــرکت  تقدیـــر شـــد.
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تقدیر از دانش آموزان منتخب مسابقه نقاشی آب و زندگی در فریمان و زاوه  
از  دانـــش آمـــوزان خالـــق آثـــار برتـــر مســـابقه نقاشـــی آب و زندگـــی در فریمـــان تقدیـــر شـــد.به گـــزارش روابـــط 
عمومـــی امـــور ابفـــا فریمـــان از مجموعـــه صـــد اثـــر ارســـالی بـــه دفترروابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی اســـتان 
خراســـان رضـــوی کـــه در مســـابقه نقاشـــی دانـــش آمـــوزی آب و زندگـــی شـــرکت کـــرده بودنـــد  4 اثـــر از دانـــش 
ـــه طـــی مراســـمی در آســـتانه روز  ـــده اســـتان انتخـــاب شـــد .ک ـــار برگزی ـــوان آث ـــه عن ـــان ب ـــوزان شهرســـتان فریم آم
ملـــی آب از دانـــش آمـــوزان تقدیـــر شـــد. همچنیـــن مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب مـــه والت، از برگـــزاری مراســـم 
تجلیـــل از منتخبیـــن مســـابقه آب و زندگـــی در ســـالن اجتماعـــات آمـــوزش و پـــرورش مـــه والت خبـــر داد.رضائیـــان 
ضمـــن تشـــکر از خانـــواده هـــا و همـــکاری اداره آمـــوزش و پـــرورش مـــه والت ، هـــدف از برگـــزاری ایـــن مســـابقه را  
فرهنـــگ ســـازی  مصـــرف بهینـــه آب عنـــوان کـــرد.در ایـــن مراســـم  لـــوح تقدیـــر بـــه منتخبیـــن مســـابقه آب و زندگـــی 

ـــه والت اهـــدا شـــد. ـــرورش م ـــوزش و پ ـــاون پرورشـــی اداره آم ـــور و مع توســـط مدیرام

ـــکاران    ـــدان  هم ـــی فرزن ـــی انقالب نقاش
امـــور هـــای تایبـــاد و زاوه

ــدان  ــر ،  فرزنـ ــه فجـ ــام اهلل دهـ ــا ایـ ــان بـ همزمـ
بـــه  زاوه   و  تایبـــاد  امورهـــای  همـــکاران 
کشـــیدن نقاشـــی متناســـب بـــا ایـــن ایـــام مبـــارک 
پرداختنـــد. ایـــن کـــودکان هنرمنـــد عاقمنـــدی 
ـــا  نقاشـــی  ـــه نظـــام جمهـــوری اســـامی  ب خـــود را ب
ـــد. ـــا هرچـــه تمامتـــر نشـــان دادن ـــه زیب ـــی ب انقاب
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فقط تیتر
  برگزاری کارگاه آموزشی ثبت اطاعات در نرم افزار MIS در آبفای تربت حیدریه

  تاکید مدیرعامل آبفای تربت حیدریه برارتقاء سطح خدمات در روستاها   

   مهندسی مجدد 10 حلقه چاه در آبفای تربت حیدریه   

   تبریک حضوری روز مهندس به همکاران آبفا تربت حیدریه   

  کمیته ساماندهی فاضاب شهرتربت حیدریه برگزار شد   

  دیدارمدیرعامل آبفا تربت حیدریه با مقامات قضایی شهرستان

  بازدید از تاسیسات آب روستای بکاول شهرستان تربت حیدریه   

   طرح مشکات حوزه آب روستاهای بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه   

  بررسی بودجه پیشنهادی سال 1400 آبفای تربت حیدریه

  رفع اتفاق لوله 110 پلی اتیلن مجتمع آبرسانی چانه سر بخش میان جلگه رفع شد

   رفع اتفاق خط انتقال مجتمع بید خان بخش سر والیت نیشابور  

  تعویض دو دستگاه شیر فلکه 100 در شهر نیشابور

  برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصاح ، توسعه ونوسازی شبکه توزیع آب در سبزوار

  تقدیر فرماندار از رییس اداره آبفا شهرستان ششتمد   

   بررسی وضعیت پایداری تامین، انتقال و توزیع وماحظات پهنه بندی شبکه توزیع آب شهر سبزوار  

   امضا تفاهم نامه همکاری آبفا و نیروی انتظامی رودآب

  برگزاری کاس آموزشی اطفای حریق در آبفا سبزوار

  مدیریت مصرف برق در پیک بار توسط امور باخرز   

   اجرای مانور شیرآالت تخلیه در امور باخرز   

  جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در امور باخرز برگزار شد

  کسب مقام دوم تیراندازی بجستان توسط همکار آبفا شهرستان

   بازدید کارشناسان استانداری ، فرماندهان هنگ مرزی و ارتش از چاه مرزی تایباد

  راه اندازی پمپ کلرزن روستای جوزقان تایباد   

   بازدید مدیر مرکز پایش و نظارت بر كیفیت آبفا خراسان رضوی از امور تایباد 

  شستشوی مخزن 20 هزار متر مکعبی شهر تربت جام   

  جلوگیری از نشت آب دو مخزن در شهر جغتای   

  مخزن مجتمع خیبر شهرستان جغتای شستشو شد 

  امضاء تفاهم نام مدیریت مصرف انرژی ابین امور های آبفا و برق جغتای  

  تقدیر فرماندار از آبفای جوین  

  برگزاری دوره آموزشی ایمنی در گود برداری در امور خلیل آباد

  رفع نقص تابلو برق چاه روستای نهور شهرستان خواف   

   آغازاصاح شبکه توزیع آب شهر خواف   

  دبی سنجی پرتابل منابع آب شهرستان خواف   

   شکستگی خط انتقال روستای علی آباد خواف رفع شد

  شبکه های فرسوده شهر نشتیفان خواف اصاح می شود   

  پیمانکار شرکت گاز باعث شکستگی خط اصلی آب شهر خواف شد

  الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستاهای خواجه وراب خواف تعویض شد   

   اصاح خط انتقال خیابان فصیح خواف

  تست گیری کرونا ار پرسنل آبفای خوشاب

  مشارکت کارکنان آبفای خوشاب در کاشت نهال

  قطعی چد روزه آب روستای عادل آباد شهرستان خوشاب ثابت نشد

  بررسی وضعیت حفاظت فیزیکی امور زاوه   

  جلسه تشکیل شورای روابط عمومی های زاوه با حضور آبفاشهرستان

  تقدیر فرمانده انتظامی از رابط آبفا داورزن

  رفع اتفاق خط 300 آزبست ورودی شهر سرخس   

  نصب دوزینگ پمپ سلونوئیدی در ایستگاه پمپاژ سرخس

  طرح آبفا سرخس برای مدیریت بهترمصرف برق   

   اتفاق خط انتقال 250 پلی اتیلن مجتمع قوش سربوزی سرخس رفع شد  

  انتخات نماینده کارگران و نماینده سرپرستان امور سرخس

  برگـــزاری پنجمیـــن جلســـه طـــرح و برنامـــه روابـــط عمومـــی هـــای آبفـــا خراســـان رضـــوی در 
امورفریمـــان   

نصب سه عدد شیرهوا بر روی خطوط انتقال آب شهر قلندرآباد  

  رفع اتفاق خط انتقال روستای همت آباد   

   راه اندازی دستگاه کلر سنج آناین در شبکه توزیع شهر شادمهر   

   رفع اتفاق لوله پلی اتیلن روستای مهنه   

  نصب دستگاه الکترولیز نمک طعام در مجتمع فاز 2 گستان امور مه والت

  تجهیز اتاق بحران امور مه والت

  تشکیل شورای امر به معروف ونهی ازمنکر امورگناباد   

   کارگروه حفاظت ازمنابع آب درگناباد برگزار شد

  برگزاری آخرین جلسه کمیته برنامه ریزی امور گلبهار در سال 99   

   دوره MIS در امور گلبهار برگزار شد  

   برگزاری دوره آموزشی آشنایی با ضوابط نوسازی شبکه های توزیع در امور گلبهار
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 تربت حیدریه   ش

پاســـخ اینســـتاگرامی مدیرعامـــل آبفـــای تربـــت حیدریـــه 
بـــه پرســـش هـــای شـــهروندان  

ــده  ــورت زنـ ــه صـ ــه بـ ــاب تربـــت حیدریـ ــرکت آب و فاضـ ــل شـ  مدیرعامـ
بنابـــر درخواســـت  پایـــگاه خبـــری تابـــان تربـــت در اینســـتاگرام  پاســـخگوی 
ســـواالت شـــهروندان بود.علـــی رضـــا عباســـی در ایـــن ارتبـــاط  بـــا اشـــاره 
بـــه جایـــگاه مهـــم آب در قـــرآن کریـــم و دیـــن مبیـــن اســـام  بـــر ضـــرورت 
صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب تاکیـــد کـــرد و گـــزارش وضعیـــت منابـــع 
تولیـــد و توزیـــع آب و اقدامـــات ایـــن شـــرکت را بـــرای تامیـــن آب شـــرب 
ـــه  ـــزاری جلســـات کمیت ـــه از برگ ـــن رابط ـــه داد.وی در همی مشـــترکان ارائ
تامیـــن آب شـــهر تربـــت حیدریـــه و کمیتـــه راهبـــردی فاضـــاب شهرســـتان 
خبـــر داد و افـــزود : برنامـــه ریـــزی هایـــی بلنـــد مـــدت نیـــز  در خصـــوص 
بهبـــود وضعیـــت تامیـــن آب و  اجـــرای شـــبکه هـــای آب و فاضـــاب انجـــام 
شـــده اســـت. در  ادامـــه خبرنـــگار نشـــریه تابـــان تربـــت ســـواالت مـــردم  را  

مطـــرح  کـــرد کـــه  مدیرعامـــل  شـــرکت بـــه آن هـــا پاســـخ داد.

بازدیـــد میدانـــی نماینـــده مـــردم از پـــروژه هـــای آبرســـانی 
روســـتاهای تربـــت حیدریـــه 

مدیرعامـــل و معاونـــت بهـــره بـــرداری آب شـــرکت آبفـــا تریـــت حیدریـــه 
بـــه اتفـــاق نماینـــده  تربـــت حیدریـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی و ســـایر 
مســـئولین از شـــهر کدکـــن و روســـتاهای ایـــن بخـــش بازدیـــد کردنـــد.
در ایـــن بازدیـــد علیرضـــا عباســـی مدیـــر عامـــل آبفـــا تربـــت حیدریـــه بـــه 
اقدامـــات  انجـــام شـــده در بخـــش کدکـــن از جملـــه اصـــاح شـــبکه شـــهر 
ـــرای  ـــن شـــرکت ب ـــه هـــای ای ـــرد  و اهـــداف و برنام و روســـتاها اشـــاره ک

ارائـــه خدمـــات بهتـــر بـــه روســـتائیان را بـــه اطـــاع رســـاند.

تحویـــل پســـاب تصفیـــه خانـــه فاضـــالب تربـــت حیدریـــه 
بـــه مجتمـــع فـــوالد رخ از ســـال 1۴00

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو تربـــت حیدریـــه گفـــت: 
از ابتـــدای ســـال آینـــده 3,6میلیـــون مترمکعـــب پســـاب تصفیـــه خانـــه 
ـــل مجتمـــع فـــوالد رخ خواهـــد شـــد.علی رضـــا  ـــن شـــهر تحوی فاضـــاب ای
عباســـی افـــزود: بهـــره بـــرداری از شـــبکه  و پســـاب تصفیـــه خانـــه 
فاضـــاب شـــهر تربـــت حیدریـــه در قبـــال اقدامـــات انجـــام شـــده و 
بـــر اســـاس تفاهـــم نامـــه فـــی مابیـــن ،  بـــه مـــدت 29ســـال در اختیـــار 
ــذار  ــرمایه گـ ــه سـ ــان اینکـ ــا بیـ ــرد.وی بـ ــی گیـ ــرار مـ ــذار قـ ــرمایه گـ سـ
درآمـــد حاصـــل از فـــروش پســـاب را صـــرف انجـــام تعهـــدات خـــود 
خواهـــد کـــرد اظهـــار داشـــت: اجـــرای 100کیلومتـــر شـــبکه و نصـــب 22 
هـــزار فقـــره انشـــعاب فاضـــاب ظـــرف 4 ســـال  و احـــداث مـــدول دوم 
ـــر مکعـــب در ســـال از  ـــه ظرفیـــت 12هـــزار مت ـــه فاضـــاب ب ـــه خان تصفی
تعهـــدات ســـرمایه گـــذار مـــی باشـــد.وی بـــا اشـــاره بـــه ســـاخت مجتمـــع 
فـــوالد رخ در شهرســـتان جلگـــه رخ ، یکـــی از فاکتورهـــای مهـــم و مـــورد 
ــاز  ــن نیـ ــع ایـ ــرای رفـ ــه بـ ــت کـ ــدی را آب دانسـ ــد تولیـ ــن واحـ ــاز ایـ نیـ
اساســـی ، تفاهـــم نامـــه مربـــوط بـــه تحویـــل پســـاب بـــه ســـرمایه گـــذار بـــه 
امضـــاء رســـید.وی  تحویـــل پســـاب بـــه مجتمـــع فـــوالد رخ را باعـــث حفـــظ 
ـــه  ـــط زیســـت دانســـت ک ـــه حفـــظ محی ـــع آب شـــرب منطقـــه و کمـــک ب مناب
زمینـــه توســـعه اقتصـــادی و ایجـــاد اشـــتغال را نیـــز بـــه همـــراه دارد.  

