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تقویت زیرساخت های آب شرب در خراسان رضوی با افتتاح  15پروژه
مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی
از تقویـــت زیرســـاخت هـــای بخـــش آب شـــهر هـــا و
روس ــتاهای ای ــن اس ــتان ب ــا اج ــرا و افتت ــاح  15پ ــروژه
همزمان با هفته دولت خبرداد.
"س ــید ابراهی ــم عل ــوی" اف ــزود :ب ــرای اج ــرای ای ــن پ ــروژه ه ــا
در شهرســـتان هـــای تربـــت حیدریـــه  ،گنابـــاد  ،خلیـــل آبـــاد
 ،کاشـــمر ،کوهســـرخ  ،رشـــتخوار ،باخـــرز ،فریمـــان ،خلیـــل
آبــاد  ،جویــن و داورزن  447میلیاردریــال ازمحــل اعتبــارات
مل ــی و اس ــتانی هزین ــه ش ــده اس ــت.
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وی آبرســـانی بـــه مجتمـــع هـــای روســـتایی  ،مقـــاوم ســـازی
خط ــوط انتق ــال و اص ــاح ایس ــتگاه پمپ ــاژ ،جداس ــازی ش ــبکه
و احـــداث مخـــزن و جایـــگاه برداشـــت آب شـــرب را از
پ ــروژه های ــی معرف ــی ک ــرد ک ــه در ای ــن هفت ــه به ــره ب ــرداری
شدند.
وی همچنیـــن افـــزود :پـــروژه آبرســـانی بـــه مجتمـــع ظفـــر
شهرس ــتان س ــبزوار نی ــز ب ــا اعتب ــار هف ــت میلی ــارد ری ــال در
ایـــن هفتـــه عملیاتـــی شـــد.
"عل ــوی" ب ــا اش ــاره ب ــه اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت

آب و فاضــاب روســتایی وشــهری خاطرنشــان کــرد :درنتیجــه
اجـــرای ایـــن سیاســـت امکانـــات و تاسیســـات آب شـــهری
ب ــرای کم ــک ب ــه ایج ــاد و تقوی ــت زی ــر س ــاخت ه ــای تامی ــن آب
روســتاها بــه کار گرفتــه شــد بــه گونــه ای کــه بــا تــاش شــبانه
روزی و پیگی ــری هم ــکاران در س ــتاد  ،ش ــرکت ه ــای تبص ــره
دو و اموره ــای تابع ــه در مجم ــوع وضعی ــت تامی ــن آب ش ــرب
هـــزار روســـتا درســـال قبـــل در قالـــب پـــروژه هـــای هفتـــه
دول ــت  ،ده ــه فج ــر  ،پوی ــش ه ــر هفت ــه ال ــف – ب ای ــران و
مش ــارکت خیری ــن بهب ــود یاف ــت.
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به مناسبت هفته دولت و با صرف  447میلیارد ریال اعتبارمحقق شد:

 38درصد به روستاهای نیازمند آب تانکری در خراسان رضوی افزوده شد
مدیــر عامــل شــرکت آبفــا خراســان رضــوی گفــت38 :
درصـــد بـــه روســـتاهای نیازمنـــد آب تانکـــری در
خراسان رضوی افزوده شد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی در نشس ــت ب ــا خبرن ــگاران و اصح ــاب
رســـانه اعـــام کـــرد :ســـال گذشـــته 254روســـتا بـــا تانکـــر
ســیار آبرســانی شــد در حالــی کــه ایــن تعــداد در ســال جــاری
ب ــه  350روس ــتا رس ــیده اس ــت.
وی عل ــت ای ــن افزای ــش را کاه ــش ب ــارش ه ــا در س ــال آب ــی
ج ــاری و ادام ــه پدی ــده خشکس ــالی اع ــام ک ــرد ک ــه منج ــر ب ــه
افزای ــش مص ــرف آب و کاه ــش آبده ــی ه ــزار و  800منب ــع
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آب ــی در اس ــتان ش ــد.
وی اظهـــار داشـــت  :از ایـــن تعـــداد  300رشـــته قنـــات و
چشــمه هــم در تامیــن آب شــرب روســتاها دچارمشــکل شــد.
بـــه گفتـــه وی آب مـــورد نیـــاز ایـــن روســـتاها توســـط 40
دس ــتگاه تانک ــر س ــیار متعل ــق ب ــه آبف ــا  ،س ــازمان ه ــای دولت ــی
و بخــش خصوصــی ارســال مــی شــود تــا تلخــی خشکســالی در
کام روس ــتائیان ب ــه حداق ــل ممک ــن برس ــد.
وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :قط ــع ب ــرق نی ــز در کن ــار ای ــن چال ــش
مشــکالت تامیــن آب شــرب شــهرها و روســتاها را دو چنــدان
کـــرد بـــه گونـــه ای کـــه شـــرکت هـــای تبصـــره  ۲و امورهـــای

تابعــه در شهرســتان هــا  ،بــرای جلوگیــری از قطــع آب اقــدام
ب ــه مدیری ــت فشارش ــبانه کردن ــد ت ــا مش ــترکان در ط ــول روز
ب ــه آب ش ــرب دسترس ــی داش ــته باش ــند.
ســـید ابراهیـــم علـــوی همچنیـــن از نقـــش خبرنـــگاران در
اطــاع رســانی دقیــق  ،شــفاف و منصفانــه در بــاره بضاعتهــا
و کمبودهـــای آبفـــا و در مقابـــل انتقـــال مطالبـــات مـــردم بـــه
مدی ــران ای ــن ش ــرکت تقدی ــر ک ــرد و از آن ــان خواس ــت آبف ــا
را در ارائ ــه خدم ــات بهت ــر ب ــه ش ــهرها و روس ــتاها مش ــاوره
دهن ــد .در پای ــان خبرن ــگاران حاض ــر در نشس ــت ل ــوح تقدی ــر
دریاف ــت کردن ــد.
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تقدیر از خبرنگاران بخش آب:

تولید آب در خراسان رضوی به 139میلیون متر مکعب افزایش یافت
میانگی ــن تولی ــد آب در ش ــهرها و روس ــتاهای خراس ــان
رضـــوی بـــا  5.5درصـــد افزایـــش نســـبت بـــه ســـال
گذش ــته ب ــه  139میلی ــون مت ــر مکع ــب در س ــال 1400
رســـید .معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب شـــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر اظه ــار داش ــت:
تولید آب در  5ماه سال قبل 132میلیون مترمکعب بود .
"مه ــدی جه ــان طل ــب" ای ــن افزای ــش را در ش ــهرها 2.7درص ــد
و روس ــتاها  8.6درص ــد اع ــام ک ــرد و اف ــزود :تش ــدید بیم ــاری
کرون ــا عام ــل اصل ــی افزای ــش تولی ــد آب در اس ــتان محس ــوب
م ــی ش ــود .وی از قط ــع ب ــرق و ادام ــه پدی ــده خشکس ــالی ب ــه
عن ــوان دو چال ــش در رون ــد تامی ــن آب ش ــهرها و روس ــتا ن ــام
بـــرد و خاطـــر نشـــان کـــرد  :تولیـــد آب در صـــورت عـــدم قطـــع
ب ــرق از  5درص ــد ب ــه 10درص ــد افزای ــش م ــی یاف ــت چ ــرا ک ــه
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قابلی ــت مص ــرف توس ــط مش ــترکان وج ــود داش ــت .
معـــاون آبفـــا خراســـان رضـــوی همچنیـــن از تدویـــن برنامـــه و
ش ــروع پ ــروژه ه ــای رف ــع تن ــش آب ــی در ش ــهرها و روس ــتاها
خبـــرداد و اظهـــار کـــرد :هـــزارو 500میلیـــارد ریـــال از محـــل
اعتب ــارات مل ــی  ،خشکس ــالی و تن ــش ب ــرای رف ــع مش ــکل آب
 32ش ــهر اس ــتان در س ــال  1400اختص ــاص یاف ــت و همزم ــان
تامی ــن اعتب ــار از س ــایر مناب ــع نی ــز در ح ــال پیگی ــری اس ــت.
"جهـــان طلـــب" بـــا بیـــان اینکـــه  600میلیـــارد ریـــال هـــم بـــرای
مشــکل تامیــن آب مناطــق روســتایی در ســال  1401تخصیــص
یافت ــه اس ــت  ،اعتب ــار م ــورد نی ــاز تامی ــن آب ش ــرب 263روس ــتا
در خراس ــان رض ــوی را 5ه ــزار میلی ــارد ری ــال ب ــرآورد ک ــرد.
همچنی ــن مدی ــر دفت ــر بح ــران و پدافن ــد غیرعام ــل ش ــرکت آب
و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی گف ــت :جمعی ــت روس ــتایی نی ــاز ب ــه

آب تانکــری درایــن اســتان بــه 130هــزار نفــر افزایــش یافــت.
رض ــا یاقوت ــی نی ــا اف ــزود :ای ــن جمعی ــت ک ــه در  350روس ــتای
اســـتان ســـاکن هســـتند  9درصـــد جمعیـــت روســـتایی تحـــت
پوش ــش آبف ــا در خراس ــان رض ــوی را ش ــامل م ــی ش ــود.
وی یادآورشــد :ســال قبــل  5درصــد جمعیــت روســتایی اســتان
در  254روســـتا از طریـــق تانکـــر ســـیار آبرســـانی میشـــدند.
وی عل ــت ای ــن افزای ــش را ادام ــه پدی ــده خشکس ــالی و کاه ــش
بـــارش هـــا در اســـتان دانســـت کـــه منجـــر بـــه خـــروج تعـــداد
زیـــادی منبـــع آبـــی بـــه ویـــژه ســـطحی از چرخـــه تولیـــد شـــده
اســـت .وی اعـــام کـــرد 39 :دســـتگاه تانکرمتعلـــق بـــه آبفـــا،
س ــازمان ه ــا و نهاده ــای دولت ــی و بخ ــش خصوصی(اج ــاره ای)
کار حمـــل 20هزارمتـــر مکعـــب آب شـــرب بـــه روســـتاها را در
قال ــب دو ه ــزار س ــرویس در م ــاه برعه ــده دارن ــد.
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جمعیت روستایی نیازمند آب تانکری درخراسان رضوی به 130هزار نفر افزایش یافت:

تاکید بر هم افزایی اطالعات میان آزمایشگاه کنترل کیفیت آبفا خراسان رضوی
و مراکز آزمایشگاهی و علمی کشور
مع ــاون دفت ــر مدیری ــت بح ــران و پدافن ــد غی ــر عام ــل
وزارت نیــرو بــر مدیریــت دانــش و هــم افزایــی اطالعــات
میــان آزمایشــگاه کنتــرل کیفیــت آبفــا خراســان رضــوی و
مراکزآزمایشگاهی و علمی کشور تاکید کرد.
ج ــال جه ــان بخش ــی در بازدی ــد از آزمایش ــگاه مرک ــزی ش ــرکت
آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا اش ــاره ب ــه برخ ــورداری ای ــن
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واحـــد از نیـــروی انســـانی متخصـــص و بـــا تجربـــه و همچنیـــن
امکان ــات پیش ــرفته آزمایش ــگاهی اظه ــار داش ــت :آزمایش ــگاه
کنتـــرل کیفیـــت آب و بیوتکنولـــوژی آبفـــا خراســـان رضـــوی
الگــوی خوبــی بــرای دیگــر شــرکت هــای آبفــا در کشــور محســوب
مــی شــود .در ایــن بازدیــد کــه ســید ابراهیــم علــوی مدیرعامــل،
رضـــا یاقوتـــی نیـــا مدیـــر دفتـــر مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد

غیرعام ــل و محمدج ــواد ادیب ــی نی ــا مدی ــر مرکزپای ــش ونظ ــارت
برکیفیـــت آب وفاضـــاب شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رضـــوی هـــم حضـــور داشـــتند هوشـــیار اکبـــری رئیـــس اداره
آزمایش ــگاه آب وفاض ــاب آبف ــا اس ــتان در ب ــاره نح ــوه کارک ــرد
دســتگاه هــا توضیــح داد و از تــوان بــاالی ایــن شــرکت در انجــام
س ــریع و دقی ــق آنالی ــز و پای ــش کیف ــی آب خب ــرداد.
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معاون دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو مطرح کرد:

مدیردفتـــر بهـــره بـــرداری و توســـعه تصفیـــه فاضـــاب
ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی از جم ــع آوری و
دفـــع بهداشـــتی  15میلیـــون و200هـــزار متـــر مکعـــب
فاض ــاب ط ــی ش ــش م ــاه نخس ــت س ــال ج ــاری در ای ــن اس ــتان
خب ــرداد .عل ــی متدی ــن اف ــزود :ای ــن می ــزان فاض ــاب خانگ ــی و
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غیـــر خانگـــی ازطریـــق 10واحـــد تصفیـــه خانـــه بـــه ظرفیـــت
اسمی 87هزارمترمکعب درشبانه روز تصفیه شده است.
وی ظرفیـــت در حـــال بهـــره بـــرداری از تصفیـــه خانـــه هـــای
فاض ــاب در ش ــهرهای خراس ــان رض ــوی ب ــه جزمش ــهد را ح ــدود
 81هزارمترمکع ــب اع ــام ک ــرد و گف ــت :تاکن ــون ه ــزار و530

کیلومتـــر شـــبکه جمـــع آوری و  645کیلومتـــر خطـــوط انتقـــال
فاضـــاب در ســـطح اســـتان اجـــرا شـــده اســـت.
وی اظه ــار داش ــت 18.2 :درص ــد جمعی ــت ش ــهری وروس ــتایی
خراســـان رضـــوی تحـــت پوشـــش خدمـــات جمـــع آوری و دفـــع
بهداش ــتی فاض ــاب ق ــرار دارن ــد.
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دفع بهداشتی15میلیون و200هزارمترمکعبفاضالبدرخراسان رضوی

