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روابط عمومی ها باید با مشتریان و مردم ارتباط دوسویه برقرار کنند
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــوربا تاکیــد بــر
ضـــرورت برخـــورداری شـــرکت هـــای آبفـــا از روابـــط عمومـــی
م ــدرن و جری ــان س ــاز گف ــت :رواب ــط عموم ــی ه ــا بای ــد ب ــا ایج ــاد
ارتب ــاط دوس ــویه ب ــا مش ــتریان و م ــردم  ،از دس ــتاوردهای س ــال ه ــای
قبل دو حوزه آب و فاضالب حراست کنند.
حمیدرضــا جانبــاز در جلســه ویدئویــی بــا مدیــران دفاتــر روابــط عمومــی
شــرکت هــای آبفــا در اســتان هــا کــه بــه مناســبت  27اردیبهشــت روز
ارتباطــات و روابــط عمومــی برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه نیــاز بــه تبلیــغ
بــرای خــود نداریــم  ،چــرا کــه مــردم مــی داننــد چــه کســانی بــرای آنــان
کار مــی کننــد افزود:انتظــار مــا از روابــط عمومــی هــا ایجــاد یــک اتفــاق
ب ــزرگ از طری ــق ارتب ــاط منطق ــی و علم ــی ب ــا هم ــکاران  ،مش ــتریان و
م ــردم اس ــت و ب ــا توج ــه ب ــه ض ــرورت تغیی ــر س ــاختار رواب ــط عموم ــی
ه ــا در آین ــده نزدی ــک ،ای ــن ش ــیوه عملک ــرد در ارزیاب ــی ه ــای ش ــرکت
مهندس ــی از رواب ــط عموم ــی ه ــا لح ــاظ خواه ــد ش ــد.
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وی در بخ ــش دیگ ــری از س ــخنان خ ــود ب ــه ت ــاش ه ــا و زحم ــات س ــال
ه ــای قب ــل اش ــاره و تاکی ــد ک ــرد بایس ــتی از زحم ــات و اقدام ــات انج ــام
ش ــده س ــال ه ــای قب ــل حمای ــت  ،صیان ــت و حراس ــت کنی ــم و اج ــازه
ندهی ــم ای ــن موض ــوع دس ــتمایه اف ــراد جری ــان س ــاز ش ــود.
جانبـــاز بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه شـــرکت هـــای آبفـــا الزم اســـت قبـــل از
رســانه ای شــدن اخبــار  ،از وقایــع مربــوط بــه دو حــوزه آب و فاضــاب
مطلــع شــوند متذکــر شــد :قصــور در ایــن رابطــه  ،نشــانه ضعــف روابــط
عموم ــی تلق ــی خواه ــد ش ــد.
وی مرک ــز مدیری ــت ارتب ــاط ب ــا مش ــتری( )122را ی ــک کان ــال مناس ــب
بــرای رصــد مطالبــات مردمــی ارزیابــی کــرد و از مدیــران دفاتــر روابــط
عموم ــی خواس ــت ه ــر روزه تلف ــن ه ــای مش ــتریان و م ــردم ب ــه ای ــن
س ــامانه را رص ــد کنن ــد.
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :چنانچ ــه تع ــداد تم ــاس ه ــای تلفن ــی در ی ــک روز
افزای ــش داش ــته باش ــد حتم ــا مش ــکلی ب ــرای مش ــتریان پی ــش آم ــده

اســت لــذا قبــل از رســانه ای شــدن موضــوع بایســتی نســبت بــه رفــع
مش ــکل و بررس ــی مطالب ــات م ــردم اق ــدام ش ــود.
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آبفــا کشــوردر همیــن زمینــه راه انــدازی
س ــامانه پای ــش نظ ــر س ــنجی رص ــد مش ــکالت مش ــتریان را ب ــا اس ــتفاده
از تــوان دانشــجویی بــه عنــوان یــک راهــکار بــرای ایجــاد ارتبــاط قــوی
و منطقــی میــان شــرکت هــای آبفــا و مــردم مطــرح کــرد.
وی در پایــان از مجموعــه نیروهــای حاضــر در روابــط عمومــی هــای آبفــا
خواس ــت تم ــام م ــوارد و مش ــکالت ح ــوزه کاری خ ــود اع ــم از نی ــروی
انس ــانی  ،س ــاختار س ــازمانی  ،بودج ــه و اعتب ــار را در قال ــب نظ ــرات و
پیش ــنهاد ه ــای تخصص ــی ب ــرای بررس ــی و پیگی ــری از مدی ــران عام ــل
شـــرکت هـــا از طریـــق مجـــاری ارتباطـــی بـــا ســـتاد شـــرکت مهندســـی
اعـــام و پیگیـــری کننـــد .وی همچنیـــن حضـــور در مجمـــع عمومـــی و
مطالب ــه بودج ــه و اعتب ــارات را از مهمتری ــن اقدامات ــی برش ــمرد ک ــه
توس ــط رواب ــط عموم ــی ه ــا بای ــد پیگی ــری ش ــود.
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انتظارات مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور از روابط عمومی ها:

صـــورت هـــای مالـــی تملـــک دارائـــی ســـرمایه ای
مربــوط بــه ســال  98شــرکت هــای آبفــای شــهری و
روستایی خراسان رضوی به تصویب رسید.
مدیرعامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی در جلســـه مجمـــع
عموم ــی ع ــادی صاحب ــان س ــهام ای ــن ش ــرکت ،گ ــزارش
فعالی ــت هیئ ــت مدی ــره در خص ــوص ط ــرح ه ــای تمل ــک
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دارائـــی هـــای ســـرمایه ای را ارائـــه داد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی درایـــن جلســـه کـــه از طریـــق
ویدئ ــو کنفران ــس و ب ــه ریاس ــت مع ــاون برنام ــه ری ــزی
واموراقتصـــادی شـــرکت مهندســـی آب وفاضـــاب
کشوربرگزارشـــد از خشکســـالی  15ســـاله بـــه عنـــوان
چالـــش مهـــم ایـــن شـــرکت در تامیـــن آب شـــهرها و

روســـتاهای اســـتان نـــام بـــرد.
مس ــعود خش ــائی مع ــاون برنام ــه ری ــزی واموراقتص ــادی
ش ــرکت مهندس ــی آب وفاض ــاب کش ــور ه ــم ب ــه ط ــرح
چنــد پرســش پرداخــت کــه مدیــر عامــل و اعضــای هیئــت
مدی ــره و کارشناس ــان ذیحس ــابی ش ــرکت آب و فاض ــاب
خراس ــان رض ــوی ب ــه آن ه ــا پاس ــخ دادن ــد.
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تصویب صورت های مالی تملک دارائی سرمایه ای شرکت آبفا خراسان رضوی

مع ــاون خدم ــات مش ــترکین و درآم ــد ش ــرکت آب
و فاضـــاب خراســـان رضـــوی از کشـــف و جمـــع
آوری ه ــزار و 700فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز آب
طـــی ســـه مـــاه ســـال جـــاری درایـــن اســـتان خبـــرداد.
"محم ــد س ــلطانی" اف ــزود :از ای ــن تع ــداد انش ــعاب ه ــزار
و 100فقـــره بـــه مجـــاز تبدیـــل شـــده اســـت.
وی آم ــار انش ــعابات شناس ــایی ش ــده س ــال قب ــل را پن ــج
هزارو700فقـــره اعـــام و پیـــش بینـــی کـــرد شـــمار
انشـــعابات غیـــر مجـــاز تـــا پایـــان ســـال جـــاری بـــه
12هزارفقره برسد.
وی اعــام کــرد :بــا هــدف توزیــع عادالنــه آب و جلوگیــری
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و برخـــورد بـــا اســـتفاده هـــای غیـــر ضـــرور و نامتعـــارف
توســـط مشـــترکین و ترویـــج فرهنـــگ رعایـــت الگـــوی
مصـــرف  ،اکیـــپ هـــای گشـــت آب در شهرســـتان هـــای
اس ــتان راه ان ــدازی ش ــده ان ــد .وی شناس ــایی انش ــعاب
غیـــر مجـــاز را نتیجـــه پیمایـــش خطـــوط و شـــبکه هـــای
توزی ــع آب اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :انش ــعاب کش ــف
شــده کــه بطــرز ماهرانــه ای در بــاغ ویالهــا و دامــداری هــا
و  ...مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه بــود بــا مســاعدت
واخـــذ مجـــوز دادســـتانی وهمـــکاری نیـــروی انتظامـــی
قطـــع ومتخلفیـــن بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی شـــدند.
"ســـلطانی" بـــا اشـــاره بـــه بحـــران خشکســـالی وکمبـــود

ش ــدید ذخای ــر ومناب ــع تامی ــن آب  ،اق ــدام برخ ــی اف ــراد
در نصــب انشــعاب غیــر مجــاز را باعــث آلودگــی شــبکه و
هــدر رفــت و افزایــش آب بحســاب نیامــده دانســت کــه
ب ــا اخ ــذ نیاب ــت قضای ــی درمعی ــت ماموری ــن انتظام ــی ب ــه
محــل مراجعــه ونســبت بــه تنظیــم صــورت جلســه وقطــع
انشـــعاب ومعرفـــی افـــراد متخلـــف بـــه مراجـــع قضایـــی
اق ــدام م ــی ش ــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه برخـــورد بـــا پدیـــده ســـرقت آب
ادامــه خواهــد یافــت  ،از مــردم شهرســتان هــای اســتان
خواســـت هرگونـــه تخلـــف در حـــوزه آب و انشـــعاب
غیرمج ــاز را از طری ــق ش ــماره تلف ــن  ۱۲۲اط ــاع دهن ــد.
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نهمی ــن جلس ــه کارگ ــروه مل ــی رص ــد پای ــش اخب ــار
در حــوزه ســتادی شــرکت مهندســی آب و فاضــاب
کش ــور ب ــا حض ــور مدیرعام ــل ،اعض ــای کارگ ــروه ،
مدی ــران عام ــل ش ــرکتهای آب و فاض ــاب اس ــتان ه ــا و
معاونیــن بهرهبــرداری و توســعه آب و فاضــاب ،مدیــران
دفاتـــر روابـــط عمومـــی ،حراســـت ،بحـــران و پدافنـــد
غیرعام ــل ش ــرکتهای آب و فاض ــاب ب ــه ص ــورت ویدئ ــو
کنفرانس برگزار شد.
مدیرعام ــل ش ــرکت مهندس ــی آب و فاض ــاب کش ــور در
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ایــن جلســه بــا توجــه بــه کاهــش بــارش هــا در ســال آبــی
ج ــاری ،پیشبین ــی و افزای ــش دم ــای ه ــوا در تابس ــتان
پی ــش رو ،ضم ــن تببی ــن ش ــرایط موج ــود ب ــر ل ــزوم رص ــد
پایــش اخبــار در اســتانها و اقــدام بــه موقــع بــرای رفــع
مش ــکل تاکی ــد ک ــرد.
حمیدرض ــا جانبازازمدی ــران ش ــرکت ه ــای آبف ــا خواس ــت
اقدامــات و فعایــت هــای خــود را بــرای آگاهــی نســل هــای
آینــده از وضعیــت موجــود  ،مستندســازی کننــد .
ب ــه گفت ــه وی م ــردم نی ــز بای ــد ح ــس خوب ــی نس ــبت ب ــه

خدمات ــی ک ــه دریاف ــت م ــی کنن ــد داش ــته باش ــند.
الزم بـــه ذکـــر اســـت ،کارگـــروه رصـــد پایـــش شـــرکت
مهندس ــی آب و فاض ــاب کش ــور در خ ــرداد م ــاه ۱۴۰۰
ب ــه دس ــتور مدیرعام ــل ای ــن ش ــرکت و ب ــا ه ــدف رص ــد
و پای ــش روزان ــه اخب ــار مرتب ــط ب ــا صنع ــت آب و فاض ــاب
و انعـــکاس آن بـــه شـــرکتهای آب و فاضـــاب اســـتانی
ب ــرای اق ــدام ب ــه موق ــع و رف ــع مش ــکل تش ــکیل ش ــده
اســت و بــه صــورت روزانــه جلســات آن در حــوزه ســتادی
شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب برگـــزار میشـــود.

شمــــاره  ،168خردادماه 1400

نهمین جلسه کارگروه ملی رصد پایش اخبار شرکت مهندسی آبفای کشور
برگزار شد

همایش مسئوالن روابط عمومی های آبفا خراسان رضوی برگزار شد
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شهرس ــتان باخ ــرز در روس ــتای ییالق ــی ارزن ــه برگزارش ــد از رواب ــط
عموم ــی ه ــای برت ــر در بخ ــش ه ــای اط ــاع رس ــانی و رس ــانه  ،آم ــوزش
همگان ــی مدیری ــت مص ــرف آب وتولی ــد محت ــوا ب ــا اه ــداء ل ــوح تقدی ــر
ش ــد .درحاش ــیه :ش ــرکت کنن ــدگان درهمای ــش در زم ــان اس ــتراحت

می ــان برنام ــه از هنرنمای ــی اس ــتاد س ــمندری نوازن ــده دو ت ــار به ــره
بردنــد .در پایــان نشســت هــم بــا صــدور بیانیــه ای جنایــت هــای رژیــم
صهیونیســتی در غــزه و کشــتار کــودکان و زنــان بــا شــعارهای مــرگ بــر
اس ــرائیل هم ــکاران محک ــوم ش ــد.

شمــــاره  ،168خردادماه 1400

همایـــش مســـئوالن روابـــط عمومـــی شـــرکت هـــای تبصـــره دو
وامور های تابعه آبفا خراسان رضوی برگزار شد.
در ای ــن نشس ــت ه ــم اندیش ــی دو روزه ک ــه ام ــور آبف ــا باخ ــرز
میزبانــی آن را برعهــده داشــت  ،راهــکار هــای صرفــه جویــی در مصــرف
آب و رفــع تنــش آبــی تابســتان  1400ارائــه ونقــد و بررســی شــد.
در مراســم افتتــاح همایــش ابتــدا مدیردفتــر روابــط عمومــی و آمــوزش
همگانــی شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه شــرایط
س ــخت تامی ــن آب ش ــرب ش ــهرها و روس ــتاهای اس ــتان  ،ب ــر تش ــویق
مش ــترکان ب ــه مص ــرف بهین ــه ب ــا اس ــتفاده از برنام ــه ه ــای فرهنگ ــی
تاکی ــد ک ــرد و از مس ــئوالن رواب ــط عموم ــی ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو
وام ــور ه ــای تابع ــه خواس ــت از طری ــق ایج ــاد و تقوی ــت هرچ ــه بیش ــتر
تعام ــل ب ــا فرمان ــداران  ،امام ــان جمع ــه و جماع ــت مس ــاجد و برگ ــزاری
برنامــه هــای فرهنگــی بــرای گــروه هــای هــدف زمینــه عبــور موفقیــت
آمی ــز از پی ــک مص ــرف تابس ــتان را فراه ــم آورن ــد.
ســعید روزی همچنیــن بــا مهــم خوانــدن اســتفاده درســت از امکانــات
بــرای خدمــت موثــر بــه شــهروندان و روســتائیان اظهــار داشــت :نحــوه
ارائ ــه خدم ــات بای ــد ب ــه گون ــه ای باش ــد ک ــه کمتری ــن مش ــکل ه ــم از
جان ــب م ــردم منعک ــس نش ــود.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه پس ــت ه ــا ب ــه عن ــوان امان ــت در اختی ــار م ــا ق ــرار
گرفتـــه اســـت و بایـــد امانـــت دار خوبـــی باشـــیم  ،پشـــتوانه آبفـــا را
اعتم ــاد عموم ــی دانس ــت و خاط ــر نش ــان ک ــرد :ام ــروز ح ــرف اول را
رس ــانه م ــی زن ــد .
وی کنت ــرل افکارعموم ــی در ح ــوزه آب را ب ــا اس ــتفاده از خبرن ــگاران ،
شــبکه هــای مجــازی  ،پایــگاه هــای اطالع رســانی  ،مطبوعــات و خبرگزاری
هــا مهــم خوانــد و افــزود :در ایــن راســتا چناچــه چاشــنی بــاور و عالقــه
منــدی هــم در کار باشــد ســرانجام و نتیجــه کار مثبــت خواهــد بــود.
در ادامــه مســئوالن روابــط عمومــی بــه طــرح ایــده  ،پیشــنهاد  ،دیــدگاه
و نظ ــرات خ ــود ب ــا موض ــوع آب پرداختن ــد ک ــه مقررش ــد م ــوارد مه ــم و
فراگیــر  ،مصــوب و بــرای اجــرا در اختیــار مســئوالن روابــط عمومــی هــا
قــرار بگیــرد.
در ایـــن جلســـه کـــه در مجموعـــه رفاهـــی اداره آمـــوزش و پـــرورش

100میلیارد ریال خسارت سیل به تاسیسات آب شرب کالت در  4سال
فرمانــدار کالت خســارات ناشــی از ســیل چهــار ســال گذشــته
ب ــه تاسیس ــات آب ش ــرب ای ــن شهرس ــتان را بال ــغ ب ــر ۱۰۰
میلیار ریال اعالم کرد.
مهــدی ناصــری در جلســه بررســی چالــش هــای بخــش آب شهرســتان
کالت ک ــه ب ــا حض ــور دو ت ــن از نماین ــدگان م ــردم مش ــهد در مجل ــس
شــورای اســامی  ،رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان
رضـــوی و مدیـــر امـــور آبفـــا کالت برگـــزار شـــد افـــزود :در جریـــان
ایــن حادثــه طبیعــی  ۲۰کیلومتــر از خطــوط و شــبکه توزیــع آب شــرب
شهرس ــتان دچ ــار آس ــیب ش ــده اس ــت.
وی بــه دو پــروژه در دســت اجــرای آبرســانی بــه روســتاهای بابافرجــی
و ژرف ب ــا  ۹۰درص ــد پیش ــرفت فیزیک ــی اش ــاره ک ــرد و اج ــرای 10
درصــد باقیمانــده را نیازمنــد تامیــن اعتبــار الزم دانســت و خواســتار
اصــاح رونــد توزیــع اعتبــارات شــد.
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مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ه ــم از چن ــد
براب ــر ش ــدن هزین ــه ه ــای اج ــرای پ ــروژه ه ــای بخ ــش آب خب ــر داد
و ب ــا بی ــان اینک ــه قیم ــت تم ــام ش ــده تولی ــد و توزی ــع ه ــر مت ــر مکع ــب
آب هزین ــه باالی ــی م ــی طلب ــد و ای ــن موض ــوع سیاس ــت ه ــا و اه ــداف
آبفــا را تحــت الشــعاع خــود قــرار داده اســت اظهــار داشــت :شــرکت
آب و فاضـــاب در راســـتای تامیـــن آب کمـــی و کیفـــی شـــهروندان و
روســتائیان منتظــر تامیــن اعتبــار نمــی مانــد و از طریــق دیــون اقــدام
ب ــه اج ــرای پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی م ــی کن ــد.
ســید ابراهیــم علــوی بــر رفــع تنگناهــای اعتبــاری پــروژه هــای بخــش
آب تاکیـــد کـــرد و اولویـــت آبفـــا در شهرســـتان کالت را تکمیـــل دو
پ ــروژه تامی ــن آب روس ــتایی بابافرج ــی و ژرف اع ــام و خاط ــر نش ــان
کرد:هزینــه هــای بــاالی اجــرای پــروژه هــا بــا اعتبــارات انــدک تامیــن
نم ــی ش ــود و بای ــد ب ــرای رف ــع ای ــن نقیص ــه چ ــاره اندیش ــی ش ــود.

رئی ــس س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه ری ــزی اس ــتان خراس ــان رض ــوی
هـــم بـــا تائیـــد محدودیـــت هـــای اعتبـــاری اظهـــار داشـــت :درصـــد
برخ ــورداری شهرس ــتان کالت از مناب ــع اعتب ــاری در جلس ــه ش ــورای
برنام ــه ری ــزی اس ــتان اص ــاح و توزی ــع خواه ــد ش ــد.
در ادامـــه نماینـــدگان مـــردم مشـــهد و کالت در مجلـــس شـــورای
اســـامی در رابطـــه بـــا ضـــرورت هـــای رفـــع موانـــع اعتبـــاری و
مشـــکالت حـــوزه هـــا و محرومیـــت زدایـــی شهرســـتان کالت مطالبـــی
بی ــان کردن ــد و خواس ــتار ن ــگاه وی ــژه دول ــت ب ــه ای ــن منطق ــه م ــرزی
شدند.
نص ــراهلل پژم ــان ف ــر و محمدحس ــین حس ــینزاده بحرین ــی همچنی ــن
بـــا اختصـــاص بخشـــی از اعتبـــارات در اختیـــار نماینـــدگان بـــرای
محرومیـــت زدایـــی و رفـــع مشـــکالت آب شـــرب شهرســـتان کالت
موافقـــت کردنـــد.