آغـــاز فعالیـــت آبـــداران در آبفـــا تربـــت حیدریـــه  در 

آخریـــن گام یکپارچـــه ســـازی 

مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا تربـــت حیدریـــه در مراســـمی کـــه بـــا حضـــور  
شـــفیعی مدیـــرکل  دفتـــر امـــور روســـتایی و شـــوراهای اســـتانداری 
خراســـان رضـــوی و معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان ، 
بخشـــداران  و دهیـــاران روســـتاها برگـــزار شـــد  بـــه عنـــوان نماینـــده 
مدیـــران دســـتگاه هـــای اجرایـــی شهرســـتان وضعیـــت  آب و فاضـــاب 
شهرســـتان و 3 شـــهر تابعـــه  و همچنیـــن 120 روســـتای تحـــت پوشـــش 
را تشـــریح کرد.علـــی رضـــا عباســـی گفـــت : بـــا اجـــرای آخریـــن مرحلـــه طـــرح 
ـــای شـــهری و روســـتایی در اســـفندماه 99 ، پرســـنل  یکپارچـــه ســـازی آبف
آبـــدار آبفـــا   بـــه عنـــوان همـــکاران آبفـــا ادامـــه خدمـــت خواهنـــد داد. مدیـــر 
ــود  ــا وجـ ــرکت بـ ــن شـ ــزود: ایـ ــه افـ ــت حیدریـ ــای تربـ ــرکت آبفـ ــل شـ عامـ
اینکـــه هنـــوز وضعیـــت  اعتبـــارات خدمـــات حـــوزه روســـتایی اعـــام نشـــده ، 
برنامـــه هـــای خـــود را بـــا هـــدف ارائـــه خدمـــات مطلـــوب بـــه مشـــترکین شـــهر 
و روســـتا تهیـــه کـــرده اســـت.به گفتـــه علیرضـــا عباســـی در حـــال حاضـــر 10 

میلیـــارد ســـند بـــرای جـــذب اعتبـــار آمـــاده شـــده اســـت .

نیشابور   

پاســـخ مدیـــر عامـــل آبفـــا نیشـــابور بـــه پرســـش هـــای 
روســـتائیان
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مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور همـــراه بـــا دادســـتان ایـــن 
شهرســـتان بـــرای  رســـیدگی بـــه مشـــکات روســـتای بـــوژان از بخـــش 
مرکـــزی در جمـــع اهالـــی ایـــن روســـتا حضـــور یافتنـــد.در ایـــن جلســـه 
روســـتائیان بـــه بیـــان مشـــکات موجـــود در  حـــوزه آب شـــرب پرداختنـــد 
کـــه علـــی رضـــا اخویـــان بـــه مطالـــب مطـــرح شـــده پاســـخ و قـــول پیگیـــری 
مـــوارد خواســـته شـــده را داد. الزم بـــه ذکـــر مـــی باشـــد ایـــن جلســـه کـــه 

در قالـــب میـــز خدمـــت برگـــزار  شـــد .  

ارائـــه خدمـــات آبفـــا نیشـــابور  از طریـــق دفاتـــر پیشـــخوان 
از 1۴00

و  مدیـــران  بـــا  نیشـــابور  فاضـــاب  و  آب   جلســـه مشـــترک شـــرکت 
دفاتـــر پیشـــخوان در محـــل ســـالن فرزانـــگان آمـــوزش و پـــرورش 
ایـــن شهرســـتان برگـــزار شـــد.مدیر عامـــل شـــرکت آبفـــا نیشـــابور در 
ایـــن نشســـت گفـــت: شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان نیشـــابور در 
ـــاب رجـــوع و  رعایـــت حقـــوق شـــهروندی و خدمـــت  ـــم ارب راســـتای تکری
در محـــل ســـکونت کلیـــه خدمـــات را از ابتـــدای ســـال 1400 بـــه دفاتـــر 
پیشـــخوان واگـــذار مـــی کند.علـــی رضـــا اخویـــان  بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
ــرکت  ــن شـ ــاس کار ایـ ــهروندی اسـ ــوق شـ ــوع و حقـ ــاب رجـ ــم اربـ تکریـ
ــترکان و  ــه مشـ ــته بـ ــانی شایسـ ــت رسـ ــرح را  خدمـ ــداف طـ ــت ، اهـ اسـ
ــترکین  در  ــات مشـ ــر خدمـ ــا از طریـــق دفاتـ ــات آبفـ ــه خدمـ ــتیابی بـ دسـ
آبـــادی سرپرســـت  بلفـــان  ادامـــه   کـــرد.در  زماناعـــام  کوتاهتریـــن 
ــابور جزئیـــات طـــرح واگـــذاری  ــا نیشـ معاونـــت مشـــترکین شـــرکت آبفـ
خدمـــات مشـــترکان شـــرکت آب و فاضـــاب را تشـــریح کـــرد  و در پایـــان 

بـــه پرســـش هـــای مدیـــران دفاتـــر پاســـخ داده شـــد. 

10 هـــزار متـــر مکعـــب بـــه تـــوان ذخیـــره ســـازی آب در 
شـــهر نیشـــابور افـــزوده شـــد

معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور  از سشتشـــوی 
ـــر  مخـــزن جدیـــد 10 هـــزار متـــر مکعبـــی ایـــن شـــهردر جـــاده باغـــرود خب

داد. ســـعید همـــت آبـــادی افـــزود :  ایـــن مخـــزن بـــه منظـــور آغـــاز عملیـــات 
ذخیـــره ســـازی آب  و باهمـــت همـــکاران  شستشـــو و گنـــد زدایـــی شـــد. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه  بـــا آبگیـــری ایـــن مخـــزن تـــوان ذخیـــره ســـازی آب 
در شـــهر نیشـــابور  10 هـــزار متـــر مکعـــب افزایـــش یافـــت  ادامـــه داد 
بـــا  اتمـــام اجـــرای خـــط انتقـــال آب چـــاه هـــای فوشـــنجان و افتتـــاح آن در 

دهـــه فجـــر ، سشتنشـــوی مخـــزن در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.

16۴لیتـــر برثانیـــه بـــه ظرفیـــت تامیـــن آب شهرســـتان 
نیشـــابور افـــزوده شـــد

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور گفـــت: 164لیتـــر برثانیـــه 
بـــه ظرفیـــت تامیـــن آب ایـــن شهرســـتان افـــزوده شـــد.علی رضـــا اخویـــان 
ــی  ــی مهندسـ ــات فنـ ــه اقدامـ ــش در نتیجـ ــزان افزایـ ــن میـ ــزود: ایـ افـ

بدســـت آمـــد.
وی ایـــن اقدامـــات را شـــامل حفـــاری ســـه حلقـــه چـــاه، هفـــت مـــورد 
احیـــا و ترمیـــم چـــاه و برقرســـانی و تجهیـــز دو حلقـــه چـــاه اعـــام کـــرد.
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه ادامـــه فعالیـــت هـــای مرتبـــط بـــا افزایـــش 
برداشـــت از منابـــع آب شهرســـتان،  از احیـــاء ، ترمیـــم و حفـــاری 9 حلقـــه 
چـــاه دیگـــر خبـــرداد کـــه تـــا پایـــان ســـال وارد مـــدار خواهـــد شـــد.به گفتـــه 
وی بـــا بهـــره بـــرداری از ایـــن تعـــداد چـــاه 130 لیتردیگـــر بـــه ظرفیـــت 

تولیـــد آب شـــرب شهرســـتان افـــزوده خواهـــد شـــد و جمـــع افزایـــش 
ــید.وی  ــه خواهـــد رسـ ــر برثانیـ ــا بـــه 294لیتـ ــاه هـ ظرفیـــت آبدهـــی چـ
ــا اشـــاره بـــه اصـــاح و توســـعه 20کیلومترشـــبکه آب و نوســـازی دو  بـ
ــال  ــارد ریـ ــه 55 میلیـ ــا هزینـ ــاری بـ ــال جـ ــعاب در سـ ــره انشـ ــزار فقـ هـ
افـــزود: در ابتـــدای تابســـتان امســـال مناطقـــی از شهرســـتان نیشـــابور 
نیـــز بـــا بحـــران آب مواجـــه شـــد کـــه بـــا صـــرف 10میلیـــارد ریـــال اعتبـــار ، 
چهـــار حلقـــه چـــاه حفـــرو جابجـــا و 35 لیتـــر بـــر ثانیـــه بـــه تـــوان تولیـــد آب 
ایـــن مناطـــق افـــزوده شـــد.وی یکـــی دیگـــر از اقدامـــات انجـــام شـــده  در 
شهرســـتان را مهندســـی مجـــدد چـــاه هـــا و تاسیســـات آبرســـانی اعـــام 
کـــرد کـــه  کاهـــش مصـــرف بـــرق و افزایـــش اســـتحصال آب را در پـــی 

داشـــت.

برگـــزاری دهمیـــن میـــز خدمـــت نیشـــابور بـــا حضـــور مدیـــر 
عامـــل آبفـــا شهرســـتان 

  مدیـــر عامـــل شـــرکت اب و فاضـــاب نیشـــابور در دهمیـــن جلســـه 
میـــز خدمـــت کـــه بـــه درخواســـت حـــوزه حضـــرت خدیجـــه کبـــری )س( 

برگـــزار شـــد شـــرکت کـــرد.
ــن  ــیجی و  فعالیـ ــوان بسـ ــی از بانـ ــور  جمعـ ــا حضـ ــه بـ ــه کـ ــن جلسـ در ایـ
حـــوزه اجتماعـــی در یکـــی از مســـاجد جنـــوب شـــهر تشـــکیل شـــد علـــی 
ـــاره  ـــه وضعیـــت کمـــی و کیفـــی آب شـــرُب درب ـــا  اشـــاره ب ـــان ب رضـــا اخوی
وظایـــف اعضـــای خانـــواده نســـبت بـــه حفـــظ و نگهـــداری منابـــع آب 
ــوان یکـــی از  ــه عنـ ــادران بـ از طریـــق مدیریـــت مصـــرف و   آمـــوزش مـ
افـــراد تاثیـــر گـــذار در مقولـــه صرفـــه جویـــی و حفاظـــت از منابـــع آبـــی 
بیـــان کرد.ســـپس بانـــوان بـــه بیـــان  مشـــکات و مطالـــب از جملـــه اصـــاح 
شـــبکه فرســـوده ، تقویـــت شـــبکه ، تعویـــض کنتورهـــای خـــراب ، و 
ــتار  ــتاپرداختند و خواسـ ــات  در روسـ ــد از اتفاقـ ــای بعـ ــم حفاربهـ ترمیـ
رســـیدگی بـــه چالـــش هـــای موجـــود شـــدند. در ادامـــه مدیـــر عامـــل 
شـــرکت بـــه پرســـش هـــای حاضریـــن پاســـخ و نســـبت بـــه پیگیـــری برخـــی 
ــه را داد. ــتور رســـیدگی بـــه مســـئوالن مربوطـــه در جلسـ مـــوارد دسـ
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سبزوار   

افتتـــاح پـــروژه تامیـــن آب  کالتـــه میرعلـــی - پرونـــد 
ســـبزوار

پـــروژه  تامیـــن آب کاتـــه میـــر علـــی و پرونـــد ســـبزوار بـــا حضـــور 
سرپرســـت فرمانـــداری ویـــژه شهرســـتان ســـبزوار ، بخشـــدار ،  امـــام 
جمعـــه و مســـئولین محلـــی شـــهر روداب افتتـــاح شـــد.این پـــروژه بـــا 
خـــط انتقـــال از مخـــزن پرونـــد بـــه پرونـــد بـــه طـــول هـــزارو 870 متـــر ، 
ـــار  ـــا اعتب ـــورد و ب ـــاب حوضچـــه ، بازســـازی انشـــعابات و 3 م احـــداث 9 ب
ــده اســـت. ــرا شـ ــال اجـ ــون ریـ ــارد و 200 میلیـ ــه میلیـ ــی نـ حصارکشـ

پیشـــرفت پـــروژه ســـاخت تصفیـــه خانـــه فاضـــالب توحیـــد 
شـــهر ســـبزوار بـــه 90درصـــد رســـید 

شهرســـتان  ویـــژه  فرمانـــداری  و  اســـتانداری  معاونـــت  سرپرســـت 
  BOT بـــه روش ســـبزوار از تصفیـــه خانـــه فاضـــاب توحیـــد شـــهر 
بازدیـــد کـــرد.در ایـــن بازدیـــد کـــه مدیرعامـــل ومعاونیـــن شـــرکت 
آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار و مدیـــر دفتـــر اجـــرای طـــرح هـــای 
فاضـــاب خراســـان رضـــوی  و  کارشناســـان شـــرکت آب  و  فاضـــاب 

حضـــور داشـــتند مشـــکات  ایـــن پـــروژه مطـــرح و مقـــرر شـــد پیگیـــری 
الزم بـــا برگـــزاری جلســـات تخصصـــی  انجـــام شـــود.مدیر عامـــل شـــرکت 
ــت:  ــار داشـ ــد  اظهـ ــن بازدیـ ــبزوار در ایـ ــره دو سـ ــاب تبصـ آب و فاضـ
ایـــن پـــروژه بـــاالی 90 درصـــد پیشـــرفت در قســـمت ســـازه دارد.
حســـین ریاضـــی افـــزود: پـــروژه تصفیـــه خانـــه فاضـــاب توحیـــد شـــهر 
ــت 15  ــا ظرفیـ ــاب( بـ ــاب فاضـ ــی پسـ ــد تضمینـ ــه روش BOT )خریـ بـ
ـــاز 85 هـــزار نفـــر جمعیـــت ســـاکن  ـــر مکعـــب در شـــبانه روز نی هـــزار مت
در ایـــن محـــدوده را تامیـــن خواهـــد کرد.ایـــن طـــرح بـــا ســـرمایه گـــذاری 

حـــدود 400 میلیـــارد ریـــال در حـــال اجراســـت.