حوضه آبریز نیشابور با132میلیون مترمکعب کسری آب مواجه است
منابــع آب در زیرســاختهای اقتصــادی  ،اجتماعــی و فرهنگــی کشــور نقــش بســزایی دارد  ،بــه گونــه ای کــه ادامــه حیــات بــا وجــود منابــع آب امــکان مییابــد .کمبــود آب میتوانــد بــه موضوعــی تنـشزا درهــر
کش ــوری تبدی ــل و زمین ــه تبع ــات امنیت ــی در پ ــی داش ــته باش ــد .مناب ــع آب زیرزمین ــی ح ــدود  55درص ــد از نیازه ــای بخشه ــای مختل ــف را تأمی ــن میکن ــد ب ــا ای ــن ح ــال ب ــه عل ــت برداش ــت بیروی ــه از مناب ــع
ب مواجــه شــده انــد.
زیرزمینــی  ،همزمــان بــا ادامــه پدیــده خشکســالیها  ،بــه ویــژه در مناطــق کویــر و حاشــیه کویــر و مجــاورت آب شــور و شــیرین  ،تعــداد زیــادی از دشــت هــا بــا کســری مخــزن آ 
مدیــر مرکزپایــش ونظــارت برکیفیــت آب وفاضالب خراســان
رض ــوی ب ــا اس ــتناد ب ــه بررس ــی وضعی ــت حوض ــه ه ــای آبری ــز
اس ــتان اع ــام ک ــرد132 :میلی ــون مترمکع ــب کس ــری آب
س ــاالنه در حوض ــه آبری ــز نیش ــابور موج ــب کاه ــش س ــطح آب ب ــه
میــزان 22متــردر ســال هــای  71تــا  ، 99افــت تــراز آب زیرزمینــی
و نشست و ایجاد ترک در اراضی شهرستان شده است.
محم ــد ج ــواد ادیب ــی نی ــا ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه آبه ــای زیرزمین ــی
ح ــاوی نمکه ــای محل ــول هس ــتند  ،مهمتری ــن عوام ــل اث ــر گ ــذار
ب ــر کیفی ــت آب زیرزمین ــی و آلودگ ــی س ــفر ه ه ــای آب زیرزمین ــی را
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نف ــوذ آب ش ــور اع ــام ک ــرد و متذک ــر ش ــد :بهرهب ــرداری بی ــش از
ح ــد از س ــفرههای زیرزمین ــی س ــبب کاه ــش فش ــار آ ِ
بش ــیرین ب ــر
ب شــور و بــاال آمــدن حــد فاصــل دو ســیال در زیــر چــاه ودر نهایــت
آ ِ
پیشــروی ســفر ه آب شــور و شــور شــدن چاههــا مــی شــود .وی خاطــر
نش ــان ک ــرد  :ای ــن پدی ــده در مناط ــق س ــاحلی و همچنی ــن مناط ــق
مج ــاور و حاش ــیه کوی ــر ک ــه آبه ــای زیرزمین ــی ش ــور و ش ــیرین در
کن ــار یکدیگ ــر ق ــرار دارن ــد بیش ــتررخ م ــی ده ــد و آبه ــای ش ــور
جایگزی ــن آبه ــای ش ــیرین میش ــود .وی ب ــا اظه ــار نگران ــی از نف ــوذ
آبهــای شــور در حوضــه آبریــز نیشــابور ،اظهــار داشــت :در مناطقــی

از ای ــن شهرس ــتان  ،م ــز ه ش ــوری افزای ــش یافت ــه و گاه ـ ًا تل ــخ آب ــی
بوجــود آمــده اســت کــه تاثیــر نامطلوبــی بــر منابــع زیرزمینــی دارد.
وی گفـــت :آبخـــوانداری  ،عملیـــات پخـــش ســـیالب ،احـــداث ســـد
زیرزمینــی ،جلوگیــری از اضافــه برداشــت  ،تشــویق کشــاورزان بــه
کش ــت ش ــبه دی ــم  ،اص ــاح الگ ــوی کش ــت ،اس ــتفاده از روشه ــای
نویــن آبیــاری و پســاب تصفیــه شــده در کشــاورزی و صنعــت  ،اصالح
الگــوی مصــرف افزایــش راندمــان کشــاورزی وکشــت گلخانــه ای از
جملــه راهکارهــای کاهــش شورشــدگی منابــع آب زیرزمینــی و حفــظ
مناب ــع آب ــی بش ــمار م ــی آین ــد.
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تلخ آبی نتیجه برداشت بیرویه از دشت ها

اقدامات آبفا برای رفع کمبود آب شرب در شاندیز اعالم شد

مناطــق گردشــگری کــه یکــی از منابــع مــورد توجــه بــرای پــر
کــردن اوقــات فراغــت در روزهــای تعطیــل و تامیــن درآمــد
بـــرای ســـاکنان بومـــی محســـوب مـــی شـــود بـــرای ارائـــه
خدم ــات ب ــه گردش ــگران و مس ــافران  ،نی ــاز ب ــه ایج ــاد و تقوی ــت
زیــر ســاخت هــا بــه ویــژه منابــع آب شــرب دارنــد .شــهر شــاندیز از
جمل ــه مناط ــق ییالق ــی ومع ــروف خراس ــان رض ــوی محس ــوب م ــی
ش ــودکه ب ــه دلی ــل برخ ــورداری از طیع ــت پ ــاک و همچنی ــن وج ــود
رس ــتوران ه ــا و مراک ــز خری ــد س ــاالنه چن ــد میلی ــون مس ــافر و
گردشــگر داخلــی و خارجــی را میزبانــی مــی کنــد  ،بــا ایــن حــال بــرای
تامیــن آب شــرب ســاکنان شــهر و روســتاهای اطــراف و همچنیــن
جمعی ــت ش ــناوری ک ــه وارد منطق ــه م ــی ش ــوند ب ــا چال ــش زی ــادی
مواجــه اســت .ادامــه پدیــده خشکســالی و خشــک شــده منابــع آب
س ــطحی و اف ــت چ ــاه ه ــای ش ــرب از ی ــک س ــو و توس ــعه ش ــهر و
وافزایــش جمعیــت ثابــت و متغیــر از ســوی دیگــر ضــرورت تقویت
ظرفی ــت تاسیس ــات آب ش ــرب را در ای ــن ش ــهر دو چن ــدان ک ــرده
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اس ــت .مدی ــر ام ــور آبف ــا طرقب ــه ش ــاندیز در همی ــن رابط ــه ب ــه
مشــکل کمبــود مخــزن ذخیــره آب در شــهر شــاندیز اشــاره کــرد و
اظه ــار داش ــت :شهرش ــاندیز ب ــا کمب ــود و فش ــار آب ش ــرب مواج ــه
اس ــت ب ــه وی ــژه ای ــن مش ــکل ب ــرای س ــاکنان طبق ــات س ــه و چه ــار
واحده ــای مس ــکونی نم ــود بیش ــتری دارد .ب ــه گفت ــه "عل ــی اصغ ــر
پاک ــروان" ورود ت ــا  100هزارنف ــر جمعی ــت ش ــناوربه ش ــاندیز در
روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه و توســعه بــاغ ویالهــا هــم بــه کمبــود
آب شــرب درشــهر شــاندیز دامــن زده اســت .وی از همــکاری آبفــا
مشــهد در تامیــن آب شــاندیز بــه میــزان 10لیتــر برثانیــه خبــرداد
و افــزود :پــروژه جابجایــی چــاه شــماره چهــار و حفــر یــک حلقــه چــاه
جدیـــد هـــم در دســـت اقـــدام قـــرار دارد .رئیـــس اداره آبفـــا
شــاندیز هــم اعــام کــرد :ایــن اداره عــاوه بــر شــاندیز بــا 13هــزار
مشــترک  ،آبرســانی بــه حــدود هشــت هــزار مشــترک روســتایی را
برعهــده دارد .فریــد قربانــی بــا بیــان اینکــه بــه ازاء هــر مشــترک
بایس ــتی ی ــک مت ــر مکع ــب مخ ــزن ذخی ــره آب ایج ــاد ش ــود اف ــزود:

تنه ــا ش ــهر ش ــاندیز ب ــا هش ــت ه ــزار مترمکع ــب مخ ــزن ذخی ــره ،
نیــاز بــه پنــج هزارمترمکعــب مخــزن جدیــد دارد .وی تــوان تولیــد
آب در شــاندیز را 120لیتــر برثانیــه ذکــر کــرد و اظهــار داشــت :بــا
بهــره بــرداری از چــاه شــماره هفــت در حــال حفــاری و جابجایــی چــاه
شــماره چهــار ،بخشــی از کمبــود آب شــهر شــاندیز مرتفــع مــی شــود
ول ــی ب ــا توج ــه ب ــه توس ــعه منطق ــه و ورود ده ه ــا ه ــزار مس ــافر در
ای ــام تعطی ــات و حت ــی غی ــر تعطی ــل ب ــه ش ــاندیز  ،تقوی ــت زی ــر
س ــاخت ه ــای تامی ــن و توزی ــع آب ش ــامل ایس ــتگاه ه ــای پمپ ــاژ و
افزای ــش ظرفی ــت مخ ــازن ذخی ــره ام ــری ض ــروی اس ــت درغی ــر
ای ــن ص ــورت در آین ــده ب ــا مش ــکل ج ــدی مواج ــه خواهی ــم ش ــد.
قربانــی افــزود :بــا اســتفاده از چــاه هــای در حــال حفــاری تــا عمــق
300متــر پبــش بینــی مــی شــود  40تــا  50لیتــر بــر ثانیــه بــه تــوان
تولیـــد آب شـــاندیز افـــزوده شـــود و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه
روس ــتاهای ت ــازه تحوی ــل ب ــه آبف ــا نی ــز از وضعی ــت مناس ــب مناب ــع
آبی برخوردار نیستند.
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معرفیبرگزیدگانجشنواره
سراسرینماز و مفاهیم
ویژهفرزندان همکاران آبفا
خراسان رضوی
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تقدیر از همکار برترامورکاشمر
با اهداء لوح و هدیه
هم ــکار برترش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا اه ــدا ل ــوح و کاالی ایران ــی تقدی ــر ش ــد.
مدی ــر دفت ــر توس ــعه مدیری ــت آبف ــا خراس ــان رض ــوی در ای ــن مراس ــم ضم ــن قدردان ــی از ت ــاش
امیرحســین دهقــان همــکار نمونــه فروردیــن مــاه  1400از امــور آبفــای کاشــمر بــا اهــدای لــوح بــا
امضـــای مدیرعامـــل و کاالی ایرانـــی  ،ادامـــه حرکـــت در مســـیر چشـــم انـــداز  1420شـــرکت و ارتقـــاء
رضایت مندی ارباب رجوع را خواستار شد.
جلی ــل کارگ ــذار همچنی ــن از تغیی ــر فرآین ــد انتخ ــاب کارمن ــد نمون ــه ب ــر اس ــاس ش ــاخص ه ــای جدی ــد
ارزیاب ــی در آین ــده نزدی ــک خب ــر داد.
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اســـامی  66دارنـــده رتبـــه برتـــر مرحلـــه اســـتانی شـــانزدهمین
جشــنواره سراســری قــرآن و نمــاز وزارت نیــرو (ســال ) 1400
در خراســان رضــوی شــامل رشــته هــای نمــاز و مفاهیــم معرفــی
شدند.
ب ــر اس ــاس اع ــام ام ــور فرهنگ ــی و دین ــی دبیرخان ــه ام ــور فرهنگ ــی
و دینـــی صنعـــت آب و بـــرق اســـتان خراســـان رضـــوی از ایـــن تعـــداد
 20نف ــر فرزن ــدان هم ــکاران ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی
موف ــق ب ــه کس ــب رتب ــه ه ــای اول ت ــا س ــوم ش ــدند ک ــه دارن ــدگان مق ــام
اول بــه مرحلــه کشــوری کــه شــهریور مــاه برگــزار مــی شــود راه یافتنــد.
ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش پره ــام ظفراس ــداهلل پ ــور ،اله ــه قربانپ ــور،
محمدطاهـــا رحیمـــی راد  ،امیرعلـــی خرمـــی نیـــا  ،حدیثـــه عبداللهـــی،
ملیکاصنعتــی ،حنانــه ســلیمانی،ریحانه ســلیمانی ،تبســم ندائــی ،فاطمــه
ناج ــی میدان ــی  ،غ ــزل ای ــران ن ــژاد ،مطه ــره م ــرادی ،محمدصال ــح ناج ــی
میدانـــی در رشـــته قـــرآن ومبیـــن قلـــی زاده كاخکـــی ،مبینـــا احمـــدی
ن ــژاد ،اش ــکان نیکوخص ــال ،نیم ــا افرون ــد در رش ــته مفاهی ــم موف ــق ب ــه
اح ــراز مق ــام ش ــدند.

دفترحراس ــت و ام ــور محرمان ــه ش ــرکت آب و فاض ــاب
خراس ــان رض ــوی در ارزیاب ــی عملك ــرد س ــال  99دفات ــر
حراس ــت ش ــركت ه ــای آب و فاض ــاب حائ ــز رتب ــه عال ــی
شــد .رئیــس مرکــز حراســت وزارت نیــرو در نامــه ای بــه مدیــر
دفت ــر حراس ــت و امورمحرمان ــه آبف ــای خراس ــان رض ــوی کس ــب
این رتبه را تبریک گفت.
در نامــه مجیــد ربیعــی خطــاب بــه محمــد ترکانــی مدیــر حراســت
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آبفــا اســتان آمــده اســت :عملکــرد آن دفتــر براســاس شــاخص
ه ــا وم ــاک ه ــای تخصص ــی در مرک ــز حراس ــت و ش ــرکت م ــادر
تخصصـــی در همـــه ابعـــاد (پرســـنلی ،فیزیکـــی ،اســـناد و )...
م ــورد تجزی ــه و تحلی ــل ق ــرار گرف ــت و موف ــق ب ــه کس ــب رتب ــه
عال ــی ش ــد.
حمیدرضـــا جانبـــاز مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب کشـــور
ه ــم در نام ــه ای از مجاه ــدت صادقان ــه محم ــد ترکمان ــی مدی ــر

دفت ــر حراس ــت آبف ــا اس ــتان در مس ــیر حف ــظ ارزش ه ــای نظ ــام
تش ــکر ک ــرد.
در همیـــن رابطـــه ســـید ابراهیـــم علـــوی مدیرعامـــل شـــرکت
آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــا اهـــداء لـــوح از زحمـــات
و ت ــاش ه ــای محم ــد ترکمان ــی مدی ــر دفت ــر حراس ــت و ام ــور
محرمانــه آبفــا اســتان در کســب ایــن موفقیــت تقدیــر و تشــکر
کرد.

شمــــاره  ،171شهریورماه 1400

کسب رتبه عالی دفتر حراست آبفا خراسان رضوی در ارزیابی وزارت نیرو

شهرستان ها

تربت حیدریه
طــرح بلنــد مــدت تامیــن آب شــرب شــهر تربــت حیدریــه
اجــرا نشــد
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بازدیـــد از چنـــد روســـتای مواجـــه بـــا کمبـــود آب در
شهرســـتان تربـــت حیدریـــه

بـــا هـــدف تشـــویق فرزنـــدان نومکلـــف  ،هرســـاله مراســـمی تحـــت
عن ــوان جش ــن تکلی ــف در آبف ــا ترب ــت حیدری ــه برگ ــزار م ــی ش ــد .ب ــه
گــزارش روابــط عمومــی آبفــا تربــت حیدریــه امســال بــه دلیــل شــیوع
وی ــروس کرون ــا و ع ــدم ام ــکان برگ ــزاری جش ــن ب ــه ص ــورت حض ــوری ،
پــک کامــل هدایــای جشــن تکلیــف بــه نماینــده دختــران مکلــف اهــدا
ش ــد.