شمــــاره  ،168خردادماه 1400

فرماندار کالت اعالم کرد:

مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان
نیشـــابور بـــا هشـــدار بـــه صاحبـــان بـــاغ ویالهـــا
اعــام کــرد :چنانچــه تــا تیرمــاه امســال مســتندات
قانونـــی ملـــک خـــود را ارائـــه ندهنـــد نســـبت بـــه قطـــع
انشعاب آب آنان اقدام خواهد شد.
علــی رضــا اخویــان در نشســت بــا اصحاب رســانه نیشــابور
بــا اشــاره بــه پدیــده رو بــه رشــد تغییــر کاربــری اراضــی
کشــاورزی بــه مســکونی و ســاخت بــی رویــه خانــه بــاغ هــا
در ایـــن شهرســـتان افـــزود :مجوزهـــای دو اداره منابـــع
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طبیع ــی و جه ــاد کش ــاورزی الزم ــه واگ ــذاری انش ــعاب ب ــه
ای ــن واحده ــا محس ــوب م ــی ش ــود.
بــه گفتــه وی طــرح پایــش بــاغ ویالهــا بــا هــدف شناســایی
انشـــعابات غیرمجـــاز و دســـتیابی بـــه میـــزان مصـــرف
دقی ــق و واقع ــی آب در ای ــن مناط ــق ک ــه صاحب ــان غالب ــا
غی ــر بوم ــی دارن ــد از تیرم ــاه س ــال ج ــاری ت ــا آب ــان م ــاه
اجرای ــی خواه ــد ش ــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه از آب ــان م ــاه س ــال ۹۹ت ــا کن ــون هی ــچ
انشـــعاب آب بـــه بـــاغ ویالهـــا در شهرســـتان نیشـــابور

واگ ــذار نش ــده اس ــت خاط ــر نش ــان ک ــرد :ش ــرکت آبف ــای
نیشــابور در برخــورد بــا انشــعابات غیــر مجــاز و خانــه بــاغ
ه ــا مماش ــات نخواه ــد ک ــرد و ب ــا متخلف ــان ب ــا هم ــکاری
نیـــروی انتظامـــی و دادســـتانی شهرســـتان برخـــورد
قانونـــی خواهـــد شـــد .وی میـــزان تعییـــن مصـــرف آب
بـــرای هـــر مشـــترک در بـــاغ ویالهـــای دارای مجـــوز را
 ۱۵مترمکعـــب در مـــاه اعـــام کـــرد و از شـــهروندان و
روس ــتائیان خواس ــت م ــوارد مرب ــوط ب ــه انش ــعابات غی ــر
مجـــاز را از طریـــق شـــماره تلفـــن  ۱۲۲اطـــاع دهنـــد.

شمــــاره  ،168خردادماه 1400

هشدار مدیر عامل آبفا نیشابور به مالکان باغ ویالهای بدون مجوز

شهرستان ها

●تربت حیدریه
تعییــن تکلیــف پــروژه حفــر چــاه هــای جدیــد شــهر تربــت
حیدریــه پــس از  6ســال

مدیرعام ــل آبف ــا ترب ــت حیدری ــه  :روس ــای ادارت آبف ــا
ه ــم مس ــئول کنت ــرل کیف ــی محس ــوب م ــی ش ــوند
رئیـــس اداره کنتـــرل کیفـــی شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه از
برگ ــزاری جلس ــه بررس ــی م ــوارد مرتب ــط ب ــا کنت ــرل کیف ــی ب ــا حض ــور
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تامین آب کامه علیا شهرستان تربت حیدریه

دیدارمدیــر عامــل آبفــای تربــت حیدریــه بــا امــام جمعــه
شهرستان

مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه در دی ــدار ب ــا ام ــام جمع ــه
ایـــن شهرســـتان  ،ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از وضعیـــت آبرســـانی ،
خواســـتار همـــکاری ائمـــه جماعـــات مســـاجد در روشـــنگری و تبیـــن
فرهنـــگ صحیـــح مصـــرف آب ازســـوی شـــهروندان شـــد .
عل ــی رض ــا عباس ــی اف ــزود :اگره ــر مش ــترک روزان ــه  10درص ــد در
مصــرف آب صرفــه جویــی کنــد  ،تابســتان ســال جــاری را بــدون تنــش
و دغدغــه آبــی پشــت ســرخواهیم گذاشــت .وی همچنیــن پشــتیبانی
ائم ــه جمع ــه را همچ ــون س ــابق در خص ــوص اس ــتفاده از تریب ــون نم ــاز
جمع ــه خواس ــتار ش ــد ک ــه م ــورد موافق ــت واق ــع ش ــد.
حج ــت االس ــام عصمت ــی ،ام ــام جمع ــه ترب ــت حیدری ــه ه ــم از زحم ــات
شـــرکت آبفـــای شهرســـتان تقدیـــر و ضمـــن اعـــام آمادگـــی دفتـــر
امـــام جمعـــه بـــرای انجـــام هرگونـــه اقـــدام فرهنگـــی  ،فراخـــوان
روحانیـــون در پویـــش گـــذر از بحـــران کـــم آبـــی را در دســـتور کار
قرارداد.

شمــــاره  ،168خردادماه 1400

مدیرعام ــل آبف ــا تری ــت حیدری ــه از تعیی ــن تکلی ــف پ ــروژه حف ــر چ ــاه
هــای جدیــد ایــن شــهر پــس از  6ســال خبرداد.علــی رضــا عباســی یکــی
از اه ــداف مه ــم ای ــن ش ــرکت را تامی ــن می ــان م ــدت و بلن ــد م ــدت آب
ترب ــت حیری ــه اع ــام ک ــرد و اف ــزود :ب ــا برگ ــزاری س ــه جلس ــه کمیت ــه
تامی ــن آب در ۳س ــه م ــاه اخی ــر در اس ــتان  ،ب ــرای جب ــران می ــان م ــدت
کس ــری آب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه  ،حف ــر چه ــار حلق ــه چ ــاه در اراض ــی
جعف ــر آب ــاد شهرس ــتان در دس ــتور کار ش ــرکت آبف ــا ق ــرار گرفت.ب ــه
گفتــه وی از ایــن تعــداد ،یــک حلقــه چــاه در ســال  ۹۶حفــر ولــی ادامــه
حف ــاری مابق ــی مناب ــع ب ــه دلی ــل ع ــدم جانمای ــی ه ــا متوق ــف ش ــد.وی
اف ــزود :ب ــا پیگی ــری ح ــوزه به ــره ب ــرداری ترب ــت حیدری ــه و مس ــاعدت
و همراهـــی حـــوزه معاونـــت بهـــره بـــرداری آبفـــا خراســـان رضـــوی
یک ــی دیگ ــر از چ ــاه ه ــا تعیی ــن تکلی ــف و عملی ــات حف ــاری آن ش ــروع
ش ــد.وی اع ــام ک ــرد :جانمای ــی حف ــر س ــومین چ ــاه ه ــم ب ــا رایزن ــی ه ــای
انج ــام ش ــده ب ــزودی آغ ــاز م ــی ش ــود.وی ب ــر تامی ــن اعتب ــار م ــورد نی ــاز
حف ــر و تجهی ــز و برقرس ــانی چ ــاه ه ــای باقیمان ــده و همچنی ــن اج ــرای
خط ــوط انتق ــال آب تاکی ــد ک ــرد و ب ــا بی ــان اینک ــه ترب ــت حیدری ــه در
پی ــک مص ــرف  130لیت ــر برثانی ــه کمب ــود آب دارد ،ظرفی ــت فعل ــی
تامیــن آب شــرب در ایــن شــهر را  630لیتــر برثانیــه دانســت و اظهــار
داشـــت:موضوع تامیـــن بلنـــد مـــدت آب ایـــن شـــهر هـــم در دســـت
بررس ــی اس ــت.

مدیرعام ــل  ،مع ــاون به ــره ب ــرداری آب  ،رئی ــس اداره کنت ــرل کیف ــی و
روســای ادارات تابعــه بایــگ  ،کدکــن و ربــاط ســنگ خبرداد.محمدرضــا
ترکم ــن زاده گف ــت :در ای ــن جلس ــه ب ــر رعای ــت دس ــتورالعمل ه ــای
ابالغ ــی در خص ــوص کلرس ــنجی و ثب ــت رکورده ــای الزم طب ــق ف ــرم
ه ــای مخص ــوص و همچنی ــن راهب ــری س ــامانه گندزدای ــی و تعمی ــر و
نگهـــداری دســـتگاه هـــای کلرزنـــی تاکیـــد شـــد.مدیرعامل شـــرکت
نی ــز در ای ــن جلس ــه ضم ــن تش ــکر از زحم ــات هم ــکاران عن ــوان ک ــرد
 :اداره کنت ــرل کیف ــی در ش ــرکت وظیف ــه س ــنگینی برعه ــده دارد و
تم ــام روس ــای ش ــهر ب ــه عن ــوان ی ــک مس ــئول کنت ــرل کیف ــی ب ــوده و
انتظ ــار می ــرود ب ــا هوش ــیاری و ت ــاش مضاع ــف بتوانی ــم از عه ــده ای ــن
وظیفـــه خطیـــر بـــه نحـــو احســـن برآییـــم .علـــی رضـــا عباســـی افـــزود
 :ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه ع ــاوه ب ــر ش ــهر ترب ــت حیدری ــه ب ــا
تحــت پوشــش داشــتن  120روســتا و  3شــهرتابعه ازجمعیــت باالیــی
برخ ــوردار ب ــوده ک ــه م ــی بایس ــت ع ــاوه ب ــر تامی ــن کم ــی آب ش ــرب ،
توجــه ویــژه ای بــه کیفیــت آب شــود کــه ایــن مهــم میســر نبــوده مگــر
بــا تــاش بــی وقفــه مدیــران مرتبــط لــذا انتظــار میــرود بیــش از پیــش
کنت ــرل کیف ــی م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد.

بـــا توجـــه بـــه کاهـــش بیـــش از حـــد دبـــی برداشـــت چـــاه کامـــه علیـــا
شهرســـتان تربـــت حیدریـــه  ،تامیـــن آب ایـــن روســـتا بـــا مشـــکالت
فراوانـــی مواجـــه شـــد.
پ ــس از بازدی ــد میدان ــی مقررش ــد بخش ــی از کس ــری آب روس ــتا از
چ ــاه قدیم ــی و ب ــا ب ــرق دی ــزل ژنرات ــور تامی ــن ش ــود.در همی ــن رابط ــه
دیـــزل ژنراتـــور  22KAVAشـــهر بایـــگ تعمیـــر وســـپس بـــه محـــل
منتقــل و چــاه راه انــدازی و وارد مــدار بهــره بــرداری شــد.با توجــه بــه
بعــد مســافت روســتای کامــه علیــا از مراکــز شــهر راهبــری و نگهــداری
دیــزل ژنراتــور بــه دهیــار و شــورای اســامی روســتا واگــذار شــد .بــا
ایــن اقــدام مشــکل تامیــن آب روســتای کامــه علیــا پــس از مــدت هــا
مرتف ــع و رضای ــت عموم ــی جل ــب ش ــد.

ب ــرق تاسیس ــات مه ــم آب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه قط ــع
نم ــی ش ــود

ب ــا توج ــه ب ــه قط ــع ب ــرق درشهرس ــتان ترب ــت حیدری ــه وب ــروز مش ــکل
در تامیـــن آب مشـــترکین جلســـه ای درمحـــل دفتـــر مدیـــر عامـــل
ش ــرکت ب ــا حض ــور مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب و ام ــور ب ــرق
برگـــزار شـــد.در ایـــن نشســـت کـــه پـــس از بحـــث و تبـــادل نظـــردر
خصــوص مســائل فیمابیــن مقــرر شــد از قطــع بــرق تاسیســات مهــم و
حیات ــی ش ــهر خ ــودداری بعم ــل آی ــد .

دادســتان شهرســتان نیشــابور از ســامانه مرکــز ارتبــاط مردمــی 122
آبف ــای شهرس ــتان نیش ــابور خب ــر داد .وی س ــپس در جم ــع هم ــکاران
حض ــور یاف ــت و ب ــه پرس ــش ه ــای آن ــان پاس ــخ داد.در ای ــن نشس ــت
حبیب ــی مس ــئول آزمایش ــگاه و کنت ــرل کیف ــی آبف ــا نیش ــابور خواس ــتار
برخـــورد قاطـــع بـــا عامـــان فـــروش دســـتگاه هـــای تصفیـــه آب در
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سامانه ارتباطات مردمی  122استانی می شود
مدیـــر دفتـــر روابـــط عمومـــی شـــرکت آبفـــای خراســـان رضـــوی از
ســـامانه مرکـــز ارتباطـــات مردمـــی  122آبفـــای شهرســـتان نیشـــابور
بازدی ــد ک ــرد.در ای ــن بازدی ــد ک ــه محم ــد س ــلطانی اص ــل مدی ــر دفت ــر
به ــره ب ــرداری و توس ــعه ش ــبکه توزی ــع و کاه ــش آب ب ــدون درآم ــد
نیــز حضــور داشــت  ،اقدامــات و عملکــرد ایــن ســامانه کــه چنــد وقــت
پیــش بــه صــورت آزمایشــی شــروع بــه کار کــرد بررســی و بــر توســعه
س ــامانه در س ــطح اس ــتان تاکی ــد و مق ــرر ش ــد ب ــا برگ ــزاری نشس ــت
ه ــای تخصص ــی نس ــبت ب ــه تکمی ــل و راه ان ــدازی ای ــن س ــامانه اق ــدام
ش ــود.
نشست مدیرعامل آبفا نیشابور با خبرنگاران:

 53درص ــد از کس ــری آب ش ــرب شهرس ــتان نیش ــابور
جب ــران ش ــد
ب ــه گفت ــه مدیرعام ــل آبف ــا تبص ــره دو نیش ــابور  53درص ــد از کس ــری
آب شـــرب شـــهرها و روســـتاهای ایـــن شهرســـتان نیشـــابور جبـــران
ش ــده اس ــت.علی رض ــا اخوی ــان در نشس ــت خب ــری ب ــا اصح ــاب رس ــانه

شهرس ــتان نیش ــابور اف ــزود :ای ــن رق ــم در س ــال گذش ــته  650لیت ــر
برثانی ــه ب ــود ک ــه ب ــا اقدام ــات انج ــام ش ــده ب ــه  343لیت ــر برثانی ــه
رســـید.وی اعـــام کـــرد :در ســـال گذشـــته 420میلیـــارد ریـــال در
اجـــرای پـــروژه هـــای تامیـــن آب شـــهری و روســـتایی شهرســـتان
نیش ــابور هزین ــه ش ــده اس ــت.وی ب ــا اش ــاره ب ــه ض ــرورت حف ــظ مناب ــع
آب موجــود از طریــق مدیریــت و مصــرف بهینــه گفــت :فعالیــت پلیــس
آب از تیرم ــاه س ــال ج ــاری ب ــا ه ــدف اخط ــار ب ــه مش ــترکان پ ــر مص ــرف
و ب ــد مص ــرف در نیش ــابور آغ ــاز م ــی ش ــود .وی همچنی ــن انتخ ــاب آبف ــا
نیش ــابور ب ــرای راه ان ــدازی مرک ــز پی ــام  122ب ــه ص ــورت پایل ــوت را
ی ــک ب ــرگ برن ــده ب ــرای ای ــن ش ــرکت دانس ــت و اظه ــار داش ــت :زم ــان
پاســـخگویی بـــه مشـــترکان از طریـــق ایـــن ســـامانه  16تـــا  25ثانیـــه
اســـت.به گفتـــه وی ایـــن طـــرح تـــا اول مـــرداد مـــاه امســـال تمـــام
ش ــهرهای اس ــتان را تح ــت پوش ــش ق ــرار م ــی ده ــد.
علــی رضــا اخویــان تابســتان پیــش رو را ســخت توصیــف و تاکیــد کــرد:
با10درص ــد صرف ــه جوی ــی م ــی توانی ــم روزه ــای گ ــرم آین ــده را ب ــا
موفقیــت پســت ســر بگذاریــم.وی نقــش و جایــگاه اصحــاب رســانه در
تنوی ــر اف ــکار عموم ــی را ی ــاد آور ش ــد و اظه ــار داش ــت :ش ــرکت آبف ــا
تــا امــروز بیشــترین بهــره را از ایــن ارتبــاط داشــته اســت و بــر ادامــه
ای ــن رون ــد تاکی ــد دارد .اخوی ــان در رابط ــه ب ــا قراردادف ــروش پس ــاب
فاض ــاب ب ــه ش ــرکت ف ــوالد خراس ــان ه ــم گف ــت :ق ــرار داد تحوی ــل
پس ــاب ب ــه ای ــن ش ــرکت ت ــا  25روز آین ــده ب ــه امض ــاء خواه ــد رس ــید.
وی در همیــن رابطــه از حمایــت هــا و پیگیــری هــای مســئوالن از جملــه
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●نیشابور
شـــعبه تخصصـــی رســـیدگی بـــه پرونـــده هـــای آب و
فاضـــاب در دادســـتانی نیشـــابور ایجـــاد مـــی شـــود

س ــطح شهرس ــتان ش ــد.به گفت ــه وی برخ ــی فروش ــندگان تصفی ــه آب
در روســـتاها بـــرای فـــروش و کســـب ســـود بیشـــتر ،اذهـــان مـــردم
را نســـبت بـــه شـــرکت آب و فاضـــاب مخـــدوش مـــی کنند.صوفـــی
مس ــئول حراس ــت ه ــم ب ــه اق ــدام چوپان ــان و گل ــه داران درتخری ــب
خط ــوط انتق ــال ب ــرای برداش ــت آب اش ــاره ک ــرد ک ــه ای ــن عم ــل باع ــث
آلودگ ــی و همچنی ــن قط ــع آب مناط ــق مختل ــف ش ــهرها و روس ــتاها م ــی
شود.ســید علــی حســینی رئیــس اداره حقوقــی  ،قراردادهــا تحصیــل
و تملــک اراضــی شــرکت نیــز درخواســت مجــوز صــدور رابــط قضایــی
را مطـــرح کـــرد و خواســـتار اســـتناد قضـــات بـــه آییـــن نامـــه داخلـــی
ش ــرکت آبف ــا و ب ــر خ ــورد ج ــدی ب ــا س ــارقین تاسیس ــات و متخلفی ــن
انش ــعابات غی ــر مج ــاز ش ــد.در ادام ــه مع ــاون به ــره ب ــرداری ش ــرکت
خواس ــتار تهی ــه س ــازکار برخ ــورد ب ــا اس ــتفاده کنن ــدگان از پم ــپ ه ــای
تح ــت فشارش ــد ک ــه زمین ــه اعت ــراض ش ــهروندان رادرپ ــی داش ــته
اس ــت .س ــپس دادس ــتان ب ــا تش ــکر از زحم ــات و ت ــاش ه ــای ش ــبانه
روزی مدیـــر عامـــل و کارکنـــان شـــرکت آب و فاضـــاب  ،پیشـــنهاد
ایج ــاد ش ــعبه تخصص ــی وی ــژه ش ــرکت آب و فاض ــاب ب ــرای بررس ــی
پرون ــده ه ــای ای ــن ح ــوزه را ارائ ــه داد .س ــیدمحمد حس ــینی همچنی ــن
بــر پیگیــری قضایــی ســرقت و تخریــب امــوال شــرکت در هــر ســطحی
بوی ــژه تهدی ــدات بهداش ــتی و آل ــوده ک ــردن مناب ــع آب ــی چ ــه از طری ــق
شکس ــتن خط ــوط انتق ــال و چ ــه نص ــب انش ــعاب غی ــر مج ــاز تاکی ــد ک ــرد
و اظه ــار داش ــت :دریچ ــه ه ــای منه ــول فاض ــاب اگ ــر از اجن ــاس ک ــم
ارزش تهی ــه ش ــود می ــل ب ــه س ــرقت از بی ــن خواه ــد رف ــت.

ام ــام جمع ــه  ،نماین ــدگان مجل ــس  ،فرمان ــدار شهرس ــتان و همچنی ــن
مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای خراس ــان رض ــوی و اصح ــاب رس ــانه تش ــکر
ک ــرد.
در پایـــان لـــوح تقدیـــر از طـــرف دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش
همگان ــی ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رضــوی ب ــه عل ــی س ــعادتمند
خبـــر نـــگار صـــدا ســـیما ی خراســـان رضـــوی مســـتقر در شهرســـتان
نیش ــابور اه ــدا ش ــد.

آبفــا نیشــابور در بیــن ســازمان هــا و ادارات دولتــی ایــن
شهرســتان برتــر شــد
شــرکت آبفــای نیشــابور رتبــه برتــر در بیــن کلیــه ســازمان هــا و ادارات
ایــن شهرســتان را کســب کرد.بــه همیــن مناســبت فرمانــدار نیشــابور

نقاش ــی دو دان ــش آم ــوز نیش ــابور ب ــا موض ــوع آب ب ــه
مرحل ــه کش ــوری راه یاف ــت
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●سبزوار
بازدیـــد نماینـــده مجلـــس از پـــروژه در دســـت اجـــرای
فاضـــاب ســـبزوار
بهــروز محبــی نجــم آبــادی نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی
از پ ــروژه جم ــع آوری ش ــبکه فاض ــاب محل ــه ق ــدس و س ــامانه 122
ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار بازدی ــد کرد.مدیرعام ــل
شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار در ایـــن بازدیـــد از
ابت ــکار عم ــل نماین ــدگان س ــبزوار در اختص ــاص بودج ــه قاب ــل توج ــه
و تاثیرگ ــذاری دراتم ــام پ ــروژه فاض ــاب س ــبزوار قدردان ــی ک ــرد.
حس ــین ریاض ــی همچنی ــن پ ــس از بازدی ــد در جلس ــه ای در ش ــرکت
آبف ــا ب ــا حض ــور نماین ــده مجل ــس از رون ــد پیش ــرفت اج ــرای ش ــبکه
جم ــع آوری فاض ــاب س ــبزوار گزارش ــی ارائ ــه داد.ب ــه گفت ــه وی ت ــا
کن ــون ه ــزارو 500مت ــر ش ــبکه جم ــع آوری فاض ــاب در محل ــه ق ــدس
اج ــرا ش ــده و  2کیلومت ــر خ ــط انتق ــال و ش ــبکه فاض ــاب ه ــم باق ــی
مان ــده اس ــت .

