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جزییـــات گـــزارش بحـــران آبـــی در ایـــران نشـــان
میدهـــد ،در ایـــن ســـالها هیـــچگاه مخـــازن ســـدها
بهط ــور کام ــل پ ــر نب ــوده و حت ــی ت ــا نص ــف ه ــم از آب
پر نشده است.
خشکســالی ،تغییــر اقلیــم ،تخریــب طبیعــت و عــدم مدیریــت
مناب ــع آب ــی در ای ــران ب ــه جای ــی رس ــیده ک ــه کش ــور ب ــه گ ــواه
هم ــه مختصص ــان ح ــوزه محیطزیس ــت ،مدیری ــت مناب ــع آب و
اقلیمشناســان در وضعیــت بحــران آبــی قــرار گرفتــه اســت.
بـــه تازگـــی مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای اســـامی
گزارش ــی از وضعی ــت بح ــران آب ــی در ای ــران منتش ــر ک ــرده
اســـت و آنچـــه از متنهـــای ایـــن گـــزارش مهمتـــر بـــه نظـــر
میرســـد ،نمودارهـــا و جدوالـــی اســـت کـــه مســـتقیما بـــه
بحــران آبــی در ایــران اشــاره میکنــد .کاهــش میــزان بــارش
در ایـــران ،کاهـــش محســـوس روانآبهـــا ،کاهـــش میـــزان
آبهـــای تجدیدپذیـــر در کشـــور ،ســـهم بـــاالی کشـــاورزی
در مصـــرف منابـــع آبـــی در کشـــور و تغییـــر اقلیـــم از جملـــه
مهمتریـــن مســـایلی اســـت کـــه در ایـــران گـــزارش بـــه آن
توج ــه ش ــده اس ــت.

بــه طــوری کــه ،بررســی وضعیــت آب در کشــور نشــان میدهــد
در ۱۰ســـال اخیـــر در کشـــور میـــزان بارندگـــی حـــدود ۱۱
درصــد نســبت بــه متوســط بلندمــدت کاهــش یافتــه و بهتبــع
آن نیـــز حجـــم جریـــان ســـطحی در دوره مشـــابه حـــدود ۴۴
درص ــد کاه ــش یافت ــه اس ــت .نکت ــه قاب ــل توج ــه ای ــن اس ــت
ک ــه کاه ــش در مق ــدار بارندگ ــی بهدلی ــل وق ــوع خشکس ــالی
و تغییـــر اقلیـــم صـــورت میگیـــرد؛ ولـــی کاهـــش در حجـــم
جری ــان س ــطحی ع ــاوه ب ــر ای ــن ام ــر ،بهدلی ــل برداشـ ـتهای
باالدس ــت نی ــز ص ــورت میگی ــرد .ای ــن موض ــوع باع ــث ش ــده
اســت کــه در  ۱۵ســال اخیــر مجمــوع حجــم مخــازن ســدها در
کش ــور حداکث ــر ت ــا نص ــف از آب پ ــر باش ــد.
بررســـی آمـــار و ارقـــام مرتبـــط بـــا بخـــش آب از جنبههـــای
مختلفـــی ،حاکـــی از وجـــود چالـــش در اجـــزای مختلـــف ایـــن
بخـــش اســـت.
در ایـــن ســـالها هیچـــگاه مخـــازن ســـدها بهطـــور کامـــل پـــر
نبــوده و حتــی تــا نصــف هــم از آب پــر نشــده اســت .از ســوی
دیگــر از تعــداد  ۶۰۹دشــت در کشــور  ۳۵۵دشــت ،بهدلیــل
اف ــت س ــطوح س ــفره آب زیرزمین ــی ،ممنوع ــه اس ــت.

همچنی ــن آماره ــا نش ــان میده ــد س ــبقت گرفت ــن تخلی ــه از
منابــع آب زیرزمینــی از تغذیــه آن هــا تقریبــا از ســال ۱۳۵۷
شـــروع شـــده و هماکنـــون مقـــدار تجمعـــی آن حـــدود ۱۲۰
میلی ــارد مترمکع ــب اس ــت ک ــه ای ــن رق ــم ح ــدود یکچه ــارم
کل ذخیـــره اســـتاتیک آن هـــا اســـت .وضعیـــت کل چاههـــای
موجــود در کشــور هــم نشــان میدهــد کــه حــدود  ۴۵درصــد
آن هـــا غیرمجـــاز هســـتند .همچنیـــن وابســـتگی مصـــارف
کش ــور ب ــه آبه ــای س ــطحی و زیرزمین ــی نی ــز بهترتی ــب ۴۵
و  ۵۵درصـــد تخمیـــن زده میشـــود.
از س ــوی دیگ ــر بهدلی ــل تغیی ــر اقلی ــم متوس ــط دم ــای س ــاالنه
ش ــهرهای ارومی ــه ،تبری ــز ،اصفه ــان ،ته ــران ،مش ــهد ،اه ــواز،
زاهـــدان ،شـــیراز ،قزویـــن ،کرمانشـــاه ،کرمـــان ،گـــرگان،
رشــت ،اراک ،بندرعبــاس ویــزد را در  ۱۵ســال اخیــر نســبت
بـــه متوســـط بلندمـــدت حـــدود  ۰ /۶درجـــه ســـانتیگراد
افزای ــش داش ــته اس ــت .همچنی ــن می ــزان آب تجدیدپذی ــر
کشـــور در ســـالهای اخیـــر نســـبت بـــه متوســـط بلندمـــدت
ح ــدود  ۳۲درص ــد کاه ــش داش ــته اس ــت ک ــه رق ــم بس ــیار
چش ــمگیری اس ــت.

مدیرعامـــل آبفـــا اســـتان خراســـان رضـــوی گفـــت:
چهارهـــزار میلیـــارد ریـــال پـــروژه بـــرای رفـــع تنـــش
آبـــی در شـــهرها و روســـتاهای ایـــن اســـتان در حـــال
اجرا است.
"ســـید ابراهیـــم علـــوی" بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای هـــر شـــهر و
روســتا براســاس نیازهــای منطقــه پــروژه رفــع تنــش تعریــف
ش ــده اس ــت  ،ای ــن پ ــروژه ه ــا را ش ــامل حف ــر و تجهی ــز چ ــاه،
اجــرای خطــوط انتقــال و شــبکه توزیــع  ،مخــازن ذخیــره بــرای
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تعدیـــل مشـــکالت ناشـــی از خشکســـالی برشـــمرد و اعـــام
کــرد :بــا اجــرای ایــن تعــداد پــروژه هــزار و236لیتــر برثانیــه
بــه تــوان تولیــد آب شــهرها و  333لیتــر هــم بــه ظرفیــت آب
ش ــرب روس ــتاهای اس ــتان اف ــزوده خواه ــد ش ــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه خدم ــت رس ــانی ای ــن ش ــرکت ب ــه  85ش ــهر
و دوهـــزار  560روســـتا در اســـتان گفـــت :شـــرایط تامیـــن
آب س ــه میلی ــون و 300ه ــزار نف ــر جمعی ــت س ــاکن در ای ــن
شـــهرها ی و روســـتاها بـــا توجـــه بـــه کاهـــش بـــارش هـــا در

س ــال آب ــی ج ــاری و افزای ــش دم ــا ب ــه می ــزان  5.8درج ــه در
مقایســه بــا ســال قبــل و افزایــش مصــرف آب بســیار ســخت
ش ــده اس ــت .
وی بــا بیــان اینکــه خراســان رضــوی در شــرایط ســر بــه ســر و
ناپایــدار تامیــن آب قــرار دارد خاطــر نشــان کــرد :قطــع بــرق
آبرس ــانی ب ــه مش ــترکان را س ــخت خواه ــد ک ــرد ب ــا ای ــن ح ــال
بــا همــکاری و تعامــل شــرکت بــرق رونــد قطــع بــرق مدیریــت
ش ــد.
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اقدامات آبفا خراسان رضوی برای کاهش آب بدون درآمد
مدیـــر دفتـــر بهـــره بـــرداری و توســـعه شـــبکه توزیـــع و
کاهــش آب بــدون درآمــد آبفــا خراســان رضــوی اقدامــات
انج ــام ش ــده در دوران پ ــس از اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه
ســازی شــرکت هــای آب و فاضــاب شــهری و روســتایی را تشــریح
کـــرد .محمدســـلطانی اصـــل گفـــت :از شـــش مـــاه دوم ســـال 99
بی ــش از  20جلس ــه س ــتادی ب ــا حض ــور معاونی ــن و نشس ــت ه ــای
منطقــه ای در شــرکت هــای تبصــره دو و امورهــای تابعــه بــا هــدف
ساختارســـازی و ایجـــاد ذهنیـــت یكســـان در راســـتای چارچـــوب
اقدامــات كاهــش آب بــدون درآمــد تشــكیل و نســبت بــه تحلیــل
وضعی ــت موج ــود ش ــهرها و روس ــتاها اق ــدام و ضم ــن ارزیاب ــی
وضعیــت شــرکت هــای تبصــره دو و امورهــای تابعــه ،راهکارهایــی
ب ــرای رف ــع موان ــع ارائ ــه و همزم ــان ب ــر اس ــاس آماره ــای موج ــود
ج ــداول باالن ــس تفكیك ــی و كل ش ــركت در س ــامانه س ــپتا ثب ــت
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شــد .وی همچنیــن از اختصــاص 10میلیــارد ریــال اعتبــار عمرانــی
شــامل دو میلیــارد ریــال در بخــش مدیریــت مصــرف آب و هشــت
میلیــارد در بخــش پــروژه هــای کاهــش آب بــدون درآمــد در ســال
 99ب ــرای از تع ــدادی ش ــهرهای اس ــتان خب ــر داد.ب ــه گفت ــه وی از
ایـــن مبلـــغ دو میلیـــارد ریـــال صـــرف خریـــد لـــوازم و تجهیـــزات
کاهنـــده مصـــرف آب در اماکـــن مذهبـــی شـــهر کاشـــمر و چهـــار
میلیاردریــال بــرای تهیــه تجهیــزات کنتــرل فشــار و انــدازه گیــری
در شــرکت هــای تبصــره دو تربــت حیدریــه  ،ســبزوارو نیشــابور و
اموره ــای خ ــواف  ،فی ــروزه و گلبه ــار هزین ــه ش ــد .ب ــه گفت ــه وی
چه ــار میلی ــارد ری ــال دیگ ــر ه ــم در اختی ــار ش ــركت آبف ــا نیش ــابور
ق ــرار گرف ــت ت ــا ب ــرای خری ــد ل ــوازم زون بن ــدی 1و 2ش ــبکه آب
شــهر بــه عنــوان یکــی از اهــداف شــرکت مهندســی صــرف شــود.
وی اف ــزود :در بح ــث جداس ــازی فض ــای س ــبز از آب ش ــرب ه ــم

ش ــهرداری گلبه ــار اق ــدام ب ــه خری ــد کنتوره ــای هوش ــمند ک ــرده
اســت کــه در نقــاط مــورد نظرنصــب مــی شود.ســلطانی اصــل بیــش
از  250ه ــزار دس ــتگاه کنت ــور خانگ ــی در س ــطح كل ش ــركت را
ب ــاالی هش ــت س ــال عم ــر دانس ــت و اف ــزود :در راس ــتای برنام ــه
ســازگاری بــا کــم آبــی نیزاصــاح شــبکه  ،تعویــض کنتورهــای خــراب
و ک ــم کار و شناس ــایی انش ــعابات غی ــر مج ــاز آب ب ــا جدی ــت دنب ــال
م ــی ش ــود ب ــه گون ــه ای ک ــه در س ــال قب ــل اق ــدام ب ــه تعوی ــض
16هــزار دســتگاه کنتــور خانگــی در اســتان شــد.وی بــا بیــان اینکــه
 58دســتگاه کنتــور اینزرشــن بــا هــدف پایــش خروجــی و ورودی
مخــازن آب در بیــش از 10امــور در حــال نصــب اســت اعــام کــرد:
15ه ــزار انش ــعاب غی ــر مج ــازآب ت ــا پای ــان س ــال در ش ــهرها و
روســتاهای اســتان جمــع آوری خواهــد شــد کــه ایــن آمــار در ســال
گذشته  5هزارو 700فقره بود.
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مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد آبفا اعالم کرد:

به بهانه  17مرداد روز خبرنگار

ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی در س ــومین جش ــنواره ارزیاب ــی رواب ــط
عمومیه ــای صنع ــت آب و ب ــرق کش ــور تقدی ــر ش ــدند .آبف ــا اس ــتان خراس ــان
رض ــوی در ای ــن جش ــنواره ک ــه آث ــار  127ش ــرکت از صنع ــت آب و ب ــرق در 14
محــور مــورد داوری قــرار گرفــت حائــز رتبــه دوم در رشــته "انتشــارات و مستندســازی"
شــد و لــوح تقدیــر دریافــت کــرد .بــه گفتــه مدیــركل دفتــر روابــط عمومــی و اطالعرســانی
وزارت نیـــرو ،در مرحلـــه اول غربالگـــری و گزینـــش آثـــار کـــه در شـــرکتهای مـــادر
تخصصـــی وزارت نیـــرو صـــورت گرفـــت ،از دو هـــزارو 995اثـــر ارســـال شـــده بـــه
دبیرخانـــه جشـــنواره هـــزارو 898اثـــر بـــه مرحلـــه دوم داوری راه یافـــت« .صدیقـــه
ببــران» افــزود :در داوری مرحلــه دوم نیــز از میــان ایــن آثــار کــه در گروههــای تخصصــی
دفتــر روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت نیــرو صــورت گرفــت 586 ،اثــر بــه مرحلــه
داوری نهای ــی راه یاف ــت و نهایت ــا آث ــار  68ش ــرکت در  14مح ــور حای ــز رتبهه ــای برت ــر
شــدند .در آییــن پایانــی ایــن جشــنواره کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد،
برترینهای صنعت آب و برق در موضوعات مختلف تقدیر شدند.
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17مـــرداد بـــه بهانـــه پاسداشـــت شـــهادت شـــهید صارمـــی خبرنـــگار خبرگـــزاری ایرنـــا در
افغانستان به عنوان روز خبرنگار نام گذاری شده است .
در ای ــن روز ب ــه پ ــاس خدم ــات اصح ــاب رس ــانه در تنوی ــر اف ــکار عموم ــی و انتق ــال مطالب ــات ب ــه
حاکمی ــت و از طرف ــی اط ــاع رس ــانی از اقدام ــات انج ــام ش ــده در ح ــوزه ه ــای گوناگ ــون اهمی ــت حرف ــه
خبرن ــگاری را دو چن ــدان ک ــرده اس ــت.
تـــاش هـــای ایـــن قشـــر در ادوار گذشـــته تـــا کنـــون بـــه ویـــژه در رخدادهـــای تلـــخ و شـــیرین
توانســـته ارتبـــاط معنـــا داری میـــان مـــردم و مســـئوالن فراهـــم ســـازد  ،ارتباطـــی کـــه بعضـــا بـــه
تعمیـــق ریشـــه هـــای تامـــل دوســـویه و رفـــع و یـــا کاهـــش مشـــکالت و چالـــش هـــای جامعـــه شـــود.
آگاه ــی بخش ــی جامع ــه ب ــا وج ــود مش ــکالت ف ــراوان در کس ــب خب ــر و ع ــدم هم ــکاری برخ ــی مدی ــران و
مســئوالن بــا ایــن قشــر نتوانســته مانــع گــردش آزاد اطالعــات شــود و خبرنــگاران بــا توســل بــه شــیوه
هــای جدیــد و حتــی ابداعــی بــه خوبــی توانســته انــد در مســیر دریافــت اخبــار و اطالعــات و پرهیــز از
توس ــل ب ــه جری ــان ه ــای سیاس ــی نق ــش ب ــی بدی ــل خ ــود را ب ــه خوب ــی ایف ــا کنن ــد.
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی ضمـــن تبریـــک ایـــن روز بـــه صاحبـــان قلـــم و اندیشـــه در
خبرگــزاری هــا و رســانه هــای دیــداری و نوشــتاری و همچنیــن پایــگاه هــای خبــری در اســتان  ،از درک
موقعیــت و شــرایط ســخت تامیــن آب شــرب شــهرها و روســتاها از جانــب خبرنــگاران خشــنود اســت و
آن را گامــی ارزشــمند در جهــت ایجــاد و توســعه فرهنــگ مدیریــت مصــرف آب در بیــن اقشــار جامعــه
م ــی دان ــد  ،هدف ــی ک ــه آبف ــا اس ــتان ب ــه ج ــد در تحق ــق آن از تم ــام ابزاره ــای فرهنگ ــی اس ــتفاده م ــی
کن ــد و همچ ــون گذش ــته مش ــتاق همراه ــی خبرن ــگاران و اصح ــاب رس ــانه ب ــا س ــقایان زحمتک ــش در
ای ــن مس ــیر پ ــر ف ــراز و نش ــیب اس ــت.
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آبفا خراسان رضویدر جشنواره
روابط عمومیهایصنعت آب و
برق کشور دوم شد

خبرنگارانهمراهانهمیشگیسقایان

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی در
نشس ــت ب ــا نماین ــده م ــردم ش ــهرهای گناب ــاد و بجس ــتان
در مجلـــس شـــورای اســـامی خواســـتار اســـتفاده از
مناب ــع مال ــی در اختی ــار نماین ــدگان ب ــرای تامی ــن و آبرس ــانی ب ــه
روستاهای دچار تنش شد.
در ای ــن نشس ــت ش ــرایط تن ــش آب ــی ای ــن شهرس ــتان ه ـ ا م ــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفــت و صــورت جلســه بهبــود وضعیــت
آب ح ــوزه ش ــهرهای و روس ــتاهای دو شهرس ــتان امض ــا و مق ــرر
ش ــد اعتبارات ــی ب ــرای ای ــن ح ــوزه اختص ــاص یاب ــد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی در ایـــن نشســـت بـــا تشـــریح وضعیـــت
دشــوار تامیــن آب شــرب مشــترکان  ،بــه ویــژه مناطــق روســتایی
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اظه ــار داش ــت :مش ــکل آب ش ــرب ش ــش روس ــتای شهرس ــتان
بجســـتان بـــا نصـــب دســـتگاه آب شـــیرین رفـــع خواهـــد شـــد
و الزم اســـت فرمانـــداری گنابـــاد هـــم از اعتبـــارات متمرکـــز
شهرســتان بــرای رفــع چالــش هــای بخــش آب اختصــاص دهــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اج ــرای 600مت ــر خ ــط انتق ــال فاض ــاب ش ــهر
بجســـتان بـــر تکمیـــل ایـــن خـــط تاکیـــد کـــرد و اظهـــار داشـــت:
پــروژه فاضــاب واحدهــای مســکن مهــر بجســتان هــم بــا نصــب
پکیـــج از طریـــق ســـرمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی تکمیـــل
خواه ــد ش ــد.
مه ــدی جه ــان طل ــب مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب آبف ــا
نی ــز ب ــا اش ــاره ب ــه اج ــرای پ ــروژه ه ــای س ــاخت مخ ــزن 10ه ــزار