مشکل کم آبی برخی روستاهای رباط سنگ حل شد

بــا توجــه بــه کمبــود آب در روســتاهای پوســتین دوز و معــدن مجتمــع
آبرس ــانی اس ــدیه بخ ــش رخ شهرس ــتان ترب ــت حیدری ــه و ب ــه منظ ــور
بررس ــی عل ــل و ارائ ــه راه ــکار  ،مدی ــر عام ــل و مع ــاون به ــره ب ــرداری
آبفــا شهرســتان و رئیــس اداره ربــاط ســنگ از روســتاها و تاسیســات
ای ــن مجتم ــع بازدی ــد کردن ــد.در جری ــان ای ــن بازدی ــد مش ــخص ش ــد
عم ــده دلی ــل مش ــکالت پی ــش آم ــده ناش ــی از اعم ــال خاموش ــی و قط ــع
ب ــرق روزه ــای اخی ــر ب ــوده اس ــت ل ــذا مق ــرر ش ــد درزم ــان خاموش ــی
بـــرق ،نســـبت بـــه تامیـــن آب روســـتائیان از طریـــق تنظیـــم شـــیر
فلکهه ــا و مدیری ــت توزی ــع وآبرس ــانی تانک ــری س ــیار اق ــدام ش ــود.

ب ــه گفت ــه رئی ــس اداره آبف ــای رب ــاط س ــنگ قط ــع ب ــرق در بخ ــش رخ
باع ــث قط ــع آب در برخ ــی روس ــتاهای منطق ــه ش ــد.پس از بررس ــی و
پای ــش ایس ــتگاه ه ــای پمپ ــاژ مش ــخص ش ــد آب پمپ ــاژ ش ــده از مخ ــزن
 60مت ــر مکعب ــی ب ــه س ــمت روس ــتای مع ــدن از پم ــپ رزو ب ــه داخ ــل
مخ ــزن برگش ــت م ــی ش ــود و دب ــی کمت ــری در اختی ــا روس ــتاها ق ــرار
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مدی ــر عام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه گف ــت :ط ــرح بلن ــد م ــدت
تامیـــن آب شـــهر تربـــت حیدریـــه ســـال هاســـت کـــه مغفـــول مانـــده
اس ــت.علی رض ــا عباس ــی ب ــا اش ــاره ب ــه رس ــالت تامی ــن آب 95ه ــزار
مشــترک یادآورشــد :ابفــا شهرســتان در راســتای وظیفــه ذاتــی خــود،
مــی بایســت هــر ســاله آب مــورد نیــاز شــهروندان را بــه هــر نحــو ممکــن
تامیــن کنــد کــه یکــی از راه هــا ،خریــد آب از بخــش خصوصــی و ارتــش
اســت.وی خشکســالی و کاهــش نــزوالت آســمانی و افزایــش دمای هوا
در س ــال ج ــاری را ب ــی س ــابقه خوان ــد و اف ــزود :قطع ــی ب ــرق تابس ــتان
امس ــال ک ــه تاکن ــون تجرب ــه نش ــده ب ــود ش ــرایط خاص ــی را در تامی ــن
آب ش ــهروندان و  120روس ــتای تح ــت پوش ــش ایج ــاد ک ــرده اس ــت.
وی تصریــح کــرد :شــیوع بیمــاری کرونــا وضــرورت رعایــت دســتورات
بهداش ــتی ه ــم باع ــث افزای ــش مص ــرف آب 95ه ــزار مش ــترک تح ــت
پوش ــش ش ــده و ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه ب ــا ه ــر پی ــک بیم ــاری کرون ــا
مصــرف آب در شهرســتان حداقــل 30درصــد افزایــش مــی بایــد.وی
گفــت :بــا وجــود تــاش جــدی همــکاران و مدیریــت شــرایط  ،مشــکالت
جــدی در تامیــن آب شــهر تربــت حیدریــه هنــوز برطــرف نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه طــرح میــان مــدت تامیــن آب شــرب ایــن شــهر خواســتار
اج ــرای ط ــرح بلن ــد م ــدت آب ترب ــت حیدری ــه ش ــد و اف ــزود :در قال ــب
ط ــرح می ــان م ــدت آب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه تاکن ــون نس ــبت ب ــه حف ــر
س ــه حلق ــه چ ــاه اق ــدام ش ــده اس ــت و حف ــاری دو حلق ــه چ ــاه دیگ ــر ت ــا

م ــاه آین ــده آغ ــاز م ــی ش ــود.علی رض ــا عباس ــی از برگ ــزاری نشس ــت
اعض ــای ش ــورای حفاظ ــت آب شهرس ــتان خب ــرداد و یک ــی از مصوب ــات
آن را تشــکیل جلســه مشــترک مدیــران عامــل شــرکت آب و فاضــاب
و آب منطق ــه ای اس ــتان اع ــام و تاکی ــد ک ــرد :ب ــا ش ــروع فص ــل پایی ــز
و کاه ــش دم ــا تصمیم ــات ش ــورای حفاظ ــت آب نبای ــد ب ــه فراموش ــی
ســپرده شــود.مدیرعامل آبفــای تربــت حیدریــه بــا اشــاره بــه تصویــب
طـــرح ملـــی تامیـــن آب شـــهرتربت حیدریـــه در ســـال ،1381هـــدف
ایــن طــرح را کــه ســال  1401بــه اتمــام مــی رســد  ،تامیــن پایــدارآب
شــهر تربــت حیدریــه اعــام کــرد کــه تاکنــون محقــق نشــده اســت.وی
متذک ــر ش ــد :در ص ــورت ع ــدم تخصی ــص اعتب ــار مل ــی ب ــه ای ــن ط ــرح ،
ضرب ــه بزرگ ــی ب ــه بخ ــش آبرس ــانی شهرس ــتان وارد میش ــود.

اه ــداء هدای ــای جش ــن تکلی ــف ب ــه فرزن ــدان هم ــکاران
آبف ــا ترب ــت حیدری ــه

میگیــرد کــه بــا بســتن شــیر فلکــه پمــپ رزو و هواگیــری خــط  ،مشــکل
تامی ــن آب روس ــتاها ب ــه ص ــورت کام ــل برط ــرف ش ــد.

دومیــن دســتگاه کلــر زن دیجیتــال در آبفا تربتحیدریه
بــکار گرفته شــد

(میـــز خدمـــت) مـــردم مشـــکالت خـــود را در زمینههـــای مختلـــف از
جمل ــه آب و فاض ــاب مط ــرح کردن ــد ک ــه مدی ــر عام ــل و مس ــئوالن آبف ــا
تربــت حیدریــه پاســخ هــا الزم و راهکارهــای مناســب ارائــه دادنــد.

انتقــال آب چــاه شــماره  ۳پــادگان بــرای تامیــن آب شــرب
تربــت حیدریه

شـــبکه هـــای توزیـــع آب روســـتای نســـر  ،اعضـــای شـــورای اســـامی
روســتا ضمــن تقدیــر از همراهــی و مســاعدت آبفــا  ،خواســتار شــروع
ف ــاز  4پ ــروژه اص ــاح و توس ــعه و همچنی ــن اج ــرای ش ــبکه مس ــیرهای
باقیمان ــده و ترمی ــم آس ــفالت مس ــیرهای حف ــاری ش ــدند .عل ــی رض ــا
عباس ــی ه ــم ضم ــن بی ــان خدم ــات انج ــام ش ــده نس ــبت ب ــه پیگی ــری
درخواســـت هـــا قـــول داد و بـــر واگـــذاری یـــک قطعـــه زمیـــن بـــرای
احــداث ســاختمان اداری تاکیــد کــرد کــه مــورد موافقــت شــورا قــرار
گرف ــت.

حفـــر و جابـــه جایـــی چـــاه شـــادمهر شهرســـتان تربـــت
حیدریـــه آغـــاز شـــد

حض ــور مدی ــران آبف ــا ترب ــت حیدری ــه در می ــز خدم ــت
جه ــادی رب ــاط س ــنگ

پیـــرو مصوبـــات کمیتـــه مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد غیـــر عامـــل
شهرســتان تریــت حیدریــه عملیــات لولــه گــذاری روکار بــرای انتقــال
آب چــاه شــماره ســه پــادگان بــه طــول  ۴۰۰متــر اجــرا شــد  .بــه دنبــال
ایـــن عملیـــات حـــدود  ۱۴لیتـــر بـــر ثانیـــه بـــه تـــوان خریـــد آب خـــام
اضافــه و مشــکل قطعــی آب در بســیاری از مناطــق شــهر مرتفــع شــد.

درخواســـت هـــای روســـتاییان از مدیـــر عامـــل آبفـــای
تربتحیدریـــه

معــاون بهــره بــرداری شــرکت آبفــای تربــت حیدریــه از حفــر و جابجایــی
چــاه شــادمهراین شهرســتان خبــر داد .وی افــزود  :در پــی نقــص فنــی
چــاه شــادمهر تغییــر محــل ایــن منبــع در دســتور کار قــرار گرفــت .وی
پی ــش بین ــی ک ــرد  :ب ــا جاب ــه جای ــی ای ــن چ ــاه  35 ،لیت ــر ب ــر ثانی ــه ب ــه
تــوان تولیــد شــهر تربــت حیدریــه اضافــه شــود .وی هزینــه جابجایــی
چــاه را چهــار میلیــارد ریــال اعــام کــرد .

رئیس جدید آبفای بایگ معرفی شد
می ــز خدم ــت جه ــادی ب ــا ه ــدف پش ــتیبانی از اردوه ــای جه ــادی ورف ــع
مش ــکالت آب ــی اهال ــی رب ــاط س ــنگ  ،س ــلطان آب ــاد و هم ــکاری س ــازمان
بس ــیج ادارات شهرس ــتان ترب ــت حیدری ــه برپ ــا ش ــد .ب ــه گ ــزارش
روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب تربــت حیدریــه در ایــن برنامــه
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در پـــی بازدیـــد مدیـــر عامـــل آبفـــا تربـــت حیدریـــه از تاسیســـات و

مراســـم تودیـــع و معارفـــه رئیـــس اداره آبفـــای شـــهر بایـــگ بـــا
حض ــور معاونی ــن و مدی ــران ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه برگ ــزار
شـــد  .در ایـــن جلســـه مدیـــر عامـــل شـــرکت ضمـــن قـــدر دانـــی از
زحم ــات غالمرض ــا علی ــزاده رئی ــس س ــابق اداره بای ــگ ک ــه ب ــه افتخ ــار
بازنشســتگی نائــل شــد  ،رضــا فتوحــی را بــه عنــوان ریاســت جدیــد
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دومیــن دســتگاه کلــر زن دیجیتــال در مجتمــع درخــت ســنجد شــرکت
آبفــا تربــت حیدریــه نصــب شــد .ایــن مجتمــع چهــار روســتا بــا جمعیــت
ه ــزارو 370نف ــر را تح ــت پوش ــش دارد .ب ــرای خری ــد و راه ان ــدازی
ایــن دســتگاه  70میلیــون ریــال هزینــه شــده اســت.

نیشابور
آغـــاز اجـــرای پـــروژه آبرســـانی بـــه پـــادگان آموزشـــی
شهرســـتان نیشـــابور

کل ط ــول ش ــبکه فاض ــاب ش ــهر نیش ــابور  365کیلومت ــر اس ــت و 8
ه ــزار و  700منه ــول در م ــدار به ــره ب ــرداری ق ــرار دارد.وی گف ــت :
پ ــروژه س ــم پاش ــی ش ــبکه فاض ــاب ش ــهر نیش ــابور ب ــا اعتب ــاری بال ــغ
ب ــر ی ــک میلی ــارد و  700میلی ــون ری ــال توس ــط پیمان ــکار اج ــرا ش ــد.

توزی ــع  3.5میلی ــون لیت ــر آب تانک ــری در روس ــتاهای
نیش ــابور
آبف ــا بای ــگ معرف ــی ک ــرد.

اجــرای پــروژه آبرســانی به مجموعه آبی و فرهنگســرای
جدید تربــت حیدریه

شـــبکه فاضـــاب شهرنیشابورشستشـــو و ســـم پاشـــی
ش ــد

مدیــر عامــل شــرکت آبفــای تربــت حیدریــه از اجــرای پــروژه توســعه
ش ــبکه آب جه ــت آبرس ــانی ب ــه مجموع ــه آب ــی و فرهنگس ــرای جدی ــد
اداره ارش ــاد اس ــامی شهرس ــتان ب ــه ط ــول ح ــدود  ۷۰۰مت ــر خب ــر
داد .علـــی رضـــا عباســـی افـــزود  :در راســـتای تامیـــن آب مجموعـــه
ورزشـــی آبشـــار تربـــت حیدریـــه و در خواســـت شـــهرداری  ،ایـــن
ش ــرکت اق ــدام ب ــه حف ــاری و  700مت ــر لول ــه گ ــذاری ب ــا لول ــه 110
پل ــی اتیل ــن و اج ــرای  30مت ــر لول ــه گالوانی ــزه  4این ــچ ک ــرد.وی ای ــن
پ ــروژه را گام ــی ب ــزرگ درجه ــت پی ــاده س ــازی برنام ــه ه ــای فرهنگ ــی
شهرس ــتان اع ــام ک ــرد .
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همــت آبــادی معــاون بهــره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان
نیشـــابور از توزیـــع  3.5میلیـــون لیتـــر آب تانکـــری در ســـه مـــاه
تابس ــتان س ــال ج ــاری در  308روس ــتای تح ــت پوش ــش ب ــا بی ــش از
 49ه ــزار مش ــترک خب ــر داد.مس ــئول بح ــران ش ــرکت ه ــم ب ــا اش ــاره
ب ــه اینک ــه آبرس ــانی ب ــه ص ــورت روزان ــه و م ــداوم توس ــط دو دس ــتگاه
تانکــر انجــام مــی شــود افــزود :تــا کنــون  224تانکــر بــه  110روســتای
تح ــت پوش ــش شهرس ــتان نیش ــابور و فی ــروزه اع ــزام ش ــده اس ــت.
ب ــه گفت ــه محم ــد عال ــی نی ــا بیش ــترین آبرس ــانی مرب ــوط ب ــه روس ــتاهای
بخ ــش مرک ــزی ب ــا  30ه ــزار مش ــترک اس ــت.