تصویب بودجه پیشنهادی 1۴00 آبفا سبزوار

 جلســـه مجمـــع عمومـــی عـــادی صاحبـــان ســـهام شـــرکت آب و فاضـــاب 
ســـبزوار برگـــزار شـــد.مدیرعامل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان 
اول  ماهـــه  شـــش  عملکـــرد  از  گزارشـــی  جلســـه  ایـــن  در  ســـبزوار 
ســـالجاری و برنامـــه هـــای پیشـــنهادی 1400 را ارائـــه کرد.حســـین 
ریاضـــی گفـــت :پیگیـــری تامیـــن بلنـــد مـــدت آب شـــرب بـــا هشـــت 
حلقـــه چـــاه فـــاز ســـه دشـــت بفـــره و اجـــرای مخـــزن 20 هزارمترمکعبـــی 
از ضروریـــت هـــای شـــهر ســـبزوار در ســـال 1400 مـــی باشـــد.وی 
اخـــذ اســـتاندارد 17025 ، اتصـــال خـــط 600 چـــدن بـــه مخـــزن 20 
ـــای  ـــوت ارتق ـــن آب و پایل ـــداری بیشـــتر تامی ـــرای پای ـــی ب هزارمترمکعب
ـــن مســـئول ادامـــه  کیفـــی آب از اقدامـــات حـــوزه کیفـــی اعـــام کـــرد. ای
داد : در بحـــث بازچرخانـــی آب در راســـتای حفـــظ محیـــط زیســـت در شـــش 
ماهـــه  ســـالجاری 2/6 کیلومتـــر شـــبکه فاضـــاب اجراشـــده کـــه در شـــش 
ماهـــه دوم وضعیـــت بهتـــر شـــده کـــه امیدواریـــم  در ســـال 1400 
پـــروژه فاضـــاب ایـــن شـــهر را بـــه اتمـــام برســـانیم. وی اظهارداشـــت 
: توســـعه خدمـــات بـــا دفاتـــر پیشـــخوان ، پوشـــش ارائـــه خدمـــات و 
نظرســـنجی از طریـــق ســـامانه 122 از اقدامـــات احقـــاق حقـــوق خدمـــت 
گیرنـــدگان و مشـــترکین بـــوده اســـت. حســـین ریاضـــی گفـــت : کمبـــود 
مخـــزن ذخیـــره بـــه میـــزان حداقـــل 20 هزارمترمکعـــب ، فرســـودگی 

شـــبکه هـــای آب و فاضـــاب ، کمبـــود ظرفیـــت مخـــازن ذخیـــره آب ســـطح 
روســـتاها ، ارتقـــا مـــدول دوم تصفیـــه خانـــه فاضـــاب از اهـــم چالـــش 
هـــای شـــرکت مـــی باشـــد. درادامـــه مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب 
خراســـان رضـــوی گفـــت : بـــا توجـــه بـــه کاهـــش نـــزوالت آســـمانی در ســـال 
ـــرای تابســـتان 1400و پیـــک مصـــرف در ســـال آینـــده  99 تامیـــن آب ب
ســـخت خواهـــد بـــود. ســـیدابراهیم علـــوی افـــزود : بـــرای تامیـــن آب 
ــاره  ــیار و اجـ مشـــترکان شـــهری و روســـتایی اقدامـــات آب تانکـــری سـ
منابـــع آب از بخـــش خصوصـــی را در دســـتور کار قراربگیرد.درپایـــان 
بودجـــه  پیشـــنهادی ســـال 1400 شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان 
ســـبزوار باحضـــور اعضـــای هیـــات مدیـــره بـــه تصویـــب مجمـــع رســـید.

در 11ماه سالجاری انجام شد:

ــالب در  ــعاب آب و فاضـ ــزار انشـ ــج هـ ــب بیـــش ازپنـ نصـ
ــبزوار سـ

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو ســـبزوار از نصـــب بیـــش 
ازپنـــج هـــزار انشـــعاب آب و فاضـــاب طـــی ســـال جـــاری در ایـــن شـــهر 
خبرداد.حســـین ریاضـــی افـــزود:از ایـــن تعـــداد ســـه هـــزارو 151 
ـــه بخـــش  ـــوط ب ـــره مرب ـــه حـــوزه آب و دو هـــزارو 416 فق ـــوط ب ـــره مرب فق
ـــه تعویـــض هـــزارو 495  ـــا اشـــاره ب ـــن ب فاضـــاب مـــی باشـــد.وی همچنی
فقـــره  کنتورخـــراب و کـــم کار ، بـــه اســـتحصال بیـــش از20میلیـــون 
مترمکعـــب آب شـــرب در سبزواراشـــاره کـــرد و اظهارداشـــت : ایـــن 
انتقـــال  از  پـــس  و  برداشـــت  چـــاه  حلقـــه   36 از  آب شـــرب  میـــزان 
بـــه مخـــازن و کنتـــرل بهداشـــتی بـــه شـــبکه آب تزریـــق  وهمزمـــان 
59هـــزار مترمکعـــب مخـــازن آب شـــرب هـــم شستشوشـــده اســـت. 
وی تعـــداد مخـــازن ذخیـــره آب شـــرب شهرســـبزوار را شـــش بـــاب بـــا 
ظرفیـــت 51 هـــزار مترمکعـــب اعـــام کـــرد و افـــزود: ایـــن شـــرکت بـــه 
ـــداد  ـــن تع ـــه از ای ـــد ک ـــی کن 142هـــزار اشـــتراک آب خدمـــت رســـانی م
ــتی فاضـــاب  ــع بهداشـ ــع آوری و دفـ ــبکه جمـ ــه شـ ــترک بـ 94هزارمشـ
متصـــل مـــی باشـــند .ریاضـــی خاطـــر نشـــان کـــرد: درســـال جـــاری نســـبت 
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بـــه ســـم پاشـــی 18 هـــزارو 184 منهـــول فاضـــاب ، 140موردهمســـطح 
ســـازی دریچـــه هـــا ، 107موردمرئـــی ســـازی دریچـــه هـــا و تعویـــض 33 

مـــورد دریچـــه اقـــدام شـــده اســـت .

باخرز   

برنامه ریزی  امور باخرز برای گذر از پیک مصرف 1۴00 

ـــا هـــدف شناســـایی مشـــکات و کشـــف راهکارهـــای  ـــا باخـــرز ب ـــور آبف ام
ارتقـــاء  و   1400 تابســـتان  مصـــرف  پیـــک  از  گـــذر  بـــرای  مناســـب 
بهره بـــرداری تشـــکیل جلســـه داد.ایـــن جلســـه ســـه ســـاعته  در خـــارج 
از وقـــت اداری کـــه بـــا حضـــور مســـئوالن و کارشناســـان حـــوزه هـــای بهـــره 
ــزار  ــپاری برگـ ــکاران برونسـ ــترکین و پیمانـ ــرداری ،انرژی،مالی،مشـ بـ
شد.ســـیاح مدیـــر امـــور شـــناخت و آگاهـــی از مشـــکات موجـــود را مهـــم 
دانســـت و حاضریـــن هـــم  مشـــکات حـــوزه بهـــره بـــرداری را تشـــریح 
کردنـــد کـــه بـــا همفکـــری یکدیگـــر  برنامـــه هایـــی بـــرای رفـــع مشـــکات و 
ـــات ایـــن جلســـه  ـــرداری تدویـــن شـــد.از مهمتریـــن مصوب ـــاء بهـــره ب ارتق
مـــی تـــوان بـــه حفـــر چـــاه ،جانمایـــی و رفـــع مشـــکات تابلوهـــای راه 
انداز،استانداردســـازی کابـــل کشـــی هـــای منابع،ارتقاءسیســـتم های 

کنترلـــی منابـــع و مخـــازن  اشـــاره کـــرد.

بجستان   

92درصد خط انتقال فاضالب شهر بجستان اجرا شد
میـــز خدمـــت امـــورآب و فاضـــاب شهرســـتان بجســـتان در مصلـــي 
ـــا هـــدف خدمـــت رســـاني بـــه  ایـــن  شـــهر برپـــا شـــد.در ایـــن برنامـــه کـــه ب
شـــهروندان اجـــرا شـــد ، مدیـــر و همـــکاران امـــور ضمـــن پاســـخگویي بـــه 
پرســـش هـــاي مراجعـــان ،  مشـــکات مـــردم را بررســـي کردنـــد.در ایـــن 
جلســـه کـــه  خبرنـــگاران هـــم  در محـــل حضـــور داشـــتند مدیـــر امـــور آب 
و فاضـــاب بجســـتان از اجـــراي دو هـــزارو 700متـــر خـــط انتقـــال و 350 
انشـــعاب فاضـــاب در ایـــن شـــهر خبـــر داد.محمدرضـــا اکبـــر نیـــا بـــا اشـــاره 
بـــه پیشـــرفت  خـــوب پـــروژه  جمـــع آوري و دفـــع بهداشـــتي فاضـــاب 

ــعابات  ــب انشـ ــد نصـ ــزود: رونـ ــته افـ ــاه گذشـ ــتان در ده مـ ــهر بجسـ شـ
فاضـــاب تـــا 380فقـــره  رو بـــه پایـــان اســـت .وي طـــول خـــط انتقـــال 
فاضـــاب را دو هـــزارو 700 متـــر اعـــام کـــرد کـــه دو هـــزار و100 متـــر 
آن)92درصـــد( لولـــه گـــذاري اجـــرا شـــده اســـت اظهـــار داشـــت:  مســـیر 
تـــردد کشـــاورزان از اراضـــي کشـــاورزي بجســـتان بـــه علـــت عملیـــات 
در دســـت اقـــدام عبـــور خـــط انتقـــال طـــرح مســـدود شـــده اســـت.وي 
بـــا بیـــان اینکـــه  لولـــه گـــذاري  فاضـــاب بـــا شـــبکه آبرســـاني متفـــاوت 
ـــور ایـــن خـــط از  ـــه زمـــان بیشـــتري دارد ، طـــول مســـیر عب ـــاز ب ـــوده و نی ب
ـــر اعـــام کـــرد و ضمـــن عـــذر خواهـــي از  اراضـــي کشـــاورزي را هـــزار مت
ـــاه تریـــن زمـــان اجـــرا و  کشـــاورزان خاطـــر نشـــان کـــرد: ایـــن خـــط در کوت
مســـیر تـــردد  بازگشـــایي خواهـــد شـــد .مدیـــر امـــور بجســـتان  همچنیـــن 
ــتان  ــات درزاب و بسـ ــا مالکیـــن قنـ ــه آیـ ــه ایـــن پرســـش کـ ــخ بـ در پاسـ
ــتان عمـــل مـــي  ــال تامیـــن آب شـــرب شهرسـ ــه تعهـــدات خـــود در قبـ بـ
کننـــد ؟ پاســـخ داد: بحـــث تامیـــن آب از  ایـــن قنـــات هـــا موقتـــي اســـت، 
دبـــي آب قنـــات درزاب بـــه 5 لیتـــر بـــر ثانیـــه کاهـــش یافتـــه اســـت و 
حتـــي پاســـخگوي نیـــاز کشـــاورزان هـــم نیســـت البتـــه آبدهـــي آب 
قنـــات بســـتان نیـــز حـــدود 8 لیتـــر بـــر ثانیـــه مـــي باشـــد کـــه بـــه شـــبکه 
بجســـتان تزریـــق مـــي شـــود . وي در خصـــوص مـــاده 7 تبصـــره 3 آب بهـــا 
توضیحاتـــي ارائـــه بفرماییـــد نیـــز افـــزود: تبصـــره ســـه در تمـــام شـــهرها 
بـــا تاییـــد شـــوراي هـــاي اســـامي عملیاتـــي شـــده اســـت و مبلـــغ دریافتـــي 

صـــرف توســـعه و بهبـــود  شـــبکه توزیـــع هـــر شـــهر مـــي شـــود.

نصـــب ســـه دســـتگاه ســـافت اســـتارت در ایســـتگاه پمپـــاژ 
شـــماره یـــک شـــهر بجســـتان

بـــا توجـــه بـــه ترکیدگـــی هـــای متوالـــی خـــط انتقـــال آب شـــهر بجســـتان 
یکـــی از مـــواردی کـــه بـــه شـــدت در ایجـــاد ایـــن اتفاقـــات تاثیـــر گـــذار 
ــپ  ــی پمـ ــدن ناگهانـ ــن شـ ــوش و روشـ ــی از خامـ ــوچ ناشـ ــه قـ ــود ضربـ بـ
ــا مدیـــر امـــور  هـــای ایســـتگاه پمپـــاژ شـــماره 1 بود.بـــه گفتـــه اکبـــر نیـ
بجســـتان  بـــا پیگیـــری هـــای مکـــرر واحـــد بهـــره بـــرداری ســـه عـــدد 

ســـافت اســـتارت نـــو در ایـــن ایســـتگاه پمپـــاژ نصـــب شـــد کـــه  منجـــر بـــه 
کاهـــش تعـــداد و هزینـــه رفـــع اتفـــاق و رضایـــت منـــدی مشـــترکین و 

بهبـــود خدمـــات مـــی شـــود.