مترمکعب ــی و اص ــاح 2.5کیلومت ــر خ ــط انتق ــال آب گناب ــاد از
افزایـــش هزینـــه هـــای حفـــر و تجهیـــز چـــاه خبـــر داد و جـــواد
ســاالری سرپرســت آبفــا گنابــاد خواســتار تحویــل یــک دســتگاه
لــودر حفــاری بــرای تســریع در اجــرای پــروژه اصــاح خــط انتقــال
آب ش ــهر گناب ــاد ش ــد.
در ادامـــه پـــس از توضیحـــات علـــی حاجـــی زاده مدیـــر دفتـــر
فن ــی آبف ــا در ب ــاره ط ــرح ه ــای تامی ــن آب ش ــهرها و روس ــتای دو
شهرس ــتان  ،محمدصفای ــی نماین ــده م ــردم گناب ــاد و بجس ــتان
در مجل ــس ش ــورای اس ــامی گف ــت  :بن ــده بهعن ــوان نماین ــده
م ــردم پیگی ــر رون ــد اج ــرای پروژهه ــا و ج ــذب اعتب ــارات م ــورد
نی ــاز از مناب ــع مختل ــف خواه ــم ب ــود.
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رایزنی با نماینده گناباد و بجستان برای تامین اعتبارات آب شهری و روستایی

نتایـــج ارزیابـــی ســـال  99شـــرکت هـــای تبصـــره دو و
امورهای تابعه آبفا خراسان رضوی اعالم شد.
ب ــر اس ــاس ای ــن ارزیاب ــی ش ــرکت آبف ــا نیش ــابور در بی ــن
ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو  ،ام ــور کاش ــمر در بی ــن اموره ــای ب ــا
بی ــش از  45ه ــزار اش ــتراک  ،تایب ــاد در بی ــن اموره ــای بی ــن
20تـــا 45هـــزار اشـــتراک و امـــور داورزن در بیـــن امورهـــای
کمتــر از 20هــزار اشــتراک برتــر اعــام شــدند و لــوح تقدیــر و
تندی ــس دریاف ــت کردن ــد.
مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی در ایـــن مراســـم کـــه بـــا
حضورمعــاون منابــع انســانی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی
اســتان برگــزار شــد از تــاش و جدیــت کلیــه همــکاران درســتاد
و شهرس ــتان ه ــای اس ــتان در ش ــرایط س ــخت تامی ــن آب ش ــرب
شـــهرها و روســـتاها قدردانـــی کـــرد .ســـید ابراهیـــم علـــوی
ب ــا اش ــاره ب ــه گرم ــای زود هن ــگام ه ــوا و در نتیج ــه افزای ــش
مصــرف آب و فشــار مضاعــف بــر تاسیســات آبرســانی  ،از عــدم

7

اختص ــاص اعتب ــارات عمران ــی در س ــال ج ــاری ب ــه عن ــوان ی ــک
چالــش در تامیــن هزینــه هــای ســنگین خریــد تجهیــزات تامیــن
آب ن ــام ب ــرد و سیاس ــت آبف ــا را م ــدارا ب ــا مش ــترکانی دانس ــت
ک ــه در پ ــی ش ــیوع وی ــروس کرون ــا و از دس ــت دادن کس ــب و
کارخـــود  ،بیـــکار شـــده و قـــادر بـــه پرداخـــت قبـــوض آب بهـــا
نیس ــتند.
وی بــا بیــان اینکــه تامیــن آب مشــترکان امــری دائمــی و پایــدار
اســت و نمــی تــوان بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی از ایــن وظیفــه
ذات ــی س ــرباز زد اظه ــار داش ــت :قط ــع ب ــرق ه ــم در س ــال ج ــاری
از معضالت ــی ب ــود ک ــه ب ــر رون ــد آبرس ــانی تاثی ــر گذاش ــت و م ــا
تاکن ــون در ای ــن س ــطح قط ــع ب ــرق را تجرب ــه نک ــرده بودی ــم.
علـــوی بـــا اســـتناد بـــه اظهـــارات برخـــی مدیـــران شـــرکت
مهندســـی آبفـــا کشـــور خاطـــر نشـــان کـــرد  :آبفـــا خراســـان
رضـــوی بـــا وجـــود مشـــکالت عدیـــده بـــه ویـــژه قطـــع بـــرق ،
عملکـــرد بســـیار خوبـــی در تامیـــن آب مشـــترکان در بیـــن

اســـتان هـــای کشـــور داشـــته اســـت کـــه حکایـــت از انجـــام
صحیـــح وظایـــف توســـط همـــکاران در ســـطح اســـتان دارد.
وی ســـپس از ارزیابـــی بـــه عنـــوان قـــدم نخســـت در رشـــد و
وتوس ــعه س ــازمانی ن ــام ب ــرد و ب ــر عب ــور از ارزیاب ــی س ــنتی ب ــه
س ــمت ارزیاب ــی م ــدرن و پیش ــرفته تاکی ــد ک ــرد.
وی ب ــا بی ــان تف ــاوت ه ــای ارزیاب ــی س ــنتی و م ــدرن خاط ــر نش ــان
کــرد :در صورتــی در مســیر عبــور از ارزیابــی ســنتی بــه مــدرن
موف ــق خواهی ــم ش ــد ک ــه ارزیاب ــی ش ــوندگان مجه ــز ب ــه عل ــم
روز ،دارای انگی ــزه ب ــرای موفقی ــت باش ــند.
در پایــان مراســم علــی رضــا اخویــان مدیرعامــل شــرکت تبصــره
دو نیشـــابور ،ســـیدمهدی عراقـــی زاده مدیرامـــور کاشـــمر،
محمــد امیــن بابــا غیبــی مدیــر امــور تایبــاد و محمــد رضــا حقانــی
نســـب مدیرامـــور داورزن کـــه حائـــز رتبـــه برتـــر در ارزیابـــی
درون ســازمانی آبفــا شــده انــد بــه نمایندگــی از همــکاران خــود
ل ــوح تقدی ــر و تندی ــس دریاف ــت کردن ــد.
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امورها و شرکت برتر تبصره دو آبفا خراسان رضوی معرفی شدند

 3سناریو برای تامین آب شرب منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی س ــه س ــناریو
بـــرای تامیـــن آب مـــورد نیـــاز منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی
سرخس تهیه کرد.
ایـــن ســـه راهـــکار در نشســـت مدیرعامـــل منطقـــه ویـــژه
اقتصــادی ســرخس بــا مدیرعامــل  ،معاونــان و مدیــر دفتــر فنــی
ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ارائ ــه و بررس ــی ش ــد.
ب ــر اس ــاس ای ــن ط ــرح آب م ــورد نی ــاز منطق ــه وی ــژه اقتص ــادی
ســـرخس مـــی توانـــد صرفـــا از ســـد دو ســـتی بـــا هزینـــه
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هزارو620میلیـــارد ریـــال تامیـــن شـــود.
راه دوم انتقـــال آب از ســـد دوســـتی و حفرچـــاه بـــا ســـرمایه
گ ــذاری ه ــزار و530میلی ــارد ری ــال و روش س ــوم اس ــتحصال
آب از طری ــق حفرچ ــاه و ب ــا اعتب ــار ه ــزار و10میلی ــارد ری ــال در
نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت.
پـــس از توضیحـــات مدیـــر دفتـــر فنـــی آبفـــا بـــا اســـتناد بـــه
گ ــزارش ش ــرکت مش ــاور  ،مدیرعام ــل آب و فاض ــاب خراس ــان
رض ــوی از آبف ــا ب ــه عن ــوان ش ــرکتی خدمات ــی و غیردولت ــی ن ــام

بــرد و آمادگــی آبفــا را بــرای اجــرای هــر یــک از طــرح هــای ارائــه
ش ــده من ــوط ب ــه تامی ــن مناب ــع مال ــی م ــورد نی ــاز از س ــوی منطق ــه
وی ــژه اقتص ــادی س ــرخس اع ــام ک ــرد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی حتـــی پیشـــنهاد داد بخشـــی
ازایـــن مبلـــغ مـــی توانـــد بـــا آســـتان قـــدس رضـــوی تهاتـــر
شود.
منطقــه ویــژه اقتصــادی ســرخس ســال  1376بــا ســرمایهگذاری
آســتان قــدس رضــوی راهانــدازی شــد.
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از سوی آبفا خراسان رضوی ارائه شد:

بروز پدیده تلخ آبی در برخی مناطق شهرستان نیشابور
معـــاون اســـتاندار خراســـان رضـــوی و فرمانـــدار ویـــژه
نیشــابور از بــروز پدیــده تلــخ آبــی در برخــی مناطــق ایــن
شهرستان خبر داد.
علـــی رضـــا قامتـــی بـــا بیـــان اینکـــه چالـــش آب و تنـــش آبـــی
مرب ــوط ب ــه یک ــی دو س ــال اخی ــر نیس ــت بلک ــه از س ــال  80در
ای ــن شهرس ــتان و دیگ ــر مناط ــق مط ــرح اس ــت  ،قوانی ــن فعل ــی
در توزی ــع عادالن ــه آب را پاس ــخگوی ش ــرایط بحران ــی موج ــود
ندانس ــت و تاکی ــد ک ــرد :در ص ــورت ع ــدم اص ــاح ای ــن قان ــون ،
دیگ ــر آب ــی ب ــرای اس ــتحصال وج ــود نخواه ــد داش ــت.
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وی بـــا بیـــان اینکـــه میـــزان ورودی وبرداشـــت آب از دشـــت
ه ــا بایس ــتی متع ــادل باش ــد  ،از دش ــت نیش ــابور ب ــه عن ــوان
منطق ــه ای ح ــاد و بحران ــی ن ــام ب ــرد و اظهارداش ــت :درنتیج ــه
برداش ــت بی ــش از ح ــد آب از دش ــت نیش ــابور ،عم ــق چ ــاه ه ــا
ب ــرای دسترس ــی ب ــه ش ــرب از 170مت ــر ب ــه 240مت ــر افزای ــش
یافت ــه اس ــت.
بـــه گفتـــه قامتـــی بـــا ایـــن اضافـــه برداشـــت  ،کیفیـــت آب در
ابتـــدا شورشـــده و بعـــد تلـــخ مـــی شـــود کمااینکـــه در برخـــی
مناط ــق شهرس ــتان ای ــن پدی ــده خطرن ــاک ظه ــور ک ــرده اس ــت.

وی خواســـتار بررســـی ایـــن چالـــش درســـطح ملـــی شـــد و بـــا
اش ــاره ب ــه مص ــرف  85درص ــد آب برداش ــتی از س ــفره ه ــای
زی ــر زمین ــی توس ــط بخ ــش کش ــاورزی  ،ب ــر اص ــاح قوانی ــن در
ای ــن ح ــوزه ب ــا ه ــدف افزای ــش راندم ــان تولی ــد در واح ــد س ــطح
تاکی ــد ک ــرد.
وی همچنیـــن بـــا مهـــم خوانـــدن نقـــش رســـانه هـــا در ترویـــج
فرهن ــگ مص ــرف صحی ــح آب  ،برداش ــت غی ــر مج ــاز از خط ــوط
انتقـــال و شـــبکه هـــای توزیـــع آب را شـــرعا حـــرام خوانـــد.
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فرماندار اعالم کرد:

شایستهساالری رمز موفقیت های آبفاکاشمر

10

شمــــاره  ،170مردادماه 1400

مدیــر امــور آب و فاضــاب کاشــمر کــه در بیــن امورهــای
بــا بیــش از  45هــزار مشــترک در ارزیابــی ســال 99آبفــا
خراس ــان رض ــوی حائ ــز رتب ــه برت ــر ش ــده اس ــت ،کس ــب
ای ــن موفقی ــت را مره ــون ت ــاش و جدی ــت تم ــام هم ــکاران از
جملـــه نیروهـــای زحمتکـــش واحـــد اتفاقـــات دانســـت کـــه در
خدمـــت رســـانی بـــه شـــهروندان و روســـتائیان و تامیـــن آب
پایدار روز و شب نمی شناسند.
س ــیدمهدی عراق ــی زاده پ ــس از ش ــرکت در مراس ــم دریاف ــت
لــوح و تقدیرنامــه از مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان
رضــوی در گفتگویــی خــود را ســرباز امــر مقــدس ســقایی مــردم
شهرســـتان کاشـــمر معرفـــی کـــرد وافـــزود :موفقیـــت بدســـت
آمــده نتیجــه کارفــردی نیســت و مــن دســت تــک تــک همــکاران
خ ــود را م ــی بوس ــم.
وی ب ــه اقدام ــات ش ــاخص انج ــام ش ــده در پیش ــبرد اه ــداف
ام ــور کاش ــمر اش ــاره ک ــرد و ب ــا تاکی ــد ب ــر تغیی ــر کاره ــا از حال ــت
س ــنتی ب ــه سیس ــتمی اظه ــار داش ــت :راه ان ــدازی س ــامانه تل ــه

مت ــری ش ــهری و اولی ــن تل ــه مت ــری روس ــتایی و س ــامانه "پانی ــا"
یـــا همـــان مدیریـــت پیامکـــی و نـــرم افـــزاری منابـــع شـــهری و
روس ــتایی در ام ــور کاش ــمر و مهندس ــی چ ــاه ه ــا و مناب ــع باع ــث
ش ــد آبف ــا کاش ــمر کمتری ــن جریم ــه در قب ــوض ب ــرق را ب ــه خ ــود
اختص ــاص ده ــد.
وی افـــزود :بـــا پیگیـــری همـــکاران چنـــد حلقـــه چـــاه متروکـــه
روســتایی احیــا و بــه عنــوان مثــال 15لیتــر برثانیــه بــه ظرفیــت
تولی ــد آب مجتم ــع روس ــتایی بهاری ــه اف ــزوده ش ــد.
وی هم ــکاری م ــردم ب ــا آبف ــا را ی ــاد آورش ــد و از اص ــاح ش ــبکه
توزی ــع آب شهرس ــتان در قال ــب مش ــارکت ه ــای مردم ــی خب ــر
داد کــه کاهــش هــدر رفــت و آب بــدون درآمــد را نصیــب امــور
ک ــرد.
وی تعدیــل ظرفیــت هــای غیرخانگــی  ،پیمایــش فــردی و گروهــی
ش ــبکه توزی ــع آب ش ــهری و روس ــتایی ک ــه منج ــر ب ــه شناس ــایی
تعـــداد قابـــل توجـــه انشـــعاب غیرمجـــاز و تغییرکاربـــری داده
شــده و همچنیــن کنتورهــای خــراب شــد ،بایگانــی الکترونیکــی

پرونـــده هـــای روســـتایی و بررســـی عملکـــرد مشـــترکین بـــا
مصــرف صفــر تــا  5و باالتــراز 30مترمکعــب در مــاه را از جملــه
کارهـــای حـــوزه مشـــترکین برشـــمرد وادامـــه داد :در حـــوزه
برنامــه ریــزی و مالــی نیزســامانه کنتــرل بودجــه بــه عنــوان یــک
اهــرم مدیریتــی راه انــدازی و مدیریــت صحیــح موجــود انباربــه
کار گرفت ــه ش ــد ودر کن ــار مدیری ــت صحی ــح در کاه ــش بده ــی
ه ــای س ــنواتی م ــورد توج ــه ق ــرار گرف ــت.
مدی ــر آبف ــا کاش ــمر ضم ــن تاکی ــد ب ــر اس ــتفاده بهین ــه از مناب ــع
انس ــانی و توج ــه ب ــه شایس ــته س ــاالری در واگ ــذاری مس ــئولیت
هـــا بـــه کارکنـــان  ،از حمایـــت هـــا و راهنمایـــی هـــای مهنـــدس
عل ــوی مدیرعام ــل و پش ــتیبانی معاون ــت ه ــا و تعام ــل فرمان ــدار
و مجموع ــه مدیریت ــی شهرس ــتان ب ــا ای ــن امورقدردان ــی ک ــرد.
عراق ــی زاده در پای ــان ب ــه مدی ــران اموره ــا توصی ــه ک ــرد  :در
فعالیــت هــای خــود از کاربــا "ماتریــس"  SWOTکــه نقــاط ضعــف
و ق ــوت درون س ــازمانی و تهدی ــد ه ــا و فرص ــت ه ــا را نمای ــان
م ــی س ــازد غاف ــل نش ــوند.

چرایی موفقیت های آبفا "داورزن" ازدیدگاه مدیر امور
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امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان داورزن در ارزیابـــی
س ــال گذش ــته ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی
موف ــق ب ــه کس ــب مق ــام برت ــر در بی ــن اموره ــای دارای
کمتر از 20هزار مشترک شد.
محمدرض ــا حقان ــی نس ــب مدی ــر ای ــن ام ــور ک ــه افتخ ــار س ــقایی
15هـــزار مشـــترک در دو شـــهر و  32روســـتای شهرســـتان
داورزن را تنهــا بــا 10نفــر نیروی انســانی دارد گفت:شهرســتان
داورزن بـــا وجـــود کوچـــک بـــودن  ،از حساســـیت هـــای باالیـــی
برخ ــوردار اس ــت چ ــرا ک ــه ورودی خراس ــان رض ــوی محس ــوب
مــی شــود و بایــد بهتریــن خدمــات بــه مســافران و زائــران حــرم
رض ــوی را در بخ ــش آب ارائ ــه ده ــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه شهرس ــتان داورزن پی ــش از ای ــن 70ه ــزار
نف ــر جمعی ــت داش ــت ک ــه ب ــه دالیل ــی از منطق ــه مهاج ــرت کردن ــد
خاطــر نشــان کــرد :ایــن جمعیــت در ایــام خــاص و مناســبت هــای
مل ــی و مذهب ــی وارد شهرس ــتان م ــی ش ــوند ک ــه ام ــور داورزن
موظــف بــه تامیــن نیازهــای آبــی آنــان در پیــک مصــرف اســت بــه
ویــژه اگــر ایــن مناســبت هــا در فصــل تابســتان وروزهــای گــرم
س ــال باش ــد تولی ــد آب مضاع ــف خواه ــد ش ــد.