افتتــاح فــاز  5طــرح آبرســانی مجتمــع قــوش آغــل بخــش
میــان جلگــه نیشــابور

رئیــس اداره بهــره بــرداری فاضــاب آبفــا نیشــابورگفت  :ایــن شــرکت
ب ــرای جلوگی ــری از تکثی ــر حش ــرات ب ــه ص ــورت دوره ای دریچ ــه ه ــا و
منهــول هــای فاضــاب را ســم پاشــی مــی کنــد .حســین خیــری افــزود:

فـــاز  5طـــرح آبرســـانی مجتمـــع قـــوش آغـــل بخـــش میـــان جلگـــه
شهرس ــتان نیش ــابور ش ــامل روس ــتا ه ــا ی ذم ــه  ،ریگ ــی  ،حس ــن آب ــاد
بلهــر و جنــداب بــا هــزارو 550اشــتراک افتتــاح شــد.در مراســم بهــره
بــرداری از ایــن پــروژه بــا بیــش از  53میلیــارد ریــال اعتبــار  ،هاجــر
چناران ــی نماین ــده م ــردم در مجل ــس  ،مع ــاون فرمان ــدار ،ام ــام جمع ــه
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رئی ــس گ ــروه مطالع ــات و بررس ــی فن ــی ش ــرکت آبف ــای نیش ــابور از
اجـــرای پـــروژه خـــط انتقـــال آب شـــرب پـــادگان آموزشـــی ســـربازان
وظیف ــه ش ــمال ش ــرق کش ــور درای ــن شهرس ــتان خب ــر داد .دس ــتجردی
افــزود  :طــول تقریبــی خــط انتقــال حــدود  1500متــر مــی باشــد  .وی
اف ــزود :اعتب ــار اج ــرای پ ــروژه بال ــغ ب ــر پن ــج میلی ــارد ری ــال ب ــر آورد
ش ــده ک ــه از مناب ــع داخل ــی ش ــرکت پرداخ ــت م ــی ش ــود.

سبزوار
بهســـازی تاسیســـات آبرســـانی مجتمـــع حـــارث آبـــاد
روداب

ش ــهر عش ــق آب ــاد  ،مدی ــر عام ــل و معاونی ــن ش ــرکت آبف ــاء شهرس ــتان
نیش ــابور حض ــور داش ــتند.

رفـــع مشـــکل کـــم آبـــی  4هـــزار مشـــترک در بخـــش
ســـروالیت شهرســـتان نیشـــابور

صــورت مشــارکتی اجــرا شــده اســت .ســید رضــا بهشــتی نصــر افــزود
 :ب ــا اص ــاح ای ــن ش ــبکه  103فق ــره انش ــعاب آب ه ــم نوس ــازی ش ــده
اس ــت .وی از جمل ــه برنام ــه ه ــای ام ــور را اص ــاح ش ــبکه ب ــا ه ــدف
کاه ــش ه ــدر رف ــت و اتفاق ــات و ارتق ــا کیفی ــت آب اع ــام ک ــرد.

شــهر ســبزوار 20هــزار مترمکعــب کســری مخــزن ذخیــره
آب دارد

افتتـــاح اصـــاح شـــبکه روســـتای برآبـــاد بـــا حضـــور
فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان ســـبزوار
رئی ــس اداره آب و فاض ــاب بخ ــش س ــروالیت گف ــت  :ب ــا توج ــه ب ــه
کاه ــش آبده ــی چ ــاه مجتم ــع آبرس ــانی  25روس ــتایی بینال ــود بخ ــش
ســـروالیت شهرســـتان نیشـــابور ،عملیـــات حفـــاری چـــاه جدیـــد در
دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت .صالح ــی تب ــار اف ــزود :ای ــن چ ــاه ب ــا هزین ــه
شــش میلیــارد ریــال بــا دســتگاه حفــاری ضربــه ای بــه عمــق  142متــر
در کمت ــر از 30روز حف ــاری و پمپ ــاژ ش ــد .وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :ب ــا
ای ــن اق ــدام ت ــوان آبده ــی چ ــاه  2لیت ــر ب ــر ثانی ــه افزای ــش یاف ــت و
مش ــکل ک ــم آب ــی مجتم ــع آبرس ــانی بینال ــود ب ــا بی ــش از چه ــار ه ــزار
مش ــترک رف ــع ش ــد.
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جلســـه مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار
بـــه همـــراه معاونیـــن و مدیـــران بـــا اعضـــای شـــورای اســـامی ایـــن
شـــهر برگـــزار شـــد.مدیرعامل شـــرکت آب و فاضـــاب شهرســـتان
س ــبزواردراین جلس ــه گزارش ــی از وضعی ــت ش ــبکه آب  ،ش ــبکه جم ــع
آوری فاضـــاب ،مخـــازن  ،تاسیســـات تولیـــد و انتقـــال ارائـــه داد و
گف ــت  :آب ش ــرب ش ــهر س ــبزوار از مناط ــق کل ــوت  ،کس ــکن و بف ــره
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ریی ــس اداره کنت ــرل کیفی ــت آب و فاض ــاب ش ــرکت آب و فاض ــاب
شهرس ــتان س ــبزوار گف ــت  :تاسیس ــات آبرس ــانی مجتم ــع ح ــارث آب ــاد
روداب بــه منظــور تضمیــن ایمنــی و ارتقــاء کیفیــت آب بهســازی شــد.
الهــام معلمــی افــزود  :بهســازی  ،حفاظــت و حراســت تاسیســات بــرای
تامیــن آب شــرب بهداشــتی جــز مــوارد بســیار مهــم و حیاتــی محســوب
مـــی شـــود کـــه در ایـــن راســـتا شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار بـــه
بهســازی کامــل تاسیســات آبرســانی مجتمــع حــارث آبــاد اقــدام کــرد.

پـــروژه اصـــاح  3.5کیلومتـــر شـــبکه آب شـــرب روســـتای برآبـــاد
شهرســتان ســبزوار بــا حضــور معــاون اســتاندار وفرمانــدار شهرســتان
 ،رییـــس اداره آب و فاضـــاب روداب  ،امـــام جمعـــه شـــهر روداب و
مســـئولین شهرســـتان ســـبزوار و روداب افتتـــاح شـــد.مدیرعامل
ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزواردر ای ــن مراس ــم گف ــت :
آبف ــا ب ــه ش ــش ه ــزار اش ــتراک آب در بخ ــش روداب خدم ــت رس ــانی
مـــی کند.حســـین ریاضـــی بـــا اشـــاره بـــه اصـــاح  10کیلومترشـــبکه
آب ط ــی ی ــک س ــاله گذش ــته در بخ ــش روداب اف ــزود  :بخ ــش عم ــده
ایـــن پـــروژه در روســـتای برآبـــاد اجـــرا شـــده اســـت .رییـــس اداره
آب و فاضـــاب روداب هـــم گفـــت  3.5 :کیلومتـــر اصـــاح شـــبکه در
روســـتای برآبـــاد بـــا اعتبـــار دو میلیـــارد و  200میلیـــون ریـــال بـــه

تامی ــن م ــی ش ــود .
وی تامیــن حــدود  60درصــد آب مــورد نیــاز شــهر ســبزوار را مربــوط
بــه منطقــه بفــره اعــام کــرد واظهــار داشــت :آینــده آبــی شهرســبزوار
بــه ایــن منطقــه بســتگی دارد.وی تجهیــز و راه انــدازی فازســه پــروژه
تامی ــن آب در منطق ــه بف ــره ش ــامل هش ــت حلق ــه چ ــاه را ب ــرای رف ــع
مشــکل تامیــن آب شــهر ســبزوارضروری دانســت و ادامــه داد  :شــهر
ســبزوار بــا  110هــزار اشــتراک آب و  51هــزار حجــم مخــزن ذخیــره
 20 ،ه ــزار مت ــر مکع ــب کس ــری مخ ــزن ذخی ــره آب دارد.ریاض ــی ب ــا
بیـــان اینکـــه  200کیلومتـــر شـــبکه توزیـــع آب هـــم در ایـــن شـــهر
نی ــاز ب ــه اص ــاح دارد  ،اضاف ــه ک ــرد :برخ ــی از مناط ــق حاش ــیه ش ــهر
ســبزوار فاقــد سیســتم جمــع آوری و دفــع بهداشــتی فاضــاب اســت.

تجهی ــزات و ل ــوازم ایمن ــی س ــایت ه ــای کل ــر زن ــی آبف ــا
س ــبزوار تکمی ــل و ب ــه روز رس ــانی ش ــد

ریی ــس اداره کنت ــرل کیفی ــت آب و فاض ــاب ش ــرکت آبف ــا شهرس ــتان
س ــبزوار گف ــت  :تجهی ــزات و ل ــوازم ایمن ــی س ــایت ه ــای کلرزن ــی ش ــهر

15

رییـــس اداره امـــور حقوقـــی ،قراردادهـــا و تملـــک اراضـــی شـــرکت
آب و فاضــاب شهرســتان ســبزوار از شناســایی  710فقــره انشــعاب
غیرمج ــاز آب در پن ــج م ــاه س ــالجاری در س ــبزوار خب ــر داد.عل ــی اکب ــر
کوشــکی گفــت  :از ایــن تعــداد  361فقــره تبدیــل بــه مجــاز و پرونــده
 46مـــورد هـــم بـــه مراجـــع قضایـــی ارجـــاع شـــد و الباقـــی در دســـت
پیگی ــری اس ــت.وی ب ــا بی ــان اینک ــه انش ــعابات غی ــر مج ــاز مهمتری ــن
عام ــل ه ــدر رف ــت آب در س ــبزوار م ــی باش ــد اضاف ــه ک ــرد  :در ای ــن
م ــدت  79م ــورد پیمای ــش روس ــتایی ه ــم ب ــرای شناس ــایی س ــارقان
آب انج ــام ش ــده اس ــت.

گفـــت :بـــا هـــدف رفـــع چالـــش هـــای موجـــود در برخـــی روســـتاهای
دیگ ــر ای ــن شهرس ــتان ه ــم س ــاخت مخ ــزن  500مترمکعب ــی روس ــتای
اشــتیوان بــرای رفــع مشــکل  7روســتای  ،اســتفاده از منابــع خــارج از
مــدار بــرای گــذر از پیــک مصــرف  ،تعویــض الکتروپمــپ هــای شــناور
معیــوب  ،آبرســانی ســیار بــه روســتاها و اجــاره منابــع تأمیــن آب (چــاه
وقنـــات کشـــاورزی) در دســـتور کار آبفـــا قـــرار گرفتـــه اســـت.جهان
طل ــب ب ــا بی ــان اینک ــه از  52روس ــتای شهرس ــتان  ،فق ــط روس ــتای
"نقـــاره خانـــه" تحـــت پوشـــش قـــرار نـــدارد اعـــام کـــرد  5 :روســـتای
شهرس ــتان ب ــه ص ــورت مقطع ــی ب ــا تانک ــر س ــیار آبرس ــانی م ــی ش ــوند
و مابق ــی روس ــتاها در قال ــب مجتم ــع و  24س ــاعته از خدم ــات ام ــور
آبف ــای باخ ــرز برخوردارن ــد.

 710انشعاب غیرمجاز آب در سبزوار شناسایی شد

باخرز

 38میلی ــارد ری ــال ص ــرف تامی ــن آب ش ــرب روس ــتاهای
باخ ــرز ش ــد

تدوین برنامه تامین بلند مدت آب شهرستان باخرز
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مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب س ــبزوار گف ــت :ب ــا اتص ــال بخ ــش
عم ــده س ــکونتگاههای غی ــر رس ــمی و مناط ــق حاش ــیه ش ــهر ب ــه ش ــبکه
فاض ــاب  ،مش ــکالت بهداش ــتی و اجتماع ــی س ــاکنان ای ــن منطق ــه رف ــع
شــده اســت.ریاضی افــزود :جمعیــت  ۲۵۰هــزار نفــری شــهر ســبزوار
زی ــر پوش ــش ش ــبکه آب هس ــتند و ب ــا اج ــرای  461کیلومت ــر ش ــبکه ،
اف ــزون ب ــر  ۹۶درص ــد ش ــبکه فاض ــاب ای ــن ش ــهر اج ــرا ش ــده اس ــت.
در پای ــان مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار ب ــه
پرس ــش ه ــای اعض ــای ش ــورای ش ــهر پاس ــخ داد.

و مجتمـــع هـــای روســـتایی آبفـــا شهرســـتان ســـبزوار تکمیـــل و بـــه
روزرس ــانی ش ــد.الهام معلم ــی اف ــزود  :ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت موض ــوع
ایمن ــی وس ــامت کار در س ــایت ه ــای کلرزن ــی و ب ــا ه ــدف افزای ــش
ضری ــب ایمن ــی و کاه ــش مخاط ــرات گاز کل ــر در م ــکان ه ــای مذک ــور ،
کلی ــه مجتم ــع ه ــای روس ــتایی و س ــایت ه ــای کلرزن ــی ش ــهر س ــبزوار
مجهـــز بـــه لـــوازم ایمنـــی شـــد.به گفتـــه وی در ایـــن راســـتا لـــوازم
ایمنــی شــامل لبــاس و دســتکش ضــد اســید و ماســک تنفســی مجهــز
بــه فیلتــر گاز کلــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر  170میلیــون ریــال خریــداری و
در اختیــار آبــداران و اپراتورهــای ســایت هــای کلرزنــی قــرار گرفــت.

مع ــاون ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی از اج ــرای  5پ ــروژه
تامیـــن آب در روســـتاهای شهرســـتان باخـــرز خبرداد.مهـــدی جهـــان
طل ــب اف ــزود :پ ــس از اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت آب و
فاض ــاب درابت ــدای س ــال  99کلی ــه امکان ــات ش ــرکت ه ــای تبص ــره
دو و اموره ــای تابع ــه آبف ــا در اس ــتان ب ــرای آبرس ــانی ب ــه روس ــتاهای
دچ ــار تن ــش آغ ــاز ش ــد.وی در همی ــن رابط ــه ب ــه اج ــرای خ ــط انتق ــال
مجتمــع آبرســانی روســتاهای باخــرز بــه طــول  5کیلومتــر  ،تعویــض 15
کیلومتــر شــبکه توزیــع  ،ســاخت مخــزن  100مترمکعبــی در روســتای
گ ــرازی  ،الیروب ــی وحف ــر دو حلق ــه چ ــاه دس ــتی و بهس ــازی و مرم ــت
چشــمه روســتای کردیــان اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :در اجــرای ایــن
تع ــداد پ ــروژه  38میلی ــارد ری ــال هزین ــه ش ــده اس ــت.وی همچنی ــن

مدیـــر امـــور باخـــرز از تدویـــن برنامـــه تامیـــن بلنـــد مـــدت آب ایـــن
شهرســـتان خبـــر داد  .احســـان ســـیاح گفـــت :نیـــاز آبـــی بـــرای ســـال
ه ــای پی ــش رو را پی ــش بین ــی ک ــرده ای ــم و برنام ــه ری ــزی های ــی در
ایــن راســتا انجــام شــده اســت .وی اجــرای ایــن برنامــه هــا را طوالنــی
م ــدت اع ــام ک ــرد ک ــه توس ــعه مناب ــع تولی ــد از جمل ــه ای ــن برنام ــه ه ــا
اس ــت.