آب بـــدون درآمـــد در ســـبزوار بـــه  35/29درصـــد
کاهـــش یافـــت

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آبفــای شهرســتان نیشــابور از برگــزاری

جلس ــه آب ب ــدون درآم ــد ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار
ب ــا حض ــور مدیرعام ــل  ،مع ــاون و کارشناس ــان به ــره ب ــرداری توس ــعه
آب ای ــن ش ــرکت برگ ــزار ش ــد .کارش ــناس مس ــئول آب ب ــدون درآم ــد
شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســبزوار در ایــن جلســه گفــت  :آب
بــدون درآمــد از  89/32درصــد در ســال  98بــه  35/29در صــد در
س ــال  99کاه ــش یافت ــه اس ــت.مهدی پی ــش ی ــار شناس ــایی و تبدی ــل
انشــعابات غیــر مجــاز  ،جداســازی انشــعابات فضــای سبزشــهرداری از
آب ش ــرب  ،کالیب ــره ک ــردن کنت ــور تولی ــد و خروج ــی مخ ــازن  ،کنت ــرل
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رئی ــس اداره رواب ــط عموم ــی ش ــرکت آبف ــای شهرس ــتان نیش ــابور از
تجلی ــل و اه ــداء ل ــوح س ــپاس ب ــه دو نف ــر از دان ــش آموزان ــی ک ــه در
ســـال تحصیلـــی  98-99در مســـابقات نقاشـــی بـــا موضـــوع صرفـــه
جوی ــی در مص ــرف آب ش ــرکت ک ــرده بودن ــد خب ــر داد.
حس ــن س ــیفی گف ــت:در دوازدهمی ــن جش ــنواره نخس ــتین واژه آب
شهرس ــتان نیش ــابور اق ــدام ب ــه برگ ــزاری مس ــابقه نقاش ــی ب ــا ه ــدف
آش ــنایی دان ــش آم ــوزان ب ــا راهکاره ــا و روش ه ــای صرف ــه جوی ــی در
مص ــرف آب ش ــد ک ــه در پای ــان کلی ــه م ــدارس آث ــار دان ــش آم ــوزان
را ب ــه دفت ــر رواب ــط عموم ــی ش ــرکت آبف ــای نیش ــابور تحوی ــل و بع ــد
از داوری مقدمات ــی تع ــدادی از ای ــن آث ــار ب ــه اس ــتان راه یاف ــت.وی
افــزود :در اســتان نیــز ضمــن داوری آثــار نقاشــی  ،فاطمــه یزدانپنــاه
دانـــش آمـــوز آموزشـــگاه ابتدایـــی امـــام حســـین (ع) و همچنیـــن
نقاش ــی س ــرکار خان ــم س ــتایش محمدآب ــادی دان ــش آم ــوز آموزش ــگاه
ابتدای ــی حض ــرت فاطم ــه زه ــرا (س) ب ــه مرحل ــه کش ــوری یاف ــت ک ــه
در مراس ــمی ب ــا حض ــور والدی ــن دان ــش آم ــوزان از آن ــان تقدی ــر ش ــد.
علیرض ــا اخوی ــان مدی ــر عام ــل ش ــرکت بع ــد از اه ــداء ل ــوح س ــپاس ب ــه
دان ــش آم ــوزان و ب ــا ه ــدف تش ــویق بیش ــتر دان ــش آم ــوزان دس ــتور
تهیــه بنــر از نقاشــی و عکــس ایــن دو دانــش آمــوز را بــرای نصــب در
بیلبرده ــای س ــطح ش ــهر ص ــادر ک ــرد.

در جلســـه شـــورای اداری شهرســـتان لـــوح تقدیـــر بـــه مدیرعامـــل
آبف ــا نیش ــابور اه ــداء ک ــرد.در ای ــن ل ــوح ک ــه ب ــه امض ــای محمدعل ــی
نب ــی پ ــور مع ــاون سیاس ــی و امنیت ــی  ،اجتماع ــی اس ــتاندار وعلیرض ــا
قامت ــی فرمان ــدار وی ــژه شهرس ــتان نیش ــابور رس ــیده از ت ــاش عل ــی
رضــا اخویــان در تامیــن آب کمــی و کیفــی شــهروندان و روســتائیان و
همچنیــن برنامــه ریــزی صحیــح ســاالنه و هماهنگــی و تعامــل ســازنده
و هم ــکاری الزم ب ــا ادارات  ،ج ــذب ب ــه موق ــع اعتب ــارات و پیگی ــری و
اج ــرای پ ــروژه ه ــا و  ...در س ــال  99تقدی ــر ش ــده اس ــت .

جلس ــه کمیت ــه بح ــران آب خب ــر داد.ب ــر اس ــاس ص ــورت جلس ــه ای ــن
نشســـت بـــا توجـــه بـــه گرمـــای شـــدید و زود هنـــگام و قطعـــی بـــرق
در ســـطح شهرســـتان کـــه باعـــث خاموشـــی چـــاه هـــا و افـــت شـــدید
فش ــار آب در س ــطح شهرس ــتان ش ــده اس ــت  ،ب ــر ض ــرورت بررس ــی
وضعی ــت تامی ــن آب ش ــرب ش ــهرها و روس ــتاهای شهرس ــتان تاکی ــد و
راهکارهایــی بــرای تامیــن آب شــرب ارایــه شــد .برگــزاری جلســه بــا
مدیــر اداره بــرق شهرســتان در خصــوص برنامــه ریــزی خاموشــی چــاه
ه ــای آب ش ــرب  ،برنام ــه ری ــزی الزم در خص ــوص ذخی ــره آب ش ــرب
در مخ ــازن ش ــهری و روس ــتایی  ،نص ــب دس ــتگاه دی ــزل ژنرات ــور در
مح ــل چ ــاه فوش ــنجان  ،نص ــب ک ــدورت س ــنج در مح ــل چ ــاه ش ــماره 8
و دس ــتگاه کل ــر زن ب ــرای چ ــاه جدی ــد چ ــاه س ــاالر از جمل ــه مصوب ــات
ایــن جلســه اعــام شــده اســت .در پایــان نیــز مقــرر شــد جلســه ای بــا
ه ــذف آم ــوزش قاری ــان کنت ــور برگ ــزار ش ــود.

نشســـت شـــورای حفاظـــت ازمنابـــع آب وکارگـــروه
ســـازگاری باکـــم آبـــی شهرســـتان ســـبزوار

مســتمر منابــع تولیــد  ،شــیرآالت و خطــوط انتقــال  ،تشــکیل گــروه هــا
و ح ــوزه ه ــای کاری تخصص ــی ب ــا اس ــتفاده از هم ــکاران و پیمان ــکاران
متخصـــص و  ...از اقدامـــات و پیشـــنهادهای مطـــرح شـــده در ایـــن
نشس ــت ب ــرای کاه ــش هرچ ــه بیش ــتر آب ب ــدون درآم ــد ب ــود.

450هــزار مترمکعــب آب شــهری در اختیــار روســتاهای
شهرســتان ســبزوار قــرار گرفــت
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●باخرز
آب شـــرب 1200مشـــترک روســـتایی در شهرســـتان
باخ ــرز پای ــدار ش ــد

مشـــکل آب شـــرب شـــش روســـتا در شهرســـتان باخـــرز بـــا
هزارو200مش ــترک برط ــرف ش ــد.به گفت ــه مدی ــر ام ــور آبف ــا باخ ــرز

خسارت دامداران به خط انتقال آب امور باخرز

دامـــداران بـــه خـــط انتقـــال آب قنـــات فجـــر امـــور آب وفاضـــاب
باخ ــرز آس ــیب زدند.ب ــه گفت ــه مدی ــر آبف ــا باخ ــرز پ ــس از دریاف ــت
گ ــزارش مبن ــی ب ــر ایج ــاد حف ــره در مس ــیر خ ــط انتق ــال آب قن ــات فج ــر
 ،نیروه ــای اجرای ــی ب ــه مح ــل اع ــزام ش ــدند ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــواهد
موج ــود مش ــخص ش ــد دام ــدارا ن ب ــرای تامی ــن موق ــت آب م ــورد نی ــاز
خ ــود و دام هایش ــان اق ــدام ب ــه ایج ــاد ش ــکاف در خ ــط انتق ــال ک ــرده
انــد کــه بــا اقــدام نیروهــای بهــره بــرداری از هدرفــت حجــم زیــاد آب
ش ــرب در ش ــرایط ک ــم آب ــی پیش ــگیری شد.احس ــان س ــیاح سرکش ــی و
مراقبــت از تاسیســات توســط آبــداران را بــه صــورت روزانــه یــادآور
ش ــد و اف ــزود  :ای ــن اتف ــاق در س ــریع تری ــن زم ــان ممک ــن رف ــع ش ــد
ام ــا برخ ــورد قانون ــی ب ــا عوام ــل ای ــن ام ــر در دس ــتور کار ق ــرار گرفت ــه
اســت.وی تاکیــد کــرد :واحــد حراســت و واحــد حقوقــی امــور در حــال
پیگی ــری موض ــوع اس ــت ت ــا عوام ــل ایج ــاد ای ــن خس ــارت تح ــت پیگ ــرد
ق ــرار گیرن ــد.

شمــــاره  ،168خردادماه 1400

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزواردر شـــورای
اداری ایـــن شهرســـتان وضعیـــت تامیـــن آب شـــرب روســـتاهای
س ــبزوار را تش ــریح کرد.حس ــین ریاض ــی گف ــت  :ای ــن ش ــرکت 140
روس ــتا ب ــا جمعی ــت  61ه ــزار نف ــر و ب ــا  32ه ــزار اش ــتراک را تح ــت
پوش ــش دارد.وی اف ــزود  :آب ای ــن روس ــتا ه ــا از طری ــق  37حلق ــه
چ ــاه  11 ،رش ــته قن ــات ب ــا دب ــی ح ــدود  310لیت ــر ب ــر ثانی ــه 250 ،
ب ــاب مخ ــزن  51 ،ایس ــتگاه پمپ ــاژ و  750کیلومت ــر خ ــط انتق ــال تامی ــن
م ــی ش ــود.وی ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــه ازای ه ــر ی ــک کیلومت ــر ش ــبکه آب
روس ــتایی در روس ــتاها ی ــک کیلومت ــر خ ــط انتق ــال ایج ــاد ش ــده ای ــن
یعن ــی دسترس ــی آب در س ــبزوار بس ــیار س ــخت اس ــت  ،ب ــه مجتم ــع
ه ــای روس ــتایی ظف ــر  ،وح ــدت  ،رس ــالت و ام ــام (عل ــی) اش ــاره ک ــرد و
اظه ــار داش ــت :مجتم ــع ظف ــر ب ــا  270کیلومت ــر ط ــول و  3حلق ــه چ ــاه ب ــا
دب ــی  32لیت ــر ب ــر ثانی ــه بزرگتری ــن مجتم ــع شهرس ــتان محس ــوب م ــی
شــود.وی افــزود 450 :هــزار متــر مکعــب ازظرفیــت تامیــن آب شــهر
در اختیــار روســتاهای شهرســتان قــرار گرفتــه اســت.وی از مســئوالن
ادارات خواســت در مصــرف آب صرفــه جویــی کننــد و از اداراتــی کــه
کاه ــش مص ــرف داش ــته ان ــد تقدی ــر و تش ــکر کرد.مع ــاون اس ــتاندار
و فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان ســـبزوار هـــم ادارات شهرســـتان را
ب ــه صرف ــه جوی ــی درمص ــرف آب و ب ــرق توصی ــه ک ــرد و دس ــتگاهای
متولــی روســتاها هــم خواســت روســتاییان و همشــهریان را مدیریــت
مصــرف ســفارش کنند.علــوی مقــدم افــزود  :بــه مدیــران و مســئوالن
هــم تاکیــد میکنــم کــه توجــه بیشــتری در خدمــات رســانی بــه حاشــیه
و مح ــات ه ــدف ش ــهر داش ــته باش ــند.

شـــورای حفاظـــت از منابـــع آب و کارگـــروه ســـازگاری بـــا کـــم آبـــی بـــا
حضـــور فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان ســـبزوار  ،نماینـــدگان مجلـــس ،
مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رضـــوی  ،مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار
 ،مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای خراســـان رضـــوی  ،رییـــس
دادگس ــتری و س ــایر مس ــئولین ای ــن شهرس ــتان برگ ــزار ش ــد.در ای ــن
جلس ــه ب ــر رف ــع مش ــکل آب ش ــرب س ــبزوار در ش ــرایط خشکس ــالی و
تمهیــد الزم بــرای تامیــن آب شــرب ایــن شــهر در ســه مرحلــه کوتــاه ،
می ــان و بلن ــد م ــدت تاکی ــد ش ــد.

از ای ــن تع ــداد س ــه روس ــتای تح ــت پوش ــش مجتم ــع ش ــهید جعف ــری
باخـــرز بـــا 600مشـــترک از طریـــق اتصـــال قنـــات فجـــر بـــه مخـــزن
شــهید جعفــری از آب شــرب نســبتا پایــدار برخــوردار شدند".احســان
ســـیاح" ایـــن روســـتاها را تنـــگل مـــزار  ،تورانـــه و گـــرازی واقـــع در
بخ ــش ب ــاال والی ــت شهرس ــتان باخ ــرز معرف ــی ک ــرد ک ــه درپ ــی گرم ــی
هـــوا و افزایـــش قابـــل توجـــه مصـــرف بـــا مشـــکل تامیـــن مواجـــه
ش ــدند.وی همچنی ــن اع ــام ک ــرد :رف ــع ب ــه موق ــع مش ــکل ایس ــتگاه
پمپ ــاژ روس ــتای سورس ــتان باخ ــرز مان ــع از قط ــع آب س ــه روس ــتا در
شهرس ــتان باخ ــرز ش ــد .س ــیاح آگاه ــی از ب ــروز ای ــن مش ــکل را دلی ــل
اقــدام بــه موقــع پرســنل بــرای پیشــگیری از قطــع آب  569مشــترک
عن ــوان ک ــرد و اف ــزود :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط بحران ــی تامی ــن آب در
س ــال ج ــاری  ،هرگون ــه وقف ــه در عملک ــرد تاسیس ــات مش ــکالت ج ــدی
در پایـــداری جریـــان آب ایجـــاد خواهـــد کـــرد.

فرماندار هشدار داد:

ناپایداری منابع آبی در شهرستان باخرز

ب ــرای پای ــداری مناب ــع آب ــی ب ــا ام ــور آب شهرس ــتان هم ــکاری کنن ــد.
وی همچنی ــن گف ــت :ت ــاش خواه ــد ش ــد مناب ــع آب ش ــرب در ح ــوزه
ش ــهری و روس ــتایی افزای ــش یاب ــد.

تالش برای رفع تنش آبی در شهرستان باخرز

ام ــام جمع ــه باخ ــرز خطب ــه اول نم ــاز جمع ــه را ب ــه موض ــوع مه ــم آب و
ضــرورت هــای صرفــه جویــی در مصــرف ایــن مــاده حیاتــی اختصــاص
داد.حجـــت االســـام و المســـلمین زاهـــدی ضمـــن توصیـــه مؤمنیـــن
ب ــه رعای ــت تق ــوای اله ــی و نظ ــم در کاره ــا ،خطب ــه اول را ب ــه معض ــل
اســراف اختصــاص داد .خطیــب جمعــه باخــرز بــا بیــان ایــن مســأله کــه
میانگیــن مصــرف حاملهــای انــرژی در کشــور مــا 4برابــر دنیاســت بــه
تبییــن آیاتــی از قــرآن کریــم در نکوهــش اســراف کاری پرداخــت.وی
ضمــن اعــام اینکــه ذخایــر آبــی کشــور انــدک اســت بــر لــزوم صرفــه
جوی ــی در مص ــرف آب تأکی ــد ک ــرد و س ــلب نعمته ــا و بیبرکت ــی را از
عواق ــب اس ــراف دانس ــت.

حضـــور مدیـــر امـــور باخـــرز در برنامـــه رادیویـــی صبـــح
بخی ــر خراس ــان
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توصیــه امــام جمعــه باخــرز بــه صرفــه جویــی در مصــرف
ۀب

مدیــر امــور آبفــا باخــرز در برنامــه صبــح بخیــر خراســان حضــور یافــت.
احس ــان س ــیاح در ای ــن برنام ــه رادیوی ــی ضم ــن ناپای ــدار دانس ــتن
مناب ــع آب ــی شهرس ــتان اطالعات ــی در رابط ــه ب ــا وضعی ــت فعل ــی مناب ــع
آب ــی ام ــور ارائ ــه داد.وی در ادام ــه م ــردم را ب ــه صرف ــه جوی ــی در
مص ــرف آب دع ــوت ک ــرد و پی ــام مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب
مبن ــی ب ــر کاه ــش  10درص ــد مص ــارف آب ب ــرای گ ــذر از تن ــش آب ــی
تابســـتان را بـــه ســـمع شـــنوندگان ایـــن برنامـــه رســـاند .همچنیـــن
خدم ــات غی ــر حض ــوری ش ــرکت آب و فاض ــاب نی ــز در ط ــول برنام ــه
معرف ــی ش ــد.

شروع فعالیت گشت آب در باخرز
در راســتای اجــرای سیاســت هــای شــرکت آب و فاضــاب و مهــار تنــش
آبــی تابســتان  1400گشــت آب آبفــا باخــرز شــروع بــه کار کرد.مدیــر
ام ــور آب و فاض ــاب باخ ــرز ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر گف ــت :پ ــس از تدوی ــن
دســـتورالعمل گشـــت آب توســـط دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش
همگانـــی  ،امـــور آبفـــا باخـــرز بـــرای راه انـــدازی گشـــت آب تشـــکیل

شمــــاره  ،168خردادماه 1400

فرمانــدار باخــرز در کارگــروه ســازگاری بــا کــم آبــی و شــورای حفاظــت
از منابـــع آب شهرســـتاناز منابـــع آبـــی بـــه عنـــوان مهمتریـــن عامـــل
توس ــعه پای ــدار ی ــاد کرد.احم ــد ش ــافعی ب ــا اش ــاره ب ــه کاه ــش ن ــزوالت
آس ــمانی در س ــال آب ــی ج ــاری از ت ــاش ش ــورای حفاظ ــت از مناب ــع آب
شهرس ــتان ب ــرای کاه ــش آس ــیب ه ــای ناش ــی از ک ــم آب ــی خب ــرداد.
ویاز شـــهروندان و روســـتائیان خواســـت ضمـــن صرفـــه جویـــی در
مصـــرف آب مجموعـــه آب فاضـــاب شهرســـتان را در ارائـــه خدمـــات
بهت ــر همراه ــی کنند.فرمان ــدار باخ ــرز ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه بیش ــترین
مص ــرف آب در بخ ــش کش ــاورزی اتف ــاق م ــی افت ــد گف ــت :ناپای ــداری
منابــع آبــی در شهرســتان باخــرز بیــش از هــر منطقــه دیگــری اســت و
اگ ــر چ ــه س ــطح س ــفر ه ه ــای آب ه ــای زیرزمین ــی باالس ــت ول ــی بس ــیار
متاثــر از نــزوالت جــوی اســت .فرمانــدار باخــرز بــا بیــان اینکــه کاهــش
نــزوالت آســمانی در ســال زراعــی جــاری مــی توانــد آســیب هــای جبــران
ناپذیــری بــه ویــژه بــه بخــش کشــاورزی وارد کنــد ،از جهــاد کشــاورزی
خواس ــت ضم ــن افزای ــش تس ــهیالت مرب ــوط ب ــه آبی ــاری ه ــای نوی ــن ،
کش ــاورزان را ب ــه کش ــت محص ــوالت ک ــم آب طل ــب توصی ــه کن ــد ت ــا
آس ــیب ه ــا ب ــه حداق ــل برس ــد.وی همچنی ــن ب ــر مدیری ــت برداش ــت
آب از س ــفره ه ــای زیرزمین ــی تاکی ــد ک ــرد و از کش ــاورزان خواس ــت

جلس ــه ارتق ــاء به ــره ب ــرداری ب ــا حض ــور پیمان ــکاران و نیروه ــای راهب ــر
تاسیس ــات و ش ــبکه ام ــور باخرزبرگ ــزار ش ــد .در ای ــن جلس ــه س ــیاح
مدی ــر آبف ــا باخ ــرز ب ــر آم ــاده ب ــاش کام ــل نیروه ــای ام ــور ت ــا پای ــان
تابس ــتان و پی ــک مص ــرف تاکی ــد ک ــرد .در ادام ــه وضعی ــت آبرس ــانی
ب ــه روس ــتاها بررس ــی و راهکاره ــای رف ــع نارس ــایی ه ــای موج ــود در
برخ ــی روس ــتاها ارائ ــه ش ــد  ،در همی ــن راس ــتا س ــناریوهای مدیری ــت
منابــع و مخــازن در زمــان قطــع بــرق طراحــی و توســط کارشناســان مــورد
بررســی قــرار گرفــت .اســتفاده از حداکثــر تــوان تولیــد بــرای جبــران
کس ــری تولی ــد در زم ــان قط ــع ب ــرق و هماهنگ ــی و ارتب ــاط بیش ــتر ب ــا
آب ــداران در خص ــوص گ ــزارش گی ــری لحظ ــه ای از وضعی ــت ذخی ــره
س ــازی آب در مخ ــازن و اط ــاع رس ــانی قط ــع احتمال ــی آب در روس ــتاها
از م ــوارد ذک ــر ش ــده در ای ــن جلس ــه ب ــود.