وی گـــرم بـــودن منطقـــه را عامـــل بـــاال بـــودن مصـــرف ســـرانه
آب در شهرســـتان دانســـت و اظهـــار داشـــت :احـــراز رتبـــه
برت ــر ام ــور شهرس ــتان داورزن را مدی ــون زحم ــات هم ــکاران
خ ــودم میدان ــم و م ــن در حاش ــیه ق ــرار دارم .وی ام ــور آبف ــا را
مجموعــه ای سیســتمی معرفــی کــرد کــه فــرد در آن معنــا نــدارد
و تمــام فعالیــت هــا بــه صــورت گروهــی انجــام مــی شــود بــه ایــن
ص ــورت ک ــه ت ــاش ه ــای هم ــکاران در س ــال گذش ــته و س ــنوات
قبــل بــه بــار نشســت و باعــث کســب موفقیــت بــرای امــور شــد.
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :ام ــور داورزن ب ــه تدری ــج از چال ــش ه ــا
عب ــور ک ــرد و ب ــا تهی ــه ی ــک برنام ــه م ــدون در تم ــام زمین ــه ه ــا
توانس ــت در س ــال  99در ارزیاب ــی ش ــاخص ه ــای آبف ــا اس ــتان
رتب ــه برت ــر را از آن خ ــود س ــازد .ب ــه گفت ــه حقان ــی نس ــب نتیج ــه
ایــن برنامــه ریــزی باعــث افزایــش درآمــد امــور  ،کاهــش هزینــه
ه ــا و ه ــدر رف ــت آب ش ــد  .وی تاکی ــد ک ــرد :حف ــر و تجهی ــز ی ــک
حلق ــه چ ــاه  25میلی ــارد ری ــال هزین ــه در ب ــردارد و بهتری ــن راه
ب ــرای صرف ــه جوی ــی در ای ــن زمین ــه کاه ــش ه ــدر رف ــت آب ب ــه
ج ــای حف ــر چ ــاه و توج ــه ب ــه مدیری ــت مص ــرف اس ــت .وی ادام ــه
داد :پ ــی گی ــری اه ــداف ت ــا حص ــول نتیج ــه  ،شناس ــایی نق ــاط

ضعــف و قــوت و تعامــل بــا همــکاران راز موفقیــت آبفــا داورزن
بــه حســاب مــی آیــد بــه عبــارت دیگــر نیــروی انســانی بــه عنــوان
بهتری ــن س ــرمایه س ــازمانی در ص ــورت برخ ــورداری از انگی ــزه
مــی توانــد عملکــرد قابــل توجهــی داشــته باشــد و چنانچــه مدیــر
ه ــم در خ ــط مق ــدم کاره ــا باش ــد ع ــاوه ب ــر ایج ــاد حساس ــیت در
همــکاران  ،روحیــه و انگیــزه در نیروهــا هــم تقویــت مــی شــود.
هم ــکاری و تعام ــل ب ــا مدی ــران و مس ــئوالن ش ــهر و روس ــتاهای
شهرســتان نیــز عامــل دیگــری بــود کــه حقانــی نســب بــه عنــوان
یــک عامــل در موفقیــت امــور بــه آن اشــاره و بــر کســب رضایــت
مش ــترک و ارب ــاب رج ــوع ول ــو اینک ــه خواس ــته او اجاب ــت نش ــود
تاکی ــد ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ای ــن مه ــم و توج ــه ب ــه اقدام ــات
پیش ــگیرانه ج ــزو سیاس ــت ه ــای ام ــور م ــی باش ــد ک ــه ب ــه ج ــد
دنب ــال م ــی ش ــود .وی ب ــا قدردان ــی از حمای ــت ه ــای مدیرعام ــل
و معاون ــت ه ــای ش ــرکت آبف ــا  ،آن را در پیش ــبرد اه ــداف ام ــور
داورزن تاثی ــر گ ــذار دانس ــت و تاکی ــد ک ــرد  :ام ــور داورزن ب ــا
عبــور از بحــران هــا در مرحلــه تثبیــت قــرار دارد و آن چــه بــرای
مــن و همکارانــم اهمیــت دارد تفکــر در بــاره شناســایی راه هــای
رف ــع نق ــاط ضع ــف و تقوی ــت نق ــاط ق ــوت اس ــت.

نقش نیروی انسانی در موفقیت های آبفا نیشابور

تیم متشکل ازنیروهای متخصص و متعهد
در شرکت تبصره دو نیشابور راه اندازی شد
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مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب تبصــره دو نیشــابور
بـــا اشـــاره بـــه نقـــش نیـــروی انســـانی در کســـب
موفقیتهــای ایــن شــرکت و احــراز رتبــه برتــر ارزیابــی
آبف ــا خراس ــان رض ــوی در بی ــن ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو اظه ــار
داش ــت :ایج ــاد انگی ــزه و می ــدان دادن  ،شناس ــایی نیروه ــای
متخصــص و آمــاده کار در قالــب یــک تیــم و واگــذاری امــور بــه
ای ــن مجموع ــه و اس ــتفاده از ت ــوان علم ــی آنه ــا ب ــرای شناس ــایی
نق ــاط ضع ــف و تامی ــن درآم ــد از جمل ــه اقدام ــات آبف ــا نیش ــابور
ب ــود ک ــه ضرب ــات ناش ــی از خشکس ــالی را ب ــه حداق ــل رس ــاند و
این بحران پشت سر گذاشته شد.
عل ــی رض ــا اخوی ــان ب ــا بی ــان اینک ــه 90درص ــد خدم ــات ح ــوزه
مشـــترکین بـــه دفاتـــر پیشـــخوان واگـــذار شـــده اســـت  ،از
افزایــش نظــارت هــا بــر رونــد قرائــت کنتــور خبــر داد و افــزود:
توســل بــه ائمــه اطهــار و بــه ویــژه فاطمــه زهــرا (س) در وهلــه
نخســـت و پشـــتیبانی هـــای معنـــوی و فکـــری مدیـــر عامـــل و
معاون ــان ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی تم ــام گ ــره
مش ــکالت را ب ــاز م ــی کن ــد.
وی س ــپس ب ــه وضعی ــت تامی ــن آب شهرنیش ــابور و روس ــتاهای
شهرس ــتان اش ــاره ک ــرد و ادام ــه داد :کس ــری آب شهرس ــتان

پـــس از اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و
فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی 650لیت ــر برثانی ــه ب ــود ک ــه 320
لیتـــر آن بـــا وجـــود عـــدم تخصیـــص حتـــی یـــک ریـــال اعتبـــار
عمران ــی جب ــران ش ــد.
وی اظهـــار داشـــت40 :درصـــد مشـــترکان روســـتایی بـــر اثـــر
کاهـــش بـــارش هـــا و خشکســـالی شـــدید  ،منابـــع آب خـــود را
(چش ــمه و قن ــات) از دس ــت دادن ــد ک ــه ب ــا اس ــتفاده از مناب ــع
ج ــاری و دریاف ــت 100میلی ــارد ری ــال وام بانک ــی و حفرواحی ــای
 27حلقــه چــاه و رینــگ کــردن شــبکه دارای آب مــازاد بــا شــبکه
ه ــای منف ــی تامی ــن آب روس ــتائیان بهب ــود یاف ــت.
بـــه گفتـــه وی 190میلیـــارد ریـــال ســـال گذشـــته و در ســـال
جــاری تــا کنــون هــم 160میلیــارد ریــال صــرف تامیــن آب شــرب
و توس ــعه زیرس ــاخت ه ــای ح ــوزه آب شهرس ــتان ش ــده اس ــت .
وی تاکی ــد ک ــرد :ت ــا پای ــان س ــال 1400و در دو مرحل ــه دیگ ــر و
در ه ــر نوب ــت نی ــز 100تا120میلی ــارد ری ــال پ ــروژه جدی ــد در
س ــطح شهرس ــتان ب ــه به ــره ب ــرداری خواه ــد رس ــید.
اخویـــان حمایـــت خـــوب فرمانـــدار  ،امـــام جمعـــه ونماینـــدگان
و مدی ــران شهرس ــتان ازبرنام ــه ه ــا و اه ــداف آبف ــا نیش ــابور
را خاط ــر نش ــان ک ــرد و گف ــت :آبف ــا نیش ــابور ب ــه عن ــوان اولی ــن

شــرکت در اســتان خراســان رضــوی موفــق بــه دریافــت مصوبــه
افزایــش تبصــره ســه از30میلیــارد ریــال در ســال گذشــته بــه
130میلی ــارد ری ــال در س ــال ج ــاری ش ــد.

تقدیردستگاهقضایی از مدیر
دفتر حقوقی آبفا خراسان رضوی
رئی ــس کل دادگس ــتری خراس ــان رض ــوی از مدی ــر دفت ــر حقوق ــی  ،تحصی ــل
و تملک اراضی آبفا استان تقدیر کرد.
در لـــوح غالمعلـــی صادقـــی خطـــاب بـــه ســـید جـــواد عافیـــت آمـــده اســـت:
بدینوســـیله از زحمـــات  ،خدمـــات و همراهـــی جنابعالـــی در راســـتای پیشـــبرد
اه ــداف متعال ــی دس ــتگاه قضای ــی ب ــه وی ــژه در ش ــورای مدی ــران حقوق ــی س ــازمان
ه ــا و دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی اس ــتان تقدی ــر م ــی ش ــود.
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آبفا خراسان رضوی در اجرای
برنامههای مالقات عمومی اول شد
مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا اه ــداء ل ــوح از س ــه ت ــن هم ــکاران
س ــتادی ک ــه زمین ــه کس ــب رتب ــه اول آبف ــا اس ــتان در اج ــرای برنام ــه ه ــای مالق ــات عموم ــی
را فراهم آوردند تقدیر کرد.
در مت ــن ل ــوح ه ــای جداگان ــه س ــید ابراهی ــم عل ــوی ب ــه رامی ــن لطفی ــان ،حس ــین بی ــدار و حس ــین
عابدیــن آمــده اســت :بــا عنایــت بــه اقدامــات شایســته و تــاش هــای ارزنــده جنابعالــی کــه منجــر
بــه کســب رتبــه اول بــرای شــرکت در خصــوص اجــرای برنامــه هــای مالقــات هــای چهــره بــه چهــره
مردم ــی ب ــا عملک ــرد 100درص ــد نس ــبت ب ــه بخش ــنامه ابالغ ــی اس ــتانداری ش ــد تقدی ــر و تش ــکر
م ــی ش ــود.
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تقدیر مدیر عامل آبفا خراسان رضوی از سه همکار ستادی

شهرستان ها

تربت حیدریه
ارائـــه راهکارهـــای رفـــع مشـــکل آب ســـه روســـتای
شهرســـتان تربـــت حیدریـــه

بــه گــزارش روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آبفــای تربــت
حیدریـــه روســـتای صنوبـــر بدنبـــال کاهـــش دبـــی چـــاه موجـــود و در
خواســت باغــداران بــرای اســتفاده از آب چشــمه بــرای آبیــاری باغــات
ب ــا مش ــکل تامی ــن آب مواج ــه ش ــد.
بــه همیــن منظــور در نشســت بــا اعضــای شــورای اســامی و دهیــاری
 ،راه ــکار عب ــور از بح ــران تابس ــتان بررس ــی و مق ــرر ش ــد در اولی ــن
فرصــت شــرکت آبفــا تربــت حیدریــه نســبت بــه تقویــت الکتــرو پمــپ
پمپــاژ شــماره  1اقــدام کنــد و اعضــای شــورا و دهیــار و امــام جماعــت
روســتا هــم اهالــی را بــه رعایــت مدیریــت مصــرف توصیــه و تشــویق
کنن ــد.

ش ــهر بای ــگ ک ــه درجری ــان س ــیل دچ ــار خس ــارت ش ــده اس ــت ،ب ــه
اس ــتحضار مدی ــر عام ــل و مع ــاون به ــره ب ــرداری اس ــتان ب ــرای تامی ــن
اعتب ــار رس ــانده ش ــود.

گرامیداشـــت هفت ــه عف ــاف و حجـــاب در آبفـــای تربـــت
حیدری ــه

تقدیر از مدیر عامل شرکت آبفای تربت حیدریه

درخواست اصالح خط انتقال آب شهر بایگ

مشــکل آب روســتای صنوبــر شهرســتان تربــت حیدریــه
حــل شــد

تاکی ــد ب ــر پیگی ــری ط ــرح تامی ــن بلن ــد م ــدت آب ش ــهر
ترب ــت حیدری ــه
مدیــر دفتــر بحــران شــرکت آبفــای خراســان رضــوی از ســوله بحــران
و مس ــیر خ ــط انتق ــال آب ش ــهربایگ بازدی ــد ک ــرد  .رض ــا یاقوت ــی نی ــا
بدنبــال مشــکل تامیــن و همچنیــن خســارات وارده بــه تاسیســات آب
 ،ب ــه ای ــن منطق ــه اع ــزام و از تاسیس ــات آب و انب ــار در ح ــال س ــاخت
شــهر بایــگ بازدیــد کــرد و مقــرر شــد درخواســت اصــاح خــط انتقــال
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هفتــه عفــاف و حجــاب بــا حضــور مدیــر عامــل و امــام جماعــت شــرکت
آبفــای تربــت حیدریــه گرامــی داشــته شــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه در ای ــن
جلس ــه ک ــه بان ــوان ش ــاغل در آبف ــا حض ــور داش ــتند عل ــی رض ــا عباس ــی
مدیــر عامــل شــرکت خاطــر نشــان کــرد  :حجـــاب یـــک امــر دینـــی اســـت و
از شـــاخصه هــای مهـــم جامعـــه محســوب مــی شــود.امام جماعت شــرکت
آبفــا هــم افــزود  :عفــاف و حجــاب ازدســتاوردهای مهــم انقــاب اســت
و ب ــا رعای ــت آن انس ــان میتوان ــد ب ــه جای ــگاه رفی ــع برس ــد.

بن ــا ب ــه درخواس ــت ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه جلس ــه ش ــورای
حفاظـــت از منابـــع آب شهرســـتان بـــا حضـــور فرمانـــدار در امـــورآب
منطق ــه ای برگ ــزار ش ــد .در ای ــن جلس ــه مدی ــر عام ــل آبف ــای ترب ــت
حیدریـــه گزارشـــی از وضعیـــت تامیـــن آب شـــرب شهرســـتان و
رون ــد شناس ــایی انش ــعابات غی ــر مج ــاز ارائ ــه د اد.عل ــی رض ــا عباس ــی
تاکی ــد ک ــرد :ب ــا وج ــود برگ ــزاری جلس ــات متع ــدد در س ــنوات قب ــل
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بدنب ــال مش ــکالت پی ــش آم ــده در تامی ــن آب روس ــتاهای چن ــک کالغ
 ،کتـــه تلـــخ ،و چوالنـــک شهرســـتان تربـــت حیدریـــه پـــس از بازدیـــد
میدان ــی مدیرعام ــل و مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه ش ــرکت آبف ــای
ترب ــت حیدری ــه از مح ــل مق ــرر ش ــد مش ــاور نس ــبت ب ــه تهی ــه اس ــناد
اص ــاح ش ــبکه مس ــیر درخ ــت س ــنجد ت ــا روس ــتای چن ــگ کالغ  ،اص ــاح
خ ــط انتق ــال مس ــیر ی ــک لنگ ــی ت ــا درخ ــت س ــنجد و ایس ــتگاه روس ــتای
درخ ــت س ــنجد و همچنی ــن اص ــاح خ ــط انتق ــال روس ــتای گرم ــاب ب ــا
اعتب ــار  12میلی ــارد ری ــال اق ــدام و دفت ــر فن ــی نی ــز نس ــبت ب ــه تامی ــن
اعتب ــار رف ــع مش ــکل روس ــتای مجتم ــع کلغ ــری اق ــدام کن ــد.

اعض ــای ش ــورای اس ــامی و دهی ــاری روس ــتای آب ــدارو شهرس ــتان
ترب ــت حیدری ــه ب ــه نمایندگ ــی از م ــردم ای ــن روس ــتا ب ــا ارس ــال پیام ــی
از مدیرعام ــل و کارکن ــان ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه در
خص ــوص رف ــع مش ــکل آب ش ــرب ای ــن روس ــتا تقدی ــر کردن ــد .

آم ــد.از اقدام ــات ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه ه ــم ب ــرای س ــاخت
انب ــار مدیری ــت بح ــران تقدی ــر ش ــد.

س ــامانه ارتب ــاط ب ــا مش ــتریان درآبف ــای ترب ــت حیدری ــه
راه ان ــدازی ش ــد

ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب و آب منطق ــه ای اس ــتان در شهرس ــتان
برگزارشـــود.

نــام بــرد کــه در پــی کاهــش بــارش هــا و کمبــود منابــع آب زیــر زمینــی
رون ــد آبرس ــانی ب ــه مش ــترکان مج ــاز را دچ ــار اخ ــال م ــی کن ــد.وی ب ــا
بی ــان اینک ــه ع ــاوه ب ــر بخ ــش خانگ ــی  ،برخ ــی از ادارات و س ــازمان ه ــا
اق ــدام ب ــه برداش ــت غی ــر مج ــاز از ش ــبکه آب م ــی کنن ــد از کش ــف 76
انشــعاب غیــر مجــاز آب در فضــای ســبز شــهرداری ایــن شــهر خبــرداد
کــه در نتیجــه پیمایــش مشــترک بــا نماینــده شــهرداری شناســایی شــد.
وی ســطح فضــای ســبز شــهر تربــت حیدریــه را 600هکتــار اعــام کــرد
و اظه ــار داش ــت :نی ــاز آب ــی ای ــن س ــطح  210لیت ــر برثانی ــه اس ــت ک ــه
 67لیتــر آن از چــاه هــای متعلــق بــه شــهرداری و مابقــی از شــبکه آبفــا
تامی ــن م ــی ش ــود .وی ب ــر اس ــتفاده از پس ــاب فاض ــاب تصفی ــه خان ــه
ترب ــت حیدری ــه ب ــرای آبی ــاری فض ــای س ــبز ش ــهر تاکی ــد ک ــرد و گف ــت:
ت ــا عمل ــی ش ــدن ای ــن ط ــرح  ،اش ــتراک موق ــت ب ــه ش ــهرداری واگ ــذار
م ــی ش ــود و در غی ــر ای ــن ص ــورت اق ــدام ب ــه جم ــع آوری انش ــعابات
غی ــر مج ــاز خواه ــد ش ــد .

بررســـی پـــروژه هـــای بخـــش آب شهرســـتان تربـــت
حیدریـــه

س ــامانه ارتب ــاط ب ــا مش ــتریان در ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه راه
ان ــدازی ش ــد.با توج ــه ب ــه موافق ــت ص ــورت گرفت ــه ب ــا ح ــوزه س ــتادی
و تفاه ــم نام ــه هم ــکاری ف ــی مابی ــن ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه و
نیشــابور  ،همزمــان بــا اعــام رســمی راه انــدازی ایــن ســامانه ،شــرکت
آبفــای تربــت حیدریــه نیــز تحــت پوشــش ســامانه مذکــور قــرار گرفــت
.ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی آبف ــای ترب ــت حیدری ــه عل ــی رضاعباس ــی
مدی ــر عام ــل ای ــن ش ــرکت ،یک ــی از راهکاره ــای مدیری ــت در ش ــرایط
فعلـــی را تفکـــر سیســـتمی و اســـتفاده از ســـامانه هـــای مدیریـــت
دانس ــت.