بردسکن   

بررسی وضعیت آب عشایر شهرستان بردسکن

 فرمانـــدار شهرســـتان بردســـکن و مدیـــر کل امـــور عشـــایر اســـتان 
خراســـان رضـــوی بـــا مدیـــر امـــور آب فاضـــاب بردســـکن دیـــدار و 
گفتگـــو کردنـــد . در ایـــن دیـــدار ،اولیائـــی مدیـــر امـــور گزارشـــی در 
ـــه  ـــه عشـــایری ارائ ـــی  تابســـتان گذشـــته منطق ـــت بی آب خصـــوص وضعی
داد . شـــاکری فرمانـــدار شهرســـتان هـــم خواســـتار تأمیـــن آب منطقـــه 
عشـــایری بـــا مســـاعدت و همـــکاری اداره کل امـــور عشـــایر اســـتان شـــد 
و از مدیـــر کل عشـــایر اســـتان خواســـت تمهیـــدات الزم را بـــه منظـــور 
تخصیـــص اعتبـــار تأمیـــن آب شـــرب منطقـــه عشـــایری بعمـــل آورد.
وی افـــزود: اداره کل عشـــایر اســـتان بایـــد اعتباراتـــی  بـــه منظـــور 
آبرســـانی بـــه مناطـــق عشـــایری اختصـــاص دهـــد تـــا بـــا همـــکاری و 
مســـاعدت امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان بردســـکن مشـــکل تأمیـــن 
ـــر کل امـــور عشـــایر اســـتان و  ـــان مدی آب عشـــایر مرتفـــع شـــود . در پای
فرمانـــدار شهرســـتان از زحمـــات و تاش هـــای امـــور آب و فاضـــاب در 
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ـــه عشـــایری  تشـــکر  ـــن آب شـــرب منطق ـــات و مشـــکات تأمی ـــع اتفاق رف
کردنـــد .

تایباد   

اســـتفاده از ظرفیـــت  نمـــاز جمعـــه اهـــل ســـنت شهرســـتان 
تایبـــاد بـــرای ترویـــج فرهنـــگ مصـــرف صحیـــح آب

امـــام جمعـــه اهـــل ســـنت  بـــا  امـــور آبفـــا تایبـــاد در دیـــدار   مدیـــر 
ــای  ــوزه هـ ــور در حـ ــرد امـ ــه گزارشـــی از عملکـ ــتان  ضمـــن ارائـ شهرسـ
مختلـــف ، از برنامـــه ریـــزی هـــاي صـــورت گرفتـــه در خصـــوص خدمـــت 
ـــا غیبـــی  رســـانی هرچـــه بهتـــر در ســـال جـــاري خبـــر داد. محمـــد امیـــن باب
همچنیـــن از همـــكاري امـــام جمعـــه اهـــل ســـنت  قدردانـــي كـــرد و گفـــت: 
اســـتفاده از ظرفیـــت روحانیـــت و تریبـــون نمازجمعـــه بـــرای فرهنـــگ 
ســـازی و مدیریـــت مصـــرف آب و عـــدم اســـتفاده از انشـــعابات غیـــر 
مجـــاز  تاثیـــر گـــذار اســـت.امام جمعـــه  اهـــل ســـنت شهرســـتان تایبـــاد 
هـــم در خصـــوص اســـتفاده از پتانســـیل تریبـــون هـــای نمـــاز جمعـــه و 
ائمـــه جماعـــات در مســـاجد بـــرای تشـــویق مـــردم بـــه مصـــرف بهینـــه آب 

و عـــدم اســـتفاده از انشـــعابات غیرمجـــاز قـــول مســـاعد داد.

جمـــع آوری کپســـول گاز کلـــر از منابـــع  آب روســـتای 
خیرآبـــاد تایبـــاد

ــع  ــر از منابـ ــول گاز کلـ ــع آوری  کپسـ ــاد از جمـ ــای تایبـ ــور آبفـ ــر امـ مدیـ
تایبـــاد  شهرســـتان  خیرآبـــاد  روســـتای  در  آبـــی  ذخیـــره  و  تولیـــد 
ـــن پـــس از پمـــپ هـــای  ـــزود : از ای ـــی اف ـــا غیب ـــن باب ـــد امی ـــرداد .محم خب
ســـلونوئیدی  بـــرای ضـــد عفونـــی و گنـــد زدایـــی آب اســـتفاده مـــی شـــود.

شستشوی مخازن روستایی و شهری امور تایباد

محـــازن آب شـــرب  روســـتایی و شـــهری امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان 
تایبـــاد شستشـــو وگندزدایـــی شد.کارشـــناس مســـئول آزمایشـــگاه 
کنتـــرل کیفـــی امورهـــدف ازاجـــرای ایـــن عملیـــات را ، ارتقـــاء ســـطح 
کیفـــی آب دانســـت وگفـــت : مخـــازن فـــوق در روســـتاها و شـــهرهای 
تابعـــه ایـــن امـــور درکمتریـــن زمـــان مـــورد شستشـــو وگندزدایـــی 
ــت. ــردم را دربرداشـ ــت مـ ــی و رضایـ ــش کیفـ ــه افزایـ ــت کـ قرارگرفـ

ــکاری در  ــرا ی همـ ــاد بـ ــه تایبـ ــام جمعـ ــی امـ ــالم آمادگـ اعـ
ترویـــج فرهنـــگ مدیریـــت مصـــرف آب

امـــام جمعـــه و رئیـــس اداره تبلیغـــات اســـامی تایبـــاد  از امـــور آبفـــای 
شهرســـتان بازدیـــد کـــرد .در ایـــن دیـــدار ، مدیـــر امـــور آبفـــاي تایبـــاد  
ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از  وضعیـــت آب شهرســـتان ، از برنامـــه ریـــزی 

ایـــن امـــور بـــرای خدمـــت رســـانی هرچـــه بهتـــر بـــه مشـــترکان  خبـــر داد. 
محمـــد امیـــن باباغیبـــی همچنیـــن از همـــكاري و همراهـــي امـــام جمعـــه 
شهرســـتان بـــا آبفـــای قدردانـــي كـــرد و گفـــت : اســـتفاده از امامـــان 
جمعـــه  و تریبـــون نمازجمعـــه ، ظرفیتـــي تاثیرگـــذار بـــرای فرهنـــگ 

ســـازی و مدیریـــت مصـــرف  آب در بیـــن شـــهروندان اســـت .

ــر از زحمـــات  ــاد  نیـــز ضمـــن تقدیـ ــتان تایبـ ــام جمعـــه شهرسـ ملکـــی امـ
مجموعـــه آبفـــا  در  تامیـــن آب ، بـــر رفـــع مشـــکات و فرســـودگی شـــبکه 
توزیـــع آب شهرســـتان تایبـــاد تاکیـــد و آمادگـــی خـــود را بـــرای همـــکاری 
بـــا آبفـــا در ایـــن زمینـــه اعـــام کـــرد. وی همچنیـــن در خصـــوص اســـتفاده 
ـــه  ـــرای تشـــویق مـــردم ب ـــه و  مســـاجد ب ـــاز جمع ـــون نم از پتانســـیل تریب
ـــوض و عـــدم اســـتفاده از  ـــع قب ـــه موق ـــه آب و پرداخـــت ب مصـــرف  بهین

ـــر مجـــاز قـــول مســـاعد داد. انشـــعابات غی

اصالح 500 متر شبکه آب روستای کهجه تایباد

500 متـــر از شـــبکه توزیـــع آب روســـتای کهجـــه شهرســـتان تایبـــاد 
ـــن اقـــدام  ـــاد  گفـــت :ای ـــا تایب ـــور آبف ـــر ام اصـــاح و بازســـازی شـــد . مدی
بـــا هـــدف ارتقـــاء ســـطح کیفـــی آبرســـانی و پـــس از بررســـی هـــای میدانـــی 
انجـــام شـــد. محمدامیـــن باباغیبـــی افـــزود: اجـــرای ایـــن عملیـــات کمـــک 

ـــرد .  ـــاق در شـــبکه خواهـــد ک ـــه کاهـــش اتف شـــایانی ب
 شـــبکه بـــه صـــورت مشـــارکتی و تعامـــل بـــا دهیـــاری و شـــورای اســـامی 

روســـتای کهجـــه اجـــرا شـــد .

تربت جام   

جـــام  تربـــت  بـــاالی 20 خانوارشهرســـتان  روســـتاهای 
آبـــدار مـــی شـــوند

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب تربـــت جـــام اعـــام کـــرد: تمـــام روســـتاهای 
ـــاالی 20 خانوارغیـــر تحـــت پوشـــش در ایـــن شهرســـتان از آب شـــرب  ب
بهـــره منـــد مـــی شوند.محســـن عبداللهـــی بـــا اشـــاره بـــه 23روســـتای غیـــر 
تحـــت پوشـــش در ایـــن شهرســـتان افـــزود: از ایـــن تعـــداد 9 روســـتا 
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بـــاالی 20 خانـــوار جمعیـــت دارنـــد.وی افـــزود:دو روســـتای بـــاالی 20 
خانـــوار بـــا اجـــرای مجتمـــع آبرســـانی چشـــمه گل و بـــا 100میلیـــارد 
ــاز دوم آن دو  ــرای فـ ــا اجـ ــدند و بـ ــدار شـ ــی آبـ ــارکت مردمـ ــال مشـ ریـ
روســـتای دیگـــر از خدمـــات آبفـــا برخـــوردار مـــی شـــوند. وی ازآغـــاز 
عملیـــات اجرایـــی مجتمـــع آبرســـانی "بـــزد" بـــا اختصـــاص 50میلیـــارد 
ریـــال اعتبـــار خبـــرداد و اظهـــار داشت:مشـــکل آب شـــرب هفـــت روســـتا 
از جملـــه چهـــار روســـتای غیـــر تحـــت پوشـــش بـــا تکمیـــل ایـــن مجتمـــع  
رفـــع خواهـــد شـــد.به گفتـــه عبداللهـــی در پـــی اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه 
ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی جمعـــا 10 
روســـتا در شهرســـتان تربـــت جـــام بـــا کمـــک مـــردم از خدمـــات آبفـــا 
بهـــره منـــد شـــدند و ایـــن درحالـــی اســـت کـــه امـــور تربـــت جـــام  مشـــکل 
17 هـــزار جمعیـــت دو روســـتای مومـــن آبـــاد کاریـــز نـــو و ربـــاط ســـمنگان 
را بـــا حـــدود 100 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار رفـــع کـــرد.وی یـــاد آورشـــد: 
از 146روســـتا شهرســـتان تربـــت جـــام 123روســـتا توســـط شـــبکه 

،آبرســـانی مـــی شـــوند.

رضایت فرماندار ازخدمات آبفا  تربت جام 

 فرمانـــدار شهرســـتان تربـــت جـــام خدمـــات امـــور آبفـــا ایـــن شهرســـتان 

بـــه شـــهروندان و روســـتائیان را ارزنـــده توصیـــف کرد.مرتضـــی  حمیـــدی 
ایـــن مطلـــب را پـــس از بازدیـــد ســـرزده از بخـــش هـــای مختلـــف امـــورآب 
ــه  ــات بـ ــام  و بررســـی نحـــوه ارائـــه خدمـ ــتان تربـــت جـ وفاضـــاب شهرسـ
شـــهروندان  اعـــام کـــرد. مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب تربـــت جـــام در 
ــتان در  ــدار شهرسـ ــای فرمانـ ــت هـ ــی از حمایـ ــن قدردانـ ــن دیدارضمـ ایـ
آبرســـانی بـــه مجتمـــع چشـــمه گل و 9 روســـتای تحـــت پوشـــش امـــور آب و 
فاضـــاب شهرســـتان تربـــت جـــام، گزارشـــی از عملکـــرد  ســـال 99را  ارائـــه 
داد.محســـن عبداللهـــی افـــزود: باتوجـــه بـــه رشـــد و توســـعه شهرســـتان و 
یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی تربـــت 
جـــام و کمبـــود آب شـــرب در فصـــول گـــرم ســـال و عـــدم تکمیـــل شـــبکه جمع 
آوری فاضـــاب ، برنامـــه ریـــزی الزم بـــرای  تامیـــن آب شـــرب و بهداشـــتی 
شـــهر تربـــت جـــام و توســـعه شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب درمیـــان مـــدت و 
ـــا  بلندمـــدت توســـط شـــرکت آبفـــای اســـتان در حـــال پیگیـــری اســـت  کـــه ب
مســـاعدت ارگان هـــای مرتبـــط و تخصیـــص بـــه موقـــع اعتبـــارات امیدواریـــم 

ـــه باشـــیم. شـــاهد تحـــوالت خـــوب در ایـــن زمین

جغتای   

بررســـی راه هـــای رفـــع مشـــکل آب شـــرب روســـتای 
جغتـــای شهرســـتان  خسروشـــیر 

 مشـــکات آب شـــرب در روســـتای خسروشـــیر بخـــش هالـــی شهرســـتان 
جغتـــای بـــا حضـــور مدیـــر امـــور آبفـــا در معیـــت امـــام جمعـــه شهرســـتان  ، 
بخشـــدار بخـــش هالـــی ، فرماندهـــی بســـیج  و اعضـــای شـــورای اســـامی 
روســـتای خسروشـــیر بررســـی شد.روســـتای خسروشـــیر  از مجتمـــع 
آبرســـانی خیبـــر آبرســـانی می شـــود و شـــامل  450 نفـــر جمعیـــت  و  

194 مشـــترک مـــی باشـــد.

ــر لـــزوم صرفـــه جویـــی در  ــای بـ ــام جمعـــه جغتـ تاکیـــد امـ
مصـــرف آب

مدیروکارکنـــان امـــور  جغتـــای بـــا امـــام جمعـــه ایـــن شهرســـتان دیـــدار 

و گفتگـــو کردنـــد.در ایـــن دیـــدار مدیـــر آبفـــای جغتـــای مطالبـــی در 
و  شـــهر  آبرســـانی  هـــای  مجتمـــع  و  شـــرب  آب  وضعیـــت  خصـــوص 
ـــه  ـــگ ســـازی در جهـــت صرف ـــه داد و فرهن روســـتاهای شهرســـتان ارائ
جویـــی و مصـــرف صحیـــح آب  را مهـــم خوانـــد و بـــر لـــزوم آگاهـــی بخشـــی 
بـــه مـــردم در ایـــن زمینـــه تأکیـــد کـــرد .یعقوبـــی نقـــش ائمـــه جمعـــه و 
جماعـــات را درفرهنـــگ ســـازی مصـــرف بهنـــه آب تأثیـــر گـــذار  دانســـت 

ــه در ایـــن خصـــوص شـــد. ــام جمعـ ــاعدت امـ ــتار مسـ و خواسـ
حجـــت االســـام تقــــی پـــور ، امـــام  جمعـــه جغتـــای نیـــز بـــا تأکیـــد بـــر لــــزوم 
صرفـــه جــــویی در مصـــرف آب بـــا توجـــه بـــه کاهـــش بارندگـــی و افـــت 
منــــابع آبی ، بر ادامــــه همکــــاری ائمه جمعه و جماعــــات تــــأکید و آمـادگی 

خـــود را در ایـــن جهـــت اعـــام کـــرد.