جلســه داد .احســان ســیاح هــدف از راه انــدازی گشــت آب را ترویــج
فرهنــگ صرفــه جویــی  ،نظــارت بــر کنتــرل آبیــاری هــای فضــای ســبز
 ،اخط ــار ب ــه مش ــترکین پ ــر مص ــرف و شناس ــایی ام ــاک خال ــی از س ــکنه
ب ــرای پیش ــگیری از ه ــدر آب بی ــان ک ــرد.وی اب ــراز امی ــدواری ک ــرد:
ای ــن اقدام ــات در کاه ــش مص ــارف و مه ــار تن ــش آب ــی موث ــر واق ــع
ش ــود.

●تایباد
رفع شبانه نقص مخزن دو روستای شهرستان تایباد

مخ ــزن روس ــتاهای ارزنچ ــه علی ــا و ارزنچ ــه س ــفلی شهرس ــتان تایب ــاد

بــرق بــا امــام جمعــه شهرســتان تایبــاد دیــدار و گفتگــو کــرد .
محمــد امیــن باباغیبــی در ایــن دیــدار گفــت  :فرهنگســازی واصــاح
الگـــوی مصـــرف آب نیازمنـــد عـــزم همگانـــی بـــوده و مســـئولین ،
روحانی ــون و آح ــاد م ــردم بای ــد ب ــا مدیری ــت صحی ــح  ،خالقان ــه و اج ــرای
برنامههـــای مطلـــوب و متناســـب زمینـــه را بـــرای تحقـــق ایـــن هـــدف
فراه ــم کنن ــد.وی ب ــا بی ــان اینک ــه ائم ــه جماع ــات نق ــش بس ــزایی در
فرهن ــگ س ــازی مص ــرف بهین ــه آب در بی ــن م ــردم دارن ــد  ،خواس ــتار
آن ش ــد ت ــا در نم ــاز جمع ــه بیش ــتر از گذش ــته ب ــه ای ــن مه ــم ب ــه وی ــژه
در ح ــوزه آب ش ــرب ،مص ــرف بهین ــه و ع ــدم اس ــتفاده از انش ــعابات
غی ــر مج ــاز پرداخت ــه ش ــود .حج ــت االس ــام والمس ــلمین ملک ــی ام ــام
جمع ــه ه ــم ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت آب ش ــرب  ،برنامهری ــزی و اس ــتفاده
از ظرفیته ــای موج ــود ب ــرای ارتق ــاء فرهن ــگ مص ــرف بهین ــه آب را از
اوج ــب واجب ــات دانس ــت و تاثی ــر و نق ــش روحانی ــت را در ای ــن راس ــتا
ی ــادآور ش ــد.

توصیــه فرمانــدار تایبــاد بــه مــردم در باره صرفــه جویی آب

نصــب و راه انــدازی شــد.با راه انــدازی ایــن دســتگاه امــکان بررســی
کلـــر باقیمانـــده در شـــبکه توزیـــع آب و همچنیـــن تزریـــق و انـــدازه
گیـــری میـــزان کلـــر باقیمانـــده (کلرزنـــی ) فراهـــم شـــد .همزمـــان
مخـــازن محلـــول ســـازی و نصـــب دورینـــگ پمـــپ تزریـــق الکترولیـــز
شستش ــو ش ــد.

●تربت جام
چـــاه آب شـــرب روســـتای قلعـــه ســـرخ شهرســـتان
تربتجـــام احیـــاء شـــد
مدی ــر ام ــور آبف ــا ترب ــت ج ــام از احی ــای چ ــاه آب ش ــرب روس ــتای قلع ــه

دیدار مدیر امور با امام جمعه شهرستان تایباد

رئی ــس ش ــورای اداری شهرس ــتان تایبادگف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه کاه ــش
شــدید بارندگــی ،آب شــرب از مهــم تریــن مســائل امــروز شهرســتان
ب ــوده و الزم اس ــت همش ــهریان گرام ــی در خص ــوص صرف ــه جوی ــی در
مص ــرف آب ش ــرب همراه ــی و مش ــارکت ج ــدی داش ــته باش ــند.
مدیـــر اداره آبفـــای تایبـــاد هـــم اظهـــار داشـــت:گرما و خشکســـالی
امس ــال موج ــب ش ــده اس ــت ت ــا م ــردم ب ــه مص ــرف آب بیش ــتری رو
بیاورند.محمدامیـــن باباغیبـــی گفـــت  :چنانچـــه تنهـــا  10درصـــد در
مص ــرف آب صرف ــه جوی ــی کنی ــم  ،م ــی توانی ــم ب ــا کمتری ــن مش ــکل
دوران بـــی آبـــی  ۱۴۰۰را پشـــت ســـر بگذاریـــم.

راه اندازی دستگاه کلر زنی مجتمع چهاربرجی تایباد
در راســتای گــذر از تنــش آبــی تابســتان  ،مدیــر امــور بــه اتفــاق مدیــر
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دس ــتگاه الکترولی ــز نم ــک طع ــام ب ــه منظ ــور افزای ــش ضری ــب کنت ــرل
کیفیـــت آشـــامیدنی در مجتمـــع هـــای چهاربرجـــی شهرســـتان تایبـــاد

س ــرخ ای ــن شهرس ــتان خب ــرداد.
ایـــن چـــاه بـــر اثـــر زلزلـــه چنـــد ســـال اخیـــر دچـــار تخریـــب و پارگـــی
جــدار فلــزی شــده بــود کــه بــه همــت امــورآب و فاضــاب تربــت جــام
عملی ــات ویدئومت ــری و ترمی ــم ج ــدار و احی ــای چ ــاه در کمتری ــن زم ــان
ممک ــن انج ــام ش ــد.
بـــا توجـــه بـــه ســـقوط الکتروپمـــپ در چـــاه بـــه دلیـــل پارگـــی جـــدار ،
الکتــرو پمــپ مــورد نیــاز هــم در کمتریــن زمــان ممکــن خریــداری و بــه
محــل ارســال و پــس از عملیــات احیــا و ترمیــم جــدار نصــب شــد.دبی
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شـــبانه تعمیـــر و رفـــع عیـــب شـــد .لولـــه هـــای ورودی مخـــزن هـــای
ارزنچ ــه علی ــا و س ــفلی شهرس ــتان تایب ــاد ک ــه دچ ــار مش ــکل ش ــده ب ــود
ب ــا هم ــت و ت ــاش واح ــد اتفاق ــات ام ــور ب ــه گون ــه ای رف ــع ش ــد ک ــه در
رون ــد آبرس ــانی خلل ــی ایج ــاد نش ــود.

اس ــتحصالی از چ ــاه پ ــس از نص ــب الکتروپم ــپ جدی ــد ب ــه  ۷لیت ــر ب ــر
ثانی ــه افزای ــش یافت.اعتب ــار هزین ــه ش ــده عملی ــات احی ــا و ترمی ــم
جــدار و نصــب الکتروپمــپ جدیــد یــک میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون ریــال
اع ــام ک ــرد.

تــوان آبدهــی چــاه میخــک بخــش پاییــن جــام شهرســتان
تربــت جــام دو برابــر شــد

ایــراد فنــی ســاختمان چــاه  ،پارگــی لولــه جــدار و خرابــی الکتــرو پمــپ
شـــناور چـــاه شـــماره  1نصرآبـــاد شهرســـتان تربـــت جـــام بـــا همـــت
پرس ــنل س ــخت ک ــوش ح ــوزه به ــره ب ــرداری در کمتری ــن زم ــان ممک ــن
برطـــرف شـــد.در اجـــرای ایـــن عملیـــات نســـبت بـــه ویدئـــو متـــری ،
ترمیــم لولــه جــدار اقــدام و مشــکل تامیــن آب شــهر 10هــزار نفــری
نص ــر آب ــاد رف ــع شد.محس ــن عبدالله ــی مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب
شهرس ــتان ترب ــت ج ــام اعتب ــار ص ــرف ش ــده در اج ــرای ای ــن عملی ــات
را دو میلیــارد ریــال بــرآورد کــرد وافــزود :متوســط دبــی اســتحصالی
ازای ــن چ ــاه  10لیت ــر ب ــر ثانی ــه اس ــت.

●جغتای
خ ــط انتق ــال روس ــتای حس ــین آب ــاد شهرس ــتان جغت ــای
تعمی ــر اساس ــی ش ــد

مشـــکل آب شـــرب شـــهر  10هـــزار نفـــری نصرآبـــاد
برطـــرف شـــد

ســفر اســتاندار و مدیــر عامــل آبفــا خراســان رضــوی بــه
شهرســتان جویــن

لول ــه پرمی ــت خ ــط انتق ــال روس ــتای حس ــین آب ــاد رحی ــم خ ــان واق ــع
در بخ ــش هالل ــی شهرس ــتان جغت ــای ب ــا ت ــاش واح ــد اتفاق ــات ام ــور
آب و فاضـــاب شهرســـتان تعمیـــر اساســـی شد.روســـتای حســـین
آب ــاد رحی ــم خ ــان واق ــع در بخ ــش هالل ــی شهرس ــتان جغت ــای از مجتم ــع
آزادوار آبرس ــانی م ــی ش ــود.

●جوین
تالش برای احیاری قنات ها در شهرستان جوین

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب جوی ــن از رف ــع مش ــکل و آغ ــاز بازس ــازی
و احیـــای قنـــات آب شـــرب روســـتای یوســـف آبـــاد ایـــن شهرســـتان
خبرداد.نظ ــری اف ــزود  :ای ــن قن ــات در اث ــر س ــیل کام ــا تخری ــب ش ــده
ب ــود ک ــه در پ ــی بازدی ــد فرمان ــدار و بخش ــدار مرک ــزی شهرس ــتان از
مح ــل بازدی ــد و گفتگ ــو ب ــا اهال ــی و دریاف ــت مجوزه ــای الزم عملی ــات
مرم ــت ای ــن منب ــع آب ــی در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت.در همی ــن رابط ــه
مدی ــر ام ــور آبف ــا جوی ــن همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه بازس ــازی و احی ــای
قن ــات روس ــتای یوس ــف آب ــاد ای ــن شهرس ــتان اف ــزود :قن ــات یوس ــف
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اس ــتاندار و مدیرعام ــل ش ــرکت آبفاخراس ــان رض ــوی ب ــه شهرس ــتان
جویــن ســفرکردند .در ایــن ســفر و طــی جلســه ای بــا حضــور مدیــران
دســـتگاه هـــای اجرایـــی  ،مشـــکالت شهرســـتان جویـــن بررســـی و
ســیدابراهیم علــوی مدیــر عامــل آبفــا اســتان  ،نســبت بــه رفــع برخــی
مش ــکالت بخ ــش ه ــای آب و فاض ــاب شهرس ــتان ق ــول پیگی ــری داد.

●چناران
نصـــب دســـتگاه فلومتـــر اینزرشـــن ســـاخت داخـــل در
ام ــور چن ــاران

مدی ــر ام ــور آبف ــا ی چن ــاران گف ــت :ی ــک دس ــتگاه فلومت ــر اینزرش ــن ب ــه
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عملیـــات احیـــا  ،رفـــع پارگـــی جـــدار و مهندســـی مجـــدد و تعویـــض
الکتروپمــپ چــاه روســتای میخــک شهرســتان تربــت جــام بــا مشــارکت
دهی ــاری ه ــای بخ ــش پایی ــن ج ــام و آب و فاض ــاب شهرس ــتان ترب ــت
جــام بــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال بــه اتمــام رســید.به گفتــه
مدیــر امــور تربــت جــام بــا ایــن اقــدام دبــی آب چــاه روســتای میخــک از
 2لیتــر بــه  4لیتــر بــر ثانیــه افزایــش یافت.محســن عبداللهــی افــزود:
بــا وجــود انجــام ایــن عملیــات (بخــش پاییــن جــام ) همچنــان بــا کســری
ح ــدود  15لیت ــر ب ــر ثانی ــه آب مواج ــه اس ــت ک ــه در ت ــاش هس ــتیم ب ــا
اس ــتفاده از مش ــارکت ه ــای مردم ــی و بخش ــداری و دهی ــاری ه ــا ت ــا
ح ــد ام ــکان مش ــکالت را کاه ــش دهی ــم .

آب ــاد در اث ــر س ــیل س ــال گذش ــته ب ــه ط ــور کام ــل تخری ــب ش ــده ب ــود
.بــه گفتــه نظــری بــرای بازســازی و مرمــت ایــن قنــات حــدود  400متــر
لول ــه س ــایز  90تعوی ــض و ح ــدود ه ــزار و 500مت ــر مکع ــب عملی ــات
خاکب ــرداری انج ــام ش ــد.وی ت ــوان آبده ــی ای ــن قن ــات را دو لیت ــر ب ــر
ثانیــه اعــام کــرد کــه صرفــه جویــی درهزینــه اســتحصال آب از چــاه و
مص ــرف ان ــرژی را ب ــه هم ــراه دارد.

صــورت پایلــوت در یکــی از منابــع تولیــد امــور آب وفاضــاب چنــاران نصــب
و راه انــدازی شــد .مســعود افرونــد افزود:ایــن دســتگاه کــه ســاخت داخــل
اســت  ،بــرای دبــی ســنجی از منابــع تولــی و چــاه هــا بــکار گرفتــه مــی شــود.

برگزاری جلسه عبور از تنش آبی 1400امور چناران

تشـــکیل کارگاه آموزشـــی کاربـــران دفاتـــر پیشـــخوان
ش ــهر چن ــاران
کارگاه آموزشـــی و توجیهـــی کاربـــران دفاتـــر پیشـــخوان چنـــاران در
محـــل امـــور آبفـــا شهرســـتان برگـــزار شـــد.در ایـــن جلســـه کـــه در
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بازدیـــد نماینـــده مـــردم از چـــاه در حـــال حفـــر آبفـــای
شهرســـتان خلیـــل آبـــاد

نماینــده مــردم خلیــل آبــاد در مجلــس شــورای اســامی از چــاه در حــال
حف ــر آبف ــای ای ــن شهرس ــتان بازدی ــد ک ــرد.در ای ــن بازدی ــد مدی ــر آبف ــا
اه ــم اقدام ــات ام ــور در ح ــوزه آبرس ــانی ب ــه ش ــهر و روس ــتاها را بی ــان
ک ــرد و اف ــزود :ای ــن چ ــاه ب ــرای کم ــک ب ــه آبرس ــانی ش ــهر و  ۱۳روس ــتای
اط ــراف در ح ــال حف ــر اس ــت.نماینده م ــردم نی ــز ب ــا تش ــکر از زحم ــات
آبف ــا در ح ــوزه آبرس ــانی ق ــول پیگی ــری مش ــکالت و حمای ــت را داد.

●خلیل آباد

تاکید فرماندار:

مدیریـــت بـــرق بـــرای پیشـــگیری از بـــروز مشـــکل در
تامی ــن آب ش ــرب و کش ــاورزی شهرس ــتان خلی ــل آب ــاد
فرمانـــدار شهرســـتان خلیـــل آبـــاد از مدیریـــت بـــرق شهرســـتان

چاه شماره  2خلیل آباد از مسیر خاموشی حذف شد
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جلس ــه راهب ــردی عب ــور از تن ــش آب س ــال 1400در ام ــور چن ــاران ب ــا
حضــور روســای مشــترکین ،بهــره بــرداری ،اطــاق بحــران و روابــط عمومــی
برگــزار شــد.دراین نشســت بــر مالقــات بــا امــام جمعــه و رئیــس اداره
تبلیغــات اســامی شهرســتان بــرای تبییــن راه هــای مصــرف بهینــه آب
ب ــرای نمازگ ــزاران جمع ــه و مس ــاجد تاکی ــد شد.شناس ــائی و اخط ــار ب ــه
مش ــترکین پ ــر مص ــرف و ب ــد مص ــرف و همچنی ــن شناس ــائی مش ــترکین
دارای فضـــای ســـبز و باغچـــه و اماکـــن ویالئـــی و کارواش هـــا بـــرای
مص ــرف صحی ــح و بهین ــه آب و در ص ــورت نی ــاز و تک ــرار قط ــع موق ــت
انش ــعاب از دیگ ــر مصوب ــات ای ــن جلس ــه ب ــود.

راســتای ایجــاد وحــدت رویــه بیــن دفاتــر پیشــخوان و اداره مشــترکین
و ارائــه خدمــات مطلــوب تــر بــه مراجعیــن تشــکیل شــد ضمــن آمــوزش
ضواب ــط  ،بخش ــنامه ه ــا و  ،...مف ــاد آیی ــن نام ــه مش ــترکین نی ــز م ــرور و
ب ــه س ــئواالت کارب ــران پاس ــخ داده ش ــد.

بصــورت ســرزده بازدیــد کــرد و در جریــان ارائــه خدمــات در وضعیــت
فعل ــی ق ــرار گرف ــت.
در ایـــن بازدیـــد مدیـــر بـــرق شهرســـتان ،ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از
وضعیــت شــبکه بــرق و محدودیــت هــای موجــود در شــبکه سراســری
ک ــه باع ــث اعم ــال خاموش ــی ه ــای اضط ــراری در ش ــبکه ش ــده اس ــت ؛
ابــراز امیــدواری کــرد بــا همــکاری و همراهــی مشــترکان در مدیریــت
مص ــرف ب ــرق و بکارگی ــری روش ه ــای صرف ــه جوی ــی ه ــر چ ــه زودت ــر
از ایــن شــرایط ســخت عبــور نماییم.فرمانــدار خلیــل آبــاد هــم گفــت:
تمام ــی ادارات بای ــد مص ــرف ب ــرق خ ــود را  50درص ــد کاه ــش دهن ــد
و در طـــول ســـاعت اداری اســـتفاده از کولـــر گازی ممنـــوع و بعـــد از
س ــاعت اداری  ،تمام ــی وس ــایل برق ــی خ ــود را خام ــوش کنند.درای ــن
جلس ــه محم ــد کاظم ــی مدی ــر ام ــور خلی ــل آب ــاد نیزتاثی ــر قط ــع ب ــرق
برمنابـــع آب و تامیـــن آب شـــرب مشـــترکان در شهرســـتان را بیـــان
ک ــرد ومقررش ــد مدی ــران آب وب ــرق اط ــاع رس ــانی الزم را ب ــه به ــره
ب ــرداران داش ــته باش ــند.
همچنیــن بــر لــزوم برنامــه ریــزی و هماهنگــی الزم بیــن مدیــران آب و
ب ــرق و جه ــاد کش ــاورزی ب ــه منظ ــور پیش ــگیری از ب ــروز مش ــکل آب در
حــوزه هــای شــرب و کشــاورزی تاکیــد شــد.

وضعی ــت تامی ــن آب ش ــهر خلی ــل آب ــاد ب ــا تغیی ــر فی ــدر چ ــاه ش ــماره 2
ارتقــاء یافت.بــه گــزارش روابــط عمومــی امــور آب فاضــاب شهرســتان
خلیــل آبــاد بــا توجــه بــه شــروع فصــل گرمــا و احتمــال بــروز قطــع بــرق
چ ــاه ه ــا در جلس ــه ای ب ــا حض ــور مدی ــر ب ــرق شهرس ــتان  ،چ ــاه ش ــماره
 2ایــن شــهر ،بــا اجــرای  500متــر خــط فشــار متوســط و بــا هزینــه بالــغ
ب ــر 110میلی ــون توم ــان ،از مس ــیر خاموش ــی ه ــای برنام ــه ای ح ــذف
ش ــد .ب ــا ای ــن اق ــدام اس ــتحصال دب ــی ب ــاالی  32لیت ــر ب ــر ثانی ــه ایم ــن
ش ــد.

●خواف
آغ ــاز عملی ــات آبرس ــانی ب ــه هف ــت روس ــتا بخ ــش جلگ ــه
زوزن خ ــواف

انشــعابات غیرمجــاز بــه بحــران آب در خــواف دامــن زده
اس ــت
الگ ــوی مص ــرف ،زمین ــه گ ــذر از تابس ــتان و اوج مص ــرف را فراه ــم
آورنـــد ،در غیـــر ایـــن صـــورت معضـــل کمبـــود آب در ایـــن منطقـــه
تش ــدید م ــی ش ــود.
وی اظهـــار داشـــت :بـــا همراهـــی شـــهروندان و  ۱۰درصـــد صرفـــه
جوی ــی آب در مناط ــق روس ــتایی و ش ــهری خ ــواف ،معض ــل کمب ــود آب
ب ــه ص ــورت چش ــمگیری کاه ــش خواه ــد یاف ــت.وی همچنی ــن گف ــت:
مشـــکل کمبـــود آب  ۴۰روســـتای ایـــن شهرســـتان بـــا کمـــک خیـــران
در ی ــک س ــال گذش ــته برط ــرف ش ــده اس ــت.رضاییان گف ــت :ب ــا کم ــک
بنیـــاد نیکـــوکاری ابراهیمـــی و فرمانـــداری خـــواف در ســـال جـــاری
عملی ــات آبرس ــانی ب ــه  ۱۰روس ــتای ای ــن شهرس ــتان آغ ــاز و آب س ــه
روس ــتا تامی ــن ش ــده اس ــت و روس ــتاییان از آب ش ــرب س ــالم به ــره
من ــد ش ــده ان ــد.