شناس ــایی  76انش ــعاب غیرمج ــاز در فض ــای س ــبز ش ــهر
ترب ــت حیدری ــه
جلس ــه ای ب ــا حض ــور مدی ــر عام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه ،
مهــدی جهــان طلــب معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب آبفــا اســتان و
تع ــدادی از پیمان ــکاران در خص ــوص تخصی ــص اعتب ــارات عمران ــی و
ملــی برگــزار شــد .در ایــن نشســت پــروژه هــا ی عمرانــی فعــال مــورد
بررس ــی و مق ــرر ش ــد ادام ــه ط ــرح اص ــاح و توس ــعه داخل ــی ش ــهر و
خ ــط انتق ــال کاج درخ ــت اج ــرا ش ــود  .در انته ــا از پ ــروژه ه ــا و چ ــاه ه ــا
ی حف ــاری ش ــده و پ ــروژه ه ــای اجرای ــی از مح ــل ج ــاری بازدی ــد بعم ــل
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انشــعابات غیــر مجــاز آب از جملــه چالــش هــای شــرکت هــا و امورهــای
تابع ــه آب و فاض ــاب در شهرس ــتان ه ــای خراس ــان رض ــوی محس ــوب
م ــی ش ــود ک ــه بخش ــی از آب ب ــدون درآم ــد را تش ــکیل م ــی ده ــد.
هــر چنــد اســتفاده غیــر مجــاز از آب شــرب تعــدی بــه حقــوق مشــترکان
دارای انشــعاب مجــاز تلقــی مــی شــود و بــر برخــورد قانونــی و قضایــی
ب ــا متخلف ــان در ح ــوزه ه ــای مختل ــف مص ــرف از جمل ــه اداری و خانگ ــی
در دس ــتور کار ش ــرکت ه ــای آبف ــا ق ــرار گرفت ــه ول ــی ت ــا رف ــع کام ــل

نیشابور
نشس ــت کمیت ــه فرهنگ ــی و دین ــی آبف ــای شهرس ــتان
نیش ــابور برگ ــزار ش ــد

جلســـه امـــور فرهنگـــی آبفـــا نیشـــابور بـــا حضـــور مســـئول امـــور
فرهنگ ــی و دین ــی ش ــرکت آبف ــای خراس ــان رض ــوی وامام ــان جماع ــت
ش ــرکت ه ــای آبف ــای اس ــتان و شهرس ــتان نیش ــابور برگ ــزار ش ــد.در
ای ــن نشس ــت مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای شهرس ــتان نیش ــابور گف ــت :
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موضـــوع تامیـــن آب بلنـــد مـــدت شـــهر تربـــت حیدریـــه تاکنـــون بـــه
نتیج ــه نرس ــیده و ای ــن مه ــم م ــی بایس ــت در دس ــتور کار شهرس ــتان
ق ــرار گی ــرد.در پای ــان مق ــرر ش ــد جلس ــه ای ب ــا حض ــور مدی ــران عام ــل

ای ــن چال ــش راه ط ــو الن ــی در پی ــش اس ــت .مدیرعام ــل ش ــرکت آب و
فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه ک ــه مدیری ــت تامی ــن آب ای ــن شهرس ــتان را
برعهــده دارد  ،از ســرقت آب بــه عنــوان یــک پدیــده زشــت اجتماعــی

روســتا قریــش آبــاد بــا اعتبــاری بالــغ بــر چهــار میلیــارد ریــاال عملیاتــی
ش ــد .وی کاه ــش چش ــمگیر اتفاق ــات آب و افزای ــش کیفی ــت وفش ــار
مناس ــب آب ش ــبکه را از مزای ــای اج ــرای ای ــن پ ــروژه ب ــر ش ــمرد .

افزایـــش آبدهـــی قنـــات روســـتای کـــوه ســـخت بخـــش
ســـروالیت نیشـــابور

کـــرد واظهـــار داشـــت :برنامـــه هـــای فرهنگـــی و دینـــی  ،برگـــزاری
مناس ــبت ه ــای مذهب ــی و مل ــی در ای ــن ش ــرکت م ــورد توج ــه خ ــاص
اس ــت.وی جداس ــازی ات ــاق هم ــکاران خان ــم ب ــه جه ــت راحت ــی و ب ــاال
رفتــن راندمــان کاری را از جملــه اقدامــات فرهنگــی و دینــی صــورت
گرفت ــه در ای ــن ش ــرکت برش ــمرد .در ادام ــه س ــیفی مس ــئول رواب ــط
عموم ــی و ام ــور فرهنگ ــی و دین ــی ش ــرکت گزارش ــی از عملک ــرد ام ــور
فرهنگ ــی ودین ــی درس ــال  99ارائ ــه داد .س ــپس تق ــوی من ــش ام ــام
جماعــت شــرکت آبفــای شهرســتان نیشــابورضمن تقدیــر از همــکاران
 ،در رابط ــه ب ــا مش ــارکت فع ــال در برگ ــزاری ب ــا ش ــکوه فریض ــه نم ــاز
توضیحاتـــی داد .دشـــت بیـــاض هـــم در بـــاره برنامـــه هـــای امـــور
فرهنگ ــی و دین ــی س ــال ارائ ــه ش ــده  1400توضیحات ــی بی ــان ک ــرد و
در پای ــان درفش ــان ام ــام جماع ــت ش ــرکت آبف ــای خراس ــان رض ــوی در
رابط ــه ب ــا مس ــائل فرهنگ ــی و دین ــی س ــخنرانی ک ــرد.

ق ــرار دهن ــد.در پای ــان مق ــرر ش ــد ش ــهرداری فض ــای س ــبز ش ــهر را از
س ــاعت  23ال ــی  5صب ــح آبی ــاری کن ــد و  25بوس ــتان ش ــهر ه ــم ب ــه
ص ــورت تانک ــری تامی ــن آب ش ــود.

تصمیمــات شــورا و آبفــا بــرای آبیــاری فضــای ســبز شــهر
نیشابور

جلســـه مدیـــران شـــرکت آبفـــا و فضـــای ســـبز شـــهرداری و اعضـــای
ش ــورای ش ــهر در خص ــوص مدیری ــت مص ــرف و راهکاره ــای کاه ــش
مصـــرف آب فضـــای ســـبز شـــهر نیشـــابور برگـــزار شـــد .در ابتـــدای
جلس ــه اخوی ــان مدی ــر عام ــل ش ــرکت آبف ــا از حمای ــت ش ــورای ش ــهر
در تصوی ــب تبص ــره  3تقدی ــر ک ــرد و خواس ــتار ع ــدم اس ــتفاده از آب
ش ــرب ب ــرای آبی ــاری فض ــای س ــبز ش ــهرداری ش ــد  .در ادام ــه اعض ــای

16

اصــاح شــبکه توزیــع و اســتاندارد ســازی انشــعابات آب
روســتای قریــش آبــاد شهرســتان نیشــابور

رئیــس اداره آبفــا بخــش ســروالیت شهرســتان نیشــابورگفت :کاهش
بارندگــی در ســال جــاری و درنتیجــه افــت آبدهــی قنــات روســتای کــوه
س ــخت  ،منج ــر ب ــه نوب ــت بن ــدی آب در ای ــن روس ــتا ش ــد ه ب ــود ک ــه ب ــا
اج ــرای دی ــوار س ــاحلی و توس ــعه قن ــات ب ــا اعتب ــار  300میلی ــون ری ــال
مش ــکل موج ــود رف ــع ش ــد.صالحی تب ــار افزود:ب ــا اج ــرای ای ــن پ ــروژه
آبده ــی قن ــات از ی ــک ب ــه دو لیت ــر ب ــر ثانی ــه افزای ــش یاف ــت.وی از
دهیــاری و اهالــی روســتای کــوه ســخت بــرای همــکاری در اجــرای ایــن
عملی ــات قدردان ــی ک ــرد.

افتت ــاح پ ــروژه ه ــای آبف ــا نیش ــابور در ده ــه امام ــت و
والی ــت
شــبکه توزیــع فرســوده آب روســتای قریــش آبــاد شهرســتان نیشــابور
ب ــه ط ــول 2ه ــزارو 150مت ــر اص ــاح و نوس ــازی ش ــد .رئی ــس گ ــروه
مطالع ــات و توس ــعه تاسیس ــات ش ــرکت آبف ــای شهرس ــتان نیش ــابور
گف ــت  :در اج ــرای ای ــن پ ــروژه  127فق ــره انش ــعابات فرس ــوده آب
نوس ــازی و اس ــتاندارد س ــازی و ش ــیرآالت دو ب ــاب حوضچ ــه ش ــبکه
توزیــع نیــز نوســازی شــد .دســتجردی افــزود :ایــن پــروژه بــا مشــارکت
شــرکت آبفــا شهرســتان نیشــابور و همــت دهیــاری و شــورای اســامی
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برگ ــزاری نم ــاز ظه ــر و عص ــر و تروی ــج فرهن ــگ اقام ــه نم ــاز در س ــطح
بســیارعالی در اداره برگــزار مــی شــود .وی از کلیــه همــکاران در بحــث
فرهن ــگ عف ــاف و حج ــاب و رعای ــت پوش ــش اس ــامی اظه ــار رضای ــت

ش ــورای ش ــهر ب ــر ض ــرورت تامی ــن آب ش ــرب ش ــهروندان و تفکی ــک
آب فضـــای ســـبز از شـــرب تاکیـــد کردنـــد و قـــول دادنـــد در دوره
جدی ــد فعالی ــت ش ــورا  ،ای ــن مطالب ــه ب ــه ح ــق را در دس ــتور کار خ ــود

مســـئوالن روســـتاهای شـــادمهرک و مبارکـــه از مدیرعامـــل آبفـــا
شهرســـتان نیشـــابور تجلیـــل کردنـــد .
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آبفـــا شهرســـتان نیشـــابور بـــه
منظـــور رفـــع مشـــکل افـــت فشـــار و کمبـــود آب شـــرب روســـتاهای
شـــادمهرک و مبارکـــه  ،آبفـــا شهرســـتان بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 10
میلیـــارد ریـــال اقـــدام بـــه اجـــرای پـــروژه تامیـــن پایـــدار آب بـــرای
اهالـــی ایـــن روســـتاها کـــرد.
آئیـــن افتتـــاح پـــروژه هـــای شـــرکت آب و فاضـــاب در دهـــه امامـــت و
والی ــت ب ــا اعتب ــاری بی ــش از  160میلی ــارد ری ــال در مح ــل ش ــرکت آب
و فاضـــاب شهرســـتان نیشـــابور بـــا حضـــور مدیرعامـــل شـــرکت آب و

قدردانی روستائیان ازمدیرعامل آبفا نیشابور

شــد.وی بــا بیــان اینکــه چــاه دهنوخالصــه  2روســتای کالغــان و دهنــو
خالصـــه و قســـمتی از منطقـــه شایســـته شـــهر نیشـــابور بـــا بیـــش از
 1600اشــتراک را تحــت پوشــش دارد اظهــار داشــت :چــاه مذکــور بــا
اعتبــاری بالــغ بــر  3.5میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســید و تــوان
آبده ــی آن از  6لیت ــر برثانی ــه ب ــه  16لیت ــر برثانی ــه افزای ــش یاف ــت .

سبزوار
تقدیر از همکاران سادات در آبفا سبزوار
مدیرعام ــل ش ــرکت آب وفاض ــاب خراس ــان رض ــوی از پ ــروژه لول ــه
گــذاری بیــن مخــزن پنــج هــزار متــر مکعبــی بینالــود و مخــزن پنــج هــزار
متـــر مکعبـــی قـــدس شهرســـتان نیشـــابور بازدیـــد کرد.مدیرعامـــل
شـــرکت آبفـــای شهرســـتان در جریـــان ایـــن بازدیـــد اظهـــار داشـــت:
اج ــرای پ ــروژه خ ــط انتق ــال ب ــا لول ــه ج ــی آر پ ــی ب ــه قط ــر  400میلیمت ــر
ب ــه ط ــول  600مت ــر در ح ــال اج ــرا اس ــت.به گفت ــه عل ــی رض ــا اخوی ــان
ب ــا به ــره ب ــرداری از ای ــن خ ــط  ،مش ــکل کمب ــود آب در زون ش ــماره 2
تح ــت پوش ــش مخ ــزن  5000مت ــر مکعب ــی ق ــدس  ،مح ــدوده ش ــهرک
ق ــدس  ،ش ــهرک فی ــروزه و بخش ــی از ش ــهرک ن ــور رف ــع خواه ــد ش ــد .

آبدهـــی چـــاه دهنـــو خالصـــه بخـــش مرکـــزی نیشـــابور
افزایـــش یافـــت

مع ــاون به ــره ب ــرداری ش ــرکت آبف ــا نیش ــابور از افزای ــش آبده ــی
چ ــاه دهن ــو خالص ــه بخ ــش مرک ــزی ای ــن شهرس ــتان خب ــر داد.س ــعید
همـــت آبـــادی افـــزود  :باتوجـــه بـــه پارگـــی لولـــه جـــدار چـــاه در 3
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نقط ــه و فرس ــودگی لول ــه آب ــده وکاب ــل ب ــرق چ ــاه  ،اق ــدام ب ــه تعمی ــر
الکتروپمـــپ  ،تعویـــض پمـــپ کلـــر زن  ،لولـــه آبـــده بـــه طـــول 135
مت ــر و کاب ــل ب ــه ط ــول 870مت ــر ب ــرای ای ــن چ ــاه ب ــا عم ــق 140مت ــر

بـــه مناســـبت عیـــد ســـعید غدیـــر خـــم  ،ســـادات شـــاغل در شـــرکت
آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار در مراس ــمی م ــورد تقدی ــر ق ــرار
گرفتن ــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســبزوار
 ،در ای ــن مراس ــم ک ــه ب ــا حض ــور مدیرعام ــل  ،معاونی ــن  ،هم ــکاران ،

شمــــاره  ،170مردادماه 1400

فاضــاب و مدیــر کل بهزیســتی خراســان رضــوی ،امــام جمعــه نیشــابور ،
معــاون اســتاندار و فرمانــدار و نماینــده مــردم در مجلــس برگــزار شــد .
مدیــر عامــل آبفــا نیشــابور در ایــن مراســم گزارشــی در مــورد  15پــروژه
قابــل افتتــاح بویــژه راه انــدازی ســامانه ارتبــاط بــا مشــتریان 122 CRM
بــا جــذب بانــوان مددجــو بهزیســتی ارائــه داد.در ادامــه مدیــر عامــل آبفــا
خراســان رضــوی  ،امــام جمعــه  ،فرمانــدار  ،مدیــرکل بهزیســتی و نماینــده
مجل ــس ه ــر ک ــدام مطالب ــی عن ــوان و از زحم ــات آبف ــا نیش ــابور تش ــکر
کردنــد .در ادامــه  2تــن از بانــوان مددجــوی ســامانه ارتبــاط بــا مشــتریان
 CRM122از ن ــگاه مدیرعام ــل آبف ــا نیش ــابور ب ــه بان ــوان مددج ــو در
جــذب نیــرو در ســامانه  122تشــکر و قدردانــی ویــژه کردنــد .در پایــان
مرکزســامانه ارتبــاط بــا مشــتریان  122 CRMو چــاه شــماره  8واقــع در
مح ــل ش ــرکت آبف ــا شهرس ــتان نیش ــابور افتت ــاح و به ــره ب ــرداری ش ــد .

بازدیـــد مدیرعامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی از پـــروژه
ارتبـــاط بیـــن مخـــازن بینالـــود و قـــدس نیشـــابور

ام ــام جماع ــت ش ــرکت در نم ــاز خان ــه س ــاختمان مرک ــزی ب ــر گ ــزار ش ــد
پ ــس از مدیح ــه س ــرایی ب ــه هم ــکاران س ــید و س ــیده هدایای ــی ب ــه
رس ــم ی ــاد ب ــود اه ــدا ش ــد .

برگـــزاری جشـــن تکلیـــف فرزنـــدان دختـــر همـــکاران
شـــرکت آبفـــای ســـبزوار

حقوقـــی شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار بـــا دادســـتان
ای ــن شهرس ــتان دی ــدار کردن ــد .ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ش ــرکت
آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار  ،حس ــین ریاض ــی در ای ــن دی ــدار
گزارشـــی ازوضعیـــت آب شـــرب شـــهری و روســـتایی شهرســـتان
ســبزوار و همچنیــن راهکارهــای صرفــه جویــی ارائــه داد.مدیرعامــل
ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار انش ــعابات غی ــر مج ــاز آب
را یک ــی از چال ــش ه ــای ش ــرکت برش ــمرد و گف ــت  :کس ــانی ک ــه ب ــه
ص ــورت غی ــر مج ــاز از ش ــبکه آب اس ــتفاده م ــی کنن ــد ضم ــن ایج ــاد
مشـــکالت بهداشـــتی در شـــبکه در خدمـــات رســـانی بـــه مـــردم نیـــز
اخ ــال ب ــه وج ــود م ــی آورن ــد.

اصــاح هزارو100متــر شــبکه آبرســانی روســتای باغجــر
توســط آبفــا ســبزوار

انشعابات غیرمجاز آب از چالش های آبفا سبزوار

دهگردشـــی نماینـــده مجلـــس ازروســـتای نجـــم آبـــاد
ســـبزوار

مدیرعامـــل  ،مســـئول روابـــط عمومـــی و کارشـــناس مســـئول امـــور
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مش ــکالت روس ــتای نج ــم آب ــاد بخ ــش مرک ــزی ب شهرس ــتان س ــبزوار
در دهگردش ــی محب ــی نماین ــده م ــردم در مجل ــس ش ــورای اس ــامی
بررســـی شـــد.به منظـــور بررســـی مشـــکالت روســـتای نجـــم آبـــاد ،

باخرز
شناســـایی مشـــترکان پـــر مصـــرف آب روســـتایی در
شهرســـتان باخـــرز

در پ ــی افزای ــش مص ــرف و کس ــری آب  ،مدی ــر آب و فاض ــاب باخ ــرز
در روس ــتاهای مواج ــه ب ــا مش ــکل تامی ــن حض ــور یاف ــت.
در ای ــن بازدیده ــا ک ــه اعض ــای ش ــوراها و دهی ــاران روس ــتاها حض ــور
داش ــتند احس ــان س ــیاح ب ــه پرس ــش ه ــای اهال ــی پاس ــخ داد و مق ــرر
شـــد دهیـــاران روســـتاها در زمینـــه اطـــاع رســـانی بـــه مشـــترکین
پرمص ــرف و مدیری ــت مص ــرف مش ــترکین هم ــکاری کنند.ب ــه همی ــن
جهـــت لیســـت مشـــترکین پرمصـــرف و همچنیـــن مشـــترکین دارای
کنتــور خــراب در راســتای شــفافیت میــزان مصــرف در اختیــار ایشــان
قــرار گرفــت تــا در گــذر از بحــران تابســتان مشــارکت داشــته باشــند.

شمــــاره  ،170مردادماه 1400

مراس ــم جش ــن عب ــادت ( تکلی ــف ) فرزن ــدان دخت ــر هم ــکاران ش ــرکت
آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار در س ــالن جلس ــات ای ــن ش ــرکت
برگـــزار شـــد.در ایـــن مراســـم مدیـــر عامـــل و معاونیـــن شـــرکت و
فرزنـــدان دختـــر همـــکاران کـــه بـــه ســـن تکلیـــف رســـیده انـــد بـــه
هم ــراه والدی ــن ش ــان حض ــور داش ــتند .در ای ــن آیی ــن از فرزن ــدان
دختــر همــکاران بــا اهــدا گل و هدایــای تقدیــر و ســپس نمــاز جماعــت
ب ــا حض ــور فرزن ــدان و هم ــکاران ش ــرکت اقام ــه ش ــد.