قطعی آب شهر جغتای رفع شد

مشـــکل قطعـــی آب شـــهر جغتـــای بـــا تـــاش بـــی وقفـــه امـــور آب و فاضـــاب 
شهرســـتان مرتفـــع شـــد.مدیر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان جغتـــای 
علـــت  قطعـــی آب را نشـــتی شـــدید  لولـــه 300 فـــوالدی بـــه عنـــوان 
تأمیـــن کننـــده آب شـــهر  عنـــوان کـــرد . یعقوبـــی افـــزود: مشـــکل نشـــتی 
ـــا تـــاش واحـــد اتفاقـــات در دو ســـاعت رفـــع شـــد. ـــه خـــط انتقـــال ب لول

وی همچنیـــن دلیـــل طوالنـــی شـــدن قطعـــی آب را ســـوختن الکتروپمـــپ 
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75 کیلـــووات ایســـتگاه پمپـــاژ در اثـــر نوســـانات بـــرق اعـــام کـــرد و 
افـــزود الکتروپمـــپ مذکـــور 15 روز پـــس از نصـــب دچـــار ســـوختگی 
شـــد .بـــه گفتـــه وی  بـــا تعویـــض و جایگزیـــن  الکتروپمـــپ جدیـــد ایـــن 

مشـــکل هـــم رفـــع و مخـــازن پـــر آب شـــدند.

افزایش توان تولید آب چاه شماره یک شهر نقاب

در پـــی کاهـــش دبـــی چـــاه شـــماره یـــک شـــهر نقـــاب بـــه حـــدود 3,5 
ــاه تریـــن زمـــان ممکـــن عملیـــات ویدئومتـــری  لیتـــر بـــر ثانیـــه ، در کوتـ
چـــاه انجـــام کـــه پـــس از مهندســـی مجـــدد چـــاه ، نســـبت بـــه تغییـــر 
الکتروپمـــپ اقـــدام شـــد .ایـــن اقـــدام باعـــث افزایـــش تـــوان تولیـــد 

ــد. ــه شـ ــر ثانیـ ــر بـ ــه 6 لیتـ آب  بـ

جوین   

راه هـــای رفـــع مشـــکالت حـــوزه آب شـــرب شهرســـتان 
جویـــن

جلســـه فرمانـــدار و معاونـــت عمرانـــی و بخشـــداران شهرســـتان جویـــن 
و مدیـــر کل  دفتـــر امـــور روســـتایی اســـتانداری خراســـان رضـــوی 
و دهیـــاران بخـــش هـــای مرکـــزی و عطاملـــک شهرســـتان و مدیـــران 

دســـتگاه هـــای خدمـــات رســـان برگـــزار شـــد. در ایـــن نشســـت  مشـــکات 
حـــوزه آب شـــرب روســـتاهای ســـطح شهرســـتان توســـط دهیـــاران مطـــرح 
و راهکارهـــای الزم بـــا حضـــور مدیـــر آبفـــای شهرســـتان جویـــن مـــورد 

بحـــث و بررســـی قـــرار گرفـــت .

درخواســـت مدیـــر امـــور جویـــن از امـــام جمعـــه جدیـــد 
شهرســـتان

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان جویـــن بـــا حضـــور در دفتـــر امـــام 
جمعـــه بـــا حجـــت االســـام بوژمهرانـــی امـــام جمعـــه جدیـــد شهرســـتان 
ایـــن ســـنگر  بـــرای ایشـــان در   ، دیـــدار و ضمـــن تبریـــک انتصـــاب 
معنـــوی ، آرزوی توفیـــق کرد.علـــی نظـــری در ادامـــه گـــزارش مختصـــری 
از وضعیـــت آبرســـانی در شهرســـتان و چالـــش هـــای پیـــش رو را ارائـــه 
ــرای  ــازی بـ ــتای فرهنـــگ سـ ــتان در راسـ ــه شهرسـ ــام جمعـ داد  و از امـ
اصـــاح الگـــوی مصـــرف مشـــترکان آب شـــرب خواســـتار  کمـــک شـــد.

چناران   

درخواست مدیر امور چناران از بخشدار جدید رادکان
 مدیـــر امـــور آبفـــا و مدیـــر امـــور بـــرق شـــهرچناران بـــا فضائلـــی راد 
دیـــدار   ایـــن  کردنـــد.در  ماقـــات  رادکان  جدیـــد  شـــهر  بخشـــدار 

مســـعود افرونـــد مدیـــر امـــور آبفـــا چنـــاران گزارشـــی از وضعیـــت منابـــع 
آبـــی شـــهر رادکان و روســـتاهای هـــم جـــوار را ارائـــه داد و در خصـــوص 
مشـــکات کـــم آبـــی برخـــی روســـتا هـــا مطالبـــی بیـــان کـــرد. وی در همیـــن 
رابطـــه بـــرای رفـــع مشـــکات  آب شـــرب خواســـتار پیگیـــری بخشـــدار 

رادکان بـــرای تامیـــن اعتبـــار مـــورد نیـــاز ایـــن حـــوزه شـــد.

بازدیـــد  بخشـــدار رادکان از منابـــع تولیـــد روســـتای 
قوزلـــی

آبفـــای  امـــور  فضائلـــی راد بخشـــدار شـــهر جدیـــد رادکان و مدیـــر 
ــی جهـــت  ــتای قوزلـ ــد روسـ ــع تولیـ ــئولین از منابـ ــی مسـ ــاران و برخـ چنـ
ـــا  ـــد .در همیـــن رابطـــه ب ـــد کردن ـــن روســـتا بازدی ـــی ای رفـــع مشـــکات آب
پیگیـــری هـــای بخشـــدار و مدیـــر امـــور آبفـــا هماهنگـــی هـــای الزم بـــرای 
ــد ویـــک  ــل آمـ ــتان بعمـ ــات اسـ ــی اداره مطالعـ ــان فنـ ــد کارشناسـ بازدیـ
تیـــم بـــرای تعییـــن محـــل حفـــر چـــاه بـــه محـــل روســـتا قوزلـــی اعـــزام شـــد 

.

خلیل آباد   

راه انـــدازی دســـتگاه کنتـــرل از راه دور GSM  امـــور 
خلیـــل آبـــاد   
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 بـــه منظـــور کنتـــرل و مدیریـــت چـــاه هـــا و مخـــازن و پیشـــگیری از 
 GSM  مشـــکات احتمالـــی  ، چـــاه شـــماره 2 ملـــی بـــرکال بـــه دســـتگاه

مجهزشـــد.
ثبـــت در ســـامانه  بـــرای  گـــزارش کارکردچـــاه  و  دریافـــت اطاعـــات 
ســـپتا- قابلیـــت نمایـــش پارامترهـــای الکتریکـــی و اســـتارت واســـتپ 

ــد. ــی باشـ ــتگاه مـ ــن دسـ ــای ایـ ــت هـ ــد  از قابلیـ ــا اندرویـ بـ

خواف   

92۴ کنتـــور فرســـوده آب در شهرســـتان خـــواف تعویـــض 
شـــد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب خـــواف از تعویـــض و استانداردســـازی 
924کنتـــور خـــراب در روســـتاها ومناطـــق شـــهری ایـــن شهرســـتان طـــی 
ســـال جـــاری خبـــر داد.ســـید حســـن رضائیـــان همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه 
ــواف  ــتان خـ ــاز در شهرسـ ــر مجـ ــعاب غیـ ــایی بیـــش از 140 انشـ شناسـ
ــل  ــره تبدیـ ــداد  102 فقـ ــن تعـ ــزود :از ایـ ــاری افـ ــال جـ ــدای سـ از ابتـ
ـــار داشت:امســـال در شهرســـتان خـــواف  ـــه مجازشـــده اســـت.وی اظه ب
بیـــش از ســـه هـــزارو 200 مـــورد اتفـــاق شـــبکه و دو هـــزارو670 مـــورد 
اتفـــاق خطـــوط انتقـــال و انشـــعابات رفـــع شـــده اســـت.به گفتـــه وی  
83 روســـتا و 4 نقطـــه شـــهری تحـــت پوشـــش ایـــن امـــور مـــی باشـــند.
شهرســـتان خـــواف بـــا 82 هـــزار و 830 نفـــر جمعیـــت شـــهری و 69 هـــزار 
و 688 نفـــر روستانشـــین در287 کیلومتـــری جنـــوب شـــرقی مشـــهد و 

123 کیلومتـــر مـــرز افغانســـتان  واقـــع اســـت.

روســـتای نهـــور شهرســـتان خـــواف از آب شـــرب لولـــه 
کشـــی بهـــره منـــد مـــی شـــود

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف بـــه همـــراه بخشـــدار 
ســـنگان،دهیاران و مســـئولین ادارات از پـــروژه اجـــرای خـــط انتقـــال 
آب شـــدب روســـتای نهـــور بازدیـــد کردنـــد. ســـید حســـن رضائیـــان در 
ایـــن بازدیـــد از همـــکاری مردم،فرمانـــدار شهرســـتان و دســـتگاه های 

اجرائـــی تشـــکر کـــرد و گفـــت: ایـــن عملیـــات تـــا قبـــل از تابســـتان 1400  
ــور تحـــت  ــتای نهـ ــه روسـ ــان اینکـ ــا بیـ ــید.وی بـ ــد رسـ ــان  خواهـ ــه پایـ بـ
پوشـــش امـــور نیســـت و بـــا تانکـــر آبرســـانی انجـــام مـــی شـــود افـــزود: 
ایـــن روســـتا بـــا اجـــرای 16 کیلومتـــر خـــط انتقـــال کـــه پیشـــرفت 100 
درصـــدی دارد و 3 بـــاب ایســـتگاه پمپـــاژ ،از آب شـــرب لولـــه کشـــی 

بهـــره منـــد خواهـــد شـــد.

نیاز آبي شهر مرزي خواف تامین شد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف گفـــت: نیـــاز آبـــي شـــهر 
مـــرزي خـــواف بـــا حفـــر یـــک حلقـــه چـــاه بـــا دبـــي 17لیتربرثانیـــه و اجـــراي 
ـــي  ـــاز آب ـــان ، نی ـــن شد.ســـید حســـن رضائی ـــال تامی ـــر خـــط انتق 7 کیلومت

ایـــن شـــهر را 140لیتـــر برثانیـــه دانســـت و  اظهارداشـــت : بـــا احتســـاب 
چـــاه جدیـــد ، تـــوان تولیـــد آب در خـــواف بـــا 15 هـــزارو 266مشـــترک 
بـــه 142لیتـــر برثانیـــه رســـید.وي هزینـــه اجـــراي پـــروژه افزایـــش 
ظرفیـــت آب شـــرب خـــواف را بالـــغ بـــر 30 میلیـــارد ریـــال اعـــام کـــرد 
ــند  ــده و سـ ــام شـ ــل انجـ ــور کامـ ــاه بطـ ــر چـ ــاخت: حفـ ــان سـ ــر نشـ و خاطـ
بـــرآورد تجهیـــز ، بـــرق رســـاني و اجـــراي خـــط انتقـــال آن نیـــز در حـــال 
ــتان  ــل از تابسـ ــا قبـ ــاه تـ ــن چـ ــه وي  ایـ ــه گفتـ ــل اســـت .بـ ــه وتکمیـ تهیـ
1400 و پیـــک مصـــرف وارد مـــدار خواهـــد شـــد.وي بـــا اشـــاره بـــه 
ســـرانه مصـــرف  آب هـــر شـــهروند بـــه میـــزان  185 لیتـــر در شـــبانه 
روز افـــزود: آب شـــرب مـــورد نیـــاز 44هـــزارو  500نفـــر جمعیـــت  
ســـاکن در شـــهر خـــواف از طریـــق هفـــت حلقـــه چـــاه تامیـــن مـــي شـــود.