عب ــور از بح ــران آب در خ ــواف نیازمن ــد صرف ــه جوی ــی
اس ــت

وضعیت خواف از نظر تامین آب قرمز است
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب خ ــواف گف ــت :ای ــن شهرس ــتان ب ــه لح ــاظ
تامی ــن آب آش ــامیدنی ب ــا کمب ــود مواج ــه ش ــده و اکن ــون در وضعی ــت
بحرانـــی و قرمـــز قـــرار گرفتـــه است.سیدحســـن رضاییـــان اظهـــار
داشـــت :بیشـــترین کمبـــود آب ایـــن شهرســـتان بـــه ترتیـــب مربـــوط
بـــه بخـــش هـــای آب شـــرب ،دامپـــروری و کشـــاورزی اســـت.وی از
ش ــهروندان و روس ــتاییان خواس ــت ب ــا مص ــرف درس ــت آب و رعای ــت
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بــرای عبــور از وضعیــت بحرانــی آب بایــد احتیــاط بیشــتری در مصــرف
آب داش ــته باش ــیم.مدیر آب و فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف در گف ــت
و گ ــو ب ــا خبرن ــگاران ضم ــن بی ــان مطل ــب ف ــوق ادام ــه داد :شهرس ــتان
خ ــواف درش ــرایط بحران ــی ق ــرار دارد.

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف گفـــت :بیـــش از
۲۰۰رشـــته انشـــعاب غیرمجـــاز آب در یـــک ســـال گذشـــته در ایـــن
شهرســـتان شناســـایی و جمـــع آوری شـــده اســـت.
س ــید حس ــن رضائی ــان اظه ــار داش ــت  :محدودی ــت مناب ــع آب پای ــدار،
ادامــه پدیــده خشکســالی و کاهــش نــزوالت جــوی  ،تهیــه آب ســالم و
بهداش ــتی ب ــرای مش ــترکین را از اهمی ــت وی ــژه ای برخ ــوردار ک ــرده
اس ــت.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه ع ــاوه ب ــر محدودی ــت ه ــای ناش ــی از خشکس ــالی ،
پدی ــده انش ــعابات غی ــر مج ــاز نی ــز ب ــه معضل ــی ج ــدی در ام ــر آبرس ــانی
محســوب مــی شــود افــزود :برخــی افــراد ســود جــو از منابــع آب شــرب
ب ــرای ح ــوزه های ــی غی ــر از ش ــرب اس ــتفاده م ــی کنن ــد.وی گفت:ام ــور
آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف بـــه منظـــور شناســـایی انشـــعابات
غیرمج ــاز ع ــاوه ب ــر به ــره گی ــری از سیس ــتم ه ــای پای ــش نامحس ــوس،
از گ ــروه ه ــای بازرس ــی نی ــز ب ــه منظ ــور سرکش ــی از مناط ــق مختل ــف
اس ــتفاده م ــی کن ــد .وی اس ــتفاده از انش ــعابات غی ــر مج ــاز را ح ــرام
و غی ــر قانون ــی دانس ــت و از ام ــکان تبدی ــل انش ــعابات غی ــر مج ــاز ب ــه
اش ــتراک مج ــاز خب ــر داد .مدی ــر ام ــور آبف ــای خ ــواف گف ــت :از ابت ــدای
امس ــال تاکن ــون ح ــدود ۱۵۰انش ــعابات غی ــر مج ــاز پ ــس از دریاف ــت
هزین ــه ه ــای مربوط ــه ب ــه مج ــاز تبدی ــل ش ــده اس ــت.

شمــــاره  ،168خردادماه 1400

جلســـه مدیـــر امـــور خـــواف بـــا رئیـــس شـــوراها ومعتمدیـــن بخـــش
جلگ ــه زوزن درخص ــوص خدم ــات ده ــی بهت ــر ب ــه روس ــتائیان برگ ــزار
شـــد.مدیر امـــور خـــواف اظهـــار کـــرد :مشـــکالت بخـــش جلگـــه زوزن
بـــه همـــت خیریـــن و همچنیـــن قـــرارگاه پیشـــرفت و آبادانـــی ســـپاه
ام ــام رض ــا مرتف ــع ش ــده اس ــت و امورآبف ــا هی ــچ مش ــکلی در تامی ــن
آب روس ــتاییان ندارد.س ــید حس ــن رضائی ــان تاکی ــد ک ــرد ب ــه هم ــت
خیــر نیکــوکار حــاج اکبــر ابراهیمــی عملیــات آبرســانی بــه  ۷روســتا در
بخ ــش جلگ ــه زوزن آغ ــاز ش ــده اس ــت ک ــه ت ــا م ــاه ه ــای آت ــی ب ــه پای ــان
م ــی رس ــد.

ســـید حســـن رضائیـــان اظهـــار داشـــت :صرفـــه جویـــی و پرهیـــز از
مصــارف غیرضــروری بهتریــن راهــکار مقابلــه بــا ایــن شــرایط حســاس
اس ــت.
بـــه گفتـــه وی گرمـــای شـــدید هـــوا در روزهـــای گذشـــته ،اســـتفاده
حداکث ــری از کولره ــای آب ــی ،آبی ــاری باغچ ــه ه ــا و باغ ــات ب ــا اس ــتفاده
از آب ش ــرب ،شستش ــوی خ ــودرو و  ...و تبخی ــر بی ــش از ح ــد آب در
مس ــیر ،باع ــث کمب ــود و قطع ــی آب من ــازل ش ــده اس ــت.

5760مشـــترک پرمصـــرف آب در شهرســـتان خـــواف
اخطـــار دریافـــت کردنـــد

تاکیــد فرمانــدار خــواف بــر لــزوم رعایــت الگــوی مصــرف
آب بــرای عبــور از تابســتان
فرمانـــدار خـــواف در نشســـت بررســـی مســـائل و مشـــکالت حـــوزه
آب شهرس ــتان ب ــا تاکی ــد ب ــر ل ــزوم رعای ــت الگ ــوی مص ــرف آب و ح ــل
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●زاوه
بررســـی راه هـــای گـــذر شهرســـتان زاوه از بحـــران
تابســـتان 1400
ب ــا حض ــور مدی ــر دفت ــر به ــره ب ــداری و کاه ــش آب ب ــدون درآم ــد آبف ــا
خراســان رضــوی جلســه ای بــه منظــور گــذر از بحــران تابســتان 1400
در مح ــل ات ــاق جلس ــات ای ــن ام ــور برگ ــزار و چال ــش ه ــا و مش ــکالت
ح ــوزه به ــره ب ــرداری بررس ــی ش ــد.دراین جلس ــه برنام ــه ه ــای مه ــم و
اولوی ــت دار ام ــور توس ــط مدی ــر و کارشناس ــان مرتب ــط در ح ــوزه به ــره
ب ــرداری و مش ــترکین و توس ــط کارشناس ــان س ــتادی ارائ ــه ش ــد.
در همیـــن راســـتا بررســـی وضعیـــت مصـــارف در حـــوزه روســـتایی-
تعمیـــر و نصـــب کنتـــور منابـــع تولیـــد -پیگیـــری و تعییـــن تکلیـــف

کاه ــش ه ــدر رف ــت آب درمجتم ــع ش ــهوار شهرس ــتان
زاوه
بـــا توجـــه بـــه عمـــر زیـــاد خطـــوط آبرســـانی و فرســـودگی بـــاال و بـــروز

اتفاق ــات متع ــدد ،ب ــا ت ــاش و هم ــت کارشناس ــان به ــره ب ــرداری ام ــور
زاوه و پیگیــری هــای الزم نســبت بــه اصــاح و تعویــض قســمتی از خــط
انتق ــال آب ش ــرب مجتم ــع آبرس ــانی ش ــهوار بط ــول  300مت ــر اق ــدام
ش ــد.با ای ــن اق ــدام می ــزان هدررف ــت آب  4درص ــد کاه ــش یاف ــت.

انش ــعابات خانگ ــی روس ــتاهای پط ــرو و ب ــرزو شهرس ــتان
زاوه استانداردس ــازی ش ــد
در ادامــه اجــرا و تکمیــل عملیــات اجرایــی آبرســانی مجتمــع شــیرخون
(ف ــاز  )4آبف ــا زاوه نس ــبت ب ــه استانداردس ــازی و نوس ــازی انش ــعابات
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مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف گف ــت :مش ــترکان پ ــر
مص ــرف آب در ای ــن شهرس ــتان اخط ــار دریاف ــت کردن ــد.
"ســـید حســـن رضائیـــان" بـــا اشـــاره بـــه 48هـــزار مشـــترک تحـــت
پوشـــش آبفـــا درایـــن شهرســـتان 12 ،درصـــد مشـــترکان(پنج
ه ــزارو ) 760را پرمص ــرف معرف ــی ک ــرد.وی گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم
بــارش هــای مناســب  ،افزایــش دمــای هــوا و مصــرف بیــش از حــد آب
وهمچنی ــن اف ــت ش ــدید حج ــم مخ ــازن ذخی ــره  ،مش ــترکان پرمص ــرف
ایـــن شهرســـتان شناســـایی و اخطـــار کتبـــی دریافـــت کردنـــد.وی
کارب ــری ای ــن انش ــعابات را بیش ــتر باغ ــی دانس ــت و ب ــا اب ــراز نگران ــی
از افزایــش مصــرف آب در شهرســتان بــه میــزان  30درصــد نســبت
ب ــه م ــدت مش ــابه س ــال گذش ــته تاکی ــد ک ــرد :چنانچ ــه ش ــهروندان و
روســـتائیان 10درصـــد صرفـــه جویـــی داشـــته باشـــند بـــا کمبـــود و
قط ــع آب مواج ــه نخواهن ــد ش ــد.وی همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه شناس ــایی
و قطـــع بیـــش از  ۲۰۰انشـــعاب غیرمجـــاز آب در شهرســـتان خـــواف
در ی ــک س ــال گذش ــته تاکی ــد ک ــرد  :برخ ــورد ب ــا س ــرقت آب ب ــا ش ــدت
ادامــه دارد.وی افــزود :ایــن امــور بــا هــدف جلوگیــری از مصــارف غیــر
اصولــی برخــی مشــترکان نیــز اقــدام بــه راه انــدازی گشــت آب کــرده
اســـت".رضائیان" گفـــت :وضعیـــت ســـامت آب شـــرب شـــهروندان و
روس ــتائیان ب ــه ط ــور م ــداوم کنت ــرل و ان ــدازه گی ــری م ــی ش ــود.به
گفتـــه وی آب شـــرب خـــواف از اســـتانداردهای ســـازمان بهداشـــت
جهان ــی و وزارت بهداش ــت برخ ــوردار اس ــت.

کارشناس ــانه مش ــکالت موج ــود گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه کاه ــش ن ــزوالت
آســمانی  ،نیازمنــد توجــه جــدی شــهروندان بــه رعایــت الگــوی مصــرف
ب ــرای عب ــور از فص ــل تابس ــتان هس ــتیم.
حســین ســنجرانی بخــش عمــده مشــکالت حــوزه آب شــرب شهرســتان
را ناشــی از گرمــای بیســابقه و همچنیــن افزایــش مصــرف شــهروندان
دانس ــت و گف ــت :اولوی ــت اصل ــی فرمان ــداری و مدیری ــت ام ــور آب
و فاضـــاب خـــواف ،تامیـــن آب شـــرب پایـــدار مشـــترکین شـــهری و
روس ــتایی اس ــت.وی ب ــا اش ــاره ب ــه پیگیریه ــای انج ــام ش ــده ب ــرای
تامیــن اضطــراری آب شــرب مــورد نیــاز مشــترکان بــا مشــارکت بخــش
معــدن شهرســتان افــزود :بــا همــکاری و تعامــل دســتگاههای اجرایــی
راهکاره ــای کوت ــاه م ــدت ب ــرای تامی ــن آب پای ــدار ش ــهر خ ــواف تهی ــه
ش ــده اس ــت ک ــه ب ــا تامی ــن اعتب ــار در س ــال ج ــاری ب ــه ص ــورت بلن ــد
م ــدت مش ــکل تامی ــن آب ش ــهر خ ــواف از طری ــق تجهی ــز و وارد م ــدار
نم ــودن دو حلق ــه چ ــاه حف ــاری ش ــده مرتف ــع خواه ــد ش ــد.
ســنجرانی همچنیــن از شــهروندان و روســتائیان شهرســتان خواســت
بـــا رعایـــت الگـــوی مصـــرف و صرفـــه جویـــی  ،خادمیـــن خـــود را در
مجموع ــه حاکمیت ــی دول ــت و نی ــز نیروه ــای خ ــدوم آبف ــا در تامی ــن آب
پای ــدار ی ــاری کنن ــد.

انشـــعابات فضـــای ســـبز و غیـــر مجـــاز  -صـــدور دســـتور کار اجـــرای
برنام ــه ه ــای  - pmتعوی ــض کنتوره ــای خ ــراب -س ــرویس و کالیب ــره
دســتگاه دبــی ســنج پرتابــل -تجهیــز منابــع و مخــازن بــه ســامانه هــای
کنتـــرل از راه دور و  ...از برنامـــه هـــای اولویـــت دار امـــور اعـــام و
مق ــرر ش ــد هم ــکاران ح ــوزه س ــتادی درخص ــوص تأمی ــن و تخصی ــص
اعتب ــار الزم  ،مس ــاعدت و پیگی ــری ه ــای الزم را بعم ــل آورن ــد.

بـــا تمهیداتـــی مانـــع از قطـــع آب در مجتمـــع تـــا وصـــل مجـــدد و راه
ان ــدازی چ ــاه ش ــد.

تعوی ــض الکتروپم ــپ پمپ ــاژ روس ــتای کمی ــز داورزن در
ش ــرایط س ــخت آب و هوای ــی

آب خانگــی در روســتاهای پطــرو و بــرزو اقــدام شــد .در همیــن راســتا
ط ــی بازدی ــد از پ ــروژه مذک ــور توس ــط هم ــکاران واح ــد به ــره ب ــرداری،
رون ــد اج ــرای پ ــروژه رضای ــت بخ ــش توصی ــف و اع ــام ش ــد :تاکن ــون
تعــداد  720فقــره انشــعاب هــم نوســازی شــده اســت.

راه اندازی گشت آب در شهرستان زاوه
گش ــت آب در ام ــور آبف ــا زاوه راه ان ــدازی ش ــد.در پ ــی کمب ــود آب در

اعــام کــرد طــی بازدیــد و بررســی انجــام شــده مشــخص شــد در زمــان
پیــک مصــرف و بــا توجــه بــه قطــع بــرق چــاه هــا  ،برخــی مناطــق روســتا
ب ــا اف ــت فش ــار مواج ــه م ــی ش ــود.
وی همچنیـــن مصـــارف غیـــر ضـــرور و عـــدم توجـــه برخـــی اهالـــی در
صرفــه جویــی را از دیگــر عوامــل مهــم کمبــود آب در روســتا برشــمرد
ک ــه در ای ــن خص ــوص تذک ــرات الزم ب ــه دهی ــاری و ش ــورای اس ــامی
روس ــتا داده ش ــد.

●داورزن
راه اندازی مجدد چاه سربداران امور داورزن

رعای ــت نش ــدن الگ ــوی مص ــرف عام ــل کمب ــود آب ش ــرب
در روس ــتای حاج ــی آب ــاد زاوه
پی ــرو اع ــام کمب ــود آب در روس ــتای حاج ــی آب ــاد زاوه  ،رئی ــس اداره
به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب امورشهرس ــتان ب ــه ای ــن روس ــتا عزیم ــت
ک ــرد و ب ــه بازدی ــد میدان ــی از مح ــل پرداخت.حس ــین ش ــاکری مق ــدم
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●درگز
ســاخت "موشــن گرافــی " آب توســط فرزنــد همــکار امــور
درگــز
چ ــاه مجتم ــع س ــربداران شهرس ــتان داورزن ك ــه ب ــه عل ــت س ــرقت
كابـــل خامـــوش و باعـــث كمبـــود آب مجتمـــع شـــده بـــود راه انـــدازی
شـــد.این ســـرقت كـــه همزمـــان بـــا 5ســـرقت مشـــابه از ایســـتگاه
ه ــای هش ــداراداره گازو چ ــاه ه ــای آب كش ــاورزی در هم ــان منطق ــه
انج ــام ش ــده ب ــود ب ــه دلی ــل اهمی ــت موض ــوع و كمب ــود آب در مجتم ــع
و روســـتاهای پاییـــن دســـت شهرســـتان و از طرفـــی گرمـــای هـــوا،
بالفاصلـــه بـــا هماهنگـــی مراجـــع قضایـــی صـــورت جلســـه و مشـــكل
مرتف ــع ش ــد.
توضیــح اینكــه بهــره بــرداری امــور آب و فاضــاب شهرســتان داورزن

"موش ــن گراف ــی " ج ــان آب در
خطـــر اســـت  ،در امـــور آب و
فاض ــاب درگ ــز س ــاخته ش ــد.
ای ــن موش ــن گ ــراف ب ــه هم ــت
وتــاش فرزنــد همــکار روابــط
عموم ــی ام ــور درگ ــز "س ــتاره
غفارنیـــا معنـــوی " دانـــش
آمـــوز کالس هفتـــم تهیـــه
ش ــده ودارای گوی ــش س ــاده
اســـت .
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روس ــتای کاری ــزک ناگهان ــی بخ ــش مرک ــزی شهرس ــتان زاوه بازدی ــد از
انش ــعابات و اش ــتراک ه ــای آب ش ــرب روس ــتا در دس ــتور کار ق ــرار
گرف ــت ودر نتیج ــه دو م ــورد انش ــعاب غی ــر مج ــاز شناس ــایی و توس ــط
نیروهــای اتفاقــات قطــع و پلمــب شــد.در همیــن رابطــه مراتــب توســط
مأمـــوران نیـــروی انتظامـــی صـــورت جلســـه و پرونـــده متخلفـــان بـــه
مرج ــع قضای ــی ارج ــاع ش ــد.

الکتروپمـــپ ،ایســـتگاه پمپـــاژ روســـتای کمیزشهرســـتان داورزن
تعویـــض شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی آب و فاض ــاب شهرس ــتان داورزن ،ای ــن
الکتروپمـــپ کـــه در منطقـــه ای کوهســـتانی و صعـــب العبـــور قـــرار
دارد و در شـــرایط ســـخت آب و هوایـــی کـــه اســـتقرار جرثقیـــل را
نی ــز مش ــکل ک ــرده ب ــود ب ــه هم ــت هم ــکاران به ــره ب ــرداری و وم ــدد
پیمانکاربــرق تعویــض و راه انــدازی شــد.با ســوختن ایــن الکتروپمــپ
آب روســتا بــه میــزان  4لیتــر بــر ثانیــه کاهــش پیــدا کــرده بــود کــه بــا
ارس ــال و جایگزی ــن پم ــپ ،ای ــن کاه ــش جب ــران و از قط ــع کام ــل آب ،
جلوگی ــری ش ــد.

رفع مشکل آب  22روستا شهرستان درگز
کلیـــد اتومـــات  80آمپـــر
ترانـــس چـــاه مجتمـــع
صیـــاد یـــک امـــور درگـــز
نیروهـــای
توســـط
فنـــی مدیریـــت بـــرق
شهرســـتان تعویـــض
شـــد .
ب ــه گفت ــه رض ــا تیم ــوری
مدیـــر امـــور درگـــز بـــا
ایـــن اقـــدام مشـــکل
قطـــع آب  22روســـتا بـــا
2هز ا ر و 1 4 7خا نـــو ا ر
نفـــر
و6هـــزارو487
جمعیـــت  ،در کمتریـــن
زمـــان ممکـــن رفـــع
شد .

تاکیــد بــر عــدم قطــع بــرق تاسیســات آب امــور درگــز در
پیــک مصــرف

●سرخس
حل مشکل آبی چندین ساله روستای بزنگان

بررســی راه هــای تامیــن آب شــرب روســتاهای مواجــه بــا
تنــش در شهرســتان ســرخس

نشس ــت مدی ــر ام ــور درگ ــز ب ــا مس ــئولین شهرس ــتان در خص ــوص ع ــدم
قطــع بــرق تاسیســات آب در پیــک مصــرف برگــزار شــد.در ایــن جلســه کــه
بــه همــت آبفــا درگــز برگــزار شــد مدیــر ایــن امــور بــا توجــه بــه گرمــای زود
رس و افزایش مصرف آب  ،خواســتار عدم قطع برق تاسیســات آبرســانی
بــه شــهروندان و روســتائیان شــد.در ایــن نشســت پیــرو درخواســت رضــا
تیمــوری مدیــر آبفــا  ،فرمانــدار وبخشــداران بــر مســاعدت مدیریــت بــرق
شهرســتان در ایــن زمینــه تاکیــد کردنــد.
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اختصـــاص  3.5میلیـــارد ریـــال بـــرای ســـاخت مخـــزن
ذخیـــره آب روســـتایی در ســـرخس

محم ــد رض ــا رجب ــی مق ــدم فرمان ــدار س ــرخس و محس ــن بخش ــی مع ــاون
برنامــه ریــزی امــور عمرانــی بــه همــراه امیــر پوروحدتــی مدیــر امــور از
اقدام ــات ام ــور آب و فاض ــاب در روس ــتا بزن ــگان و روس ــتاهای فاق ــد
دهی ــاری بخ ــش م ــرزداران بازدی ــد کردن ــد.در ای ــن بازدی ــد فرمان ــدار
شهرســتان ضمــن تقدیــر از اقدامــات انجــام شــده امــور  ،از تخصیــص
ســه میلیــارد و  500میلیــون ریــال اعتبــار از محــل منابــع فاقــد دهیــاری
ب ــرای س ــاخت مخ ــزن ذخی ــره آب س ــه روس ــتای بخ ــش م ــرزداران خب ــر
داد و خواس ــتار رف ــع مش ــکل آب ــی روس ــتای بزن ــگان ش ــد.