مســـئول بهـــره بـــرداری بخـــش مرکـــزی شـــرکت آب و فاضـــاب
شهرســـتان ســـبزوار از اصـــاح هـــزارو  100متـــر شـــبکه آبرســـانی
روســـتای باغجـــر خبـــر داد .علـــی مروجـــی نســـب گفـــت  :در راســـتای
خدمـــات رســـانی هـــر چـــه بیشـــتر و بـــه منظـــور تامیـــن آب شـــرب
مش ــترکین نس ــبت ب ــه اص ــاح ش ــبکه روس ــتای باغج ــر اق ــدام ش ــد.وی
اف ــزود  :ب ــا اص ــاح ش ــبکه آبرس ــانی ای ــن روس ــتا از ه ــدر رف ــت آب
شــرب جلوگیــری بــه عمــل آمــد .ایــن مســئول ادامــه داد  :فرســودگی
و اتمـــام عمـــر مفیـــد لولـــه هـــا از عمـــده دالیـــل اصـــاح شـــبکه هـــای
آبرســـانی اســـت کـــه انجـــام ایـــن امـــر در اولویـــت کاری قـــرار دارد.
وی اضافــه کــرد  :اصــاح شــبکه ایــن روســتا بــه صــورت مشــارکتی بــا
اعتب ــار بال ــغ ب ــر دو میلی ــارد و  280میلی ــون ری ــال اج ــرا ش ــد.ریاضی
از هم ــکاری و حمای ــت مجموع ــه ق ــوه قضایی ــه شهرس ــتان در برخ ــورد
ب ــا متخلفی ــن انش ــعابات غی ــر مج ــاز تقدی ــر ک ــرد.
دادس ــتان شهرس ــتان س ــبزوار ه ــم از خدم ــات رس ــانی ش ــرکت آب و
فاض ــاب و همچنی ــن شناس ــایی انش ــعابات غیرمج ــاز آب تقدی ــر ک ــرد.

نماینــده مجلــس از مجتمــع امــام علــی (ع) بازدیــد کرد.نماینــده مــردم
در مجلــس شــورای اســامی در ایــن بازدیــد از تخصیــص اعتبــار بــرای
تعوی ــض خ ــط انتق ــال نج ــم آب ــاد خب ــر داد.

تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب در نماز جمعه باخرز

همزمــان بــا ســالروز شــهادت شــهید صارمــی و روز خبرنــگار امــور آب
و فاض ــاب باخ ــرز از خبرن ــگاران شهرس ــتان تقدی ــر کرد.ب ــه گ ــزارش
رواب ــط عموم ــی ام ــور آب وفاض ــاب باخ ــرز در ای ــن مراس ــم ک ــه ب ــا
حضــور فرمانــدار شهرســتان برگــزار شــد دوتــن از خبرنــگاران فعــال
م ــورد تقدی ــر قرارگرفتن ــد.

بجستان
دهگردشی نماینده مردم از روستاهای بجستان

.هم ــه س ــاله و ب ــا ش ــروع فص ــل س ــرما و یخبن ــدان مش ــکل ی ــخ زدگ ــی
و ع ــدم ام ــکان برداش ــت آب وج ــود دارد ک ــه ب ــا ای ــن اق ــدام مش ــکل
مرتف ــع م ــی ش ــود وام ــکان آس ــیب دیدگ ــی دس ــتگاه ه ــا توس ــط اف ــراد

در نمــاز جمعــه باخــرز مدیــر امــور آب و فاضــاب و امــام جمعــه اهــل ســنت

تقدیر امور باخرز از خبرنگاران

تایباد
برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع آب در تایباد

در جری ــان ده گردش ــی صفای ــی نماین ــده م ــردم گناب ــاد و بجس ــتان در
مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــه هم ــراه روس ــای ادارات از روس ــتاهای
بجســـتان  ،مشـــکالت حـــوزه آب ایـــن روســـتا هـــا بررســـی شـــد .در
روس ــتای س ــردق بح ــث تعوی ــض ش ــبکه فرس ــوده آب روس ــتا مط ــرح و
وضعی ــت مش ــکل آب ش ــرب روس ــتای چ ــاه فالی ــز ه ــم بررس ــی ش ــد.

آغـــاز بهســـازی جایـــگاه هـــای برداشـــت آب شـــرب در
بجســـتان

بهس ــازی جای ــگاه ه ــای برداش ــت آب ش ــرب ش ــهر بجس ــتان ب ــا ه ــدف
کاهـــش هزینـــه هـــای نگـــه داری و بهـــره بـــرداری آغـــاز شـــد .ایـــن
عملیـــات بـــا کمـــک خیریـــن و آبفـــای بجســـتان در حـــال انجـــام اســـت
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بانــوان انجمــن یــاوران فرهنــگ تایبــاد بــا همــکاری امــور آب وفاضــاب
شهرســتان  ،مســابقه نقاشــی بــا عنــوان نجــات آب ،نجــات زمیــن ،نجــات
زندگ ــی برگ ــزار کردن ــد .مدی ــر ام ــور آب وفاض ــاب شهرس ــتان تایب ــاد
ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب افزود:ای ــن مس ــابقه فرهنگ ــی ب ــه منظ ــور توج ــه
و اهمی ــت در حفاظ ــت از مناب ــع آب ــی انج ــام ش ــد  .در پای ــان ب ــا توزی ــع
وس ــایل کاهن ــده مص ــرف از ش ــرکت کنن ــدکان در مس ــابقه تقدی ــر ب ــه
عمــل آ مــد.

برگزاری جلسه ایمنی آب شهرستان تایباد

دومیــن جلســه کمیتــه ایمنــی آب بــا حضــور کلیــه اعضــای ایــن کمیتــه
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باخــرز بــر رعایــت صرفــه جویــی تاکید کردند.ســیاح مدیــر امــور در ابتدای
ایــن مراســم ضمــن ارائــه گزارشــی از وضعیــت منابــع آبــی شهرســتان ،
نمــاز گــزاران را بــه رعایــت صرفــه جویــی در مصــرف آب دعــوت کــرد.در
ادامــه مولــوی شــیخ احمــدی بــه شــیرین بــودن تنهــا  ۲.۵درصــد از منابــع
آب ــی دنی ــا اش ــاره ک ــرد و جلوگی ــری از ه ــدر رف ــت ای ــن مناب ــع را وظیف ــه
همگان ــی دانس ــت .وی ب ــا تاکی ــد ب ــر مص ــرف درس ــت و بهین ــه آب ،اظه ــار
داشــت :بــا وجــود برخــورداری ایــران از منابــع آبــی فــراوان ،قــرار گرفتــن
در کمربن ــد خش ــک و نیم ــه خش ــک موج ــب ب ــروز مش ــکالتی در ح ــوزه آب
م ــی ش ــود بنابرای ــن ای ــن موض ــوع ض ــرورت صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب
را دوچن ــدان م ــی کن ــد.در انته ــای ضم ــن اینک ــه تع ــدادی از نمازگ ــزاران
از میزخدمــت آب و فاضــاب بهــره منــد شــدند تراکــت هایــی بــا موضــوع
راهکارهــای صرفــه جویــی در مصــرف آب توزیــع شــد.

خاط ــی ه ــم ب ــه کمتری ــن می ــزان م ــی رس ــد.

طــرح  ،همــکاران بــا گشــت زنــی در شــطح شــهر بــه افــرادی کــه از آب
شــرب بــرای شســتو شــوی ماشــین ،قالــی ،حیــاط و جلــوی درب منــازل
و مغ ــازه ه ــای خ ــود اس ــتفاده م ــی کنن ــد تذک ــر م ــی دهن ــد .دادس ــتان
 ،فرمان ــده نی ــروی انتظام ــی و فرمان ــده ناحی ــه مقاوم ــت بس ــیج س ــپاه
پاســداران شهرســتان تربــت جــام هــم از مدیــر امــور و پرســنل اب و
فاض ــاب قدردان ــی کردن ــد.

ســخنرانی رئیــس اداره مشــترکین و برپایــی میــز خدمت
امــور تربــت جــام درنمــاز جمعــه نیــل شــهر

بـــه میزبانـــی شـــبکه بهداشـــت و درمـــان شهرســـتان برگـــزار شـــد .
کارش ــناس مس ــئول کنت ــرل کیف ــی ام ــور ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب اف ــزود:
در راس ــتای اج ــرای برنام ــه ایمن ــی آب دومی ــن جلس ــه کمیت ــه ایمن ــی
آب و گام هفت ــم ب ــا موض ــوع اعتب ــار بخش ــی و اج ــرای ممی ــزی برنام ــه
ایمن ــی آب( )wspش ــهر تایب ــاد م ــورد بررس ــی و بح ــث ق ــرار گرف ــت.

واکسیناسیون همکاران امور تایباد علیه کرونا

نصب 100کیلو وات خازن در منابع امور تایباد

 100کیلـــو وات خـــازن در چـــاه هـــای برقمـــزار ، 9چـــاه کـــرات و چـــاه
آبغ ــه نص ــب ش ــد.
محمـــد امیـــن ابراهیمـــی کارشـــناس انـــرژی امـــور تایبـــاد در ایـــن
خصـــوص گفـــت ایـــن خـــازن هـــا بـــا هـــدف حـــذف جرایـــم راکتیـــو و
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تربت جام

بازدید دادستان و فرماندهان نظامی و انتظامی از آبفا تربتجام

80لیت ــر برثانی ــه ب ــه ت ــوان تامی ــن آب ش ــهر ترب ــت ج ــام
اف ــزوده م ــی ش ــود

دادســـتان  ،فرمانـــده نیـــروی انتظامـــی و فرمانـــده ناحیـــه مقاومـــت
بســـیج ســـپاه پاســـداران بـــه همـــراه مدیرامـــور آب و فاضـــاب
شهرســـتان تربـــت جـــام از تاسیســـات  ،آزمایشـــگاه وقســـمت اداری
ام ــور آبف ــا بازدی ــد ک ــرد .مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب ترب ــت ج ــام در
ایـــن بازدیـــد ،گزارشـــی از وضعیـــت آب شهرســـتان و طـــرح هـــا و
برنام ــه ه ــای ش ــرکت آبف ــا ب ــرای تأمی ــن و توزی ــع آب ش ــهروندان و
روس ــتائیان ارائ ــه داد.محس ــن عبدالله ــی اف ــزود :تأمی ــن آب ش ــرب
بهداشـــتی و ســـامت مـــردم هـــدف اصلـــی ایـــن دســـتگاه خدمـــت
رس ــان ب ــوده و ای ــن ام ــور تم ــام ت ــوان عملیات ــی خ ــود را ب ــکار گرفت ــه
اس ــت ت ــا ام ــر مه ــم رعای ــت بهداش ــت ف ــردی و اجتماع ــی در مقابل ــه
ب ــا بیم ــاری کرون ــا و ادام ــه جری ــان آب ش ــرب دچ ــار مش ــکل و اخ ــال
نش ــود .مدی ــر ام ــور آبف ــا ترب ــت ج ــام گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه توس ــعه ش ــهر
و افزایـــش مشـــترکان شـــهری و روســـتایی هـــم اکنـــون افزایـــش
ظرفی ــت برداش ــت آب از چ ــاه ه ــای امام ــت ب ــا 80درص ــد پیش ــرفت
فیزیک ــی در دس ــت اق ــدام اس ــت  ،ک ــه ب ــا اج ــرای آن ح ــدود  80لیت ــر
در ثانی ــه آب ب ــه ظرفی ــت فعل ــی اضاف ــه خواه ــد ش ــد .وی ب ــا اش ــاره
ب ــه تش ــکیل گش ــت آب در شهرس ــتان ترب ــت ج ــام ی ــادآور ش ــد :ب ــا
ه ــدف آگاهیبخش ــی و هش ــدار ب ــه مش ــترکان پرمص ــرف ،گش ــت آب
در ش ــهر ترب ــت ج ــام تش ــکیل ش ــد.به گفت ــه عبدالله ــی دراج ــرای ای ــن

رئیـــس اداره مشـــترکین و درآمـــد بـــه عنـــوان ســـخنران پیـــش از
خطب ــه ه ــا در نم ــاز جمع ــه نی ــل ش ــهر ترب ــت ج ــام حاض ــر و در خص ــوص
اقدامـــات انجـــام گرفتـــه توســـط شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان
خراســان رضــوی و امــور آب و فاضــاب شهرســتان تربــت جــام و اداره
ابف ــا نی ــل ش ــهر مطالب ــی ای ــراد ک ــرد .مه ــدی قدوس ــی اظه ــار داش ــت:
در پ ــی اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت آب و فاض ــاب ش ــهری
و روس ــتایی  ،فعالی ــت ه ــای چش ــمگیری در ح ــوزه ش ــهری و روس ــتایی
انجــام شــد.وی مدیریــت را مهمتریــن مباحــث در زمینــه آب دانســت،
واظهــار داشــت :در ایــن زمینــه مشــکلی در شــهرها وجــود نــدارد امــا
در حــوزه روســتایی مشــکالتی وجــود داشــت کــه برطــرف و یــا در حــال
رف ــع اس ــت و مجموع ــه آبف ــا اس ــتان و ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان
تربــت جــام بــه صــورت شــبانه روز بــرای حــل مشــکالت موجــود تــاش
مــی کنــد ،بــا ایــن حــال همــکاری مــردم حائــز اهمیــت اســت .در پایــان
چنــد روش در صرفــه جوئــی مصــرف بهینــه آب مطــرح شــد .همچنیــن
همزم ــان می ــز خدم ــت آبف ــا ترب ــت ج ــام در ای ــن مح ــل برپ ــا ش ــد.
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کارکنــان امــور آبفــا تایبــاد بــا همــکاری مرکــز بهداشــت شهرســتان در
برابــر ویــروس کوویــد  19واکســینه شــدند.
پ ــس از ای ــن مرحل ــه خان ــواده هم ــکاران ه ــم علی ــه وی ــروس کرون ــا
واکس ــینه م ــی ش ــوند.

همچنیـــن کاهـــش شـــدت انـــرژی نصـــب شـــد.

جغتای
رف ــع انس ــداد خ ــط انتق ــال روس ــتای کهن ــه شهرس ــتان
جغت ــای

بخشـــدار مرکـــزی شهرســـتان جغتـــای از پـــروژه لولـــه
گـــذاری روســـتای گفـــت بازدیـــد کـــرد

بخش ــدار مرک ــزی شهرس ــتان جغت ــای از رون ــد پ ــروژه لول ــه گ ــذاری
روس ــتای گف ــت بازدی ــد ک ــرد .پ ــروژه لول ــه گ ــذاری خ ــط انتق ــال روس ــتا
توس ــط ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان در ح ــال اج ــرا است.روس ــتای
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چناران
شناس ــائی 58فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز در شهرس ــتان
چن ــاران

رئیـــس اداره مشـــترکین امـــور آبفـــای چنـــاران گفـــت 58 :فقـــره
انش ــعاب غی ــر مج ــاز آب در تی ــر م ــاه س ــال ج ــاری در ش ــهر چن ــاران و
روســتاهای تابعــه شناســائی و جمــع آوری شــد .وی افــزود :در همیــن
رابطـــه نســـبت بـــه تشـــکیل پرونـــده و وارســـال بـــه امـــور و مراجـــع
قضائ ــی جه ــت تعیی ــن تکلی ــف اق ــدام ش ــد.

بازدیــد رییــس دادگســتری چنــاران از چــاه و خــط انتقــال
شــماره  3جمعــاب

حشــمتی رئیــس داگســتری و نظــر جانــی دادســتان شهرســتان چنــاران

خواف
رفــع مشــکل شــوری آب جلگــه زوزن خــواف نیازمنــد 40
میلیــارد ریــال اعتبــار

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب خ ــواف گف ــت :ب ــرای رف ــع مش ــکل ش ــوری
آب جلگـــه زوزن حـــدود 40میلیـــارد ریـــال اعتبـــار نیـــاز است.ســـید
حســـن رضائیـــان اظهـــار کـــرد :شـــوری آب در بخـــش جلگـــه زوزن
شهرســـتان خـــواف بـــ ه دلیـــل وجـــود امـــاح همچـــون ســـدیم اســـت
ک ــه در اث ــر انح ــال آن توس ــط آبه ــای زی ــر زمین ــی ک ــه از الیهه ــای
مختل ــف زمی ــن در آن منطق ــه عب ــور میکن ــد ب ـه وج ــود میآی ــد و باع ــث
میش ــود ام ــاح ب ــه آب طع ــم ش ــور دهد.مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب
خــواف افــزود :در بخــش جلگــه زوزن بــرای رفــع مشــکالت روســتاهای
اســدآباد و زوزن برنامهریــزی صــورت گرفتــه اســت تــا بــا انتقــال آب
از مهابــاد بــه بخــش جلگــه زوزن مشــکل روســتاهای مذکــور را مرتفــع
کنیــم.وی خاطرنشــان کــرد :بــرای اجــرای ایــن اقــدام نیازمنــد حفــر و
تجهیــز یــک تــا دو حلقــه چــاه و خطــوط انتقــال مربوطــه در دشــت مهابــاد
هس ــتیم ک ــه ح ــدود  ۴میلی ــارد توم ــان اعتب ــار نی ــاز اس ــت.
رضائی ــان وج ــود خ ــط انتق ــال موج ــود ک ــه آب را از دش ــت مهاب ــاد ب ــه
ش ــهر قاسـ ـمآباد منتق ــل میکن ــد ،فرص ــت بس ــیار مطلوب ــی دانس ــت
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خ ــط انتق ــال روس ــتای کهن ــه –اهلل آب ــاد شهرس ــتان جغت ــای تعمی ــر و
مشـــکل انســـداد لولـــه ســـایز  125بـــا تـــاش پرســـنل واحـــد بهـــره
بـــرداری و اتفاقـــات مرتفـــع شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی آبف ــا جغت ــای روس ــتاهای کهن ــه و ال ــه آب ــاد
ب ــا  550مش ــترک و ح ــدود  600نف ــر جمعی ــت از مجتم ــع آبرس ــانی
جبل ــه ن ــو و همچینی ــن ی ــک فق ــره چ ــاه دس ــتی آبرس ــانی م ــی ش ــوند.

گفــت از روســتاهای بخــش مرکــزی شهرســتان جغتــای در  4کیلومتــری
مرک ــز شهرس ــتان ب ــا ح ــدود  160خان ــوار و  200نف ــر جمعی ــت واق ــع
اس ــت ک ــه از مجتم ــع آبرس ــانی جبل ــه ن ــو آبرس ــانی م ــی ش ــود.

از پــروژه چــاه شــماره ســه و خــط انتقــال آب بــه مخــزن جمعــاب ومخــزن
دوقل ــو بازدی ــد کردن ــد و ب ــا نح ــوه گن ــد زدائ ــی و وضعی ــت امنیت ــی
مخ ــزن آب آش ــنا ش ــدند .مس ــعود افرون ــد مدی ــر ام ــور آبف ــای چن ــاران
در جری ــان ای ــن بازدی ــد در ب ــاره رون ــد اج ــرای پ ــروژه توضیح ــات الزم
را ارائ ــه داد.

تقدیر مردم از آبفای خواف

کـــه توانایـــی امـــکان انتقـــال آب را بـــه روســـتاهای مذکـــور دارد و
میتوانی ــم در کمتری ــن زم ــان ب ــا دریاف ــت اعتب ــار مش ــکل را مرتف ــع
کنی ــم.

نشس ــت مدی ــر آبف ــا ب ــا مدیری ــت ح ــوزه علمی ــه احن ــاف
خ ــواف

شهرســتان بــا توجــه بــه گســتردگی زیــادی کــه دارد نداشــته ایــم کــه
اینه ــا ب ــه ت ــاش مردم،مجموع ــه آبف ــا و همچنی ــن همراه ــی بس ــتگی
دارد.