و  آبـــاد  علـــی  روســـتاهای  مکعبـــی  متـــر   500 مخـــزن 
شـــد افتتـــاح  خـــواف  شهرســـتان  حســـن آباد 

 مخـــزن آب شـــیرین 500 متـــر مکعبـــی روســـتاهای حســـن آبـــاد و 
علـــی آبـــاد از توابـــع بخـــش جلگـــه زوزن شهرســـتان خـــواف، بـــا حضـــور 
فرمانـــدار و جمعـــی از مســـئوالن و مـــردم  بـــه بهره بـــرداری رســـید.در 
ایـــن مراســـم مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف بـــا بیـــان 
اینکـــه عملیـــات اجرایـــی ســـاخت مخـــزن آب شـــیرین 500 متـــر مکعبـــی 
روســـتاهای علـــی آبـــاد و حســـن آبـــاد در ســـال گذشـــته بـــا اعتبـــاری  بالـــغ 
بـــر 8 میلیـــارد ریـــال آغـــاز شـــد اظهـــار داشـــت: ایـــن پـــروژه  بـــا همـــکاری 
قـــرارگاه پیشـــرفت و آبادانـــی ســـپاه ناحیـــه خـــواف اجـــرا شد.ســـید 
ـــا توجـــه بـــه  ـــا بهره بـــرداری از ایـــن مخـــزن و ب حســـن رضائیـــان افـــزود: ب
قطـــع  آب در پیـــک مصـــرف ، کیفیـــت آب  روســـتاهای علـــی آبـــاد و حســـن 
آبـــاد ارتقـــا می یابد.بـــه گفتـــه وی بـــا بهره بـــرداری از ایـــن مخـــزن، بیـــش 
از هـــزارو805 نفـــر ســـاکن در روســـتاهای مذکـــور از آب شـــیرین 
بهره منـــد شـــدند.فرماندار خـــواف هـــم از نقـــش ســـپاه و قـــرارگاه 
ـــرد   ـــی ک ـــی  قدردان ـــروژه هـــای عمران ـــی در اجـــرای پ پیشـــرفت و آبادان
و اظهـــار داشـــت:  در خدمـــات رســـانی بـــه شـــهروندان و روســـتائیان بـــه 
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ویـــژه در زمینـــه تامیـــن آب شـــرب،  ضمـــن مشـــارکت مـــردم ،مســـئوالن 
هـــم بایـــد تـــاش مضاعـــف داشـــته باشـــند.

ــرزی  ــتان مـ ــتای شهرسـ ــه 19روسـ ــانی بـ ــات آبرسـ عملیـ
خـــواف کلیـــد خـــورد

ـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف گفت:19روســـتا در ایـــن  مدی
شهرســـتان تحـــت پوشـــش عملیـــات آبرســـانی قـــرار گرفتند.حســـن 
رضائیـــان افـــزود: بـــا بهـــره بـــرداری از پـــروژه هـــای دردســـت اجـــرا ، هفـــت 
هـــزارو 205 نفـــر جمعیـــت ســـاکن در ایـــن روســـتاها از نعمـــت آب شـــرب 
ســـالم برخـــوردار مـــی شـــوند.وی در همیـــن رابطـــه از اجـــرای 17 کیلومتـــر 
خـــط انتقـــال و نوســـازی 500انشـــعاب آب در گام نخســـت عملیـــات 
خبـــرداد و اعـــام کرد:اصـــاح 5 کیلومتـــر شـــبکه توزیـــع ، نوســـازی 80 
انشـــعاب، احـــداث 12حوضچـــه شـــیرآالت، ســـاخت یـــک بـــاب ایســـتگاه 
پمپـــاژو یـــک بـــاب مخـــزن ذخیـــره بـــه ظرفیـــت 500متـــر مکعـــب و حفـــر یـــک 
حلقـــه چـــاه نیـــز در روســـتاهای هـــدف در دســـت اجراســـت.به گفتـــه وی  
قـــرارگاه پیشـــرفت و آبادانـــی ســـپاه ثامـــن االئمـــه)ع( و مثلـــث توســـعه 
اقتصـــادی فرهنگـــی شهرســـتان در اجـــرای پـــروژه هـــای آبرســـانی بـــه 

ـــد. ـــا خـــواف همـــکاری دارن ـــور آبف ـــا ام روســـتاها ب

ابتکار امور خواف در پاسخگویی به مشترکان  
ــا مدیـــر بزرگتریـــن  طـــی نشســـت مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب  خـــواف بـ
ــا طرحـــی در قالـــب ایـــده ای  ــتان  مقـــرر شـــد تـ گـــروه خبـــری در شهرسـ
نـــو و ســـاماندهی شـــده برنامـــه ای بـــا عنـــوان "پرســـش و پاســـخ آناین"بـــا 
حضـــور مدیـــر امـــور آبفـــای خـــواف در بســـتر فضـــای مجـــازی  برگـــزار 
ـــار توســـط امـــور آبفـــای خـــواف در ســـطح  شـــود.این اقـــدام بـــرای اولیـــن ب
اســـتان کلیـــد خـــورد واولیـــن مرحلـــه آن  در گـــروه خاطـــرات بکرخـــواف 
بـــا اعضایـــی بالـــغ بـــر 60هـــزار نفـــر از شهرســـتان خـــواف برگـــزار شـــد.در 
ـــوان شـــد کـــه ســـید  ـــن 30ســـوال عن ـــن جلســـه پرســـش و پاســـخ آنای ای
حســـن رضائیـــان ســـواالت  را بررســـی و اقـــدام بـــه ارائـــه پاســـخ  صوتـــی 

بـــه پرســـش شـــوندگان کرد.مـــردم  شهرســـتان خـــواف از  تکریـــم 
شـــهروندان توســـط امـــور خـــواف  قدردانـــی کردند وخواستارپاســـخگویی 

ســـایر مدیـــران شهرســـتان از بـــا ایـــن روش شـــدند.

خوشاب   

ـــاط  ـــتای رب ـــوده آب روس ـــبکه فرس ـــی از  ش ـــض بخش تعوی
ـــاب ـــز خوش ج

 بخشـــی از لولـــه هـــای فرســـوده شـــبکه توزیـــع روســـتای ربـــاط جـــز  از 
ــرای  ــاب تعویـــض شـــد.در اجـ ــتان خوشـ ــع بخـــش مرکـــزی شهرسـ توابـ
ـــه  ـــن در ســـایز هـــای 75 و 50  ب ـــی اتیل ـــه پل ـــر  لول ـــروژه  380مت ـــن پ ای

صـــورت مشـــارکتی اهالـــی روســـتا و توســـط امـــور بازســـازی  شـــد.
نشست سرپرست امور خوشاب با اصحاب رسانه :

فرســـودگی شـــبکه هـــای توزیـــع آب و تنش هـــای اجتماعی 
، مانـــع اجـــرای طـــرح های آبرســـانی در شهرســـتان خوشـــاب 

شـــده اســـت
سرپرســـت امـــور آبفـــای شهرســـتان خوشـــاب در نشســـت بـــا اصحـــاب 
رســـانه گفـــت: فرســـودگی شـــبکه هـــای انتقـــال و توزیـــع آب و مشـــکات 

و تنـــش هـــای اجتماعـــی در روســـتاهای بخـــش مشـــکان  مانـــع از  اجـــرای 
ـــه از آب  ـــن منطق طـــرح هـــای آبرســـانی و برخـــورداری مـــردم محـــروم ای
شـــرب بهداشـــتی پایـــدار شـــده اســـت.جعفر اســـماعیلی نیـــا هـــدف 
بـــا خبرنـــگاران  ایـــن  نشســـت را همـــکاری دو ســـویه  از برگـــزاری 
ـــه پرســـش هـــای  ـــرای پاســـخگویی  ب دانســـت  و آمادگـــی ایـــن امـــور را ب
خبرنـــگاران کـــه در اصـــل مطالبـــات مردمـــی اســـت و همچنیـــن  تولیـــد 
و مســـتند ســـازی  در حـــوزه فرهنـــگ صحیـــح و مصـــرف بهینـــه آب  در 
ــگاران  ــرد. خبرنـ ــام کـ ــنواره اعـ ــزاری جشـ ــه و برگـ ــم ، مقالـ قالـــب فیلـ
حاضـــر درجلســـه هـــم ضمـــن آگاهـــی از  نحـــوه ارائـــه خدمـــات و مشـــکات 
موجـــود در حـــوزه آب شـــرب ،  نســـبت بـــه همـــکاری در مباحـــث فرهنـــگ 
ســـازی  و انعـــکاس اقدامـــات موثـــر ایـــن امـــور  قـــول مســـاعد دادنـــد.

بهـــره بـــرداری از پـــروژه اصـــالح شـــبکه و استانداردســـازی 
انشـــعابات  آب شهرســـتان خوشاب 

طـــی مراســـمی بـــا حضـــور امـــام جمعـــه وفرمانـــدار و مدیـــران دســـتگاه 
هـــای اجرایـــی  شهرســـتان، پـــروژه اصـــاح و بهســـازی 4500متـــر  شـــبکه 
ــاب و  ــوده انقـ ــعاب  درنـ ــره انشـ ــازی 350 فقـ ــع و استانداردسـ توزیـ
ســـایر  شـــهرها و  روســـتاهای  شهرســـتان  خوشـــاب  بـــا اعتبـــاری بالـــغ 
ـــرداری رســـید.جعفر اســـماعیلی  ـــه بهـــره ب ـــال   ب ـــر 4950 میلیـــون  ری ب
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ــودگی  ــه فرسـ ــاره بـ ــن اشـ ــم ضمـ ــن مراسـ ــور در ایـ ــا سرپرســـت امـ نیـ
شـــبکه هـــای توزیـــع آب شـــرب اظهـــار داشـــت:  بـــا بهـــره بـــرداری از ایـــن 
ـــان   ـــع شـــد .در پای ـــروژه بخشـــی از مشـــکات حـــوزه فرســـودگی  مرتف پ
بـــا اهـــدای لـــوح  توســـط  اســـماعیلی نیـــا  از زحمـــات و همـــکاری دهیـــار و 

ـــر شـــد. ـــوده انقـــاب تقدی اعضـــای  شـــورای اســـامی شـــهر ن

رشتخوار   

ـــتان  ـــن شهرس ـــاد دام ـــی آب ـــتای عل ـــانی روس ـــروژه آبرس پ
ـــود ـــی ش ـــاح م ـــزودی افتت ـــتخوار ب رش

پـــروژه  از  از مســـئولین شهرســـتان رشـــتخوار  و جمعـــی  فرمانـــدار 
کردنـــد.در جریـــان  بازدیـــد  دامـــن   آبـــاد  علـــی  آبرســـانی روســـتای 
ـــا ورود مجموعـــه بنیـــاد علـــوی و اختصـــاص اعتبـــار  بازدیـــد اعـــام شـــد ب
یـــک میلیـــاردی ایـــن نهـــاد و همچنیـــن همـــکاری شـــرکت آب و فاضـــاب 
اســـتان خراســـان رضـــوی و امـــور آبفـــای شهرســـتان رشـــتخوار ، مشـــکل 
آب شـــرب روســـتای علـــی ابـــاد دامـــن بـــزودی مرتفـــع خواهـــد شـــد.

تعویض196 کنتورخراب و فرسوده در امور رشتخوار
سرپرســـت آبفـــای رشـــتخوار گفـــت: در راســـتای کاهـــش آب بـــدون 
درآمـــد ،کنتورهـــای خـــراب و فرســـوده در امـــور رشـــتخوار تعویـــض مـــی 
شـــود.محمد جـــواد نجفـــی بـــا بیـــان اینکـــه کنتورهـــای خـــراب و فرســـوده 
یکـــی از عوامـــل مهـــم در افزایـــش آب بـــدون درآمـــد می باشـــند افـــزود: 

ـــو از پـــرت بیـــش از حـــد آب و اثـــرات منفـــی  ـــا جایگزینـــی کنتورهـــای ن ب
آن بـــر تاسیســـات آبرســـانی جلوگیـــری و ضمـــن شناســـایی مصـــارف 
واقعـــی مشـــترکین ، شـــرایط الزم بـــه منظـــور خدمـــات رســـانی بهتـــر 
ــون 196  ــاری تاکنـ ــال جـ ــدای سـ ــت : از ابتـ ــود.وی گفـ ــی شـ ــم مـ فراهـ
دســـتگاه کنتـــور خـــراب و فرســـوده تعویـــض شـــد کـــه از ایـــن تعـــداد 
158 مـــورد مربـــوط بـــه روســـتاها  و 38 مـــورد هـــم مربـــوط بـــه دو شـــهر 

رشـــتخوار و جنـــگل مـــی باشـــد.

پایـــش میدانـــی بـــرای شناســـایی و جمـــع آوری انشـــعابات 
غیـــر مجـــاز آب در شـــهر جنـــگل

 سرپرســـت آبفـــای شهرســـتان رشـــتخوار ازشناســـایی و جمـــع آوری 
ـــا قطـــر 32 در روســـتای بندازبـــک  یـــک فقـــره  انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب ب
ـــر داد.محمـــد جـــواد نجفـــی گفـــت: انشـــعاب شناســـایی شـــده  جنـــگل خب
کـــه  250 متـــر طـــول   و بـــا اســـتفاده از لولـــه پلـــی اتیلـــن بـــا قطـــر 32 
ـــود  در حضـــور ماموریـــن انتظامـــی صـــورت جلســـه و جمـــع  اجـــرا شـــده ب
آوری شـــد.نجفی ادامـــه داد: انشـــعابات غیرمجـــاز باعـــث هدررفـــت 
ـــروز خســـارت و تخریـــب شـــبکه توزیـــع آب مـــی شـــود و تضییـــع  آب و ب
ـــذا  فـــرد خاطـــی بـــه  حقـــوق قانونـــی ســـایر مشـــترکین را بدنبـــال دارد  ل
مراجـــع قضایـــی معرفـــی تـــا هزینـــه هـــای مربـــوط بـــه بازســـازی شـــبکه از 

وی اخـــذ شود.سرپرســـت آبفـــای رشـــتخوار همچنیـــن  بـــا بیـــان اینکـــه 
انشـــعابات غیرمجـــاز تاثیـــر مســـتقیم در افـــت فشـــار و کاهـــش کیفـــی 
آب شـــرب دارد افـــزود: بـــا پایـــش هـــای میدانـــی انشـــعابات غیرمجـــاز 
ســـطح شـــهر و روســـتاها شناســـایی و جمـــع آوری مـــی شـــوند.نجفی از 
اهالـــی شـــهرها و روســـتاها خواســـت  هرگونـــه تخلـــف در مصـــرف آب و 

انشـــعاب غیرمجـــاز را از طریـــق شـــماره  122 اطـــاع دهنـــد .