زم ــان ممک ــن رف ــع ش ــد.به گ ــزارش رواب ــط عموم ــی آبف ــا باخ ــرز پ ــس
از س ــرقت کاب ــل ب ــرق چ ــاه آوی ــان باخ ــرز ،تامی ــن آب مجتم ــع ب ــا مش ــکل
مواج ــه ش ــد ک ــه پرس ــنل آبف ــا ب ــا جایگزین ــی کاب ــل مناس ــب متوج ــه
ســوختگی الکتروپمــپ شــدند .وجــود دو مشــکل پــی در پــی ســبب شــد
تــا آبرســانی بــه پنــج روســتا دچــار وقفــه شــود لــذا تــاش همــکاران تــا
پاس ــی از ش ــب منج ــر ب ــه برق ــراری آب ش ــرب روس ــتائیان ش ــد.

افتتــاح و کلنــگ زنــی  7پــروژه آب شــرب در شهرســتان
باخــرز

رفع انسداد مسیر لوله روستای مزار بجستان

بجستان

ای ــن اتف ــاق 20مت ــر لول ــه ه ــم تعوی ــض ش ــد.

بررس ــی مصوب ــات بخ ــش آب ش ــرب س ــفر اس ــتاندار ب ــه
شهرســتان بجســتان

ســـرقت کابـــل یـــک مجتمـــع تامیـــن آب در شهرســـتان
باخ ــرز
وقفـــه ایجـــاد شـــده در تولیـــد آب مجتمـــع فجـــر باخـــرز در کمتریـــن
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همــکاری آبفــا و مــردم مرندیــز بجســتان دررفــع اتفــاق
لول ــه آب
هم ــکاران اتفاق ــات و به ــره ب ــردار آبف ــای بجس ــتان ب ــا هم ــکاری م ــردم
روســـتای مرندیـــز موفـــق بـــه رفـــع اتفـــاق لولـــه آب شـــدند .بـــه
گــزارش روابــط عمومــی امــور آب و فاضــاب شهرســتان بجســتان یــک
فق ــره اتف ــاق ب ــر روی لول ــه آب  160و  200واق ــع در می ــدان ش ــهدای
روس ــتای مرندی ــز ب ــه وق ــوع پیوس ــت ک ــه ب ــا هم ــکاری س ــتودنی واح ــد
اتفاقــات و بهــره بــرداری و مــردم و مســئولین رفــع شــد .در پــی وقــوع

مصوبـــات ســـفر اســـتاندار بـــه بجســـتان در حـــوزه آب شـــرب در
نشس ــت فرمان ــدار و مدی ــر ام ــور ای ــن شهرس ــتان ب ــا مدیرعام ــل آبف ــا
خراســـان رضـــوی بررســـی شـــد.مدیر امـــور آبفـــا بجســـتان در ایـــن
نشســـت مشـــکل آب شهرســـتان را کیفـــی دانســـت و بـــا اشـــاره بـــه
راه ان ــدازی 18جای ــگاه برداش ــت آب کارت ــی در ش ــهر بجس ــتان اع ــام
ک ــرد :ش ــهروندان بجس ــتان در ش ــش م ــاه س ــال ج ــاری چه ــار ه ــزار
و 300مترمکع ــب آب تصفی ــه ش ــده از طری ــق جای ــگاه ه ــا برداش ــت
کردن ــد .محمدرض ــا اکب ــر نی ــا ب ــا اش ــاره ب ــه تاکی ــد اس ــتاندار خراس ــان
رض ــوی مبن ــی ب ــر ارتق ــاء کیف ــی آب بهداش ــتی ش ــهر بجس ــتان اف ــزود:
ب ــرای تحق ــق ای ــن مصوب ــه اق ــدام ب ــه اح ــداث س ــوله ب ــرای جانمای ــی
دس ــتگاه آب ش ــیرین ک ــن وس ــاخت دو ب ــاب مخ ــزن ب ــه ظرفی ــت س ــه
ه ــزار و 500مت ــر مکعب ــی خواه ــد ش ــد.وی چال ــش بخ ــش آب ش ــهر
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پن ــج پ ــروژه آب و فاض ــاب در شهرس ــتان باخ ــرز ب ــه به ــره ب ــرداری
رس ــید و دو پ ــروژه جدب ــد آبرس ــانی ه ــم کلن ــگ زن ــی ش ــد.در دومی ــن
روز از هفت ــه دول ــت آیی ــن افتت ــاح و به ــره ب ــرداری و همچنی ــن کلن ــگ
زنـــی پـــروژه هـــای جدیـــد آب وفاضـــاب بارعایـــت پروتـــکل هـــای
بهداشـــتی بـــا حضـــور فرمانـــدار و اعضـــای شـــورای اداری برگـــزار
شد.احســان ســیاح مدیــر امــور آب و فاضــاب باخــرز در ایــن مراســم
اولویـــت هـــا و نواقـــص موجـــود در شـــبکه آبرســـانی شهرســـتان را
بی ــان ک ــرد و اج ــرای ای ــن پ ــروژه ه ــا را گام مهم ــی در رف ــع مش ــکالت
آبرس ــانی دانس ــت .در ادام ــه ش ــافعی فرمان ــدار شهرس ــتان باخ ــرز
از اقدامـــات امـــور آب و فاضـــاب و خدمـــات رســـانی بـــه مشـــترکین
قدردان ــی ک ــرد .

مســیر لولــه 160پلــی اتیلــن روســتای مــزار شهرســتان بجســتان رفــع
انســداد شــد.در پــی اعتــراض اهالــی روســتای مــزار مبنــی بــر کاهــش
فش ــار وقط ــع آب در بعض ــی مناط ــق  ،نیروه ــای به ــره ب ــردار و اتفاق ــات
وارد عم ــل ش ــدند و پ ــس از ی ــک هفت ــه کار جه ــادی مس ــیر رس ــوبات
آهک ــی تخلی ــه و ب ــرای جلوگی ــری از ایج ــاد رس ــوب مج ــدد  ،رس ــوب گی ــر
مغناطیس ــی در خروج ــی مخ ــزن ذخی ــره آب روس ــتا نص ــب ش ــد.

و بازســـازی شود.ســـید ابراهیـــم علـــوی راهـــکار دیگـــر را جـــذب
ســرمایهگذار اعــام کــرد کــه مــی توانــد از عایــدات ناشــی از نوســازی
شــبکه و جلوگیــری از هــدر رفــت آب برگشــت ســرمایه داشــته باشــد.
بــه گفتــه وی تامیــن آب شــرب شــهرها و روســتاها در چنیــن شــرایطی
ب ــه ی ــک معج ــزه م ــی مان ــد.در پای ــان مق ــرر ش ــد ب ــا توج ــه ب ــه اتم ــام
ط ــرح مطالعات ــی بهب ــود آب بهداش ــتی ش ــهر بجس ــتان  ،س ــاخت س ــوله
و اح ــداث مخ ــزن ب ــرای نص ــب دس ــتگاه س ــیرین ک ــن آب ب ــه مناقص ــه
گذاش ــته و مش ــکل کمب ــود مخ ــزن آب س ــه روس ــتای م ــزار  ،می ــان و
مرندی ــز ه ــم رف ــع ش ــود.

هم ــکاری ش ــهرداری یونس ــی ه ــزار و  800مت ــر ش ــبکه فرس ــوده آب
توســط امــور بجســتان اصــاح شــد کــه تــا متــراژ ســه هــزار متــر ادامــه
خواه ــد یاف ــت.

بردسکن

بازدیــد فرمانــدار بردســکن از مراحــل حفــر چــاه مجتمــع
علــی آبــادک

طــی جلســه ای کــه در محــل دفتــر مدیــر امــور بردســکن برگــزار شــد ،
خبرنــگاران و اصحــاب رســانه و ادمیــن هــای فضــای مجــازی شهرســتان
بــا اهــدا هدیــه و لــوح تبریــک بمناســبت هفدهــم مــرداد روز خبرنــگار
تقدیــر شــدند .اولیائــی در ایــن مراســم گفــت  :روزخبرنــگار فرصــت
مغتنمــی بــرای تجلیــل از خدمــات خبرنــگاران متعهــد و پرتــاش عرصــه
آگاهــی اســت.

اج ــرای مان ــور کاه ــش مدیری ــت مص ــرف ب ــرق در ام ــور
بردس ــکن

توزیـــع 4300مترمکعـــب آب شـــرب کارتـــی در شـــهر
بجســـتان

مدیـــر امـــور آبفـــا بجســـتان بـــا اشـــاره بـــه راه انـــدازی 18جایـــگاه
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ش ــاکری فرمان ــدار ب ــه هم ــراه عصمت ــی مق ــدم مع ــاون برنام ــه ری ــزی
فرمانـــداری و اولیائـــی مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان
بردس ــکن از مراح ــل حف ــاری چ ــاه مجتم ــع عل ــی آب ــادک بازدی ــد ک ــرد.
حف ــر ای ــن منب ــع آب ــی ب ــا ه ــدف افزای ــش دب ــی حج ــم آب ذخی ــره در
شـــرایط بحـــران در دســـتور کار آبفـــا قـــرار گرفتـــه اســـت.

مانـــور کاهـــش مدیریـــت مصـــرف بـــرق طـــرح شـــهید عباســـپور در
شهرس ــتان بردس ــکن برگ ــزار ش ــد  .در ای ــن مان ــور ک ــه در قال ــب ۳
اکیــپ و بــا هــدف کاهــش  ۵۰درصــدی مصــرف بــرق در ســطح ادارات
توســـط مدیریـــت بـــرق شهرســـتان و بـــا همـــکاری ناحیـــه مقاومـــت
بس ــیج س ــپاه بردس ــکن اج ــرا ش ــد  ،دس ــتگاههای شهرس ــتان م ــورد
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یونس ــی را فرس ــودگی ش ــبکه توزی ــع دانس ــت و اف ــزود :ب ــا هم ــکاری
شـــهرداری یونســـی هـــزار و  800متـــر شـــبکه فرســـوده آب توســـط
امـــور بجســـتان اصـــاح شـــد کـــه تـــا متـــراژ ســـه هـــزار متـــر ادامـــه
خواه ــد یافت.فرمان ــدار بجس ــتان ه ــم ب ــه برخ ــی نیازه ــای آب ش ــرب
ب ــه وی ــژه روس ــتاهای شهرس ــتان اش ــاره ک ــرد و خواس ــتار اق ــدام آبف ــا
اســتان در ایــن زمینــه شد.حســین ابراهیمــی بــا تاکیــد براعــام محــل
ه ــای تامی ــن اعتب ــار گف ــت  :ت ــاش م ــی کنی ــم ب ــا رایزن ــی ب ــا نماین ــدگان
اعتباراتـــی از منابـــع اســـتانی و تنـــش بـــه شهرســـتان بجســـتان
اختص ــاص یاب ــد .در ادام ــه مدی ــر عام ــل آبف ــا اس ــتان بضاع ــت مال ــی
ای ــن ش ــرکت را مح ــدود خوان ــد و اف ــزود :ش ــبکه ه ــای فرس ــوده آب
بایس ــتی ب ــا مش ــارکت م ــردم وی ــا از مح ــل مناب ــع تبص ــره س ــه اص ــاح

برداش ــت آب کارت ــی درای ــن ش ــهر اع ــام ک ــرد :ش ــهروندان بجس ــتان
در ش ــش م ــاه س ــال ج ــاری چه ــار ه ــزار و 300مترمکع ــب آب تصفی ــه
شـــده از طریـــق جایـــگاه هـــا برداشـــت کردند.محمدرضـــا اکبـــر نیـــا
قیمــت فــروش هــر لیتــر آب شــیرین را 100ریــال اعــام کــرد و آن را
بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی تصفیــه آب ناچیــز خوانــد و خواســتار اصــاح
قیم ــت ش ــد.وی همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه تاکی ــد اس ــتاندار خراس ــان
رض ــوی ب ــر ارتق ــاء کیف ــی آب بهداش ــتی ش ــهر بجس ــتان اف ــزود :ب ــرای
تحقــق ایــن مصوبــه اقــدام بــه احــداث ســوله بــرای جانمایــی دســتگاه
آب شـــیرین کـــن وســـاخت دو بـــاب مخـــزن بـــه ظرفیـــت ســـه هـــزار
و 500مت ــر مکع ــب خواه ــد ش ــد.وی چال ــش بخ ــش آب ش ــهر یونس ــی
شهرس ــتان را نی ــز فرس ــودگی ش ــبکه توزی ــع دانس ــت و اف ــزود :ب ــا

تجلیل از اصحاب رسانه در بردسکن

بازدیــد قــرار گرفتنــد کــه بــه صــورت ســرزده از امــور آب و فاضــاب
شهرس ــتان بردس ــکن ه ــم بازدی ــد ب ــه عمـــل آمـــد و مدیریـــت بـــرق
شهرس ــتان از مدی ــر ام ــور در خص ــوص رعای ــت مص ــرف ب ــرق تقدی ــر
ک ــرد.

تایباد

پایـــش کیفیـــت آب روســـتاهای تحـــت پوشـــش امـــور
تایب ــاد

فرمان ــدار شهرس ــتان تایب ــاد در معی ــت مع ــاون عمران ــی و تع ــدادی از
روســای ادارات شهرســتان از پروژه تامین موقت آب شــرب روســتای
شــیزن بازدیــد کرد.محســن ســیاح ضمــن تمجیــد از اقدامــات جهــادی
آبف ــای شهرس ــتان از خدم ــات رس ــانی ام ــور ب ــه م ــردم شهرس ــتان در
تابس ــتان س ــال ج ــاری قدردان ــی کرد.همچنی ــن ایس ــتگاه گندزدای ــی
روســتای شــیزن از روســتاهای بخــش میــان والیــت شهرســتان تایبــاد
نصــب شــد .افزایــش رونــد گندزدایــی ایــن روســتا باتوجــه بــه ورود
چ ــاه جدی ــد ب ــه م ــدار در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت.