کمـــک ســـپاه در آبرســـانی بـــه روســـتاهای شهرســـتان
خـــواف

س ــفر مدیرعام ــل آبف ــا خراس ــان رض ــوی ب ــه شهرس ــتان
م ــرزی خ ــواف

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــه منظـــور
همراه ــی ب ــا اس ــتاندار ب ــه شهرس ــتان م ــرزی خ ــواف س ــفر کرد.س ــید
ابراهی ــم عل ــوی در ابت ــدای ورود ب ــه شهرس ــتان ب ــا حض ــور در ام ــور
اقدامـــات انجـــام شـــده را بـــه منظـــور رفـــع مشـــکالت روســـتاییان
بررس ــی ک ــرد .مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب اس ــتان خراس ــان
رض ــوی از هم ــت هم ــه جانب ــه مدی ــر و هم ــکاران ام ــور آبف ــای خ ــواف
قدردانــی کــرد و گفت:تــا بــه امــروز مشــکل خاصــی در حــوزه آب ایــن
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مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف ب ــه هم ــراه هم ــکاران
بـــا حضـــور در روســـتاها از اقـــدام ســـپاه در آبرســـانی تانکـــری بـــه
مناط ــق روس ــتایی قدردان ــی ک ــرد .س ــید حس ــن رضائی ــان ضم ــن بی ــان
اهمیــت خدمــات رســانی بهینــه بــه مــردم بــه ویــژه روســتائیان ،اظهــار
داشـــت :کمبـــود آب و خشکســـالی لـــزوم اســـتفاده از منابـــع جدیـــد
و مطمئـــن را بـــه یـــک امـــر جـــدی تبدیـــل کـــرده اســـت .وی اظهـــار
داش ــت:امروز تش ــکیالت عظیم ــی همچ ــون س ــپاه در کن ــار م ــا ب ــرای
تامی ــن آب روس ــتایی هم ــکاری م ــی کن ــد  .وی خاط ــر نش ــان ک ــرد برخ ــی
از روس ــتاهایی غی ــر تح ــت پوش ــش و ی ــا دارای مش ــکل در ای ــام پی ــک
مص ــرف تابس ــتان  ،توس ــط آبف ــا و س ــپاه آبرس ــانی س ــیار م ــی ش ــوند.

تـــا مشـــکلی در تامیـــن آب شـــرب
بوجـــود نیایـــد.

خوشاب
بازدی ــد مدی ــر مرک ــز پای ــش و نظ ــارت کیفی ــت ش ــرکت
آبف ــای خراس ــان رض ــوی از تاسیس ــات ام ــور خوش ــاب

مدی ــر مرک ــز پای ــش و نظ ــارت ب ــر کیفی ــت آب ش ــرکت آبف ــای خراس ــان
رض ــوی از مخ ــزن ذخی ــره ه ــزار مت ــر مکعب ــی آب ش ــرب ش ــهر س ــلطان
آب ــاد بازدی ــد ک ــرد .ج ــواد ادیب ــی نی ــا ضم ــن بازدی ــد ازمح ــل نص ــب
دســتگاه آب شــیرین کــن  ،نحــوه کنتــرل کیفیــت و شناســایی نواقــص
و نق ــاط ضع ــف موج ــود را بررس ــی و مق ــرر ش ــد اقدام ــات الزم ب ــرای
رف ــع کام ــل و ی ــا کاه ــش مش ــکالت ای ــن بخ ــش ت ــا پای ــان س ــال 1400
انج ــام ش ــود.
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مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف پیرامـــون حـــوزه آب
و ایـــام پیـــک مصـــرف تابســـتان بـــا ریاســـت حـــوزه علمیـــه احنـــاف
خ ــواف دی ــدار ک ــرد .خ ــواف موالن ــا مطه ــری در ای ــن نشس ــت عن ــوان
کرد:امســال شــرایط ســختی از نظــر خشکســالی،بحران آب و افزایــش
دمــای هــوا نســبت بــه ســالیان گذشــته شــاهد هســتیم و ایــن نیــز وی
افزود:تقاض ــای م ــا ای ــن اس ــت ک ــه در بح ــث فرس ــودگی خط ــوط انتق ــال
آب شــرب روســتایی و شــهری اقــدام کنیــد چــرا کــه ایــن خــود موجــب
اســراف مــی شــود بایــد معــادن و خیریــن نیــز در ایــن امــر مهــم بــا شــما
در خص ــوص تامی ــن اعتب ــار هم ــکاری کنن ــد.

گـــروه تلگرامی"خاطـــرات بکـــر
خـــواف" بـــا  70هـــزار عضـــو ،از
تـــاش مدیـــر و پرســـنل امـــور آب
و فاضـــاب خـــواف در تامیـــن آب
مشـــترکان قدردانـــی کـــرد.
س ــید حس ــن رضائی ــان مدیرآبف ــای
خـــواف گفـــت:در ایـــام ســـخت
پی ــک مص ــرف آب تابس ــتان تمام ــی
همــکاران  ،شــبانه روزی و بــی وقفــه
خدمـــت رســـان مـــردم هســـتند

اجرای مسابقه فرهنگی آب در امور زاوه

تاکی ــد ب ــر تکمی ــل پ ــروژه ه ــای بخ ــش آب شهرس ــتان
خوشـــاب

جویــی آب تاکیــد شــد .ریاســت شــورای تبلیغــات اســامی شهرســتان
خوش ــاب در همی ــن رابط ــه ب ــا اش ــاره ب ــه نق ــش روحانی ــون در ایج ــاد
و توســـعه فرهنـــگ صحیـــح مصـــرف آب  ،قـــول داد بـــا هماهنگـــی
روحانیـــت شهرســـتان در مراســـم و نشســـت هـــا ضمـــن ســـخنرانی
دربــاره مقولــه صرفــه جویــی  ،مــردم هــم بــه صرفــه جویــی در مصــرف

طالیــه داران هدایــت در ترویــج فرهنــگ مصــرف بهینــه
آب بــا امــور خوشــاب همــکاری مــی کننــد
در نشس ــت جعف ــر اس ــماعیلی نی ــا سرپرس ــت ام ــور ب ــا س ــلطانی کی ــا
ریاس ــت ش ــورای تبلیغ ــات اس ــامی شهرس ــتان خوش ــاب  ،ب ــر به ــره
گیـــری از ظرفیـــت و تـــوان قشـــر طالیـــه داران هدایت(روحانیـــون)
در ای ــام مح ــرم در راس ــتای تروی ــج فرهن ــگ مص ــرف بهین ــه و صرف ــه
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زاوه
صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب توصیـــه امـــام جمعـــه
شهرســـتان زاوه

امــام جمعــه شهرســتان زاوه در خطبــه هــای نمــاز جمعــه ضمــن تشــویق
م ــردم و مش ــترکین ب ــه صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب ،از ت ــاش ه ــا و
اقدامــات مدیــر و همــکاران امــور آب و فاضــاب زاوه تقدیــر کــرد.
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه بحـــران و کمبـــود آب در ســـطح اســـتان
خراســـان رضـــوی از ع ،امـــکان بهـــره منـــدی همـــگان از همچنیـــن
از اقدام ــات و عملک ــرد مدی ــر و پرس ــنل آبف ــا شهرس ــتان در ارائ ــه
خدمـــات و تأمیـــن آب شـــرب ســـالم و بهداشـــتی شـــهروندان و
روســـتائیان قدردانـــی کـــرد.

آب ب ــرای فرزن ــدان هم ــکاران ام ــور زاوه برگ ــزار ش ــد.
در ایــن مســابقه پــس از دریافــت و ارزیابــی آثــار فرزنــدان همــکاران
در قال ــب انش ــا و نقاش ــی  ،ب ــه س ــه نف ــر از ش ــرکت کنن ــدگان ب ــه قی ــد
قرع ــه جوای ــزی ب ــه هم ــراه ل ــوح تقدی ــر اه ــدا ش ــد.

فعالیت گسترده گشت آب در شهرستان زاوه

بـــا هـــدف پیشـــگیری از بـــروز تنـــش ناشـــی از بحـــران آب  ،فعالیـــت
اکی ــپ ه ــای گش ــت آب ب ــا جدی ــت بیش ــتری در شهرس ــتان زاوه دنب ــال
م ــی ش ــود .در همی ــن راس ــتا و در پ ــی بازدیده ــای ص ــورت گرفت ــه از
اش ــتراک ه ــای روس ــتایی ،س ــه فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز کش ــف ش ــد.
ب ــا هماهنگ ــی بعم ــل آم ــده و اخ ــذ مج ــوز قضای ــی و مس ــاعدت مأم ــوران
انتظامــی نســبت بــه قطــع و جمــع آوری ایــن انشــعابات اقــدام و مراتــب
ص ــورت جلس ــه و مراح ــل قانون ــی و اداری آن در ح ــال انج ــام اس ــت.
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وضعی ــت پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی شهرس ــتان خوش ــاب در س ــفر ی ــک
روزه مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب آبف ــا اس ــتان بررس ــی ش ــد.
مه ــدی جه ــان طل ــب پ ــس از بازدی ــد از پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی درح ــال
اجـــرای شهرســـتان در جلســـه ای بـــا حضـــور خدمتگـــزار فرمانـــدار
واس ــماعیلی نی ــا سرپرس ــت ام ــور از ت ــاش ه ــای آبف ــا ب ــرای تکمی ــل
پ ــروژه ه ــا خب ــرداد.
در ایـــن نشســـت خدمتگـــزار ضمـــن قدردانـــی از زحمـــات آبفـــای
شهرســـتان در ارائـــه خدمـــات آبرســـانی در شـــرایط خـــاص تنـــش
آب ــی  ،خواس ــتار رف ــع موان ــع اج ــرای پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی در ای ــن
شهرس ــتان ب ــه وی ــژه اتم ــام عملی ــات نص ــب دس ــتگاه آب ش ــیرین ک ــن
ش ــهر س ــلطان آب ــاد ش ــد.
مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه آب ش ــرکت آبف ــای خراس ــان رض ــوی
ه ــم ب ــر اتم ــام پ ــروژه ه ــای روس ــتاهای شهرس ــتان خوش ــاب و نی ــز
تخصیـــص اعتبـــارات مـــورد نیـــاز نصـــب و راه انـــدازی دســـتگاه آب
ش ــیرین ک ــن ش ــهر س ــلطان آب ــاد در آین ــده ای نزدی ــک تاکی ــد ک ــرد.

ان ــرژی و ب ــه وی ــژه آب ش ــرب توصی ــه ش ــوند.

در هفت ــه صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب مس ــابقه فرهنگ ــی ب ــا موض ــوع

توسعه شبکه آب با مشارکت مردم در دولت آباد

نیم ــه صنعت ــی شناس ــایی ب ــکار گرفت ــه ش ــده بودن ــد .رض ــا تیم ــوری
گفــت :متخلفیــن پــس از تکمیــل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی
ب ــه واح ــد حقوق ــی ام ــور معرف ــی ش ــدند.

اق ــدام ی ــک روس ــتایی در واگ ــذاری چ ــاه آب ب ــه ام ــور
درگ ــز

شهرســـتان درگزبـــا هزینـــه 12میلیـــارد ریـــال بـــه پایـــان رســـید .
مدی ــر ام ــور آبف ــا درگ ــز در بازدی ــد فراه ــی فرمان ــدار شهرس ــتان از
ای ــن پ ــروژه گف ــت  :واگ ــذاری انش ــعاب آب ب ــه اهال ــی ای ــن روس ــتا
ب ــزودی آغ ــاز م ــی ش ــود.رضا تیم ــوری اف ــزود :ب ــرای ای ــن روس ــتا ب ــا
 33خانــوار اقــدام بــه اجــرای چهــار کیلومتــر لولــه گــذاری  ،بهســازی
یــک بــاب چشــمه و ســاخت دو مخــزن 20و 50متــر مکعبــی  ،ایســتگاه
پمپ ــاژ وچه ــار ب ــاب حوضچ ــه ه ــای ش ــیر آالت ش ــده اس ــت.

ششتمد
بررســی وضعیــت آب و فاضــاب دو روســتای شهرســتان
ششتمد

باتوجــه بــه ســاخت و ســازهای جدیــد در محلــه محمدآبــاد شــهر دولــت
آب ــاد زاوه و اف ــزوده ش ــدن ای ــن منطق ــه ب ــه ط ــرح توس ــعه ش ــهر و از
طرف ــی ب ــا توج ــه ب ــه عنب ــود ش ــبکه آبرس ــانی  ،ب ــا پیگی ــری بعم ــل آم ــده
و هماهنگ ــی ص ــورت گرفت ــه  ،ب ــا مش ــارکت اهال ــی  ،عملی ــات توس ــعه
ش ــبکه ای ــن منطق ــه ب ــه ط ــول  160مت ــر اج ــرا ش ــد.

روستای سوگلدی شهرستان درگز آبرسانی شد

پـــروژه آبرســـانی روســـتای ســـوگلدی از توابـــع شـــهر چاپشـــلو

ب ــا هماهنگ ــی واح ــد اتفاق ــات و به ــره ب ــرداری ام ــور درگ ــز و گ ــزارش
ه ــای مردم ــی از ابت ــدای س ــال  1400ت ــا کن ــون 30فق ــره انش ــعاب
غی ــر مج ــاز در مناط ــق ش ــهری و روس ــتایی ای ــن شهرس ــتان شناس ــایی
و قط ــع ش ــد.مدیر ام ــور درگ ــز ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر اف ــزود :بیش ــتر
انش ــعابات غی ــر مج ــاز در حاش ــیه ش ــهر  ،مح ــدوده باغ ــات وواحده ــای
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مشـــکالت آب و فاضـــاب دو روســـتای بـــرازق و بجـــدن شهرســـتان
ششـــتمد بـــا حضـــور بخشـــدارمرکزی ،مســـئول مرکـــز بهداشـــت و
رئیـــس اداره منابـــع طبیعـــی شهرســـتان بررســـی و راهـــکار هـــای
مناســـب ارائـــه شـــد.
مدی ــر ام ــور آبف ــای شش ــتمد در ای ــن خص ــوص گف ــت :فاض ــاب ای ــن
دو روســـتا قبـــا توســـط اهالـــی و دهیـــاری دفـــع مـــی شـــد کـــه دچـــار
مش ــکالتی مانن ــد پ ــس زدگ ــی ش ــده بود.کاظ ــم س ــلیمانی اف ــزود :ب ــه
منظ ــور رف ــع مش ــکل کمب ــود آب ش ــرب مجتم ــع ب ــرازق در ای ــام پی ــک
مص ــرف ه ــم  ،ط ــرح اتص ــال ای ــن مجتم ــع ب ــه ش ــبکه آب ش ــرب ش ــهر
شش ــتمد در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت ک ــه موج ــب بهب ــود ش ــرایط آب ــی
مجتم ــع و از جمل ــه روس ــتای ب ــرازق شد.بخش ــدار مرک ــزی شش ــتمد
ه ــم از اقدام ــات آبف ــای شهرس ــتان در تامی ــن آب ش ــرب روس ــتائیان
قدردان ــی ک ــرد.
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درگز
شناســایی 30فقــره انشــعاب غیــر مجــاز آب توســط امــور
درگز

ی ــک روس ــتایی چ ــاه آب ش ــخصی خ ــود را ب ــرای تامی ــن موق ــت ش ــرب
اهال ــی در اختی ــار ام ــور آبف ــا شهرس ــتان درگ ــز ق ــرار داد.منب ــع آب ــی
روســـتای خادمانلـــو بـــه دلیـــل کـــدورت از مـــدار خـــارج و چـــاه ایـــن
روســـتایی خیـــر بـــه طـــور رایـــگان و بـــه مـــدت یـــک هفتـــه بـــه امـــور
شهرس ــتان واگ ــذار ش ــد .کارشناس ــان اعزام ــی آبف ــا شهرس ــتان در
همی ــن رابط ــه ب ــا رعای ــت کلی ــه ن ــکات بهذلش ــتی اق ــدام ب ــه انتق ــال
پمــپ بــه چــاه ایــن فــرد کردنــد .چــاه روســتا نیــز پــس از رفــع کــدورت
مج ــددا در مداربه ــره ب ــرداری ق ــرار گرف ــت.

سرخس
اصـــاح شـــبکه و اســـتاندارد ســـازی انشـــعابات آب
روســـتای بزنـــگان

واکسیناس ــیون هم ــکاران ام ــور انج ــام ش ــد و دوز دوم نی ــز ی ــک م ــاه
بع ــد تزری ــق خواه ــد ش ــد.

طرقبه شاندیز
بازدید کارشناســان اداره بهداشــت طرقبه وآزمایشــگاه
ســتاد از تاسیســات آب روســتای زشــک در شــاندیز

باهماهنگـــی بعمـــل آمـــده باامـــام جمعه،نماینـــده مـــردم درمجلـــس
وفرماندارشهرســـتان،رییس اداره آبفاشـــاندیز درمیزخدمـــت
حضوریاف ــت وب ــه س ــواالت م ــردم درزمین ــه ه ــای کم ــی وکیف ــی آب
پاســـخ داد.

مجــوز حفــر دو حلقــه چــاه بــرای تامیــن آب شــهر شــاندیز
دریافت شــد

تزریـــق دوز اول واکسیناســـیون کرونـــا بـــه همـــکاران
امـــور ســـرخس
در راســـتای بازدیدهـــای میدانـــی وبـــا هـــدف تامیـــن وتوزیـــع
کیفـــی آب شـــرب ســـالم وبهداشـــتی هموطنان،کارشناســـان
اداره بهداشـــت شهرســـتان طرقبـــه شـــاندیز درمعیـــت همـــکاران
آزمایشـــگاهی ســـتاد بـــه روســـتای زشـــک شـــاندیزمراجعه کردنـــد.
کارشناس ــان بهداش ــتی پ ــس از بازدی ــد ازمنابع،مخ ــازن وتاسیس ــات
آبی،ازکیفی ــت آب ش ــرب اع ــام رضای ــت وب ــر ادام ــه خدم ــت رس ــانی
ب ــه م ــردم وتامی ــن آب پای ــدار وس ــالم تاکی ــد کردن ــد.
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نشســت اعضــای جدیــد شــورای اســامی شــهر شــاندیز بــا مدیــر امــور
طرقب ــه ش ــاندیز برگزارش ــد .در ای ــن نشس ــت،ابتدا جودی-ریی ــس
شــورای اســامی شــهر شــاندیزبه مشــکالت حــوزه آب شــاندیز اشــاره
ک ــرد و خواس ــتار ارتب ــاط بیش ــتر ب ــا آبف ــا ش ــد .وی اص ــاح و توس ــعه
شـــبکه ،فرســـودگی خطـــوط انتقـــال ،انشـــعابات غیرمجازوافزونـــی
جمعی ــت رامهمتری ــن عوام ــل کاه ــش وکمبودمناب ــع آب ــی ش ــهرعنوان
وخاطرنشـــان کـــرد :قطعـــا بـــا یـــاری خداونـــد وهمدلـــی ومســـاعدت
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شــبکه توزیــع آب خیابــان امــام خمینــی  45روســتای بزنــگان بــه طــول
 230متـــر اصـــاح شـــد .مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب ســـرخس ایـــن
اقـــدام را در مدیریـــت مصـــرف  ،جلوگیـــری از تلفـــات آب و کاهـــش
آم ــار اتفاق ــات موث ــر دانس ــت .امیرپ ــور وحدت ــی اف ــزود :ه ــم زم ــان
ب ــا ای ــن عملی ــات  42 ،م ــورد انش ــعاب فرس ــوده مش ــترکین در مس ــیر
اج ــرای ط ــرح اس ــتاندارد س ــازی ش ــد .وی همچنی ــن گف ــت  :ازابت ــدای
س ــال ج ــاری و ب ــا ه ــدف مدیری ــت بهت ــر ش ــبکه توزی ــع و زون بن ــدی
روس ــتای بزن ــگان  ،ش ــش فق ــره ش ــیرفلکه در نق ــاط مه ــم نص ــب ش ــد
ک ــه باع ــث کاه ــش ه ــدر رف ــت آب خواه ــد ش ــد.