زاوه   

ــتان  ــتایی شهرسـ ــع آبـــی شـــرب روسـ ــنجی منابـ دبـــی سـ
زاوه بـــه روز شـــد

 رییـــس اداره بهـــره بـــرداری و توســـعه آب امـــور زاوه اعـــام کرد:دبـــی 
ـــروز رســـانی  ـــی شهرســـتان زاوه در حـــوزه روســـتایی ب ـــع آب ســـنجی مناب
شد.حســـین شـــاکری مقـــدم افـــزود : بـــا هـــدف کاهـــش آب بـــدون 
درآمـــد ، دبـــی منابـــع آب شـــرب حـــوزه روســـتایی  شـــامل 37 حلقـــه چـــاه 
بـــه صـــورت دوره هـــای شـــش ماهـــه مـــورد محاســـبه قـــرار مـــی گیـــرد.
ــر در  ــزات موثـ ــات و تجهیـ ــایی تأسیسـ ــه از شناسـ ــن را بطـ وی در همیـ
هدررفـــت آب خبـــرداد و گفـــت:  بـــا ایـــن اقـــدام میـــزان هدررفـــت آب 
شهرســـتان کاهـــش پیـــدا کـــرده اســـت و  تـــاش همـــکاران در مجموعـــه 
بهـــره بـــرداری کاهـــش هرچـــه بیشـــترهدررفت منابـــع آبـــی مـــی باشـــد.

بازدیـــد فرمانـــدار زاوه از پـــروژه آبرســـانی شـــیرخون و 
ـــتان  شهرس

 صادقـــی فرمانـــدار شهرســـتان زاوه و  عباســـپور بخشـــدار بخـــش 
مرکـــزی بهمـــراه مدیـــر و کارشناســـان بهـــره بـــرداری امـــور، از پـــروژه 
آبرســـانی مجتمـــع شـــیرخون و پطـــرو ایـــن شهرســـتان بازدیـــد کردنـــد 
و از نزدیـــک در جریـــان رونـــد اجـــرا پـــروژه قـــرار گرفتنـــد.در ایـــن 
ـــه  ـــارات هزین ـــی و اعتب ـــات اجرای ـــه تشـــریح عملی ـــور ب ـــر ام ـــد مدی بازدی
ـــارات  ـــا تخصیـــص اعتب ـــروژه کـــه از ســـال 1396 ب ـــاز پ شـــده و مـــورد نی
ـــاز  ـــی ف ـــات اجرای ـــاز شـــده اســـت  پرداخـــت و درخصـــوص عملی ـــی آغ مل
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4 ایـــن پـــروژه کـــه در مجتمـــع پطـــرو درحـــال انجـــام اســـت توضیحـــات 
ــا  ــتان هـــم بـ کامـــل و مبســـوطی ارائـــه داد.صادقـــی فرمانـــدار شهرسـ
اشـــاره بـــه اقدامـــات موثـــر امـــور زاوه، بـــر اهمیـــت تکمیـــل   ایـــن پـــروژه 
در جهـــت تأمیـــن آب شـــرب  مـــردم تأکیـــد کـــرد و از اقدامـــات مثبـــت 
ــا و نیـــز تـــاش کلیـــه همـــکاران در جهـــت ارائـــه  و موثـــر مجموعـــه آبفـ
ـــان تشـــکر  ـــه مـــردم شـــریف شهرســـتان و ســـقایی آن ـــوب ب ـــات مطل خدم
و قدردانـــی کرد.مجتمـــع شـــیرخون در قالـــب 12 روســـتا ، هـــزارو780 

خانـــوار بـــا 5هـــزارو600 نفـــر جمعیـــت را آبرســـانی مـــی کنـــد.

داورزن   

اجرای مانور آتش نشانی در امور داورزن

امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان داورزن بـــا همـــکاری شـــهرداری وســـازمان 
آتـــش نشـــانی شهرســـتان قـــدام بـــه برگـــزاری مانـــور مهـــار آتـــش کـــرد.در 

ایـــن مانورهمـــکاران امـــور بـــا راه هـــای مهـــار آتـــش آشـــنا شـــدند.

سرخس   

ــال آب   ــط انتقـ ــدار  از خـ ــی فرمانـ ــاون عمرانـ ــد معـ بازدیـ
ــه ســـرخس ــتی  بـ ســـد دوسـ

مهنـــدس بخشـــی معـــاون عمرانـــی فرمانـــدار شهرســـتان ســـرخس بـــه 

ـــکار از فـــاز یـــک و دو خـــط  ـــر  امـــور و نماینـــده شـــرکت پیمان همـــراه مدی
انتقـــال ســـد دوســـتی حـــد فاصـــل روســـتای ســـنگر تـــا ســـرخس جهـــت 
تحویـــل  از شـــرکت آب منطقـــه ای و همچنیـــن فـــاز ســـه پـــروژه در حـــال 
ـــه ذکـــر اســـت آبگیـــری خـــط انتقـــال و وارد  اجـــرا بازدیـــد کردنـــد.الزم ب
مـــدار شـــدن چـــاه هـــای کیفـــی جدیـــد الحفـــر تاثیـــر بســـزایی در ارتقـــای 

کیفیـــت آب شـــرب شـــهر ســـرخس دارد.

اصـــالح 2370متـــر شـــبکه هـــای توزیـــع آب شـــرب در 6 
روســـتای ســـرخس

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب ســـرخس فرســـودگی شـــبکه هـــا را از دالیـــل 
هـــدر رفـــت آب در ایـــن شهرســـتان دانســـت و از نوســـازی دو هـــزار و 
370متـــر شـــبکه توزیـــع آب درشـــش روســـتای تحـــت پوشـــش خبـــرداد. 
امیـــر پوروحدتـــی اظهـــار داشـــت: در پـــی اجـــرای طـــرح یکپارچـــه ســـازی 
شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی ، شناســـایی و اولویـــت 
بنـــدی رفـــع فرســـودگی شـــبکه هـــای فرســـوده آب در دســـتور کار قـــرار 
گرفـــت .بـــه گفتـــه وی در همیـــن رابطـــه هـــزارو555 متـــر شـــبکه در 
روســـتاهای بزنـــگان،  470 متـــر درشـــورلق ،  200 متردرحســـن آبـــاد ، 
ـــی و 15متـــردر شـــلغمی   75 متـــر در قـــوش عظیـــم  ، 55 متـــر درگنبدل
ــاماندهی  ــات ضمـــن سـ ــرای ایـــن عملیـ ــا اجـ اصـــاح شـــد.وی افـــزود: بـ

ــار ناگهانـــی در شـــبکه توزیـــع  شـــبکه ، از هـــدر رفـــت آب و افـــت فشـ
جلوگیـــری و خانوارهـــای ســـاکن در ایـــن مناطـــق از آب شـــرب پایـــدار 

برخـــوردار شـــدند.

بررســـی مشـــکالت آبـــی شهرســـتان ســـرخس  بـــا حضـــور 
ـــردم ـــده م نماین

 بـــا حضـــور قاضـــی زاده هاشـــمی نماینـــده مـــردم ســـرخس درمجلـــس 
شـــورای اســـامی  مشـــکات حـــوزه آب ایـــن شهرســـتان  در بخـــش 
ــه  ــد.در ایـــن جلسـ ــی شـ ــروری بررسـ ــاورزی و دامپـ ــرب ، کشـ ــای شـ هـ
ــارات  ــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـرخس گـــزارش اعتبـ مدیـ
ســـال 99 و عملکـــرد امـــور  پـــس از یکپارچـــه ســـازی و وضعیـــت پـــروژه 
هـــای فعـــال را ارائـــه داد. امیـــر پـــور وحدتـــی پـــس از ایـــن جلســـه بـــه 
همـــراه نماینـــده مجلـــس  ، فرمانـــدار ســـرخس و جمعـــی از مســـئولین 
شهرســـتان در جلســـه بررســـی مشـــکات دهســـتان خانگیـــران کـــه در 
روســـتای گنبدلـــی برگـــزار شـــد شـــرکت کـــرد و اقدامـــات امـــور بـــرای 

حـــل مشـــکل کـــم آبـــی ایـــن دهســـتان را بـــه اطـــاع رســـاند.

طرقبه شاندیز   

مشکل کم آبی منطقه سوران طرقبه حل می شود
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ــاه شـــماره دوحصارســـرخ  عملیـــات بهســـازی وتعویـــض الکتروپمـــپ چـ
طرقبـــه باموفقیـــت انجـــام شـــد.

خبرگفت:بـــه  ایـــن  اعـــام  شـــاندیزضمن  مدیرامورآبفاطرقبـــه 
بـــه  امورنســـبت  حصارســـرخ،این  ازچـــاه  بهینـــه  منظوراســـتفاده 
مهندســـی مجـــدد تجهیـــزات چـــاه اقـــدام و بـــا تغییـــر الکتروپمـــپ 15 
بـــه  مذبوراز5لیتربرثانیـــه  چـــاه  اســـتحصالی  به45کیلووات،دبـــی 

یافـــت.  افزایـــش  12لیتربرثانیـــه 
علـــی اصغرپاکـــروان بااشـــاره بـــه اینکـــه عـــاوه برتغییرنـــوع پمـــپ، حـــدود 
یکصـــد متـــر کابـــل وتابلوبـــرق نیزتجهیزشـــده افزود:انتظارمـــی رود 
بابهینـــه ســـازی ایـــن چـــاه وانتقـــال قســـمتی ازآب بـــه مجتمـــع آبرســـانی 
فـــرح آبادســـوران ،مشـــکل کـــم آبـــی منطقـــه نیزدرســـال آینـــده برطـــرف 
شـــود.وی هزینـــه ریالـــی طـــرح راحدودیـــک میلیـــارد ریـــال عنـــوان 

کردکـــه ازمحـــل اعتبـــارات داخلـــی امورتامیـــن شـــده اســـت.

ـــکار در  ـــرف و بده ـــترکین پرمص ـــات از مش ـــول مطالب وص
ـــاندیز ـــهر ش ش

دراقدامـــی کـــم ســـابقه وبـــدون تنش،مطالبـــات مشـــترکین پرمصـــرف 
وصـــول  شـــاندیزباموفقیت  سرآســـیاب  درمحلـــه   وبدحســـاب 

شد.
ایـــن  شـــاندیزبااعام  طرقبـــه  شهرســـتان  وفاضـــاب  مدیرامـــورآب 
مطلـــب افـــزود: باتوجـــه بـــه وصـــول بدهـــی هـــای مشـــترکین درپایـــان 
ــوده  ــتایی بـ ــت روسـ ــاندیزکه دارای بافـ ــیاب شـ ــال،درمحله سرآسـ سـ
ـــه امورواگذارشـــده  وهمزمـــان باتحویـــل شـــرکت هـــای آبفاروســـتایی ب
بهـــاء  آب  قبـــوض  دوره  چندیـــن  پرمصـــرف  مشـــترکین  بـــود، 
خودراپرداخـــت نکـــرده ودرزمـــان وصـــول نیـــز ازپرداخـــت قبـــض آب 

بهاءامتنـــاع مـــی کردنـــد. 
ـــا دریافـــت مجـــوز از دســـتگاه قضایـــی  ـــی اصغـــر پاکـــروان ب ـــه گفتـــه عل ب
وهماهنگـــی یـــگان امـــداد نیـــروی انتظامـــی شهرســـتان، بدهـــکاران 

آبفـــا ناچـــار بـــه پرداخـــت قبـــض خـــود شـــدند.

بازدیـــد فرماندارشهرســـتان ازپروژه آبرســـانی روســـتای 
تجرطرقبه

ــع  ــبکه توزیـ ــاح شـ ــاندیزازپروژه اصـ ــه شـ ــتان طرقبـ فرماندارشهرسـ
حســـینی  کرد.سیدحســـن  تجربازدیـــد  ییاقـــی  درروســـتای  آب 
درایـــن بازدیدیکســـاعته از پیشـــرفت کارمطلـــع شـــد و ازخدمـــات 
ازمراحـــل  مدیرامورنیزدرگزارشـــی  کـــرد.  تشـــکر  امـــور  زحمـــات  و 
روســـتای  اصغرپاکـــروان  گفت.علـــی  ســـخن  پـــروژه  کیفـــی  و  کمـــی 
تجـــر را جـــزء روســـتاهای هـــدف گردشـــگری خوانـــد و افـــزود: طـــول 
اصـــاح شـــبکه توزیـــع آب روســـتا بالـــغ بر2کیلومترمـــی باشـــد کـــه 
تاکنـــون 85درصدکارانجـــام شـــده اســـت.وی ازمشـــارکت وخودیـــاری 
اهالـــی درانجـــام عملیـــات پـــروژه قدردانـــی کرد.روســـتای تجـــردارای 

اســـت. و700نفرجمعیـــت  250اشـــتراک 

ظرفیت انتقال آب به شهر شاندیز۴ برابر شد

ظرفیـــت انتقـــال آب در شـــهر شـــاندیز بـــا اجـــرای 7 کیلومتـــر خـــط جدیـــد 
بیـــش از چهـــار برابـــر شـــد.به گفتـــه رئیـــس اداره آب و فاضـــاب شـــهر 
شـــاندیز ایـــن خـــط کـــه بـــا اســـتفاده از لولـــه هـــای 600و 700 میـــل متـــر 
GRPو هزینـــه 130میلیاردریـــال اجراشـــده اســـت آب شـــرب هفـــت 

حلقـــه چـــاه دشـــت ســـوران بـــه عنـــوان مهمتریـــن منبـــع تامیـــن آب 
ـــوان  ـــا ت ـــن شـــهر گردشـــگری  و ســـه حلقـــه چـــاه روســـتایی را ب شـــرب ای
530لیتـــر برثانیـــه بـــه مخـــزن ســـه هـــزار مترمکعبـــی شـــاندیز منتقـــل 
مـــی کنـــد. فریـــد قربانـــی افـــزود: ایـــن خـــط عـــاوه برشـــاندیز مـــی توانـــد 
آب شـــرب شـــش روســـتای الحـــاق شـــده بـــه ایـــن شـــهر را منتقـــل کنـــد.
وی تـــوان انتقـــال خـــط قبلـــی را 120 لیتـــر برثانیـــه اعـــام کـــرد و اظهـــار 
داشـــت: ایـــن خـــط بـــه دلیـــل فرســـودگی از امـــکان افزایـــش ظرفیـــت و 
فشـــار بیشـــتر بـــرای تامیـــن آب شـــرب شـــهر شـــاندیز در پیـــک مصـــرف 
ــی  ــث مـ ــت آب را  باعـ ــدر رفـ ــدد و هـ ــات متعـ ــود و اتفاقـ ــوردار نبـ برخـ
شـــد.وی منابـــع تامیـــن آب شـــهر شـــاندیز را 9 حلقـــه چـــاه و دورشـــته 
ــان  ــر نشـ ــه دانســـت و خاطـ ــر برثانیـ ــن دبـــی 120لیتـ ــا میانگیـ ــات بـ قنـ
ــافر در  ــوه مسـ ــه ورود انبـ ــه بـ ــا توجـ ــاندیز بـ ــرب شـ ــاز آب شـ ــرد: نیـ کـ
روزهـــای پایانـــی هفتـــه و بـــه ویـــژه تابســـتان بیـــن 160تـــا 180لیتـــر 
برثانیـــه اســـت.قربانی درهمیـــن رابطـــه از حفـــر یـــک حلقـــه چـــاه جدیـــد 
بـــرای تامیـــن بخشـــی از نیـــاز شـــهر شـــاندیز بـــا 12هـــزار اشـــتراک 
خبـــرداد کـــه در حـــال تجهیـــز اســـت.وی افـــزود: پـــروژه حفـــر یـــک حلقـــه 

چـــاه دیگـــر نیـــز دردســـت مطالعـــه قـــرار دارد.