تاکی ــد ش ــورای اس ــامی ش ــهر مش ــهد ری ــزه ب ــر اس ــتفاده
از ظرفیــت خیریــن

بازدی ــد فرمان ــدار شهرس ــتان تایب ــاد از پ ــروژه تامی ــن
آب روســـتای شـــیزن

اعضـــای شـــورای اســـامی شهرمشـــهد ریـــزه در محـــل دفتـــر مدیـــر
امــور آبفــای تایبــاد حضــور یافتنــد و خواســتار تکمیــل پــروژه هــای در
دســت اقــدام در ایــن شــهر شــدند .بــه گــزارش روابــط عمومــی آبفــای
تایب ــاد اعض ــای ش ــورای اس ــامی ش ــهر مش ــهد ری ــزه ضم ــن قدردان ــی
از اقدام ــات آبف ــا در ای ــن ش ــهر ب ــر اس ــتفاده از ظرفی ــت خیری ــن ب ــرای
تکمی ــل پ ــروژه ه ــا تاکی ــد کردن ــد.

افزایش آبدهی چاه کرات امور تایباد
بــا توجــه بــه کاهــش آبدهــی چــاه کــرات امــور تایبــاد الکتــرو پمــپ ایــن
چ ــاه در کمتری ــن زم ــان ممک ــن ب ــا مس ــاعدت هم ــکاران س ــتاد تعوی ــض
و در م ــدار به ــره ب ــرداری ق ــرار گرف ــت  .بع ــد از عملی ــات مهندس ــی
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درخواست از مسئوالن شهر کاریز

جلس ــه هماهنگ ــی بررس ــی پ ــروژه ه ــای در ح ــال اج ــرای ش ــهر کاری ــز
شهرســتان تایبــاد برگــزار شــد .مدیــر امــور آبفــای تایبــاد در این نشســت
ب ــا توج ــه ب ــه ل ــزوم تس ــریع در اج ــرای پ ــروژه ه ــای مش ــترک  ،خواس ــتار
برگ ــزاری جلس ــات و ش ــروع پ ــروژ ه ه ــا در نیم ــه دوم س ــال جدی ــد ش ــد.

جغتای

اص ــاح و بازس ــازی 10ه ــزار مت ــر ش ــبکه آب روس ــتایی
در شهرس ــتان جغت ــای
در ســومین روز از هفتــه دولــت پــروژه اصــاح و بازســازی شــبکه آب
شــرب روســتاهای شهرســتان جغتــای بــه طــول ده هــزار متــر بــه بهــره
بــرداری رســید.برای اجــرای ایــن پــروژه  11میلیــارد و  320میلیــون
ری ــال از مح ــل اعتب ــارات عمران ــی و ج ــاری ش ــرکت آب و فاض ــاب و
مش ــارکت مردم ــی و دهی ــاری ه ــا هزین ــه ش ــده اس ــت.
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روســـتاها مرکـــزی تحـــت پوشـــش شهرســـتان تایبـــاد مـــورد پایـــش
کیفیــت وکلرســنجی قــرار گرفت.درایــن اقــدام آب شــرب روســتاهای
شهرســتان بصــورت مشــترک بــا حضــور کارشناســان امــور و بهــورزان
مرک ــز بهداش ــت شهرس ــتان م ــورد ارزیاب ــی کیف ــی ق ــرار گرف ــت.

مج ــدد 5 ،لیت ــر ب ــر ثانی ــه ب ــه ت ــوان آبده ــی ای ــن چ ــاه اف ــزوده ش ــد.

شـــد ســـپس طـــی بازدیـــد نماینـــدگان از مجتمـــع آبرســـانی برغمـــد ،
مش ــکالت ای ــن مجتم ــع توس ــط ش ــوراها مط ــرح و وضعی ــت آبرس ــانی و
اقدام ــات انج ــام ش ــده ام ــور آبف ــای جوی ــن در ای ــن مجتم ــع تش ــریح و
در پای ــان ب ــر تامی ــن اعتب ــار رف ــع مش ــکالت مجتم ــع تاکی ــد ش ــد ک ــه دو
نماین ــده شهرس ــتان ق ــول مس ــاعد دادن ــد.

توصیــه نمازگــزاران جمعــه بــه صرفــه جویــی در مصــرف
آب
اصــاح و بازســازی شــبکه روســتای راه چمــن شهرســتان
جغتــای

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان جویـــن در جلســـه شـــورای
اداری شهرســتان بــه ارائــه گــزارش جامعــی از وضعیــت آبرســانی در
شهرس ــتان  ،چال ــش ه ــا و مش ــکالت پی ــش رو پرداخت.نظ ــری ضم ــن
تاکیــد بــر صرفــه جویــی در مصــرف آب شــرب  ،از روحانیــت و امامــان
جمع ــه شهرس ــتان خواس ــتار مس ــاعدت بیش ــتر در راس ــتای فرهن ــگ
س ــازی مص ــرف بهین ــه آب ش ــرب توس ــط مش ــترکان س ــطح شهرس ــتان
شـــد.در پایـــان از کارمنـــد نمونـــه ادارات و علـــی اکبـــر الـــه آبـــادی
کارمن ــد نمون ــه ابف ــای جوی ــن تقدی ــر ش ــد.

به ــره ب ــرداری از پ ــروژه بهس ــازی و نوس ــازی ش ــبکه آب
شهرس ــتان جوی ــن

پـــروژه اصـــاح و بازســـازی شـــبکه توزیـــع روســـتای راه چمـــن واقـــع
در بخ ــش هالل ــی شهرس ــتان جغت ــای ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید .ب ــرای
اج ــرای ای ــن پ ــروژه س ــه میلی ــارد ری ــال هزین ــه ش ــده اس ــت .بخ ــش
هالل ــی ب ــا  560مش ــترک و ه ــزارو 332جمعی ــت در در  21کیلومت ــری
مرک ــز شهرس ــتان واق ــع اس ــت .

نماینـــدگان جویـــن مشـــکالت آب شـــرب شهرســـتان را
بررس ــی کردن ــد

مدی ــر ام ــور آبف ــای شهرس ــتان جوی ــن در خطب ــه ه ــای نم ــاز جمع ــه ای ــن
ش ــهر ب ــر صرف ــه جوی ــی در مص ــرف ان ــرژی بخص ــوص آب تاکی ــد ک ــرد.
وی اس ــراف را از مصادی ــق منک ــر برش ــمرد و ب ــا اش ــاره ب ــه آماره ــای
ارئ ــه ش ــده توس ــط ادارات خدم ــات رس ــان  ،هم ــگان را ب ــه پرهی ــز از
اس ــراف در مص ــرف آب توصی ــه ک ــرد.

درخواست مدیر امور جوین از روحانیت شهرستان

پـــروژه بهســـازی و نوســـازی شـــبکه آب شـــرب شـــهر حکـــم آبـــاد
شهرس ــتان جوی ــن ب ــا حض ــور فرمان ــدار و اعض ــای ش ــورای تامی ــن و
کمیتــه برنامــه ریــزی شهرســتان بــه بهــره بــرداری رســید .نظــری مدیــر
امــور آب و فاضــاب شهرســتان جویــن ایــن پــروژه را شــامل نوســازی
و تعوی ــض ش ــبکه در س ــطح شهرس ــتان ب ــه ط ــول 9ه ــزارو 877مت ــر ،
استانداردس ــازی  299فق ــره انش ــعاب و  ...اع ــام ک ــرد ک ــه ب ــا اعتب ــار
هش ــت میلی ــارد و 585میلی ــون ری ــال ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید.

چناران
جلســـه نماینـــدگان مـــردم شهرســـتان جویـــن در مجلـــس شـــورای
اســـامی بـــا فرمانـــدار و مدیـــر امـــور آبفـــای برگـــزار شـــد .در ایـــن
جلســـه وضعیـــت آب شـــرب و پـــروژه هـــای آبرســـانی شهرســـتان
بررس ــی و ب ــه س ــواالت مط ــرح ش ــده از ط ــرف دهی ــاران پاس ــخ داده
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بهـــره بـــرداری از دهمیـــن کلـــرزن ســـلونوئیدی امـــور
چنـــاران
دهمیـــن دســـتگاه کلـــرزن ســـلونوئیدی بـــا خـــوراک آب ژاول امـــور
چن ــاران ب ــکار گرفت ــه ش ــد .پی ــرو تاکی ــد مدی ــر عام ــل ش ــرکت آبف ــا
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جوین

فضای سبز چناران از شبکه آب شرب جدا شد

خراســـان رضـــوی مبنـــی بـــر حـــذف کلـــرزن هـــای گازی و همچنیـــن
افزای ــش مطلوبی ــت کل ــر باقیمان ــده در ش ــبکه  ،ام ــور چن ــاران نس ــبت
ب ــه نص ــب و راه ان ــدازی دس ــتگاه کل ــرزن س ــلونوئیدی ب ــا خ ــوراک آب
ژاول در روس ــتای موچن ــان ب ــا جمعی ــت ح ــدود دو ه ــزار نف ــر اق ــدام
ک ــرد.
ام ــور چن ــاران  ۳۴کل ــرزن فع ــال دارد ک ــه  ۱۰دس ــتگاه آن ب ــا خ ــوراک
آب ژاول کار م ــی کن ــد.

ب ــه س ــرانجام رس ــید.فرماندارچناران
ه ــم ط ــرح جام ــع جداس ــازی آب ش ــرب
از آب فضـــای ســـبز شـــهر چنـــاران را
ش ــامل ی ــک مخ ــزن ه ــزار مت ــر مکعب ــی ب ــا تامی ــن  ۱۵لیت ــر برثانی ــه اع ــام
ک ــرد ک ــه ب ــا اعتب ــاری بال ــغ ب ــر  ۱۰میلی ــارد ری ــال اج ــرا ش ــد.حمید انص ــاری
فــرد ضمــن تشــکر از تــاش هــای بــی وقفــه و اقدامــات اعضــای شــورای
اس ــامی  ،سرپرس ــت ش ــهرداری و مدی ــران ب ــرق و آبف ــای چن ــاران  ،خاط ــر
نش ــان ک ــرد :ب ــا افزای ــش دب ــی آب در اختی ــار ش ــهرداری س ــرانه فض ــای
ســبز شــهروندان چنــاران بــزودی تغییــر کــرده و ســطح بیشــتری از اراضــی
ش ــهری تح ــت پوش ــش فض ــای س ــبز ق ــرار م ــی گی ــرد.

خلیل آباد

راه انـــدازی دســـتگاه کنتـــرل از راه دور  GSMامـــور
خلی ــل آب ــاد

محمدس ــلطانی اص ــل مدیردفت ــر به ــره ب ــرداری و توس ــعه ش ــبکه آبف ــا
خراس ــان رض ــوی از رون ــد نص ــب کنتوره ــای هوش ــمند اینزرش ــن در
ام ــور آبف ــای چن ــاران بازدی ــد کرد.درای ــن بازدی ــد پیمان ــکار مربوط ــه
در م ــورد چگونگ ــی عملک ــرد و می ــزان کارائ ــی الگره ــای نص ــب ش ــده
توضیحات ــی ارائ ــه داد.
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افتتــاح پــروژه حفــر ،تجهیــز و بهــره بــرداری ازچــاه شــماره
 3شــهر کنــدر

ب ــا حض ــور نماین ــده م ــردم در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ،ام ــام جمع ــه،
فرمانـــدار و مســـئولین شهرســـتان  ،پـــروژه حفـــر ،تجهیـــز و بهـــره
ب ــرداری ازچ ــاه ش ــماره  3ش ــهر کن ــدر ب ــه مبل ــغ  25میلی ــارد ری ــال
افتت ــاح ش ــد .محم ــد کاظم ــی مدی ــر ام ــور آبف ــا در مراس ــم افتتاحی ــه
ایـــن پـــروژه گفـــت :طـــرح حفروتجهیـــز چـــاه شـــماره ســـه شـــهرکندر
ش ــامل اج ــرای خ ــط انتق ــال ب ــه ط ــول هزارو850متر،حف ــر و تجهی ــز
ی ــک حلق ــه چ ــاه ب ــه عم ــق  280متر،س ــاخت حصارکش ــی و اتاق ــک س ــر
چ ــاه و اج ــرای خ ــط ب ــرق ب ــه ط ــول  230مت ــر م ــی باش ــد.
در ادامـــه حجـــت االســـام نیـــک بیـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس
شـــورای اســـامی ضمـــن تشـــکر از زحمـــات همـــکاران ،پیمانـــکاران
و دس ــت ان ــدرکاران ای ــن پ ــروژه ،ب ــا اش ــاره ب ــه وضعی ــت مناب ــع آب ــی
منطقــه  ،گــذر از بحــران آب را نیازمنــد همــکاری همــه جانبــه مــردم و
مســـئولین دانســـت.
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بررســـی رونـــد نصـــب کنتورهـــای هوشـــمند در امـــور
چنـــاران

طـــرح جامـــع جداســـازی آب شـــرب از
فضای ســبز شــهر چناران طی مراســمی
ب ــا حض ــور فرمان ــدار شهرس ــتان اج ــرا
ش ــد.به گفت ــه مس ــعود افرون ــد مدی ــر
امـــور چنـــاران جداســـازی آب شـــرب
از آب فضـــای ســـبز شـــهر چنـــاران
پ ــس از گذش ــت  ۴س ــال  ،ب ــا پیگی ــری
فرمانــدار و برگــزاری جلســات مکــرر بــا
ادارات خدم ــت رس ــان از جمل ــه ب ــرق

دس ــتگاه ج ــی اس ام چ ــاه ه ــای مل ــی ب ــرکال شهرس ــتان خلی ــل آب ــاد
نصــب شــد.به گــزارش روابــط عمومــی امــور آب وفاضــاب شهرســتان
خلیــل آبــاد ،بــه منظــور کنتــرل و مدیریــت چــاه مخــازن و پیشــگیری از
مشــکالت احتمالــی  ،چــاه هــای ملــی بــرکال مجهــز بــه دســتگاه جــی اس
ام ش ــدند .دریاف ــت اطالع ــات چ ــاه  ،گ ــزارش کارک ــرد چ ــاه ب ــرای ثب ــت
در ســامانه ســپتا -قابلیــت نمایــش پارامترهــای الکتریکــی و اســتارت
واس ــتپ ب ــا اندروی ــد ،از قابلی ــت ه ــای ای ــن دس ــتگاه بش ــمار م ــی آی ــد.