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب ســـرخس گفـــت  :بـــا توجـــه بـــه اینکـــه
یکـــی از راه هـــای قطـــع زنجیـــره انتقـــال ویـــروس کرونـــا عـــاوه بـــر
رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی واکسیناســـیون اســـت و از آنجـــا
کـــه پرســـنل امـــور در خـــط مقـــدم مقابلـــه و حفـــظ بهداشـــت جامعـــه
قـــرار دارنـــد و بیشـــترین تمـــاس و برخـــورد را در طـــول شـــبانه
روز دارنـــد لـــذا واکسیناســـیون همـــکاران در دســـتور کار قـــرار
گرفت .
امیــر پوروحدتــی افــزود :طــی هماهنگــی هــا و پیگیــری هــای بــه عمــل
آم ــده ب ــا مرک ــز بهداش ــت و درم ــان س ــرخس مج ــوز تزری ــق واکس ــن
ب ــرای پرس ــنل رس ــمی و خدمات ــی ش ــاغل و همچنی ــن نیروه ــای ب ــرون
ســـپاری و آبـــداران امـــور دریافـــت شـــد.براین اســـاس دوز اول
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برمش ــکالت فائ ــق خواهی ــم آم ــد .مدی ــر ام ــور آبف ــا طرقب ــه ش ــاندیز
نیزدرگزارش ــی ازوضعی ــت مناب ــع وتاسیس ــات آب ــی شهرس ــتان بوی ــژه
شاندیز،خواس ــتارکمک ش ــهرداری وش ــورا در ای ــن زمین ــه ش ــد .عل ــی
اصغ ــر پاک ــروان ازکاه ــش ن ــزوالت آس ــمانی،مصرف بی ــش از ان ــدازه
آب بدلی ــل ش ــیوع کرون ــا ،مهاجرپذی ــری وافزای ــش جمعی ــت ش ــهری
وروستایی،مشــکالت اقتصــادی و ...بــه عنــوان کمبــود منابــع آبــی یــاد
ک ــرد وافزود:مجوزحف ــاری دوحلق ــه چ ــاه ازآب منطق ــه ای اس ــتان اخ ــذ
ش ــده اس ــت ک ــه منتظرمراح ــل نهای ــی آن هس ــتیم.

اعـــزام ماهانـــه  70ســـرویس تانکـــر آبرســـان بـــه
روســـتاهای شهرســـتان صالـــح آبـــاد

بیــش از  100انشــعاب در روســتا نعتــو شهرســتان مــرزی صالــح آبــاد
اس ــتاندارد س ــازی ش ــد.این اق ــدام ب ــا توج ــه ب ــه اص ــاح چه ــار ه ــزارو
50مترشـــبکه توزیـــع توســـط یـــک فـــرد خیـــر در دســـتور کار آبفـــا
صالحآب ــاد ق ــرار گرف ــت و اج ــرا ش ــد.

فریمان
کشـــف انشـــعاب غیـــر مجـــاز در دو واحـــد دامـــداری
روســـتایی در فریمـــان

صالح آباد
تاکی ــد ب ــر اج ــرای س ــریع مطالع ــات ط ــرح ه ــای تامی ــن آب
شهرس ــتان صال ــح آب ــاد

ب ــا توج ــه ب ــه کاه ــش ش ــدید آب قن ــوات و چش ــمه ه ــای شهرس ــتان
م ــرزی صال ــح آب ــاد و اهمی ــت تامی ــن آب ش ــرب پای ــدار روس ــتائیان،
تیــم مطالعاتــی آبفــا خراســان رضــوی بصــورت فشــرده از ده روســتای
شهرس ــتان بازدی ــد و مق ــرر ش ــد ط ــرح ه ــای جدی ــد مطالعات ــی ح ــوزه
آب ش ــرب ب ــا س ــرعت انج ــام ش ــود  .مدی ــر ام ــور در ای ــن رابط ــه ب ــا
توج ــه ب ــه حض ــور خی ــر نیک ــوکار و اس ــتفاده از ظرفی ــت ه ــای موج ــود
و نی ــاز ب ــه کوچ ــک س ــازی پ ــروژه ه ــای در جه ــت کاه ــش مش ــکالت ک ــم
آب ــی و معرف ــی مناب ــع جدی ــد  ،خواس ــتار تس ــریع در ارائ ــه ط ــرح ه ــای
جدیدشهرس ــتان ش ــد  .حبی ــب اهلل ندائ ــی ف ــر اظه ــار امی ــدواری ک ــرد
ب ــا کم ــک هم ــکاران س ــتادی و خی ــر محت ــرم  ،م ــردم شهرس ــتان از آب
ش ــرب س ــالم و بهداش ــتی برخ ــوردار ش ــوند.
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اســـتاندارد ســـازی  100انشـــعاب در روســـتای نعتـــو
صال ــح آب ــاد

در پ ــی اع ــام تامی ــن غی ــر مج ــاز آب دو واح ــد دام ــداری در روس ــتای
موســـی آبـــاد از توابـــع شـــهر فرهادگـــرد شهرســـتان فریمـــان  ،تیـــم
گش ــت وی ــژه آب در معی ــت ریی ــس پاس ــگاه ب ــه منطق ــه اع ــزام و در
بررس ــی مح ــل  ،دو فق ــره انش ــعاب غی ــر مج ــاز در دو واح ــد دام ــداری
کشــف شــد و اشــخاص خاطــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند .قابــل
ذک ــر اینک ــه در ی ــک واح ــد  200راس گوس ــفند و در واح ــد دیگ ــر 10
راس گاو نگه ــداری م ــی ش ــود.

مشارکت امور آبفا فریمان در پویش ایران مهربان

مدی ــر و مس ــئول رواب ــط عموم ــی ام ــور آبف ــا فریم ــان از س ــوی کمیت ــه
امـــداد حضـــرت امـــام خمینـــی (ره) شهرســـتان تقدیـــر شـــدند.آبفا
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بخشــدارمرکزی صالــح آبــاد از روســتاهای کمتــر برخــوردار شهرســتان
بازدی ــد ک ــرد ودر جری ــان رون ــد خدم ــت رس ــانی ام ــور آب وفاض ــاب
ب ــه نق ــاط روس ــتایی ق ــرار گرف ــت و از ت ــاش مدی ــر و پرس ــنل ام ــوردر
آبرس ــانی ب ــه روس ــتاها قدردان ــی کرد.گ ــزارش رواب ــط عموم ــی آبف ــای
صال ــح آب ــاد ب ــا توج ــه ب ــه خشکس ــالی اخی ــر و گرم ــای بی ــش از ح ــد به ــار
و تابس ــتان دب ــی چش ــمه ه ــا و قن ــوات دچ ــار اف ــت ش ــدیدی ش ــد ک ــه
امورصالـــح آبـــاد از طریـــق آبرســـانی بـــا تانکـــر ســـیار( بیـــش از ۷۰
س ــرویس در م ــاه ) نس ــبت ب ــه تامی ــن آب ش ــرب س ــالم و بهداش ــتی
روس ــتائیان اق ــدام م ــی کن ــد.

فیروزه
ش ــبکه توزی ــع روس ــتای س ــلیمانی شهرس ــتان فی ــروزه
تعوی ــض ش ــد

روس ــتا در شهرس ــتان قوچ ــان  ،تجهی ــز و راه ان ــدازی ی ــک حلق ــه چ ــاه
رزرو ایــن مجتمــع بــه عمــق  200متــر در دســتور کار امــور شهرســتان
ق ــرار گرف ــت .ب ــرای اج ــرای ای ــن پ ــروژه مه ــم ع ــاوه ب ــر تهی ــه و نص ــب
ی ــک دس ــتگاه الکتروپم ــپ  10طبق ــه ب ــا ق ــدرت  110کیل ــو وات  ،ی ــک
ع ــدد تابل ــو ب ــرق س ــافت اس ــتار  132کیل ــو وات نی ــز تهی ــه و نص ــب
ش ــد.با ای ــن اق ــدام مش ــکل آب ش ــرب ای ــن روس ــتاها ب ــا دوه ــزارو
 762خانــوار و جمعیتــی بالــغ بــر هشــت هــزارو 805نفــر برطــرف شــد.

کمب ــود آب ش ــرب روس ــتا مقص ــود آب ــاد قوچ ــان جب ــران
ش ــد
فریم ــان در جلس ــه ای ب ــا حض ــور ام ــام جمع ــه و فرمانده ــان س ــپاه و
نی ــروی انتظام ــی و تع ــدادی از مس ــئولین ادارات  ،ب ــه عن ــوان یک ــی
از ادارات برت ــر در پوی ــش ای ــران مهرب ــان انتخ ــاب و م ــورد تقدی ــر
قرارگرفـــت.

فیض آباد
شبکه آب شرب شهر فیض آباد ناحیه بندی شد

قوچان
مشـــکل آب شـــرب  11روســـتا در شهرســـتان قوچـــان
برط ــرف ش ــد

مدیرام ــور آب و فاض ــاب م ــه والت از ناحی ــه بن ــدی ش ــبکه آب ش ــرب
ش ــهر فی ــض آب ــاد خب ــر داد.
رضائیــان افــزود :در راســتای تکمیــل اقدامــات ســنوات قبــل ،مرحلــه
پایان ــی ناحی ــه بن ــدی ش ــبکه آب فی ــض آب ــاد اج ــرا ش ــد .وی اضاف ــه
کـــرد :بـــا ایـــن اقـــدام ضمـــن امـــکان اســـتفاده حداکثـــری از منابـــع
دشــت ازغنــد و افزایــش کیفیــت آب ،فشــار متعــارف در شــبکه هــای
ب ــاال دس ــت ش ــهر برق ــرار ش ــد.
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بـــا توجـــه بـــه مشـــکل کمبـــود آب شـــرب روســـتای مقصـــود آبـــاد
شهرس ــتان قوچ ــان ،پای ــش و ویدئومت ــری س ــطح اس ــتاتیک چ ــاه آب
ایــن روســتا در دســتور کار قــرار گرفــت و پــس از ویدئومتــری مقــرر
شـــد الکتروپمـــپ چـــاه ارتقـــاء یابـــد و لولـــه هـــای فرســـوده تعویـــض
شــود.در پــی ایــن اقدامــات دبــی آب چــاه از دو لیتــر برثانیــه بــه 3.3
لیتــر بــر ثانیــه افزایــش یافــت و مشــکل کمبــود آب شــرب روســتا بــا
250خان ــوار رف ــع ش ــد.

کاشمر
برگزاری کارگاه تخصصی آموزش خبرنگاری در کاشمر

بـــا توجـــه بـــه مشـــکل آب شـــرب مجتمـــع زوبـــاران مشـــتمل بـــر 11

مســـئول روابـــط عمومـــی امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان کاشـــمر از
برگ ــزاری نخس ــتین کارگاه تخصص ــی آم ــوزش خبرن ــگاری ب ــا حض ــور
جمعــی از اصحــاب رســانه ،فعــاالن فضــای مجــازی و روابــط عمومیهــای
آبفــای خراســان رضــوی بــا رعایــت کامــل پروتکلهــای بهداشــتی خبــر
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بــا توجــه بــه آمــار بــاالی اتفاقــات در دو مســیر شــبکه توزیــع روســتای
ســلیمانی شهرســتان فیــروزه و هــدر رفــت آب و نیــز افــت فشــار آب
مش ــترکین 550 ،مت ــر لول ــه  75و  300مت ــر لول ــه  63پل ــی اتیل ــن از
ش ــبکه توزی ــع روس ــتا تعوی ــض ش ــد.همزمان نی ــز  53فق ــره انش ــعاب
در مس ــیر ف ــوق اس ــتاندارد س ــازی ش ــد.

آب ه ــای وقف ــی م ــازاد ب ــر کش ــاوری آس ــتان ق ــدس ب ــه
ام ــور گناب ــاد واگ ــذار م ــی ش ــود

همایشه ــای مس ــیح دانش ــوری مرک ــز آم ــوزش عال ــی کاش ــمر ،اظه ــار
کــرد :در ایــن کارگاه دو روزه  ،اصحــاب رســانه ،فعــاالن فضــای مجــازی
و روابـــط عمومیهـــا از شهرســـتانهای کاشـــمر ،مشـــهد  ،خلیلآبـــاد،
بردس ــکن ،ترب ــت حیدری ــه ،م ـهوالت  ،گناب ــاد و بجس ــتان ب ــا عناص ــر و
مفاهی ــم خب ــر ،روشه ــای مصاحب ــه ،س ــبکهای خبرنویس ــی ،ن ــگارش
فارس ــی در ادبی ــات و نی ــز عکاس ــی خب ــری آش ــنا ش ــدند.
مســـئول روابـــط عمومـــی امـــور کاشـــمر بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن کارگاه
آموزش ــی ب ــا مش ــارکت و همراه ــی س ــازمان بس ــیج رس ــانه خراس ــان
رضـــوی ،شـــرکت تعاونـــی خدمـــات رفاهـــی اصحـــاب رســـانه اســـتان
 ،امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان کاشـــمر و تعـــدادی از ادارات و
س ــازمانهای کاش ــمر برگ ــزار ش ــد ،ی ــادآور ش ــد :علیرض ــا کتاب ــدار،
علیرض ــا حی ــدری ،ماه ــان صفای ــی و س ــیدجلیل زهرای ــی اس ــاتید ای ــن
کارگاه آموزشـــی بودنـــد .

شــبکه آبرســانی تزریــق کنیــم ،خواهیــم توانســت از تنــش آبــی گــذر
کنی ــم بنابرای ــن میطلب ــد اداره اوق ــاف و ام ــور خیری ــه شهرس ــتان ب ــا
ای ــن ام ــور هم ــکاری کن ــد .حج ــت االس ــام حس ــن صادق ــی نس ــب ام ــام
جمع ــه گناب ــاد نیــز ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت س ــقایت م ــردم ،از تالشه ــای
بــی وقفــه مجموعــه امــور آبفــا گنابــاد تقدیــر و بــر لــزوم همــکاری اداره
اوق ــاف و ام ــور خیری ــه ب ــا آبف ــا تاکی ــد ک ــرد.

گناباد
آبفــا گنابــاد خواســتار اســتفاده از آب هــای وقفــی بــرای
شــرب شــد
سرپرســت امــور آبفــا گنابــاد در معیــت همــکاران امــور بــا امــام جمعــه
شهرســـتان دیـــدار و گفتگـــو کـــرد .در ایـــن نشســـت هـــم اندیشـــی
ج ــواد س ــاالری ضم ــن تقدی ــر از ام ــام جمع ــه شهرس ــتان در مس ــاعدت
وهمــکاری بــا ایــن امــور بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت آب شهرســتان
و تــاش شــبانه روزی پرســنل اموربــا تاکیــد بــر نقــش حیاتــی آبهــای
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امــام جمعــه گنابــاد :صرفــه جویــی در مصــرف آب وظیفــه
شــرعی تمــام مســلمانان اســت
ام ــام جمع ــه گناب ــاد در خطبهه ــای نم ــاز جمع ــه ب ــار دیگ ــر هم ــگان را ب ــه
صرفــه جویــی در مصــرف آب دعــوت کــرد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان گناب ــاد
حج ــه االس ــام صادق ــی نس ــب ام ــام جمع ــه گناب ــاد در خطب ــه دوم نم ــاز
جمع ــه  25تیرم ــاه  1400ب ــا تاکی ــد ب ــر صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب
گفـــت :بـــه دلیـــل خشکســـالی و گرمـــای شـــدید و گســـترش کرونـــا و
قطع ــی ب ــرق امس ــال آبرس ــانی ب ــه بعض ــی نق ــاط ش ــهر و روس ــتاها ب ــا
مش ــکالت بیش ــتری ص ــورت میگی ــرد ک ــه ج ــا دارد همینج ــا از زحم ــات
مجموع ــه پرس ــنل ام ــور آبف ــا شهرس ــتان ک ــه در ای ــن ش ــرایط س ــخت
ب ــه م ــردم خدم ــت رس ــانی مینماین ــد ،تقدی ــر و تش ــکر نمایی ــم .ل ــذا
از هم ــه همش ــهریان درخواس ــت م ــی ش ــود نس ــبت ب ــه مص ــرف آب
نهای ــت صرف ــه جوی ــی را داش ــته باش ــند چراک ــه صرف ــه جوی ــی ی ــک
وظیف ــه دین ــی و ش ــرعی ب ــوده و ب ــر هم ــگان واج ــب اس ــت.

در جلس ــه ای ک ــه ب ــه میزبان ــی س ــازمان موقوف ــات جن ــوب خراس ــان
آس ــتان ق ــدس رض ــوی برگ ــزار ش ــد ،ج ــواد س ــاالری سرپرس ــت ام ــور
آبف ــا گناب ــاد ب ــا تش ــریح وضعی ــت تامی ــن آب ش ــرب ای ــن شهرس ــتان و
وج ــود تن ــش آب ــی گف ــت :آس ــتان ق ــدس رض ــوی ب ــه عن ــوان ب ــزرگ
تریـــن نهـــاد مذهبـــی موقوفاتـــی کشـــور و جهـــان اســـام از ابتـــدای
شـــکل گیـــری همـــواره مـــورد توجـــه ارادتمنـــدان بـــه اهـــل بیـــت
عصمـــت و طهـــارت (ع) بـــوده کـــه تجلـــی ایـــن ارادت اجـــرای ســـنت
حس ــنه وق ــف از س ــوی عالق ــه من ــدان ب ــه س ــاحت ائم ــه اطه ــار اس ــت.
وی ادام ــه داد :در همی ــن راس ــتا ام ــور آب و فاض ــاب گناب ــاد آمادگ ــی
دارد در ص ــورت ام ــکان و وج ــود آبه ــای م ــازاد ب ــر کش ــاورزی ک ــه در
اختی ــار ای ــن س ــازمان ق ــرار دارد ،ب ــه ش ــبکه توزی ــع آب تزری ــق کن ــد
تــا از مشــکالت ناشــی از تنــش آبــی موجــود کاســته شــود.حامد حســن
زاده مدیرعام ــل س ــازمان موقوف ــات وکش ــاورزی آس ــتان ق ــدس ه ــم
گف ــت :وق ــف یک ــی از ارزش ــمندترین س ــنت ه ــای دی ــن مبی ــن اس ــام
اس ــت ک ــه پش ــتوانه عظی ــم م ــادی و معن ــوی جامع ــه اس ــامی ب ــه ش ــمار
م ــی رود و موقوف ــات آس ــتان ق ــدس رض ــوی در شهرس ــتان گناب ــاد،
تاریخــی  500ســاله دارد و مــردم ایــن دیــار ،از دیربــاز بــه ایــن ســنت
حس ــنه اهتم ــام داش ــته ان ــد .وی اف ــزود :ای ــن س ــازمان آمادگ ــی دارد
آب ه ــای وقف ــی م ــازاد ب ــر کش ــاورزی ،را ب ــرای کم ــک ب ــه تامی ــن آب
ش ــرب در اختی ــاز آبف ــا ق ــرار ده ــد.
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داد .حمیـــد عبـــداهلل زاده بـــا اشـــاره بـــه حضـــور  ۴٠شـــرکتکننده
در نخســـتین کارگاه تخصصـــی آمـــوزش خبرنـــگاری در محـــل ســـالن

وقف ــی ب ــرای گ ــذر از تن ــش آب ــی گف ــت :اگ ــر بتوانی ــم آب های ــی ک ــه
نی ــاکان م ــا در راس ــتای س ــنت حس ــنه وق ــف ،ب ــه ج ــا گذاش ــته ان ــد ب ــه

رفـــع بیـــش از  360فقـــره اتفـــاق آب در ســـه ماهـــه
نخســـت  1400در گنابـــاد

همیش ــه ب ــا اع ــام حادث ــه ،در کمتری ــن زم ــان ممک ــن در مح ــل حاض ــر
و نس ــبت ب ــه ترمی ــم خط ــوط و ی ــا ش ــبکه ب ــا ه ــدف جلوگی ــری از ه ــدر
رف ــت آب اق ــدام م ــی نماین ــد.