فریمان   

بازدیـــد رئیـــس دادگســـتری و امـــام جمعـــه  از پـــروژه 
تامیـــن آب مجتمـــع  گلشـــیخ شهرســـتان فریمـــان 

ـــل  ـــام جمعـــه فریمـــان ازروســـتاهای حســـن بلب رئیـــس دادگســـتری وام
وطرازخاکـــی  شهرســـتان بازدیـــد کردند.درایـــن بازدیـــد مدیـــر امـــور 
آبفـــا فریمـــان گفـــت: حفـــاری چـــاه مجتمـــع، مطالعـــات پـــروژه و ســـاخت 
مخـــزن300 مترمکعبـــی بـــا اعتبـــاری بالـــغ بر20میلیـــارد ریـــال اجراشـــده 
و بـــزودی  تجهیزچـــاه انجـــام خواهدشـــد. بـــه گفتـــه موســـی رضایـــی 
انتقـــال  خـــط  گـــذاری  شـــامل)اجرای30کیلومترلوله  پـــروژه  ادامـــه 
ــب، و  ــه حجم200مترمکعـ ــزن بـ ــاب مخـ ــاخت 3بـ ــع - سـ ــبکه توزیـ وشـ
ــاه   ــر و تجهیزچـ ــاق کلـ ــه واتـ چهارمـــورد حصارکشـــی واجـــرای موتورخانـ
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نیـــاز بـــه 65 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار دارد کـــه مـــی طلبـــد جـــدا ازمشـــارکت 
اهالـــی، مســـئولین  شهرســـتان نیـــز ایـــن امـــور راحمایـــت کننـــد.

گناباد   

نصب 7 دستگاه دیتاالگر در شبکه آب شهر گناباد

ــر  ــتگاه دیتاالگـ ــت دسـ ــت:  هفـ ــاد گفـ ــاب گنابـ ــور آب و فاضـ ــر امـ مدیـ
درشـــبکه توزیـــع آب ایـــن شـــهرنصب شـــد.به گفتـــه هـــادی حیـــدری نیـــا 
بـــا ایـــن اقـــدام امـــکان برخـــورداری آنایـــن از اطاعـــات شـــبکه آب در 
ایـــن امـــور فراهـــم شـــد.وی اجـــرای ایـــن عملیـــات را بخشـــی ازپـــروژه 
ـــاد اعـــام کـــرد و گفـــت: باتکمیـــل پـــروژه  مدیریـــت فشاردرشـــبکه گناب
ـــد توانســـت فشـــار  ـــکاران خواهن ـــرل فشـــار هم و نصـــب شـــیرهای کنت
متعـــارف ویکســـان را در تمامـــی نقـــاط شـــهر بـــه صـــورت کنتـــرل از 
راه دور تأمیـــن کننـــد.وی تاکیـــد کـــرد: ایـــن اقـــدام تاثیـــر بـــه ســـزایی 
درکاهـــش آب بـــدون درآمـــد و همچنیـــن تکریـــم مشـــترکین آب در 

شـــهر گنابـــاد دارد.

ــات آب  ــکی از تاسیسـ ــوم پزشـ ــجویان علـ ــد دانشـ بازدیـ
وفاضـــالب امـــور گنابـــاد

ـــد ازتاسیســـات  ـــاد دربازدی ـــوم پزشـــکی گناب دانشـــجویان دانشـــگاه عل

آب وفاضـــاب گنابـــاد بـــا مراحـــل تامیـــن آب وتصفیـــه فاضـــاب آشـــنا 
شـــدند. 

درایـــن بازدیـــد دانشـــجویان رشـــته بهداشـــت محیـــط دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی بـــا حضـــور درتصفیـــه خانـــه فاضـــاب شـــهرک امـــام رضـــا)ع( 
ــه  ــدند و بـ ــنا شـ ــه فاضـــاب آشـ ــع آوری وتصفیـ ــل جمـ ــا مراحـ ــاد بـ گنابـ
پرســـش هـــای آنـــان درخصـــوص چگونگـــی تامیـــن آب وتصفیـــه فاضـــاب 

توســـط کارشناســـان امـــور نیـــز پاســـخ داده شـــد.

روســـتایی  آبرســـانی  مجتمـــع  از  فرمانـــدار  بازدیـــد 
گنابـــاد کامیـــاب  شـــهید 

 فرماندارگنابـــاد در بازدیـــد ازمجتمـــع آبرســـانی شـــهید کامیـــاب ایـــن 
شهرســـتان ، درجریـــان چگونگـــی تامیـــن وآبرســـانی بـــه روســـتاهای 

تحـــت پوشـــش ایـــن مجتمـــع قرارگرفـــت. 
 ، شهرســـتان  آب  منابـــع  اداره  رئیـــس  کـــه  بازدیـــد  درایـــن 
ــتان  ــر امـــورآب وفاضـــاب شهرسـ فرماندارراهمراهـــی مـــی کرد،مدیـ
گنابـــاد گزارشـــی از چگونگـــی تامیـــن و توزیـــع آب در مناطـــق روســـتایی 

رابیـــان کـــرد. 
هـــادی حیـــدری نیـــا افـــزود : ایـــن امـــور ســـقایی وآبرســـانی بـــه بیـــش 
از75روســـتا راعهـــده داراســـت کـــه آبرســـانی بـــه تعـــدادی ازایـــن 
گیـــرد.  مـــی  صـــورت  آبرســـانی  هـــای  مجتمـــع  درقالـــب  روســـتاها 
فرماندارگنابـــاد درایـــن بازدیـــد ضمـــن تشـــکر ازاقدامـــات صـــورت 
گرفتـــه توســـط امـــورآب وفاضـــاب درســـطح شهرســـتان گنابـــاد بـــر 

تامیـــن آب کمـــی وکیفـــی روســـتاها تاکیـــد کـــرد.

رفـــع بیســـت ودومیـــن اتفـــاق در خـــط انتقـــال گنابـــاد در 
کوتاهتریـــن زمـــان

بیســـت و دومیـــن اتفـــاق  درخـــط انتقـــال گنابـــاد درســـال جـــاری رفـــع شـــد.با 
ـــر روی خـــط 500 فایبـــر، بعـــداز ایســـتگاه  بـــروز یـــک فقـــره اتفـــاق دیگـــر ب

پمپـــاژ گیســـور و در فاصلـــه 60 کیلومتـــری شـــهر گنابادحـــدود ه70 درصـــد 
از منابـــع تولیـــد از مـــدار بهـــره بـــرداری خـــارج شـــد کـــه همـــکاران قســـمت 
بهره بـــرداری در کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن نســـبت بـــه رفـــع اتفـــاق اقـــدام 
وخـــط انتقـــال در مـــدار بهره بـــرداری قـــرار گرفـــت.از ابتـــدای ســـال جـــاری 
ـــاد  تـــا کنـــون 22 اتفـــاق در مســـیر خـــط انتقـــال 120 کیلومتـــری شـــهر گناب

رفـــع شده اســـت.

گلبهار   

تشـــکیل کارگـــروه نظـــارت و بازرســـی آبفا خراســـان رضوی 
در امـــور گلبهار 

ــان  ــاب خراسـ ــرکت آب و فاضـ ــی شـ ــارت و بازرسـ ــروه نظـ ــای کارگـ  اعضـ
ـــد.  ـــدار کردن ـــا دی ـــر آبف ـــا مدی ـــد و ب ـــار حضـــور یافتن ـــور گلبه رضـــوی در  ام
ـــرون ســـپاری و مســـائل حقوقـــی  در ایـــن دیـــدار وضعیـــت قراردادهـــای ب
بـــا حضـــور مســـولین قســـمت هـــا مـــورد بررســـی و بحـــث و تبـــادل نظـــر قـــرار 

گرفـــت.
محمـــدی مدیـــر امـــور گلبهـــار درایـــن نشســـت بـــر ضـــرورت برخـــورداری 
ـــان  ـــای انگیزشـــی تاکیـــد کـــرد. در پای ـــان از پـــاداش و مزای یکســـان  کارکن
اعضـــای گـــروه از تصفیـــه خانـــه فاضـــاب  و ســـایر پـــروژه هـــای اجرایـــی  

امـــور بازدیـــد کردنـــد.
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مه والت   

افزایش عمق برداشت چاه روستای چنار مه والت

ممدیـــر امـــور آب و فاضـــاب مـــه والت، از تعویـــض الکتروپمـــپ و لولـــه 
آبـــده چـــاه روســـتای چنـــار خبـــر داد.رضائیـــان بـــا اشـــاره بـــه کاهـــش شـــدید 
آبدهـــی چـــاه ، علـــت را پارگـــی و تـــرک طولـــی لولـــه آبـــده اعـــام کـــرد کـــه 
بـــا تعویـــض آن و همچنیـــن اضافـــه شـــدن یـــک شـــاخه لولـــه آبـــده، عمـــق 
برداشـــت افزایـــش یافـــت.وی اضافـــه کـــرد: بـــا تعویـــض الکتـــرو پمـــپ 

ولولـــه آبـــده ، چـــاه راه انـــدازی و وارد مـــدار بهـــره بـــرداری شـــد.

رفـــع مشـــکل افـــت فشـــار شـــبکه توزیـــع آب روســـتای 
ــاد مـــه والت همـــت آبـ

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب مـــه والت، از رفـــع افـــت فشـــار در شـــبکه توزیـــع 
ــزود:  ــان افـ ــر داد.رضائیـ ــتان خبـ ــن شهرسـ ــاد ایـ ــت آبـ ــتای همـ آب روسـ
بـــا انجـــام بررســـی فنـــی و اقدامـــات اصاحـــی، مشـــکل کمبـــود فشـــار در 
ـــودن شـــیر  ـــه وی نامناســـب ب ـــع روســـتا برطـــرف شـــد.به گفت شـــبکه توزی

ـــود. ـــال ب ـــره هـــوا در خـــط انتق ـــروز گ هـــوا از عوامـــل ب
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99تعداد خبر ارسالی اسفند 

99تعداد خبر ارسالی اسفند 

تعداد خبر ارسالی اسفند 99شرکت / امور
5باخرز
3بجستان
1بردسکن 
9تایباد

3تربت جام
13تربت حیدریه

7جغتای
4جوین
2چناران
2خلیل آباد
15خواف
8خوشاب
2داورزن
0درگز

3رشتخوار
5زاوه
15سبزوار
22ستاد
9سرخس
0ششتمد
0صالح آباد

5طرقبه شاندیز
5فریمان
6فیروزه
6مه والت
4قوچان
9کاشمر
0کات
4گلبهار
6گناباد
7نیشابور
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انتصاب-تسلیت-تقدیر- تولد

انتصابات   

به عنوان رئیس   گروه نظارت بر توسعه تصفیه خانه  فاضاب  محسن ناصحی    
مجیدعابدین    رئیس گروه نظارت بر اجرای تاسیسات تامین ، تصفیه و خطوط انتقال آب

به سمت  رئیس  گروه بهره برداری از تصفیه خانه آب جواد امامی مقدم    
محمد حسن حبیبی    مجری طرح توسعه مشاركت های مردمی  

نشریه پیام آبفا برای همکاران گران قدر آرزوی موفقیت دارد.

بازنشستگان   

همکار ستاد سید مجتبی عراقی زاده   
همکار ستاد آكریم خراسانی زاده   
همکار ستاد حسن پوررضای داودلی   
همکار ستاد محسن تشكری ابوالقاسمی  

همکار آبفا تربت حیدریه حسن چرخیان    
نشریه پیام آبفا برای این همکار آرزوی صحت و سامت را دارد.

تقدیر   

تقدیر رئیس شورای اسامی گناباد از هادی حیدری نیا مدیر امور آب و فاضاب این شهرستان
تقدیر مدیرکل دفتر مدیرت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو از رضا یاقوتی نیا ندیر دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

3۴



رویدادهای مهم ماه
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