بــا  281نفرجمعیــت بیــش از ده میلیــارد ریــال پیــش بینــی شــده بــود
کــه بــا تفاهــم قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــی ســپاه امــام رضــا(ع) ایــن
مبل ــغ ب ــه 5میلی ــارد و850میلی ــون ری ــال کاه ــش یاف ــت.وی همچنی ــن
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا اصـــاح خطـــوط انتقـــال و شـــبکه آبرســـانی در
روس ــتا ب ــرکا از هدررف ــت  50درص ــدی آب ش ــرب جلوگی ــری بعم ــل
آم ــد افزود:فرس ــودگی و اتم ــام عم ــر مفی ــد لول ــه ه ــا از عم ــده دالی ــل
اص ــاح خط ــوط ه ــای آبرس ــانی اس ــت .

ســـپس قاســـم پورفرمانـــدار خلیـــل آبـــاد ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر از
مجموعــه آبفــای خلیــل آبــاد گفــت :بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا
اس ــتفاده از آب ب ــرای بهداش ــت ف ــردی افزای ــش یافت ــه اس ــت.
وی افــزود :اقدامــات بســیار خوبــی در یــک ســال گذشــته بــرای رفــع
کمبــود آب شهرســتان صــورت گرفتــه اســت .

حضـــور مدیـــر امورخلیـــل آبـــاد در برنامـــه رادیویـــی
صبحبخیـــر خراســـان
احــداث یــک بــاب مخــزن بتنــی 100مترمکعبــی اقــدام شــده اســت و
انتظــار میــرود تــا پائیــز ســال جــاری بــه بهــره بــرداری برســد.رضائیان
تاکی ــد داش ــت:خط انتق ــال پ ــروژه مذک ــور توس ــط نی ــروی زمین ــی س ــپاه

بازدی ــد فرمان ــدار و روس ــای ادارات از پ ــروژه آبرس ــانی
نه ــور خ ــواف

امـــام رضـــا(ع) بـــه طـــول 16کیلومتـــر در ســـال گذشـــته اجـــرا شـــده
اس ــت و روس ــتای  211نف ــری نه ــور ه ــم اکن ــون توس ــط آب و فاض ــاب
شهرس ــتان بص ــورت تانک ــری آبرس ــانی م ــی ش ــود.وی هزین ــه اج ــرای
پ ــروژه را بال ــغ ب ــر 29میلی ــارد ری ــال اع ــام ک ــرد.

خواف

پیشــرفت75درصدی پــروژه آبرســانی روســتای مــرزی
نهــور خــواف
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف گف ــت :روس ــتای م ــرزی
نهورب ــزودی از آب ش ــرب س ــالم و بهداش ــتی به ــره من ــد م ــی ش ــود.
ســـید حســـن رضائیـــان اظهـــار داشـــت:برای ایـــن منظـــور نســـبت
تکمیـــل مخـــزن بتنی300مترمکعبـــی روســـتای چـــاه زول،احـــداث
س ــه ب ــاب ایس ــتگاه پمپاژب ــا مخ ــازن بتن ــی 50مترمکعب ــی و همچنی ــن
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مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان خ ــواف گفت:ب ــا اص ــاح ش ــبکه
و نوس ــازی انش ــعابات روس ــتای مهاب ــاد بخ ــش جلگ ــه زوزن هدررف ــت
آب در ایـــن روســـتا از  40درصـــد بـــه صفـــر رسید.ســـید حســـن
رضائی ــان اظه ــار داش ــت:با توج ــه ب ــه اهمی ــت کاه ــش هدررف ــت آب
 ،بــا اصــاح 4کیلومترخطــوط شــبکه آبرســانی و همچنیــن نوســازی 77
انش ــعاب در ای ــن روس ــتا توانس ــتیم هدررف ــت ناش ــی از فرس ــودگی
خط ــوط را مه ــار کنیم.ب ــه گفت ــه وی در اج ــرای پ ــروژه روس ــتای مهاب ــاد

فرمانــدار خــواف در بازدیــد از پــروژه آبرســانی روســتای نهــور ایــن
شهرســتان از ســرعت بــاالی اجــرا و تــاش امــور آب و فاضــاب خــواف
قدردانــی کرد.حســین ســنجرانی بــا اشــاره بــه اهمیــت امــر آبرســانی
و بهــره منــدی روســتاییان نهــور از آب لولــه کشــی خواســتار تکمیــل و
افتتــاح پــروژه پیــش ازموعــد مقــرر شد.ســید حســن رضائیــان مدیــر
آب و فاضـــاب شهرســـتان خـــواف هـــم ضمـــن ارائـــه توضیحاتـــی در
خص ــوص رون ــد اج ــرای پ ــروژه از جدی ــت و ت ــوان ب ــاالی پیمان ــکار در
اج ــرای کار خب ــر داد.

جریمه سارقان آب در شهرستان خواف
مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان خــواف از شناســایی  8انشــعاب
غیرمج ــاز آب و تبدی ــل آنه ــا ب ــه انش ــعابات مج ــاز در ش ــهرهای خ ــواف
و ســـامی درهشـــت روز مـــرداد مـــاه ســـال  1400خبـــر داد .ســـید
حســـن رضائیـــان بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از رویکردهـــای اصلـــی ایـــن
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کاظمـــی مدیـــر آبفـــا خلیـــل آبـــاد در برنامـــه رادیویـــی صبـــح بخیـــر
خراســان گزارشــی از وضعیــت منابــع آبــی شهرســتان واهــم اقدامــات
و پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی را ارائ ــه داد .در ای ــن برنام ــه مدی ــر ام ــور از
اضاف ــه ش ــدن س ــه حلق ــه چ ــاه عمی ــق ب ــه م ــدار تولی ــد آب ش ــرب در
ی ــک س ــال گذش ــته خب ــر داد و اظه ــار داش ــت :پ ــروژه ب ــزرگ آبرس ــانی
بـــه شـــهر خلیـــل ابـــاد بـــا پیشـــرفت فیزیکـــی حـــدود  ۸۰درصـــد در
دس ــت اجراس ــت و ب ــه زودی افتت ــاح م ــی ش ــود.

کاهش هدررفت آب در روستاهای خواف

برگــزار شــد .در ایــن مراســم کــه معــاون فرمانــدار و مســئوالن اجرایــی
شهرســتان هــم حضــور داشــتند بــا قرائــت آیــات کالم اهلل مجیــد  ،یــاد
و خاطــره ایــن مدیــر جهــادی و انقالبــی گرامــی داشــته شــد.

راه اندازی گشت آب در شهرستان خوشاب

بـــه برخـــی مشـــکالت حـــوزه آب شـــرب در روســـتاها اشـــاره کـــرد و
خواس ــتار تس ــریع در نص ــب و راه ان ــدازی دس ــتگاه آب ش ــیرین ک ــن
ش ــهر س ــلطان آب ــاد ش ــد.

ام ــور جمـ ـعآوری انش ــعابات غیرمج ــاز اس ــت گف ــت :در زمین ــه جم ــع
آوری انشــعابات غیــر مجــاز گامهــای خوبــی برداشــته شــده و بــا تــاش
جمع ــی هم ــکاران آبف ــا درم ــرداد م ــاه  8روز 8،انش ــعاب غیرمج ــاز در

زاوه

شهرســتان خواف کشــف،جمع آوری و ســارقان آب حدود850میلیون
ری ــال جریم ــه ش ــدند.

نوبت بندی آب در روستای بیدوی شهرستان زاوه

خوشاب

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی آبفـــای خوشـــاب گشـــت آب متشـــکل از
کارشناس ــان حقوق ــی  ،ام ــور مش ــترکین  ،آب ــداران در روس ــتاهای ای ــن
شهرســتان راه انــدازی شــد .از ابتــدای راه انــدازی گشــت آب و پایــش
روســتاها در شــش ماهــه اول امســال ،بیــش از  38فقــره انشــعاب غیــر
مجــاز شناســایی و خاطیــان نســبت بــه تعییــن تکلیــف ملــزم شــدند.

سرپرست آبفای خوشاب معرفی شد

مراس ــم یادب ــود درگذش ــت مدی ــر بااخ ــاق ،مس ــئولیت پذی ــر و صدی ــق
در ام ــر س ــقایی مرح ــوم جعف ــر اس ــماعیلی نی ــا در ام ــور آبف ــا خوش ــاب
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مراســـم معارفـــه سرپرســـت امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان
خوش ــاب ب ــا حض ــور مع ــاون به ــره ب ــرداری و توس ــعه فاض ــاب  ،مدی ــر
دفت ــر رواب ــط عموم ــی و آم ــوزش همگان ــی آبف ــای خراس ــان رض ــوی و
خدمتگ ــزار فرمان ــدار شهرس ــتان برگ ــزار ش ــد.در ای ــن مراس ــم س ــید
رضــا بهشــتی بــه عنــوان سرپرســت ایــن امــور معرفــی شــد.فرماندار
خوشـــاب هـــم بـــا تقدیـــر از خدمـــات مرحـــوم جعفـــر اســـماعیلی نیـــا ،

پیـــرو تنـــش آبـــی در روســـتای بیـــدوی شهرســـتان زاوه و بـــا هـــدف
توزیـــع عادالنـــه آب  ،آبفـــا شهرســـتان اقـــدام بـــه نوبـــت بنـــدی آب
در روس ــتا ک ــرد .در همی ــن راس ــتا در بازدی ــد کارشناس ــان س ــتاد از
منطقــه و بــا عنایــت بــه وضعیــت منابــع آبــی روســتا شــامل یــک حلقــه
چ ــاه دس ــتی ک ــه دب ــی آن نی ــز کاه ــش یافت ــه و همچنی ــن ی ــک رش ــته
چش ــمه ک ــه کامــ ًا خش ــک ش ــده اس ــت ،مق ــرر ش ــد ب ــه منظ ــور از گ ــذر
از بح ــران فعل ــی  ،نس ــبت ب ــه اج ــاره و وارد م ــدار ک ــردن ی ــک حلق ــه
چ ــاه دس ــتی موج ــود متعل ــق ب ــه اهال ــی روس ــتا ب ــرای رف ــع نی ــاز آب ــی
مش ــترکان اق ــدام ش ــود.
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مراس ــم گرامیداش ــت درگذش ــت مدی ــر ام ــور خوش ــاب
برگ ــزار ش ــد

داورزن
تشــکیل جلســه مصوبات ســفر اســتاندارد در شهرستان
داورزن

حض ــور نماین ــده م ــردم درگ ــز در مجل ــس ش ــورای اس ــامی  ،پ ــروژه
آبرســانی روســتای ســوگلدی بــا اعتبــار بالــغ بــر  ۱۲میلیــارد ریــال بــه
بهــره بــرداری رســید .تیمــوری مدیــر امــور درگــز در ایــن مراســم ایــن
پ ــروژه را ش ــامل اج ــرای چه ــار کیلومت ــر خ ــط انتق ــال وس ــاخت 2مخ ــزن
ذخی ــره  ،بهس ــازی دو دهن ــه چش ــمه و ...اع ــام ک ــرد.

طرقبه شاندیز

تامین آب شرب روستاهای سربرج ودهبار طرقبه
پ ــی درخواس ــت م ــردم واعض ــای ش ــورای اس ــامی مبن ــی براس ــتفاده
ازخدمـــات آبفا،جلســـه ای باحضـــور بخشـــدار مرکـــزی ،اعضـــای
ش ــورای اس ــامی ومدیرومس ــئولین ام ــور درمح ــل بخش ــداری مرک ــزی

درگز

به ــره ب ــرداری از پ ــروژه آبرس ــانی روس ــتای س ــوگلدی
شهرس ــتان درگ ــز

آب شرب روستاهای سربرج ودهبار شهر طرقبه تامین شد.
مدیـــر امـــور آبفاطرقبـــه شـــاندیزبابیان ایـــن مطلـــب گفت:بـــا توجـــه
بـــه خشکســـالی هـــای اخیروکاهـــش نـــزوالت آســـمانی،چاه هـــای آب
شــرب روســتاهای مذبــور خشــک وبــه پائیــن تریــن حــد بهــره بــرداری
رســـیده بـــود کـــه بـــا همـــت ومســـاعدت دهیـــار و اعضـــای شـــورای
اســـامی مسیرچشـــمه الیروبـــی شـــد.
علــی اصغرپاکــروان بااشــاره بــه اینکــه بــا ایــن اقــدام  ،تــوان خروجــی
و دب ــی به ــره ب ــرداری درمجم ــوع ب ــه  7لیت ــر ب ــر ثانی ــه افزای ــش یاف ــت
افزود:ب ــرای اج ــرای ای ــن ط ــرح ه ــا 700میلی ــون ری ــال ازمح ــل مناب ــع
داخل ــی امورهزین ــه ش ــده اس ــت.

آبرســـانی بـــه روســـتای جاغـــرق بـــه امورآبفاطرقبـــه
واگـــذار شـــد
تامیــن آب شــرب روســتای جاغــرق بــه امورآبفاطرقبــه محــول شــد.در
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اهم اقدامات انجام شده درروستای مغان طرقبه

در پـــی ســـیل اخیـــر کـــه خســـاراتی بـــه تاسیســـات وشـــبکه خطـــوط
روس ــتای مغ ــان طرقب ــه وارد ک ــرد ،ب ــا هم ــت پرس ــنل امور،تاسیس ــات
وشــبکه آبرســانی آســیب دیده اصالح و بازســازی شــد .مدیرامورآبفا
طرقبـــه شـــاندیزبابیان اینکـــه ســـیل اخیـــر بـــه شـــبکه وتاسیســـات
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جلســه جمــع بنــدی مصوبــات ســفر اســتاندارد در شهرســتان داورزن
تشـــکیل و میـــزان قابـــل توجهـــی اعتبـــارات تخصیـــص یافـــت .بـــه
گ ــزارش رواب ــط عموم ــی آب و فاض ــاب شهرس ــتان داورزن اس ــتاندار
و هیئـــت همـــراه پـــس از افتتـــاح طـــرح هـــای هفتـــه دولـــت جلســـه
تعیی ــن اعتب ــارات و مصوب ــات تش ــکیل دادن ــد .در ای ــن جلس ــه ع ــاوه
برمصــوب شــدن طــرح هــای زیــر بنایــی  ،مبالــغ قابــل توجهــی بــه بخــش
آب شـــرب نیـــز تخصیـــص یافـــت .توضیـــح اینکـــه اســـتانداردرمیان
م ــردم روس ــتای فوش ــتنق (مجتم ــع زردک ــوه) ق ــول تامی ــن آب ش ــرب
و افتت ــاح پ ــروژه در ده ــه فج ــر س ــال ج ــاری را داد .