دادســـتان ســـرخس :برخـــورد بـــا متخلفیـــن حـــوزه آب
نیازمنــد حمایــت قضایــی و همراهــی شــوراهای اســامی
اس ــت
جلســـه مدیریـــت مصـــرف آب بـــا حضـــور حیـــدر جهانـــی دادســـتان
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مدیــر امــور آب و فاضــاب ســرخس از رفــع مشــکل آب چندیــن ســاله
روســـتای بزنـــگان در ایـــن شهرســـتان خبرداد.بـــه گفتـــه امیـــر پـــور
وحدتــی پــس از یکپارچــه ســازی شــرکت هــای آبفــا شــهری و روســتایی
 ،رفــع مشــکل آب روســتاها اولویــت بنــدی شــد کــه از مهــم تریــن آن
ه ــا م ــی ت ــوان بزن ــگان را ن ــام ب ــرد.وی ب ــا اش ــاره ب ــه تش ــکیل اکی ــپ
ه ــای شناس ــایی نق ــاط پراتف ــاق و دارای ش ــبکه فرس ــوده و همچنی ــن
کش ــف و شناس ــایی انش ــعابات غیرمج ــاز در روس ــتا ه ــای شهرس ــتان
اف ــزود :در همی ــن رابط ــه بی ــش از ه ــزارو 500مت ــر لول ــه فرس ــوده
شـــبکه توزیـــع در روســـتای بزنـــگان تعویـــض و  21مـــورد انشـــعاب
غیرمج ــاز کش ــف و تعیی ــن تکلی ــف ش ــد.به گفت ــه وی چش ــمه تامی ــن
کنن ــده آب ش ــرب روس ــتای بزن ــگان ه ــم بهس ــازی ش ــد ک ــه افزای ــش
ورودی آب مخ ــازن و ک ــم ش ــدن مش ــکالت آب ــی روس ــتائیان را در پ ــی
داش ــت.

رض ــا یاقوت ــی نی ــا مدی ــر دفت ــر مدیری ــت بح ــران و پدافن ــد غیرعام ــل
آبفــا خراســان رضــوی بــه همــراه کارشناســان ایــن دفتــر از امــور آب و
فاض ــاب س ــرخس بازدی ــد ک ــرد.
در ای ــن بازدی ــد اعض ــای کمیت ــه بح ــران ام ــور آب و فاض ــاب س ــرخس
ط ــی جلس ــه ای ب ــا حض ــور مهن ــدس یاقوت ــی نی ــا و هیئ ــت هم ــراه ب ــه
بررس ــی مس ــائل و مش ــکالت ام ــور پرداختن ــدو امی ــر پوروحدت ــی مدی ــر
امــور ســرخس هــم وضعیــت آبرســانی روســتاها و مجتمــع هــا بــه ویــژه
روســـتاهای مواجـــه بـــا کمبـــود آب در اثـــر خشکســـالی و راهکارهـــای
عب ــور از تابس ــتان و جلوگی ــری از تن ــش آب ــی را ارائ ــه داد.یک ــی از راه
هــای پیشــنهادی مــورد بررســی  ،آبرســانی ســیار از طریــق تانکــر اســت
ک ــه ب ــر ای ــن اس ــاس روس ــتاهایی ک ــه ب ــه آبرس ــانی از طری ــق تانک ــر نی ــاز
داردن ــد معرف ــی ش ــدند.در پای ــان از ایس ــتگاه پمپـ ــاژ خ ــادم الش ــریعه
س ــرخس وتصفی ــه خان ــه متجم ــع گل ــزار بازدی ــد ش ــد.

شهرســتان ســرخس  ،بخشــدار  ،دهیارهــا و اعضــای شــورای اســامی
روس ــتاهای دهس ــتان خانگی ــران برگ ــزار ش ــد.
حیدرجهانـــی در ایـــن جلســـه مســـئله کمبـــود آب را از چالـــش هـــای
مه ــم وب ــزرگ در تابس ــتان س ــال ج ــاری برش ــمرد و گف ــت  :مدیری ــت
مصـــرف آب و برخـــورد بـــا متخلفیـــن دارای انشـــعاب غیـــر مجـــاز در
دهســتان خانگیــران و در ســطح شهرســتان بایــد در دســتور کار قــرار
گیــرد و ایــن امــر ضمــن همراهــی و حمایــت دســتگاه قضایــی نیازمنــد
همـــکاری شـــوراها و معتمدیـــن بـــا امـــور آب و فاضـــاب ســـرخس
است.

●ششتمد
تاکیــد امــام جمعــه ششــتمد بــر لــزوم آشــنایی مــردم بــا
شــرایط ســخت آبرســانی
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با هفت میلیاردریال هزینه یک فرد خیرعملی شد:

آبرســـانی بـــه 200خانـــوار روســـتایی در شهرســـتان
مـــرزی صالـــح آبـــاد
دو پ ــروژه آبرس ــانی روس ــتایی خیرس ــاز در شهرس ــتان م ــرزی صال ــح
آبـــاد در خراســـان رضـــوی افتتـــاح شـــد.با بهـــره بـــرداری از ایـــن دو
پ ــروژه ک ــه ش ــامل حف ــر و تجهی ــز چال ــه پمپ ــاژ  ،خری ــد کنت ــور  ،تابل ــو
ب ــرق و دس ــتگاه هیدروکلرینات ــور  ،اح ــداث اتاق ــک کل ــر زن ــی و پن ــج
هــزارو  ۲۰۰متــر لولــه گــذاری شــبکه م خــط انتقــال دراقطــار مختلــف
اس ــت ح ــدود 200خان ــوار از آب ش ــرب پای ــدار برخ ــوردار ش ــدند.
بنیـــاد خیریـــه ابراهیمـــی در اجـــرای ایـــن دو پـــروژه کـــه بـــا حضـــور
فرمان ــدار  ،فرمان ــده س ــپاه شهرس ــتان  ،ام ــام جمع ــه اه ــل س ــنت ،
روس ــای ادارات  ،اعض ــای ش ــوراهای اس ــامی روس ــتاها و دهی ــاران
و اهال ــی روس ــتای نعت ــو و کاری ــزک یعق ــوب خان ــی ب ــه به ــره ب ــرداری
رس ــید هف ــت میلی ــارد ری ــال هزین ــه ک ــرده اس ــت.مدیر ام ــور آب و
فاض ــاب صال ــح آب ــاد ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن پ ــروژه ه ــا در کمت ــر از ۲۰
روز و ب ــه هم ــت ق ــرارگاه پیش ــرفت وآبادان ــی س ــپاه اج ــرا ش ــد اع ــام
ک ــرد :بنی ــاد خیری ــه ح ــاج اکب ــر ابراهیم ــی تاکن ــون 100میلی ــارد ری ــال
در اج ــرای تامی ــن آب روس ــتاهای شهرس ــتان مح ــروم و م ــرزی صال ــح
آبـــاد هزینـــه کـــرده اســـت و بنـــا دارد در ایـــن مرحلـــه نیـــز در 24
روس ــتای دیگ ــر ت ــا مبل ــغ 50میلی ــارد ری ــال مش ــارکت کند.حبی ــب اهلل
ندائ ــی ف ــر یک ــی از چال ــش ه ــای بخ ــش آب شهرس ــتان را ه ــدر رف ــت
آب دانس ــت و اف ــزود :ه ــدر رف ــت آب در ای ــن دو روس ــتا ب ــا اج ــرای
پ ــروژه ه ــای نوس ــازی ش ــبکه و خط ــوط انتق ــال ب ــه صف ــر رس ــید.

تاسیســات آب روســتای یکــه تــوت شهرســتان صالحآباد
تکمیــل می شــود

توزیــع ماهانــه 720هــزار لیتــرآب شــرب در روســتاهای
شهرســتان مــرزی صالــح آبــاد
بخش ــدار مرک ــزی صال ــح آب ــاد از روس ــتای یک ــه ت ــوت ای ــن شهرس ــتان
بازدیــد کــرد.در ایــن بازدیــد بــا توجــه بــه اصــاح و تعویــض شــبکه توزیــع
روس ــتا و ع ــدم اج ــرای حوضچ ــه ه ــای ش ــبکه توزی ــع و ب ــا ه ــدف رف ــع
نواق ــص ش ــبکه مق ــرر ش ــد ب ــا هم ــکاری و مش ــارکت بخش ــدار  ،اتص ــاالت
حوضچــه از بودجــه دهیــاری خریــداری وامــور نســبت بــه اجــرا و تکمیــل
پ ــروژه اق ــدام کن ــد .روس ــتای یک ــه ت ــوت  269خان ــوار دارد.

تاکیـــد بـــر جمـــع آوری انشـــعابات غیـــر مجـــاز آب در
شهرســـتان صالـــح آبـــاد
مدی ــر دفت ــر بح ــران و پدافن ــد غیرعام ــل آبف ــا خراس ــان رض ــوی از
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رییــس اداره آب و فاضــاب ششــتمد پــس از انتصــاب حجتاالســام
والمس ــلمین دس ــتجردی ب ــه س ــمت ام ــام جمع ــه شهرس ــتان شش ــتمد
بــه دیــدار ایشــان رفــت.
در ایـــن دیـــدار رئیـــس اداره آب و فاضـــاب ششـــتمد وضعیـــت
آبرســـانی شـــهر و روســـتاهای شهرســـتان ششـــتمد را تشـــریح و
مشـــکالت موجـــود را عنـــوان کـــرد.
کاظ ــم س ــلیمانی گف ــت  :ش ــرایط وی ــژه آبرس ــانی ب ــه شش ــتمد ک ــه ب ــا
فاصل ــه زی ــاد و چندی ــن ایس ــتگاه پمپ ــاژ ص ــورت م ــی گی ــرد ض ــرورت
مدیریـــت مصـــرف را در نـــزد شـــهروندان دوچنـــدان مـــی کنـــد وی
افـــزود  :تبلیغـــات محیطـــی و اســـتفاده از ظرفیتهـــای ســـتاد نمـــاز
جمع ــه فرص ــت ارزش ــمندی اس ــت ک ــه میت ــوان در ای ــن راس ــتا از آن
کم ــک گرف ــت.
ام ــام جمع ــه شش ــتمد ه ــم ب ــر ل ــزوم آش ــنایی م ــردم ب ــا ش ــرایط س ــخت
آبرســـانی بـــه ششـــتمد و روســـتاها تاکیـــد و آمادگـــی خـــود و ســـتاد
نم ــاز جمع ــه را ب ــرای هم ــکاری هم ــه جانب ــه در ای ــن خص ــوص اع ــام
کرد.

●صالح آباد

مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان مــرزی صالــح آبــاد از تامیــن ماهانــه
720ه ــزار لیت ــر آب ش ــرب م ــورد نی ــاز  40روس ــتای ای ــن شهرس ــتان
از طریــق تانکــر ســیار بــا همــکاری نیروهــای مســلح خبرداد".حبیــب اهلل
ندائ ــی ف ــر" ب ــا اش ــاره ب ــه 90روس ــتا در شهرس ــتان صال ــح آب ــاد اف ــزود:
از ای ــن تع ــداد  84روس ــتا تح ــت پوش ــش آبف ــا ق ــرار دارن ــد.وی مناب ــع
تامیــن آب 50هــزار نفــری شهرســتان را 39حلقــه چــاه  ،چشــمه و قنــات
اع ــام ک ــرد و قن ــات ه ــای موج ــود را نیازمن ــد ترمی ــم دانس ــت.به گفت ــه
وی هرمشــترک شــهری 18و هرمشــترک روســتایی 14مترمکعب آب در
م ــاه مص ــرف م ــی کنن ــد و ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه تامی ــن آب190ه ــزار
راس دام س ــبک و  500راس دام س ــنگین  ،فش ــار مضاعف ــی ب ــه مناب ــع
آب شهرســـتان وارد آورده اســـت.وی گفـــت :زیرســـاخت هـــای آب
ش ــرب شهرس ــتان ضعی ــف اس ــت و ای ــن ام ــور نی ــاز ب ــه افزای ــش ت ــوان
ذخیرســـازی آب شـــهری و روســـتایی دارد.وی افـــزود :در پـــی ادغـــام
شــرکت هــای آبفــای شــهری و روســتایی چندیــن پــروژه اصــاح و بازســازی
خطــوط انتقــال و شــبکه توزیــع در برخــی روســتاها بــا هــدف کاهــش هــدر
رف ــت آب اج ــرا ش ــده اس ــت و ی ــا در دس ــت اق ــدام ق ــرار دارد.

فاضــاب شــهر شــاندیز بــه بخــش خصوصــی و شــهرداری واگــذار شــده
اســت.وی ایــن رقــم را بــرای پکیــج تصفیــه خانــه شــهر طرقبــه شــش
لیت ــر برثانی ــه اع ــام ک ــرد ک ــه ص ــرف آبی ــاری فض ــای س ــبز ش ــهرداری
مــی شــود.به گفتــه پاکــروان  100درصــد فضــای ســبز شــهر شــاندیز
و  95درص ــد فض ــای س ــبز طرقب ــه ازش ــبکه آب ش ــرب ج ــدا ش ــده
اس ــت.

برخــورد بــا عوامــل تهدیــد منابــع آب شــرب در طرقبــه و
شــاندیز آغــاز شــد
التراس ــونیک  Clamp-onان ــدازه گی ــری پای ــدار و بلن ــد م ــدت آن
اس ــت.

●طرقبه شاندیز
قطـــع  135انشـــعاب غیـــر مجـــاز و پرمصـــرف آب در
شهرســـتان طرقبـــه شـــاندیز

نصــب فلومتــر اینزرشــن اولتراســونیک بــر روی مخــازن
ذخیــره شهرســتان صالــح آبــاد
فلومت ــر اینزرش ــن اولتراس ــونیک ب ــر روی لول ــه ه ــای ورودی مخ ــازن
ذخیـــره شهرســـتان صالـــح آبـــاد نصـــب شـــد.در فلومتـــر اینزرشـــن
اولتراس ــونیک از ی ــک جف ــت سنس ــور اولتراس ــونیک اینزرش ــن ب ــرای
ان ــدازه گی ــری مای ــع عب ــوری اس ــتفاده م ــی ش ــود .
بزرگتری ــن مزی ــت ای ــن ن ــوع از فلومتره ــا در مقایس ــه ب ــا فلومتره ــای
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مدیـــر امـــور آب وفاضـــاب طرقبـــه شـــاندیز بـــا بیـــان اینکـــه
100انشـــعاب پرمصـــرف آب هـــم در ایـــن شهرســـتان قطـــع شـــده
اس ــت  ،یک ــی از مولف ــه ه ــای مه ــم در آب ب ــدون درآم ــد را انش ــعابات
غیرمجــاز دانســت و بــا اشــاره بــه تاثیــر کاهــش بــارش هــا بــر منابــع
آب شهرس ــتان  ،ش ــهروندان و روس ــتائیان را ب ــه مدیری ــت مص ــرف
آب توصیـــه کـــرد.
علــی اصغــر پاکــروان بــا بیــان اینکــه برخــورد بــا انشــعابات غیــر مجــاز
و پ ــر مص ــرف ب ــا ش ــدت ادام ــه خواه ــد داش ــت خاط ــر نش ــان ک ــرد:
در نتیج ــه اقدام ــات آبف ــا طرقب ــه ش ــاندیز  ،از برداش ــت غی ــر مج ــاز
و مص ــرف غی ــر اصول ــی آب ب ــه می ــزان س ــه لیت ــر برثانی ــه جلوگی ــری
ش ــد.
وی همچنی ــن ب ــر جایگزی ــن پس ــاب فاض ــاب ب ــا آب ش ــرب در ای ــن
شهرس ــتان تاکی ــد و اع ــام ک ــرد 15 :لیت ــر برثانی ــه پس ــاب پکی ــج

حضور مدیرامورطرقبه شاندیز دربرنامه رادیویی
مدیرامورآبفــا طرقبــه شــاندیز دربرنامــه زنــده رادیویی"مــوج زندگــی"
ص ــدای زائ ــر گزارش ــی از وضعی ــت ح ــوزه آب ــی ای ــن شهرس ــتان ارائ ــه
داد.
علــی اصغرپاکــروان بااشــاره بــه اینکــه وضعیــت آبرســانی شهرســتان
دربع ــد کم ــی وکیف ــی قاب ــل قب ــول اس ــت اف ــزود :باتوج ــه ب ــه حج ــم
مســـافران وگردشـــگران وزائـــران آقاعلـــی بـــن موســـی الرضـــا(ع)
خصوصـــا درفصـــل تابســـتان وبـــه ویـــژه پایـــان هفتـــه وتعطیـــات
رســمی،قطعا تامیــن آب شــرب شــهروندان بامشــکل مواجــه مــی شــود
چراکــه حجــم مخــازن ومنابــع تامیــن آب باعنایــت بــه کاهــش بارندگــی
هــا ونــزوالت جــوی انــدک اســت ودرایــن زمینــه بــا کمبــود منابــع آبــی
مواج ــه هس ــتیم.

شمــــاره  ،168خردادماه 1400

امــور آب و فاضــاب شهرســتان صالــح آبــاد بازدیــد کرد.رضــا یاقوتــی
نیــا ابتــدا از پــروژه اصــاح شــبکه توزیــع روســتای نعتــو و ســپس از
مح ــل چ ــاه پیش ــنهادی ام ــور و اج ــاره آن از کش ــاورزان ب ــرای تامی ــن
بخش ــی از آب ش ــهر دی ــدن ک ــرد.
در ادامـــه جلســـه ای بـــا حضـــور مدیـــر امـــور آبفـــا صالـــح آبـــاد در
خصـــوص بررســـی راه هـــای رفـــع کمبـــود شـــدید آب شـــهر برگـــزار
ش ــد  .حبی ــب اهلل ندائ ــی ف ــر مدی ــر ام ــور در ای ــن نشس ــت خالص ــه
ای از وضعی ــت آبرس ــانی روس ــتاها و مجتم ــع ه ــا ب ــه وی ــژه روس ــتاهای
مواجـــه بـــا کمبـــود آب در اثـــر خشکســـالی را ارائـــه داد.
رضــا یاقوتــی نیــا هــم وجــود انشــعابات غیــر مجــاز و مصــرف بــی رویــه
را باعـــث کـــم آبـــی و بحـــران دانســـت و افـــزود :بایـــد بـــا جدیدیـــت
نســـبت بـــه جمـــع آوری ایـــن انشـــعابات اقـــدام شـــود .در پایـــان از
مح ــل پیش ــنهادی حف ــر چ ــاه روس ــتای  ۴۰۰خان ــواری خ ــرم آب ــاد علی ــا
بازدی ــد ش ــد.

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب طرقب ــه ش ــاندیز از راه ان ــدازی گش ــت آب
در ای ــن ام ــور خب ــر داد.
علـــی اصغـــر پاکـــروان بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط نامناســـب اقلیـــم آب
وهوای ــی  ،ادام ــه خشکس ــالی و کمب ــود آب ه ــای زیرزمین ــی  ،ه ــدف
از راه ان ــدازی گش ــت آب ب ــا هماهنگ ــی دادس ــتانی را کنت ــرل کم ــی
وکیفــی  ،کشــف وشناســایی انشــعابات غیرمجــاز ،برخــورد بــا مشــترکین
پرمص ــرف و بدمص ــرف وس ــنجش وس ــایل ان ــدازه گیری(کنت ــور)آب
اع ــام ک ــرد.
وی ضم ــن قدردان ــی از همراه ــی مراج ــع قضای ــی ونی ــروی انتظام ــی
ب ــا آبف ــا طرقب ــه ش ــاندیز خاطرنش ــان س ــاخت :برخ ــورداری از امکان ــات
گردشـــگری و ســـاخت وســـازهای بـــی رویـــه و غیرمجـــاز درحاشـــیه
شــهرو روســتا هــا و ســرقت آب از طریــق نصــب انشــعابات غیــر مجــاز،
ض ــرورت برخ ــورد ب ــا عوام ــل تهدی ــد مناب ــع آب ــی در شهرس ــتان را دو
چن ــدان ک ــرده اس ــت .
وی نیروهــای حاضــر در اکیــپ گشــت آب را روابــط عمومــی ،حراســت ،
حقوقــی وبهــره بــرداری معرفــی کــرد کــه بــا مراجعــه بــه نقــاط مختلــف و
در ص ــورت مش ــاهده م ــوارد تخل ــف  ،نس ــبت ب ــه اعم ــال قان ــون اق ــدام
مــی کننــد.

وی بـــه شـــهروندان تاکیـــد کـــرد اگرهرخانـــواده فقـــط  10درصـــد
درمصــرف آب صرفــه جویــی کنــد تابســتان ســالجاری رابــدون مشــکل
وتن ــش آب ــی پش ــت س ــرخواهیم گذاش ــت.