ســه جایــگاه دیگــر برداشــت آب شــیرین در شــهر گنابــاد
احــداث مــی شــود

ای ــن می ــزان آب ب ــه وس ــیله  358س ــرویس تانک ــر در اختی ــار ه ــزار
و 750خان ــوار ق ــرار گرفت ــه اس ــت.وی ب ــا بی ــان اینک ــه  74روس ــتای

29

مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان گنابــاد ،گفــت :بــا اعــام آمادگــی
خیری ــن و هم ــکاری راهنمای ــی و رانندگ ــی ،ش ــورای ش ــهر و ش ــهرداری
گناب ــاد ،س ــه جای ــگاه برداش ــت آب ش ــیرین دیگ ــر در قال ــب ط ــرح ن ــذر
آب ،در  2نقطــه از شــهر گنابــاد بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.جواد
س ــاالری اف ــزود :ای ــن س ــه جای ــگاه ب ــا مش ــارکت خان ــواده ه ــای ش ــهید
نق ــوی و ش ــهید صف ــاری و زن ــده ی ــاد تیغ ــی س ــاخته خواه ــد ش ــد.وی
س ــاخت جای ــگاه ه ــای برداش ــت در قال ــب ن ــذر آب را ظرفی ــت مهم ــی
ب ــرای جل ــب مش ــارکت اف ــراد نیک ــوکار ب ــه منظ ــور توس ــعه جایگاهه ــا و
تامی ــن آب شهرس ــتان گناب ــاد دانس ــت و گف ــت :از س ــال  96ک ــه ای ــن
ط ــرح کلی ــد خ ــورده اس ــت تاکن ــون  11جای ــگاه برداش ــت آب ش ــیرین
ب ــا هم ــکاری و مش ــارکت خی ــران ش ــهر گناب ــاد در قال ــب ط ــرح ن ــذر آب،
اح ــداث ی ــا بهس ــازی ش ــده اس ــت.

توزیـــع  4.6میلیـــون لیتـــر آب تانکـــری در روســـتاهای
شهرس ــتان گناب ــاد

سرپرس ــت آب ام ــور آب و فاض ــاب گناب ــاد از توزی ــع چه ــار میلی ــون و
 641ه ــزار لیت ــر آب ش ــرب س ــیار بی ــن 20روس ــتای ای ــن شهرس ــتان
در چه ــار ماه ــه نخس ــت س ــال ج ــاری خب ــر داد.ج ــواد س ــاالری اف ــزود :

گلبهار

تشکیل اولین کارگروه  GISدر امور گلبهار

اولین کارگروه  GISدر امور گلبهار تشکیل جلسه داد
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی امـــور آب و فاضـــاب گلبهـــار بـــا حضـــور
کارشـــناس ســـتادی در حـــوزه سیســـتم اطالعـــات مکانـــی ،کار گـــروه
 GISدر مح ــل ات ــاق مدی ــر ام ــور تش ــکیل جلس ــه داد .در ای ــن جلس ــه
ضمــن بررســی اقدامــات انجــام شــده امــور  ،برنامــه ریــزی الزم بــرای
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سرپرس ــت ام ــور آبف ــا گناب ــاد از رف ــع بی ــش از  360فق ــره اتف ــاق آب
در ســـه ماهـــه نخســـت ســـال  1400خبـــر داد .بـــه گـــزارش روابـــط
عمومــی امــور آب و فاضــاب شهرســتان گنابــاد ،جــواد ســاالری تعــداد
اتفاقـــات روی داده در مجموعـــه شـــبکه آبرســـانی شـــهر گنابـــاد را
بیـــش از  360فقـــره اعـــام نمـــوده و گفـــت :از ایـــن تعـــداد حادثـــه
بیش ــترین م ــورد ب ــه ترتی ــب مرب ــوط ب ــه انش ــعابات ب ــا بی ــش از 278
حادث ــه ،ش ــبکه توزی ــع ب ــا  75فق ــره اتف ــاق و نی ــز  9فق ــره اتف ــاق روی
خ ــط انتق ــال آب گناب ــاد ب ــوده اس ــت.وی اف ــزود :خوش ــبختانه اتفاق ــات
ش ــبکه توزی ــع نس ــبت ب ــه س ــه م ــاه نخس ــت س ــال گذش ــته افزای ــش
نداش ــته ام ــا از س ــوی دیگ ــر اتفاق ــات ح ــادث ش ــده روی انش ــعابات
شــهر گنابــاد نســب بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــدی بیــش از 3
برابــر را تجربــه نمــوده کــه نشــان از فرســودگی بــاالی ایــن انشــعابات
دارد.سرپرس ــت ام ــور آبف ــا گناب ــاد در ادام ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر فرس ــودگی
خ ــط انتق ــال آب ای ــن ش ــهر گف ــت :ب ــه واس ــطه عم ــر ب ــاالی خ ــط انتق ــال
آب گنابــاد ،شــاهد بــروز اتفاقــات بســیاری روی ایــن خــط هســتیم کــه
ب ــا ه ــر ب ــار ب ــروز حادث ــه ،ب ــه ط ــور میانگی ــن  12س ــاعت ،مناب ــع اصل ــی
تامی ــن آب از م ــدار به ــره ب ــرداری خ ــارج م ــی گ ــردد ک ــه ای ــن موض ــوع
س ــبب ش ــده ت ــا می ــزان تولی ــد نس ــبت ب ــه مص ــرف کاه ــش چش ــمگیری
پیداکنــد و گنابــاد را دچــار تنــش آبــی کنــد.وی در پایــان ضمــن تشــکر
از پرس ــنل به ــره ب ــرداری ام ــور اضاف ــه نم ــود :پرس ــنل آبف ــای گناب ــاد

شهرســتان تحــت پوشــش مجموعــه آبفــای گنابــاد قــرار دارنــد  ،عمــده
دالی ــل نی ــاز روس ــتاها ب ــه آبرس ــانی س ــیار را نب ــود و ی ــا کمب ــود آب
کمــی و کیفــی  ،خشــک شــدن یــا کاهــش دبــی قنــوات  ،بــروز اتفاقــات
متعــدد در شــبکه آبرســانی و کاهــش ســطح مخــازن ذخیــره برشــمرد
و افــزود :بــا شــیوع کرونــا و ضــرورت رعایــت مســائل بهداشــتی و نیــز
افزای ــش زود رس گرم ــای ه ــوا  ،مص ــرف آب در ش ــهر و روس ــتاهای
تابعــه شهرســتان گنابــاد بـه شــدت افزایــش یافــت .وی اظهــار داشــت:
ایــن چالــش منجــر بــه افزایــش نیــاز آبــی بویــژه در روســتاهای مواجــه
بــا تنــش شــد.به گفتــه ســاالری کمبــود آب تنهــا مختــص بــه روســتاها
نبــوده و گنابــاد هــم بــه دالیــل مشــابه در وضعیــت قرمــز قــرار دارد
کـــه بـــا تعدیـــل فشـــار شـــبکه و در مقاطعـــی توزیـــع آب تانکـــری تـــا
ح ــدودی تن ــش آب ــی رو مدیری ــت ش ــده اس ــت.وی ی ــاد آور ش ــد :آب
ش ــرب م ــورد نی ــاز 18ه ــزار و700مش ــترک روس ــتایی در شهرس ــتان
گنابــاد از  11مجتمــع بــا  42حلقــه چــاه و  99مخــزن تامیــن مــی شــود.

ارتق ــا و انج ــام ه ــر چ ــه بهت ــر کاره ــا در دو ح ــوزه آب و فاض ــاب انج ــام
ش ــد.

گفتگوی مدیر امور با شهردار جدید گلبهار

روابــط عمومــی امــور آب و فاضــاب شهرســتان مــه والت در ایــن آییــن
ک ــه محم ــدی سرپرس ــت فرمانداری،رضائی ــان مدی ــر ام ــور ،ش ــاکری
رئی ــس اداره فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی شهرس ــتان حض ــور داش ــتند
ب ــا اه ــدا ل ــوح و جای ــزه از برگزی ــدگان ای ــن جش ــنواره قدردان ــی ش ــد.

نامگــذاری تاسیســات امــور شهرســتان مــه والت بــه نــام
شــهداء

مه والت
تجلی ــل از برگزی ــدگان جش ــنواره آب در شهرس ــتان م ــه
والت

مراســـم تجلیـــل از برگزیـــدگان جشـــنواره آب بـــا محورهـــای( شـــعر
-عکـــس -نقاشـــی-طنز) در مـــه والت برگـــزار شـــد .بـــه گـــزارش
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مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان مـــه والت از نامگـــذاری
تاسیســـات ایـــن امـــور بـــه نـــام مبـــارک شـــهدا خبـــر داد .بـــه گفتـــه
رضائیـــان تاسیســـات آبرســـانی شـــهر فیـــض آبـــاد بـــه نـــام شـــهید
ترشـــیزی و تاسیســـات آب رســـانی روســـتای مهنـــه بـــه نـــام شـــهید
حی ــدر بیگ ــی نامگ ــذاری ش ــد.وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :درای ــن اق ــدام
 11م ــورد از تاسیس ــات آبرس ــانی ب ــه ن ــام ش ــهداء شهرس ــتان مزی ــن
ش ــد.
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مدی ــر ام ــور گلبه ــار ب ــا ش ــهردار جدی ــد ای ــن ش ــهر دی ــدار و گفتگ ــو
کرد.مصظف ــی محم ــدی در ای ــن دی ــدار ضم ــن بی ــان مش ــکالت ح ــوزه
آب خواس ــتار مدیری ــت مص ــرف در آبی ــاری فض ــای س ــبز ش ــهر گلبه ــار
شــد.اصغری شــهردار گلبهــار نیــز در خصــوص تعامــل و همــکاری هــای
ف ــی مابی ــن ق ــول مس ــاعد داد.

کم آبی
یک واقعیت اقلیمی است
با آن سازگار شویم

فقط تیتر
●الکتروپمپ پمپاژ چاه های روستای صنوبرو شماره سه گوجی شهرستان تربت حیدریه تعویض شد.

●550هزار مورد بادید ازکلیپ آموزشی آب در شهرستان خواف

●چاه روستای سرباال شهرستان تربت حیدریه دبی سنجی شد

●رفع اتفاق خط انتقال 200خیرآباد خواف

●تخریب دیوار دو مخزن آب شهر تربت حیدریه بر اثر وزش باد شدید

●افزایش توان تولید چاه کالشور مجتمع ده خطیب خواف

●رفع اتفاق لوله  150آزبست در نیشابور

●تقدیر آبفای خواف از فرمانده پاسگاه بید پارسی

●افزایش دبی چاه روستاهای نجم آباد  ،عوض و قره قلی سبزوار

●رفع اتفاق خط انتقال125قاسم آباد خواف

●اصالح  420متر شبکه توزیع آب شرب روستای برآباد روداب

●تجلیل از آبداران و قاریان کنتور در خوشاب

●تجهیز چاه هاشم آباد سبزوار

●آموزش آبداران و قاریان کنتور امور زاوه

● تعویض الکتروپمپ چاه تسبند روداب

●تقدیر از بانوان آبفا زاوه

●اصالح  500متر شبکه توزیع آب روستای ایزی سبزوار

●آبرسانی به پاسگاه و روستای ماش در شهرستان درگز

●تقدیر مدیرعامل آبفا خراسان رضوی از رییس اداره کنترل کیفیت آبفا سبزوار

●رفع ترکیدگی شبکه آب زیر ستون فشار برق قوی دریک روستای سرخس

●آموزش رانندگان تانکرهای آبرسانی سیار سبزوار

●حفرچاه دستی برای تامین شرب دو روستای صالح آباد

●تعویض 500متر شبکه آب شرب درزاب بجستان

●آبرسانی تانکری به 16خانوار روستای پیر انجیری صالح آباد

●تجهیز چاه شماره  2پلبند امور تایباد

● تعویض الکترو پمپ شناور چاه روستای آزاد ده امور صالح آباد

●بازدید مدیر دفتر پدافند غیر عامل شرکت از امور تایباد

●همکاری بخشدار و دهیار با امور صالج آباد برای ساخت اتاقک نصب تابلو برق

●ترمیم چاه شماره 2خیر آباد امور تایباد

●نصب تابلو برق ایستگاه پمپاژتوت صفر و توت لشکران صالح آباد

●مونه برداری از تاسیسات امور تایباد

●تعویض الکترو پمپ شناور چاه روستای قشه توت و جهان آباد شهرستان صالح آباد

●تقدیر مدیر عامل آبفا خراسان رضوی از کارشناس مسئول کنترل کیفی امور تایباد

●کشف دو انشعاب غیر مجاز در سفیدسنگ

●برگزاری دهمین جلسه کمیته بحران وتنش آبی امور تایباد

● ساخت حوضچه خط لوله با مشارکت مشترکین شهر قلندرآباد

●حفر چاه در خیر آباد امور تایباد

●الکتروپمپ مجتمع ینگه قلعه شهرستان فیروزه تعویض شد

●شبکه آب روستای راه چمن جغتای در حال اصالح است

●تشکیل کمیته تخصص خودگردانی در امور قوچان

●آغاز ساخت اتاقک برق و کلرزن روستای عباس آباد قندی شهرستان جغتای

●تعویض الکتروپمپ مجتمع آبرسانی روستایی شهید مرتضوی نیا شهرستان گناباد

●برگزاری کارگاه عفات و حجاب در امور چناران

●همکاری دانشگاه آزاد با امورآبفا گناباد

●آغاز عملیات بتن ریزی ساخت مخزن آب روستای نهور خواف

●تعویض الکتروپمپ مجتمع آبرسانی کالته کلوخ گناباد

●جلسه وصول مطالبات آبفای خواف برگزار شد

●تعویض الکتروپمپ چاه روستای بهاباد گناباد

● 12لیتر بر ثانیه به توان تولید آب بزرگترین روستای خواف افزوده شد

●نقص فنی و کاهش مخازن آب شهر گناباد

●آب شرب خواف در شرایط استاندارد قرار دارد

●دعوت از خیرین برای رفع مشکل آب روستای گیسور شهرستان گناباد

●تعویض الکتروپمپ روستای خیرآباد خواف

●برگزاری میز خدمت امور آبفای گناباد درمصالی نمازجمعه
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●تب سنجی هر روزه کارمندان و مراجعان آبفا تربت حیدریه

●بازدید از پروژه در دست اجرای ساخت مخزن روستای رزداب خواف

اخبار ورزشی

برگزاری مسابقه دوستانه تیم های فوتسال آبفا و هنرستان
آیت اهلل طالقانی تربت حیدریه
مســابقه دوســتانه فوتســال بیــن شــرکت آب و فاضــاب تربــت حیدریــه و هنرســتان آیــت اهلل
طالقانــی برگــزار شــد .
یک ــی از اه ــداف تدوی ــن ش ــده واح ــد ورزش آبف ــای ترب ــت حیدری ــه ،ب ــاال ب ــردن س ــطح کم ــی و
کیف ــی ورزش در ای ــن ش ــرکت اس ــت.
در ای ــن راس ــتا تی ــم فوتس ــال ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه ،مس ــابقه دوس ــتانه ای ب ــا تی ــم
هنرس ــتان آی ــت اهلل طالقان ــی برگ ــزار ک ــرد ک ــه ب ــا نتیج ــه مس ــاوی  5ب ــر 5ب ــه پای ــان رس ــید .
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کسب نایب قهرمانی فرزند همکار آبفا سبزوار
درمسابقات لیگ فوتسال
امیــر محمــد کوشــکی فرزنــد همــکار شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســبزوار در ســومین
دوره مســابقات لیــگ فوتســال اســتعدادهای درخشــان مقاومــت  ،نایــب قهرمــان شــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار  ،در ل ــوح س ــپاس
مســئول هیــات فوتبــال و کمیتــه فوتســال بســیج شهرســتان ســبزوار آمــده اســت  :اینــک
ک ــه ی ــا اس ــتعانت از درگاه خداون ــد متع ــال و در پرت ــو تعلیم ــات ارزن ــده مربی ــان و ت ــاش و
کوشــش خــود مقــام نایــب قهرمانــی را در ســومین دوره مســابقات لیــگ فوتســال اســتعداد
ه ــای درخش ــان مقاوم ــت اح ــراز نم ــوده ای ــد  ،ب ــه دریاف ــت ای ــن ل ــوح نائ ــل م ــی ش ــوید.

آب
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زیباترین جلوه خلقت الهیست قدر آن را بدانیم
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درﮔز
داورزن
ﺧوﺷﺎب
ﺧواف
ﺧﻠﯾل آﺑﺎد
ﭼﻧﺎران
ﺟوﯾن
ﺟﻐﺗﺎی
ﺗرﺑت ﺣﯾدرﯾﮫ
ﺗرﺑت ﺟﺎم
ﺗﺎﯾﺑﺎد
ﺑردﺳﮑن
ﺑﺟﺳﺗﺎن
ﺑﺎﺧرز

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

3
3
0
12
4
17
5
0
3
0
17
4
0
4
0
۷
14
18
5
2
9
3
4
2
3
3
1
0
2
15
12

ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮ ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺮداد ﻣﺎه 1400
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شرکت  /امور

تعداد خبر ارسالی
مرداد ماه 1400

انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
درگذشت
مهدی جهان طلب معاون بهره برداری و توسعه آب آبفا خراسان رضوی به واسطه درگذشت همسر مهربانشان
همکارستادی به واسطه درگذشت مادر بزرگ مهربانشان
		
محمود موذن
همکار ستادی به دلیل درگذشت پدرهمسر محترمشان
		
الهه پاکیزه
همکار ستادی به واسطه درگذشت پدر گرامیشان
		
حمید نجدی
همکار ستاد به واسطه درگذشت همسر گرامیشان
		
خانم شجاعی
نشریه پیام آبفا برای آن مرحومان  ،رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد

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

رویدادهای مهم ماه
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