تجهیز و راه اندازی چاه مجتمع گیالس طرقبه

ایرانـــی و بـــا نظـــارت و طراحـــی
مهندســین آلمانــی در حــدود ســال
 1313شمس ــی آغ ــاز ش ــد و یک ــی
از اولیـــن ســـازه هـــای ترکیبـــی و
م ــدرن معم ــاری ایران ــی ب ــه ش ــکل
بش ــمار م ــی آی ــد.
ای ــن بن ــا ک ــه ب ــا ه ــدف ذخی ــره آب
در مخـــزن انتهـــای چـــاه ســـاخته
شـــده اســـت در اصـــل ایســـتگاه
پمپ ــاژ آب ب ــه اس ــتخرهای جانب ــی
محس ــوب م ــی ش ــود ب ــه گون ــه ای
ک ــه آب پ ــس از هدای ــت از بس ــتر
رودخان ــه ی ــا ارتف ــاع دامن ــه غرب ــی
بـــه وســـیله مجراهـــای زیرزمینـــی
بــه زیــر ایــن ســازه و مخــزن انتقــال
می یابد .

بازسازی و اصالح شبکه توزیع آب شهر سفید سنگ

●فریمان
فریمان دارای قدیمی ترین ایستگاه پمپاژ

میــل اهلل وردی واقــع در محــدوده ســد فریمــان از جاذبــه هــای تاریخــی
ایــن شــهر و قدیمــی تریــن ایســتگاه پمــپ فریمــان محســوب مــی شــود.
ای ــن س ــازه ایس ــتگاه مخ ــزن پمپ ــاژ آب اس ــت ک ــه کار س ــاخت آن در
پاییــن دســت ســد تاریخــی فریمــان و بــه دســت معمــاران و اســتادان
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مدی ــر امورآبف ــا فریم ــان گف ــت :بحش ــی از ش ــبکه توزی ــع آب ش ــهر
سفیدس ــنگ متش ــکل از  5۰۰مت ــر ب ــا لول ــه قط ــر 230 ،110مترلول ــه
 63و بیـــش از 55متـــر لولـــه  50پلـــی اتیلـــن اصـــاح شـــد .موســـی

قطع آب  100باغ ویال در شهرستان فریمان

مدیرامورآبفـــای فریمـــان درنشســـت بـــا خبرنـــگاران  ،پایـــش
مش ــترکین وکش ــف انش ــعابات غیرمج ــاز آب توس ــط گش ــت وی ــژه آب
ب ــا ه ــدف برخ ــورد ب ــا متج ــاوزان حق ــوق عام ــه را ازمهمتری ــن برنام ــه
هـــای ایـــن اداره در راســـتای مدیریـــت بهینـــه مصـــرف آب وگـــذراز
بح ــران ک ــم آب ــی در تابس ــتان پی ــش رو اع ــام کرد.موس ــی رضای ــی
گف ــت :ب ــا ه ــدف بهب ــود وضعی ــت آبرس ــانی مطل ــوب ب ــه مش ــترکین و
بـــا هماهنگـــی اعضـــای شـــورای اداری ،دادگســـتری ودیگرنهادهـــای
شهرس ــتان ط ــی دو مرحل ــه  ،اق ــدام ب ــه قط ــع آب بی ــش از۱۰۰ب ــاغ
ویـــای شهرســـتان شـــد.به گفتـــه وی ایـــن بـــاغ ویالهـــا درصورتـــی
ازمج ــوز انش ــعاب آب خان ــه کارگ ــری برخ ــوردار م ــی ش ــوند ک ــه ب ــرای
تامیـــن آب کشـــاورزی موردنیازخـــود ،دارای ســـهم مشـــخصی ازآب
کش ــاورزی باش ــند ک ــه درای ــن راس ــتا ،آبف ــای فریمان،ضم ــن اخطارب ــه
کلی ــه مال ــکان ب ــاغ ویاله ــا مبن ــی برتکمی ــل پرون ــده ورف ــع نواق ــص
مـــدارک ونیـــز دریافـــت مجوزهـــای قانونـــی از مراجـــع ذیصـــاح،
تاپایدارش ــدن ش ــرایط آب ش ــرب مصرف ــی م ــردم ازصدورهرگون ــه
مجـــوز انشـــعاب جدیـــد بـــرای واحدهـــای صـــوری گلخانـــه ای درایـــن
بـــاغ ویالهـــا جلوگیـــری خواهـــد کرد.رضایـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
انش ــعابات غیرمج ــاز موج ــب نارضایت ــی عم ــوم و نی ــز تحمی ــل خس ــارت
ب ــه ح ــوزه تامی ــن و توزی ــع آب ش ــرب م ــی ش ــود افزود:اف ــراد متج ــاوز
ب ــه خط ــوط آبرس ــانی ع ــاوه ب ــر آلودگ ــی ش ــبکه  ،س ــامت م ــردم راه ــم
تهدی ــد میکنن ــد زی ــرا ای ــن انش ــعابات ب ــه دلی ــل نش ــتی ،منش ــا ورود
آلودگـــی بـــه شـــبکه وبروزبیمـــاری هـــای فراگیردرشـــرایط کرونـــا
م ــی ش ــود ک ــه ای ــن جنب ــه مغفول،هزین ــه ه ــای هنگفت ــی راب ــه بی ــت
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ب ــه گفت ــه مدی ــر ام ــور آبف ــا طرقب ــه ش ــاندیز ب ــا ه ــدف تامی ــن مناب ــع آب
شــرب شــهروندان ومقابلــه بــا کــم آبی،چــاه مجتمــع گیــاس شــهرطرقبه
تجهیــز و راه انــدازی شــد .علــی اصغــر پاکــروان افــزود :ایــن چــاه بــا دبــی
خروجی17لیتــر برثانیــه واعتبار750میلیــون ریــال وارد مدار شــد.وی
گفت:تــاش داریــم درحــد امــکان وبــا اســتفاده ازظرفیــت نیروهای فنی
ورعایــت صرفــه جویــی درمصرف،تابســتان بــدون تنــش آبــی راســپری
کنیم.

رضایـــی گفـــت :ایـــن عملیـــات در راســـتای کاهـــش هـــدر رفـــت آب
 ،تعـــداد اتفاقـــات و افزایـــش فشـــار آب بـــرای  300مشـــترک بـــا
همــکاری و مســاعدت شــورای اســامی شــهر و شــهرداری بــه صــورت
مش ــارکتی ب ــا ام ــور اج ــرا ش ــد.

المــال تحمیــل مــی کنــد.وی بــا بیــان اهمیــت ولــزوم اصــاح الگوهــای
مصــرف آب درکشــاورزی که۹۰درصــد مصــرف را بــه خــود اختصــاص
داده،رعایـــت مواردفنـــی الگـــوی مصـــرف و رعایـــت کشـــت هـــای
متناس ــب بااقلی ــم هرمنطق ــه ت ــوام ب ــا اص ــاح ش ــبکه ه ــای فرس ــوده
آبرســانی باهــدف کاهــش پــرت آب را ضــروری دانســت وخاطرنشــان
کرد:ازآغ ــاز فص ــل تابس ــتان گذش ــته تاکن ــون ۱۰کیلومترانش ــعابات
فرس ــوده در فریم ــان وش ــهرهای قلندرآباد،فرهادگرد،سفیدس ــنگ
از مح ــل اعتب ــارات ج ــاری آبف ــا ومش ــارکت ه ــای م ــردم نوس ــازی ش ــده
اس ــت ام ــا بدلی ــل فرس ــودگی ۴۰درص ــدی انش ــعابات آب ،نیازمن ــد
اختصــاص ردیــف ویــژه ای هســتیم تــا بتوانیــم بطورمیانگیــن ،ســالی
 ۵درصـــد از شـــبکه فرســـوده را باکمـــک مســـئوالن و خیریـــن نیـــک
اندیــش درقالــب نــذرآب و مشــارکت نهادهــای اجرایــی اصــاح کــرده
ومصـــرف آب را مدیریـــت کنیـــم.

شهرس ــتان فی ــروزه  ،مش ــکل کمب ــود آب ش ــرب ای ــن روس ــتا برط ــرف
شــد .بــه گفتــه مدیــر آبفــای فیــروزه در پــی افــت ســطح آب چــاه قدیمــی
روس ــتای فرخ ــار نس ــبت ب ــه جابجای ــی تاسیس ــات از چ ــاه قدی ــم ب ــه چ ــاه
رزرو( جدی ــد ) اق ــدام ش ــد .مجی ــد س ــبحانی اف ــزود :در ای ــن راس ــتا
الکتروپم ــپ  ،لول ــه ه ــای آب ــده و  ...ب ــر روی چ ــاه جدی ــد نص ــب ش ــد.

●قوچان
آغازحفــاری چــاه جدیــد روســتای عســگرآباد شهرســتان
قوچــان

ب ــا حض ــور مدی ــر ام ــور  ،مع ــاون و کارشناس ــان به ــره ب ــرداری توس ــعه
آب ای ــن اموربرگ ــزار ش ــد .در ای ــن جلس ــه در ب ــاره تولی ــد و ف ــروش
دوماه ــه ام ــور ب ــه تفکی ــک ح ــوزه ش ــهر و روس ــتا  ،تعوی ــض کنتوره ــای
خـــراب بـــه ویـــژه کنتورهـــای فضـــای ســـبز شـــهرداری بررســـی و
اعـــام شـــدبر اســـاس ابـــاغ فرمانـــداری شهرســـتان از  15خـــرداد
کلی ــه انش ــعابات فض ــای ش ــهرداری ت ــا اط ــاع ثان ــوی قط ــع و ب ــا تانک ــر
آبرســانی خواهــد شــد .همچنیــن برنامــه ریــزی اصــاح وتوســعه امــور
از مح ــل تبص ــره  3وجم ــع آوری انش ــعابات غی ــر مج ــازدر دس ــتور کار
ق ــرار گرف ــت.

بازدیــد اســتاندار خراســان رضــوی از ســد تبــارک آبــاد
قوچــان

●فیروزه
دومیــن جلســه عبــور از بحــران تنــش آب فیــروزه برگزار
شــد

انشـــعابات فضـــای ســـبز شـــهرداری قوچـــان تـــا اطـــاع
ثان ــوی قط ــع م ــی ش ــود

اصــاح و توســعه 17هــزارو 161متــر شــبکه آب شــهری
و روســتایی در شهرســتان قوچــان

دومی ــن جلس ــه راهب ــردی عب ــور از تن ــش آب تابس ــتان  1400ام ــور
شهرســتان فیــروزه بــا حضــور مدیرامــور و رئیــس اداره بهــره بــرداری
و همـــکاران و سرپرســـت مشـــترکین برگـــزار شـــد.دراین نشســـت
ضمــن بررســی وضعیــت آب شــرب شهرســتان بــر پیمایــش و شناســایی
مش ــترکین پرمص ــرف و برخ ــورد ج ــدی ب ــا ایش ــان ،رف ــع س ــریع و ب ــه
موقــع اتفاقــات شــبکه آب شــرب و نیــز مالقــات بــا امــام جمعــه و رئیــس
اداره تبلیغـــات اســـامی شهرســـتان بـــرای تبییـــن راه هـــای مصـــرف
بهین ــه آب ب ــرای نمازگ ــزاران جمع ــه و مس ــاجد تاکی ــد ش ــد.

چـــاه جدیـــد روســـتای فرخـــار شهرســـتان فیـــروزه وارد
م ــدار ش ــد
ب ــا تجهی ــز وبه ــره ب ــرداری از چ ــاه آب ش ــرب جدی ــد روس ــتای فرخ ــار
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اســـتاندار خراســـان رضـــوی در ســـفر بـــه شهرســـتان قوچـــان از
س ــد تب ــارک آب ــاد دی ــدن ک ــرد .محم ــد ص ــادق معتمدی ــان همچنی ــن
ضم ــن حض ــور در روس ــتا ه ــای شهرس ــتان ب ــا روس ــتائیان گفتگ ــو و
مشکالتشــان را بررســی کرد.جــواد ســعادتی مدیــر امــور آب وفاضــاب
قوچ ــان نی ــز پاس ــخگوی س ــئواالت و مش ــکالت روس ــتائیان ب ــود.

جلســـه آب بـــدون درآمـــد امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان قوچـــان
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حفـــاری یـــک حلقـــه چـــاه جدیـــد بـــه عمـــق  180متـــر در روســـتای
عســگرآباد از توابــع شهرســتان قوچــان آغــاز شــد.آب شــرب روســتای
عس ــگرآباد ب ــا جمعیت ــی ح ــدود  700نف ــر و بی ــش از  250مش ــترک ت ــا
کن ــون از ی ــک حلق ــه چ ــاه قدیم ــی تامی ــن م ــی ش ــد ک ــه ب ــه عل ــت ک ــم
ش ــدن دب ــی آن  ،حف ــر چ ــاه جدی ــد در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت .

کارشــناس بهــره بــرداری امــور آبفــا قوچــان از اصــاح و توســعه شــبکه
آب ش ــهری و روس ــتایی در ای ــن شهرس ــتان ب ــه ط ــول 17ه ــزارو161
متـــر طـــی ســـال گذشـــته خبـــرداد .یعقـــوب علـــی داوودی بـــا تاکیـــد
ب ــر ل ــزوم اص ــاح ش ــبکه ش ــهری و توس ــعه روس ــتایی اف ــزود :از ای ــن
متـــراژ 3هـــزارو 521متـــر اصـــاح و 13هـــزارو 180متـــر توســـعه
ش ــبکه ب ــوده اس ــت.وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :می ــزان آب ب ــدون درآم ــد
شــهری بــا ایــن اقــدام بــه  20.8درصــد و روســتایی بــه  22.4درصــد
کاه ــش یاف ــت.

●کاشمر
سیســتمی شــدن ثبــت انشــعابات غیــر مجــاز و ســرقتها
در امــور کاشــمر

ش ــد.
همچنی ــن ارائ ــه س ــه ه ــزار و  707م ــورد خدم ــات پ ــس از ف ــروش ،
تعویــض  577دســتگاه کنتــور خــراب مشــترکین  ،اســکن و بارگــذاری
کلیــه پرونــده هــای مشــترکین روســتایی  ،تهیــه و نصــب بیــش از پنــج
ه ــزار پ ــاک اش ــتراک روس ــتایی (ف ــاز اول) از دیگ ــر اقدام ــات ح ــوزه
مش ــترکین ام ــور آبف ــای کاش ــمر اع ــام ش ــده اس ــت.

●گناباد
اجــرای پــروژه هــای بخش آب شهرســتان گنابــاد نیازمند
 750میلیــارد ریال اعتبار اســت

اقدامات آبفا کاشمر در سال99
امــور آبفــای کاشــمر کار خدمــات رســانی بــه  62هــزار و 593مشــترک
کــه  42هــزار و  473مشــترک شــهری و  20هــزار و یــک 21مشــترک
روس ــتایی را عه ــده دار اس ــت ک ــه در س ــال گذش ــته  10میلی ــون و
 329هــزار متــر مکعــب آب شــرب تحویــل مشــترکان شــد.طی همیــن
م ــدت  556فق ــره انش ــعاب غیرمج ــاز شناس ــایی و ب ــه مج ــاز تبدی ــل
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عبوراز تنش آبی  1400با  10درصد صرفه جویی

سرپرســت امــورآب وفاضــاب گنابــاد اجــرای پــروژه هــای چشــم انــداز
15س ــاله بخ ــش آب شهرس ــتان را نیازمن ــد بی ــش از  750میلی ــارد
ریـــال اعتباراعـــام کرد.جـــواد ســـاالری در دیـــدار بـــا فرماندارایـــن
شهرس ــتان ب ــا اش ــاره ب ــه کاه ــش ن ــزوالت آس ــمانی خواس ــتار تامی ــن
اعتب ــار الزم ب ــرای اص ــاح خ ــط انتق ــال  ،حف ــر وتجهی ــز چ ــاه ه ــای جدی ــد
 ،ســـاخت مخـــازن مـــورد نیـــاز شـــهرها وروســـتاهای تحـــت پوشـــش
ش ــد.وی همچنی ــن ب ــر ض ــرورت به ــره ب ــرداری از مخ ــزن 10هزارمت ــر
مکعب ــی ش ــهر گناب ــاد ب ــه عن ــوان ی ــک عام ــل درپدافن ــد غی ــر عام ــل
تاکیــد کــرد و بیــش از  50درصــد مطالبــات امــور گنابــاد از مشــترکان

سرپرســـت امـــورآب وفاضـــاب گنابـــاد در جلســـه هـــم اندیشـــی بـــا
مدیـــران مســـئوالن وســـردبیران رســـانه هـــای شهرســـتان کـــه بـــه
مناســـبت یکـــم خردادمـــاه ،روز بهـــره وری و بهینـــه ســـازی مصـــرف
ب ــا موض ــوع مص ــرف بهین ــه آب و گ ــذر از تن ــش آب ــی برگ ــزار ش ــد ،ب ــا
ارائ ــه گزارش ــی از اقدام ــات ام ــور در ام ــر س ــقایی م ــردم گف ــت :اگ ــر
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کارشــناس امــور حقوقــی کاشــمر گفــت :بــا همــکاری واحــد  ، GISثبــت
و بایگان ــی اطالع ــات مرب ــوط ب ــه انش ــعابات غی ــر مج ــاز و س ــرقت ه ــای
تاسیس ــاتی و  ...ب ــا قابلی ــت بارگ ــذاری عک ــس در بس ــتر  GISفراه ــم
ش ــد.
محم ــد محم ــدی همچنی ــن از کش ــف و شناس ــایی  33فق ــره انش ــعاب
غی ــر مج ــاز در س ــال  1399و  6فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز از ابت ــدای
س ــال ج ــاری خب ــر داد و مزای ــای ای ــن اق ــدام را تجمی ــع ش ــدن و ب ــروز
شــدن اطالعــات در ســرور امــور  ،امــکان گــزارش گیــری از انشــعابات
غی ــر مج ــاز شهرس ــتان  ،بررس ــی مج ــدد مل ــک م ــورد نظ ــر و دسترس ــی
ب ــه اطالع ــات توس ــط پرس ــنل ام ــور در بس ــتر GISبرش ــمرد.

را مربـــوط بـــه ادارات ونهادهـــای شهرســـتان دانســـت و خواســـتار
هم ــکاری فرمان ــدار ب ــا ای ــن آبف ــا ب ــرای وص ــول مطالب ــات ش ــد.
فرماندارگناب ــاد ه ــم ضم ــن قدردان ــی ازخدم ــات ام ــورآب وفاض ــاب
گف ــت :کمتری ــن اعتراض ــات وش ــکایات متعل ــق ب ــه ام ــور گناب ــاد اس ــت.
حامـــد قربانـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تنـــش آبـــی درســـال جـــاری در
باالتریــن حــد خــود قــراردارد گفــت  :بــا هــدف تامیــن آب پایــدار مــی
بایس ــت اق ــدام س ــریع ص ــورت گی ــرد ک ــه فرمان ــداری شهرس ــتان در
ای ــن جه ــت هم ــراه آبف ــا خواه ــد ب ــود
.وی ب ــا اش ــاره ب ــه حج ــم زی ــاد دام س ــنگین در س ــطح شهرس ــتان ک ــه
تامیـــن آب را بـــا مشـــکالتی مواجـــه کـــرده اســـت  ،خواســـتار ایجـــاد
مجتم ــع ه ــای دام ــداری ب ــه ص ــورت مس ــتقل و تفکی ــک آب ش ــرب از
دام ش ــد.وی آبی ــاری فض ــای س ــبز ب ــا آب ش ــرب در ش ــهر و روس ــتاها
را خاط ــر نش ــان ک ــرد واف ــزود :جداس ــازی آب فض ــای س ــبز از ش ــرب
ض ــروری اس ــت.وی از گناب ــاد ب ــه عن ــوان شهرس ــتان پیش ــتاز در ط ــرح
ج ــدا س ــازی ش ــبکه آب ش ــرب وس ــاخت جای ــگاه ه ــای برداش ــت آب در
خراس ــان رض ــوی ی ــاد ک ــرد و گف ــت :ب ــا تروی ــج ه ــر چ ــه بیش ــترفرهنگ
نـــذرآب در شهرســـتان  ،آمـــار جایـــگاه هـــا افزایـــش خواهـــد یافـــت.
فرماندارگناب ــاد بابی ــان اینک ــه دغدغ ــه اصل ــی مس ــئوالن تامی ــن آب
شـــهروندان اســـت  ،آمادگـــی فرمانـــداری را بـــرای پیـــش بینـــی و
اختص ــاص اعتبارب ــرای اج ــرای پ ــروژه ه ــای آب وفاض ــاب از طری ــق
مناب ــع دراختی ــار شهرس ــتان اع ــام ک ــرد.
سرپرست آبفا گناباد عنوان کرد:

افزایش توان تامین آب روستای بیلند گناباد

●گلبهار
برگـــزاری کمیتـــه انشـــعابات غیـــر متعـــارف و بررســـی
انشـــعابات غیـــر مجـــاز در امـــور گلبهـــار

س ــاخت دریچ ــه بتن ــی حوضچ ــه ه ــای مس ــیر خ ــط انتق ــال
در ام ــور م ــه والت

جلســه کمیتــه انشــعابات غیــر متعــارف و بررســی انشــعابات غیــر مجــاز
در امــور گلبهــار برگــزار شــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی گلبهـــار در ایـــن جلســـه کـــه عمدتـــا در
خص ــوص ف ــروش انش ــعابات غی ــر متع ــارف در بخ ــش روس ــتایی ب ــود
تصمیماتـــی در خصـــوص نحـــوه تامیـــن آب روســـتاها در فصـــل گـــرم
و فـــروش انشـــعابات اتخـــاذ شـــد.همچنین در خصـــوص پیمایـــش
مشــترکین بــرای شناســایی و قطــع و برخــورد بــا انشــعابات غیــر مجــاز
در روس ــتاها بح ــث و تب ــادل نظ ــر ش ــد.

●مه والت
تعویــض الکتــرو پمــپ چــاه شــماره  2مجتمــع گلســتان مــه
والت

بــا اجــاره یــک حلقــه چــاه ،تــوان تامیــن آب روســتای بیلنــد شهرســتان

26

ثانیــه 5 ،روســتا بــا 3هــزارو 918اشــتراک را تحــت پوشــش دارد کــه
ب ــا تعوی ــض الکتروپم ــپ مش ــکل ک ــم فش ــاری و ک ــم آب ــی مرتف ــع ش ــد.

مدی ــر ام ــور آبف ــا م ــه والت از تعوی ــض الکت ــرو پم ــپ چ ــاه ش ــماره 2
مجتمـــع گلســـتان در ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.رضائیـــان افزود:بـــا
توجـــه بـــه خرابـــی و کاهـــش دبـــی چـــاه شـــماره  2مجتمـــع گلســـتان،
الکتروپم ــپ ای ــن چ ــاه ب ــا ت ــاش هم ــکاران به ــره ب ــرداری و پیمان ــکار
در اس ــرع وق ــت و کمتری ــن زم ــان ممک ــن تعوی ــض ش ــد.
ب ــه گفت ــه وی چ ــاه ش ــماره  2مجتم ــع گلس ــتان ب ــا دب ــی  24لیت ــر ب ــر

مدی ــرآب و فاض ــاب م ــه والت از س ــاخت درب حوضچ ــه بتن ــی درای ــن
ام ــور خب ــر داد.
رضائی ــان اف ــزود  :ب ــا توج ــه ب ــه س ــرقت م ــداوم دریچ ــه ه ــای چدن ــی
در خطـــوط انتقـــال و هزینـــه بـــاالی تهیـــه دریچـــه چدنـــی ،ســـاخت و
نص ــب دریچ ــه بتن ــی دردس ــتور کار ق ــرار گرف ــت و عملیات ــی ش ــد.وی
همچنی ــن اف ــزود :ب ــا ه ــدف جلوگی ــری از خط ــرات احتمال ــی و راهب ــری
مناس ــب ت ــر ش ــبکه و خط ــوط انتق ــال ،ب ــاز و بس ــت ش ــیرآالت ،همس ــطح
و مرئ ــی س ــازی دریچ ــه ش ــیر آالت ،نص ــب دریچ ــه در دس ــتور کار ای ــن
ام ــور ق ــرار گرف ــت.

کم آبی یک واقعیت اقلیمی است با آن سازگار شویم
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همشـــهریان تنهـــا 10درصـــد در مصـــرف آب صرفـــه جویـــی کننـــد،
خواهی ــم توانس ــت از تن ــش آب ــی پی ــش رو ب ــا آرام ــش خاط ــر عب ــور
کنیم.جـــواد ســـاالری در پاســـخ بـــه پرسشـــی در بـــاره میـــزان هـــدر
رف ــت آب درگناب ــاد گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه فرس ــودگی خ ــط انتق ــال 120
کیلومتــری گنابــاد ،اتفاقــات در ایــن مســیر زیــاد بــوده بــه صورتــی کــه
درســال گذشــته  29مــورد اتفــاق توســط همــکاران مــا و بــا هزینــه ای
بال ــغ ب ــر  15میلی ــارد ری ــال رف ــع ش ــد .وی همچنی ــن اذع ــان داش ــت
ب ــرای به ــره من ــدی ش ــهروندان و روس ــتائیان از آب باکیفی ــت و فش ــار
متعــارف مــی بایســت مصــرف بهینــه بــه عنــوان یــک فرهنــگ در ســطح
جامع ــه نهادین ــه ش ــود و اصح ــاب رس ــانه میتوانن ــد درای ــن فرهن ــگ
س ــازی نق ــش بس ــیار مهم ــی ایف ــا کنن ــد.
سرپرســـت امـــور ،جـــدا ســـازی شـــبکه آب شـــرب درگنابـــاد ،کاخـــک
و بیدخـــت را ازمهمتریـــن اقدامـــات امـــور درتامیـــن آب کیفـــی
ش ــهروندان بی ــان ک ــرد و اظه ــار داش ــت :امی ــد اس ــت باکم ــک خیری ــن
و واقفی ــن بتوانی ــم از آب باکیفی ــت قن ــوات در جای ــگاه ه ــا آب ش ــرب
اس ــتفاده کنی ــم ک ــه در همی ــن راس ــتا نی ــز جلس ــاتی ب ــا هی ــات امن ــای
برخـــی قنـــوات برگـــزار و مذاکراتـــی انجـــام شـــده و تـــا رســـیدن بـــه
نتیج ــه مطل ــوب ای ــن جلس ــات ادام ــه خواه ــد داش ــت.
س ــاالری در ادام ــه گف ــت :تم ــام ت ــاش م ــا در مجموع ــه آبف ــا گناب ــاد
ای ــن اس ــت ک ــه کار را ب ــه ص ــورت گروه ــی و ب ــا خ ــرد جمع ــی پی ــش
ببریـــم لـــذا از نظـــرات و پیشـــنهادهای نخبـــگان در امـــر ســـقایی
مـــردم اســـتقبال خواهیـــم کرد.درایـــن جلســـه مدیـــران مســـئوالن،
س ــردبیران و خبرن ــگاران رس ــانههای شهرس ــتان ه ــم نقط ــه نظ ــرات
خ ــود را در خص ــوص راهه ــای صرف ــه جوی ــی و مص ــرف بهین ــه و ب ــرون
رفــت ازتنــش آبــی بیــان و پرســش هــا و دغدغــه هــای خــود را عنــوان
کردن ــد .

گنابــاد افزایــش یافت.سرپرســت امــور آب و فاضــاب گنابــاد بــا اعــام
ای ــن خب ــر گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه کمب ــود آب روس ــتای بیلن ــد  ،ی ــک حلق ــه
چ ــاه آب در اختی ــار مرک ــز رش ــد اج ــاره ش ــد و نس ــبت ب ــه نص ــب پم ــپ
و اتص ــاالت اق ــدام و در کوت ــاه تری ــن زم ــان ممک ــن توس ــط هم ــکاران
وارد م ــدار به ــره ب ــرداری ش ــد.جواد س ــاالری اف ــزود :ب ــا اس ــتفاده از
ای ــن منب ــع  ،کمب ــود آب ش ــرب روس ــتا ب ــا پن ــج ه ــزار نفرحمعی ــت در
قال ــب دو ه ــزارو  224مش ــترک رف ــع ش ــد.

معرفی همکار برتر
اردیبهشت 1400
كمیت ــه تش ــویقات ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی هم ــکار برت ــر اردیبهش ــت
1400را معرف ــی ک ــرد .در نشس ــت ای ــن کمیت ــه ک ــه ب ــا حض ــور معاونی ــن و مش ــاورین
برگ ــزار ش ــد اعض ــای حاض ــر محمدرض ــا اصالح ــی هم ــكار پرت ــاش ام ــور آب و فاض ــاب
چن ــاران را ب ــه عن ــوان كارمن ــد برت ــر اردیبهش ــت م ــاه  1400ش ــركت آب و فاض ــاب اس ــتان
خراســـان رضـــوی مطابـــق شـــاخص هـــای جدیـــد جشـــنواره شـــهید رجایـــی انتخـــاب کردنـــد.
عم ــده عملك ــرد وی "كش ــف و شناس ــایی انش ــعابات غیرمج ــاز و عملك ــرد مطل ــوب در كس ــب
درآمدها" اعالم شده است.
در همیــن رابطــه مقــرر شــد دبیرخانــه تشــویقات وفــق تصمیمــات متخــذه نســبت بــه دریافــت
لــوح تقدیــر بــا امضــای مدیرعامــل و اهــدای كاالی ایرانــی بــرای نامبــرده اقــدام کنــد.
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کم آبی یک واقعیت اقلیمی است با آن سازگار شویم

فقط تیتر
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تعویض پمپ چاه شماره  3و  ۵دشت ازغند شهر تربت حیدریه
شرکت تربت حیدریه پایلوت سامانه کنترل بودجه آبفا خراسان رضوی
بکار گیری مجدد دیزل ژنراتورهای تعمیر شده آبفای تربت حیدریه
مخزن روستای جوادیه شهر رباط سنگ بازسازی شد
آغاز نصب دوربین های مدار بسته در تاسیسات آبفا تربت حیدریه
برگزاری جلسه انشعابات غیر متعارف آبفای تربت حیدریه
تقدیر از عملکرد آبفای تربت حیدریه
مصوبات مدیریت بحران آبفا تربت حیدریه
دالیل مشکل کم آبی روستا برس شهرستان تربت حیدریه بررسی شد
افزایش توان آبدهی چاه روستای رئیسی بخش میان جلگه نیشابور
جلسه شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان نیشابور بر گزار شد
نصب دو دستگاه دیزل ژنراتور در مجتمع آبرسانی بینالود شهرستان نیشابور
ترمیم مخازن هوایی بخش میان جلگه شهرستان نیشابور
تقویت همکاری های نیروی انتظامی و آبفا در شهرستان نیشابور
بازدیدکارشناسان امورگناباد از تاسیسات آب سبزوار
تعویض الکتروپمپ مجتمع کالته میرعلی و پروند روداب
ارزیابی عملکرد سال99آزمایشگاه وکنترل کیفی آبفا سبزوار
بازدید ازپروژه های جمع آوری فاضالب شهر سبزوار
بازدیـد معـاون بهـره بـرداری وتوسـعه فاضلاب آبفـا خراسـان رضـوی از پـروژه
هـای فاضالب سـبزوار
اصالح  220متر شبکه آب شرب روستای شمس آباد روداب
اصالح  200متر شبکه آبرسانی روستای فسنقر روداب
تقدیر ازاداره حراست و امورمحرمانه آبفا سبزوار
اصالح  200متر شبکه آبرسانی روستای فسنقر روداب
تسطیح و رگالژ تاسیسات آب و فاضالب باخرز
پویش گذر از بحران کم آبی در باخرز اجرا می شود
قدردانی از رابط حراست آبفا باخرز
شستشوی خط انتقال و مخزن روستا بایی باخرز
سیستم های اندازه گیری دبی در امور باخرز ارتقاء یافت
پیشگیری از خاموشی طوالنی چاه همت آباد امور باخرز
افت فشار در نقاط باالدست شهر باخرز رفع می شود
برگزاری جلسه با آبداران امور تایباد
دیدار مدیر امور با فرمانده هنگ مرزی تایباد
آغاز حفاری چاه آب شرب مجتمع روستایی محسن آباد شهرستان تایباد
نصب پمپ چاه روستای حسینی شهرستان تایباد
جلسه تنش آبی بخش مرکزی شهرستان تایباد برگزار شد
تعویض شبانه الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ چاه ریزه تایباد
نصب تابلو سافت استارتر چاه  ۳کوثر امور تایباد
کلرسنجی و کدورت سنجی آب روستای مجتمع محسن آباد تایباد
نصب کلرزن قطره ای در روستای حسینی شهرستان تایباد
رفع نقص برق چاه شماره  3کوثر تایباد
تعویض شبانه الکتروپمپ چاه روستای اسدآباد دربند شهرستان تایباد
بازدید میدانی از وضعیت آب روستای اسدآباد دربند شهرستان تایباد
جلسه تنش آبی بخش میان والیت برگزار شد

تعویض و راه اندازی موتور چاه مجتمع مهرشهرستان داورزن
دیدار مدیران صنعت آب و برق تایباد با امام جمعه اهل سنت شهرستان
 4اتفاق در 11کیلومتر خط مجتمع غفارآباد درگزرفع شد
نماینده کارکنان امور تربت جام انتخاب شد
مشکل خطوط آبرسانی روستای شورکال درگز برطرف شد
الکتروپمپ چاه شماره  11والیت شهرستان تربت جام تعویض شد
اصالح  1530متر خط انتقال آب مجتمع تاج الدین امور درگز
پیمایش حوضچه های شیر فلکه شهر چناران
حصارکشی منابع آب روستای تاج الدین امور درگز
جلسه راهبردی رفع مشکل بی آبی شهر سید آباد چناران
رفع اتفاق آب شهر چاپشلو با تالش شبانه  4سلعته
نشست مدیر امور کاشمر و بامدیرآبفای خلیل آباد
همکاران امور سرخس تحت آزمایش PCRقرار گرفتند
جلسه هماهنگی قاریان کنتور امورخلیل آباد برگزار شد
تجهیز چاه رزرو مجتمع پل خاتون امور سرخس
رفع چهار اتفاق در خط انتقال بخش سنگان خواف
بازدیـد مدیـر دفتـر مطالعـات و بررسـی هـای فنـی آب آبفـا خراسـان رضـوی از
تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستای قلعه نو خواف
شهرسـتان صالـح آبـاد
همسران فرهنگی همکاران امور خواف تقدیر شدند
ایمن سازی تاسیسات امور صالح آباد
هنرمند خوافی شعری در حوزه آبفا سرود
بازدید میدانی مدیرامور صالح آباد از ذخایر آب شرب روستایی شهرستان
اصالح شبکه خیابان فاطمه زهرا (س)شهرستان خواف
مهندسی مجدد اتصاالت چاه حسین نژاد شهرستان صالح آباد
جلسه مدیر آبفای خواف با شوراها و معتمدین بخش جلگه زوزن
مشـارکت فـرد خیـر در اصلاح شـبکه توزیـع آب یک روسـتای شهرسـتان صالح
خسارت پیمانکار معدن به خط انتقال آب شهر سنگان خواف
آباد
ترمیم لوله های آبده چاه روستای حسن آباد خواف
تدابیر الزم برای تامین آب شرب روستای مغان طرقبه
تعمیر تابلوبرق مجتمع همزاره خواف
تقدیرمشترک آموزش وپرورش و فرمانداری از مدیرامورآبفاطرقبه شاندیز
رفع اتفاق خط شهر  ۱۵۰سنگان خواف
دومین جلسه بررسی مشکالت آب شرب روستای دهبار طرقبه
روابط عمومی آبفای خواف فعال و برتر شهرستان شناخته شد
تجهیز چاه شماره 3کوثرطرقبه
راه اندازی مجدد تلمتری چاه ها و مخازن خواف و سالمی
تاکیداموربرق طرقبه شاندیز بر عدم قطع برق تاسیسات آب
رفع همزمان  ۱۱اتفاق در خواف
برگزاری جلسه امورآبفاطرقبه شاندیز بااداره محیط زیست شهرستان
رفع نقص تابلوبرق مجتمع علی آباد و حسن آباد خواف
تجلیل از نمازگزاران فعال در امور فریمان
چاه های بخش جلگه زوزن خواف دبی سنجی شد
پاکسازی محوطه های مخازن و تاسیسات امور مه والت
بازدید میدانی از دو روستای بخش جلگه زوزن خواف
تعویض تابلو برق چاه شماره  2شادمهر
راه اندازی دیزل ژنراتور شهر سنگان
تقدیر آموزش و پرورش خراسان رضوی از مدیر امور آبفا مه والت
عبور از بحران آب در خواف نیازمند صرفه جویی است
برگزاری جلسه وصول مطالبات در آبفا مه والت
راه اندازی سامانه تله متری چاه ها و مخازن سالمی شهرستان خواف
تکمیل سیستم  GSMتاسیسات و مخازن امور مه والت
رفع اتفاق خط انتقال  ۳۰۰مجتمع بستان سنگان خواف
تعویض اکلتروپمپ چاه شهرگرماب شهرستان فیروزه
زنگ خطر کم آبی در شهرستان مرزی خواف به صدا درآمده است
شبکه توزیع روستای دستجرد فیروزه تعویض شد
نشست مدیر آبفا با اداره برق شهرستان خواف
تعویض الکتروپمپ مجتمع گلشن آباد فیروزه
صرفه جویی نکنید آب قطع می شود
دیدار مسئولین روابط عمومی های قوچان با امام جمعه شهرستان
بازدید فرماندار از منابع آبی شهرستان خواف
تعویض الکترو پمپ شناور چاه روستای بیگلر قوچان
اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب حسن آباد خواف
مانور مشترک امورهای آبفا و برق شهرستان قوچان برگزار شد
پیمانکار گازبه شبکه آب خواف خسارت واردکرد
بازدید از مراحل حفاری چاه عسگرآباد قوچان
کسب رتبه برتر حراست آبفا خواف
برگزاری جلسه شورای فرهنگی امور قوچان
کمبود آب شرب در شهرستان خواف به مرز هشدار رسید ه است
امور قوچان میزبان کارگاه آموزشی منطقه ای اقتصاد آب
نمایندگان کارگران و سرپرستان امور زاوه انتخاب شدند
برگزاری اولین کارگاه آموزشی منطقه ای مشارکت های درآمدی در امور کاشمر
برگزاری نشست بصیرتی امام جمعه با مدیران شهرستان زاوه
جلسه بررسی واگذاری انشعابات غیر متعارف در امور کاشمر
جلسه مشترک مدیران آب و برق با فرماندار
برگزاری جلسه آموزشی دفاتر پیشخوان دولت به میزبانی امور کاشمر
دومین جلسه کمیته پایش تنش آبی امور زاوه برگزار شد
تعویض کیت های کلرسنجی قطره ای امور کاشمر
بررسی موانع تامین آب روستاهای بخش سلیمان شهرستان زاوه
رایزنی برای استفاده از آب قنات علی آباد در شبکه شرب گناباد
حفاری چاه آب شرب روستای کاریزک ناگهانی شهرستان زاوه تسریع می شود
تاکیـد بـر مشـارکت دهیـاری هـا در ترویـج فرهنـگ مصـرف بهینـه آب در
بازدید از تأسیسات آبرسانی روستاهای علیک و سرگالن امور زاوه
شهرسـتان گنابـاد
مدیر امور داورزن تقدیر شد
جلسه بررسی مشکالت آب روستای خانیک برگزار شد
برگزاری کارگاه اصول ایمنی در کار در امور داورزن

اخبار ورزشی

دوچرخه سواران امور درگز
48کیلومتر رکاب زدند
دوچرخ ــه س ــواران ام ــور و چن ــد ت ــن از دوچرخ ــه
ســـواران درگـــز تـــا منطقـــه امـــام قنبرایـــن
شهرســـتان مصـــادف رکاب زدنـــد.
ورزش ــکاران دوچرخ ــه س ــوار همزم ــان ب ــا س ــوم
ژوئ ــن روز جهان ــی دوچرخ ــه س ــواری مس ــیر رف ــت
و برگش ــت ب ــه منطق ــه ام ــام قنب ــر را ب ــه ط ــول 48
کیلومت ــر ط ــی کردن ــد.
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مشارکت کارکنان آبفا خراسان رضوی
در فعالیت های ورزشی
ریی ــس اداره ورزش و س ــامت آب و فاض ــاب خراس ــان
رضـــوی از حضـــور و مشـــارکت گســـترده کارکنـــان ایـــن
ش ــرکت در فعالی ــت ه ــای ورزش ــی خب ــرداد.
حس ــن ف ــاح اف ــزود :هم ــکاران ام ــور ه ــا و ش ــرکتهای
تبصـــره دو بـــا صعـــود بـــه ارتفاعـــات اســـتان خراســـان
رضـــوی و کشـــور  ،تـــوان جســـمی خـــود را بـــه نمایـــش
گذاشـــتند .وی گفـــت :بـــا هـــدف جلوگیـــری از شـــیوع
ویـــروس کرونـــا در تجمعـــات همـــکاران در ســـالن
هـــا و مســـابقات ورزشـــی سرپوشـــیده و در راســـتای
حفـــظ ســـامت روحـــی و جســـمی کارکنـــان  ،گـــروه
هـــای کوهنـــوردی و پیـــاده روی از امـــور هـــای طرقبـــه
شـــاندیز،فریمان  ،زاوه ،خلیـــل آبـــاد و شـــرکت تبصـــره
 2ترب ــت حیدری ــه بال ــغ ب ــر  ۸۰نف ــر ب ــه قل ــه ه ــای مغ ــان
(۳۰۳۳مت ــر) دماوند(۵۶۷۱مت ــر) کلی ــاغ (۲۹۴۰مت ــر)
صعـــود کردنـــد .همچنیـــن گروهـــی دیگـــز ار همـــکاران
ب ــه اتف ــاق خان ــواده ه ــای خ ــود اق ــدام ب ــه پی ــاده روی در
مناطـــق خـــوش آب و هـــوای شـــهرها کردنـــد.
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زیباترین جلوه خلقت الهیست قدر آن را بدانیم
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شرکت  /امور

تعداد خبر ارسالی
خرداد 1400

انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
● ●انتصابات
مرتضی حیدری به عنوان رئیس اداره آبفا دررود
به سمت رئیس اداره آبفا خرو
		
رضا انجیدنی
نشریه پیام آبفا برای همکاران گرانقدر آرزوی موفقیت دارد.

● ●تقدیر
تقدیر رضا جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از حسین خرمی نیا در تدوین سالنامه آماری این شرکت که منجر به کسب رتبه عالی شد.
تقدیر از عملکرد آبفای تربت حیدریه
تقدیر ازاداره حراست و امورمحرمانه آبفا سبزوار
قدردانی از رابط حراست آبفا باخرز
تقدیر آموزش و پرورش خراسان رضوی از مدیر امور آبفا مه والت
نشریه پیام آبفا برای همکاران گرامی آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

● ●درگذشت
مادرگرامی همکارستاد جناب آقای مهدی حسنی
نشریه پیام آبفا برای آن مرحوم  ،رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد

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