شهرســـتان طرقبـــه شـــاندیز برگـــزار کـــه پـــس از بررســـی وتبـــادل
نظرمـــوارد مطروحـــه ،مقـــرر شـــد:امور بـــا مســـاعدت شـــورا نســـبت
بـــه احـــداث مخـــزن ،حفرچـــاه ،شناســـایی مشـــترکین پـــر مصـــرف
وانشــعابات غیرمجــاز ونیزرصــد وســاماندهی مشــترکین اقــدام کنــد.
قربانــی بخشــدارمرکزی و اعضــای شــورای اســامی نیــز ضمــن تشــکر
و ابرازرضایــت  ،آمادگــی خــود را بــرای همــکاری بــا آبفــا اعــام کردنــد
وخواس ــتاراجرای مصوب ــات جلس ــه در اس ــرع وق ــت ش ــدند.

روس ــتا خس ــارت زد افزود:ت ــاش وس ــعی هم ــکاران برای ــن ب ــود ت ــا
دراولیـــن فرصـــت خســـارت هـــا جبـــران شـــود .علـــی اصغرپاکـــروان
اه ــم م ــوارد اق ــدام ش ــده در روس ــتای ییالق ــی وتوریس ــتی مغ ــان را
ش ــامل اص ــاح 800مترخ ــط انتق ــال چش ــمه س ــماق ب ــه مخ ــزن روس ــتا،
اص ــاح 150مترش ــبکه توزیع،اح ــداث ی ــک ب ــاب حوضچ ــه و ترمی ــم
وبلزس ــازی دوق ــل ازمخ ــازن ذخی ــره عن ــوان ک ــرد.

آینــده بــا مشــکل جــدی مواجــه خواهیــم شــد.وی افــزود :بــا اســتفاده
از چ ــاه ه ــای در ح ــال حف ــاری ت ــا عم ــق 300مت ــر پب ــش بین ــی م ــی ش ــود
 40ت ــا  50لیت ــر ب ــر ثانی ــه ب ــه ت ــوان تولی ــد آب ش ــاندیز اف ــزوده ش ــود
و ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه روس ــتاهای ت ــازه تحوی ــل ب ــه آبف ــا نی ــز از
وضعی ــت مناس ــب مناب ــع آب ــی برخ ــوردار نیس ــتند.

ک ــرد ک ــه  10کیلومت ــر آن ب ــا اس ــتفاده از لول ــه  250چ ــدن اج ــرا ش ــده
اســت و اکنــون نیــاز مبــرم بــه تعویــض دارد.ندائــی فــر بــا بیــان اینکــه
آب ش ــرب م ــورد نی ــاز ش ــهر صال ــح آب ــاد از طری ــق چه ــار حلق ــه چ ــاه ب ــا
دب ــی  30لیت ــر ب ــر ثانی ــه تامی ــن م ــی ش ــود ادام ــه داد :س ــه ش ــاخه لول ــه
از خ ــط چ ــدن انتق ــال آب  ،پ ــس از تکمی ــل ظرفی ــت مخ ــزن س ــه ه ــزار
مت ــر مکعب ــی ش ــهر صال ــح آب ــاد تعوی ــض م ــی ش ــود.

کمب ــود  5ه ــزار مت ــر مکع ــب مخ ــزن ذخی ــره آب در ش ــهر
ش ــاندیز

نبرد با بی آبی در صالح آباد

اع ــزام  378س ــرویس تانک ــر آبرس ــان ب ــه روس ــتاهای
شهرس ــتان صال ــح آب ــاد
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ترکیدگــی مکــرر لولــه  ،وقــوع توفــان و قطــع بــرق  ،شــهر مــرزی صالــح
آبــاد در خراســان رضــوی را بــه مــدت ســه روز بــی آب کرد.مدیــر امــور
آب و فاض ــاب صال ــح آب ــاد گف ــت  :در پ ــی ب ــروز اتف ــاق در خ ــط انتق ــال
آب ش ــهر صال ــح آب ــاد  ،اکی ــپ رف ــع اتف ــاق ب ــه مح ــل اع ــزام و ت ــا پاس ــی
از شــب موفــق بــه مرمــت خــط شــد.حبیب اهلل ندائــی فــر" بعــد از رفــع
اتف ــاق  ،مج ــدد ای ــن خ ــط در روز بع ــد دچ ــار ترکیدگ ــی و قط ــع رون ــد
آبرس ــانی ب ــه ش ــهر ش ــد .وی اظه ــار داش ــت :در ای ــن مرحل ــه ه ــم پ ــس
از رف ــع اتف ــاق  ،طوف ــان ش ــدید شهرس ــتان صال ــح آب ــاد را درنوردی ــد
و باع ــث قط ــع جری ــان ب ــرق و توق ــف رون ــد آبرس ــانی ب ــه س ــه ه ــزار
و200مشــترک شــهر صالــح آبــاد شــد.وی بــا اشــاره بــه اعــام وضعیــت
بحران ــی در شهرس ــتان عملی ــات آبرس ــانی ب ــا تانک ــر س ــیار در دس ــتور
کار ق ــرار گرف ــت و در م ــدت س ــه روز  500ه ــزار لیت ــر آب در س ــطح
ش ــهر توس ــط دو دس ــتگاه تانک ــر توزی ــع ش ــد.وی از برق ــراری رون ــد
آبرســانی بــه شــهر خبــرداد و بــر اصــاح خــط فرســوده انتقــال آب شــهر
صالــح آبــاد بــرای جلوگیــری از قطــع آحتمالــی آب در آینــده تاکیــد کــرد.
وی ط ــول ای ــن خ ــط را ب ــا 30س ــال قدم ــت ح ــدود  27کیلومت ــر اع ــام

ب ــا توج ــه ب ــه کاه ــش ن ــزوالت و کاه ــش ش ــدید دب ــی آب قن ــوات و
چشـــمه هـــای شهرســـتان صالـــح آبـــاد و اهمیـــت تامیـــن آب پایـــدار
بی ــش از  378تانک ــر س ــیار آبرس ــان ب ــه روس ــتاهای کمت ــر برخ ــوردار
شهرســتان در ســال ســال جــاری ارســال شد.شــایان ذکــر اســت ایــن
می ــزان آب توس ــط دو تانک ــر س ــیار در شهرس ــتان و ب ــا کم ــک نیروه ــای
مس ــلح توزی ــع ش ــد.

قن ــات ش ــهر جن ــت آب ــاد شهرس ــتان صال ــح آب ــاد الیروب ــی
م ــی ش ــود
ب ــا توج ــه ب ــه کاه ــش ش ــدید دب ــی قن ــات ش ــهر جن ــت آب ــاد شهرس ــتان
صالـــح آبـــاد و نیـــاز فـــوری بـــه الیروبـــی قنـــات ،جلســـه ای در دفتـــر
بخشــدار بخــش جنــت آبــاد برگــزار و مقــرر شــد بــه صــورت مشــارکتی
الیروب ــی قن ــات ش ــهر جن ــت آب ــاد آغ ــاز ش ــود .الزم ب ــه ذک ــر اس ــت قب ــا
پ ــروژه لول ــه گ ــذاری از قن ــات ت ــا مخ ــزن روس ــتا ب ــه ط ــول  9کیلومت ــر و
احــداث  13بــاب حوضچــه شــیرآالت و احــداث یــک بــاب مخــزن 500
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شـــهر گردشـــگری شـــاندیز در خراســـان رضـــوی بـــا کمبـــود پنـــج
ه ــزار مترمکع ــب مخ ــزن ذخی ــره آب مواج ــه اس ــت.رئیس اداره آبف ــا
شــاندیز بــا اشــاره بــه 13هــزار مشــترک تحــت پوشــش آبفــا در شــهر
شــاندیزافزود :بــه ازاء هــر مشــترک بایســتی یــک متــر مکعــب مخــزن
ذخی ــره آب ایج ــاد ش ــود  ،ول ــی ظرفی ــت ذخی ــره س ــازی آب ش ــرب در
ای ــن ش ــهر هش ــت ه ــزار مت ــر مکع ــب اس ــت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اداره عــاوه بــر شــاندیز  ،آبرســانی بــه حــدود
هش ــت ه ــزار مش ــترک روس ــتایی را برعه ــده دارد  ،ت ــوان تولی ــد آب
در ش ــاندیز را 120لیت ــر برثانی ــه ذک ــر ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ب ــا به ــره
ب ــرداری از چ ــاه ش ــماره هف ــت در ح ــال حف ــاری و جابجای ــی چ ــاه ش ــماره
چهــار ،بخشــی از کمبــود آب شــهر شــاندیز مرتفــع مــی شــود ".قربانــی"
تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه توســعه منطقــه و ورود ده هــا هــزار مســافر
در ایــام تعطیــات و حتــی غیــر تعطیــل بــه شــاندیز  ،تقویــت زیــر ســاخت
هـــای تامیـــن و توزیـــع آب شـــامل ایســـتگاه هـــای پمپـــاژ و افزایـــش
ظرفی ــت مخ ــازن ذخی ــره ام ــری ض ــروی اس ــت درغی ــر ای ــن ص ــورت در

صالح آباد

متــر مکعبــی بتنــی و اتاقــک کلــر زن و یــک دســتگاه هیــدرو کلریناتــور
ه ــم اج ــرا ش ــده اس ــت.

فیروزه
آب شرب روستای قالیباف فیروزه پایدار شد

راهکارهـــای تقویـــت شـــبکه توزیـــع آب شهرســـتان
صالحآبـــاد
مدی ــر و کارشناس ــان دفت ــر به ــره ب ــرداری و توس ــعه ش ــبکه توزی ــع و
کاهــش آب بــدون درآمــد آبفــا خراســان رضــوی از شــبکه توزیــع آب
شهرس ــتان صال ــح آب ــاد بازدی ــد کردن ــد .در ای ــن بازدی ــد چال ــش ه ــا و
مش ــکالت ح ــوزه به ــره ب ــرداری بررس ــی و برنامهه ــای مه ــم و اولوی ــت
دار امــور ارائــه شــد .درهمیــن راســتا بــا توجــه بــه وضعیــت مصــارف
حـــوزه روســـتایی ،تعمیـــر و نصـــب کنتـــور منابـــع تولیـــد و ...مـــورد
تاکی ــد ق ــرار گرف ــت و مق ــرر ش ــد ح ــوزه س ــتادی درخص ــوص تامی ــن و
ت کن ــد.
تخصی ــص اعتب ــار الزم در ای ــن زمین ــه مس ــاعد 

فریمان

فـــاز  2پـــروژه آبرســـانی
مجتم ــع روس ــتایی لوش ــاب
فریمـــان
شهرســـتان
مشـــتمل بـــر روســـتاهای
تق ــی آب ــاد  ،چش ــمه ای ــوب
 ،س ــیاه س ــنگ  ،ب ــا اعتب ــاری
بالــغ بــر  62میلیاردریــال بــا
حض ــور دکت ــر قاض ــی زاده
نماین ــده م ــردم در مجل ــس
شـــورای اســـامی و حجـــت االســـام معلمـــی امـــام جمعـــه و صفایـــی
فرمان ــدار و تع ــداد از مس ــوولین شهرس ــتانی افتت ــاح و م ــورد به ــره
بـــرداری قـــرار گرفت.بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ابفـــا فریمـــان در
اجــرای ایــن پــروژه یــک بــاب مخــزن 300مترمکعبــی و دوبــاب مخــزن
 50مترمکعبـــی و  26بـــاب حوضچـــه شـــیرآالت احـــداث و 10هـــزاو
 700متـــر لولـــه گـــذاری شـــده اســـت.
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بــا توجــه بــه قطــع و وصــل آب در روســتای قالیباف از توابع شهرســتان
فی ــروزه و در راس ــتای خدم ــات ده ــی ب ــه مش ــتركین روس ــتایی  ،خ ــط
انتق ــال مجتم ــع پای ــش ش ــد.به گ ــزارش رواب ــط عموم ــی آبف ــا فی ــروزه
در پــی ایــن پایــش محــل تلــه هوایــی ایجــاد شــده در مســیر مشــخص
و ب ــا نص ــب ش ــیر ه ــوا ب ــر روی خ ــط زمین ــه پای ــداری آب در روس ــتا
فراهــم شد.روســتای قالیبــاف ســفلی دارای  78اشــتراک و 200نفــر
جمعی ــت اس ــت ک ــه در بخ ــش مرک ــزی شهرس ــتان فی ــروزه ق ــرار دارد.

افزایش آبدهی مجتمع کردکانلو شهرستان قوچان

قوچان

رفع کمبود آب روستای آبشوری شهرستان قوچان
بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور قوچـــان در پـــی کمبـــود آب شـــرب روســـتای
آبشـــوری شهرســـتان  ،تجهیـــز و بهـــره بـــرداری از یـــک حلقـــه چـــاه
دســتی ناتمــام در دســتور کار قــرار گرفــت .جــواد ســعادتی افــزود :بــا
ت ــاش هم ــکاران به ــره ب ــرداری ام ــور و راه ان ــدازی ای ــن چ ــاه دس ــتی،
مش ــکل آب روس ــتا فع ــا مرتف ــع ش ــد.

ت ــداوم آبرس ــانی ب ــا تانک ــر ب ــه روس ــتاهای شهرس ــتان
قوچ ــان
مدی ــر ام ــور قوچ ــان از ت ــداوم آبرس ــانی تانک ــری ب ــه روس ــتاهای ای ــن
شهرســـتان خبـــرداد .جـــواد ســـعادتی بـــا اشـــاره بـــه تنـــش آبـــی در
بعضــی از روســتاهای شهرســتان و قطعــی آب در بیشــتر ســاعات روز

بــا توجــه بــه افــت شــدید آبدهــی چــاه دســتی مجتمــع ســه روســتایی
کردکانلـــو ،بـــرج قـــارداش و روســـتای طویـــل شهرســـتان قوچـــان
کارشناس ــان ام ــور ب ــا اضاف ــه نم ــودن ی ــک ش ــاخه لول ــه آب ــده ی ــک
مت ــری و تعوی ــض لول ــه و اتص ــاالت معی ــوب موف ــق ش ــدند  ،می ــزان
دب ــی آب ای ــن چ ــاه را ت ــا  0.6لیت ــر برثانی ــه افزای ــش دهند.ب ــا ای ــن
اق ــدام مش ــکل کمب ــود آب ای ــن مجتم ــع ب ــا  120خان ــوار رف ــع ش ــد.

چ ــاه جدی ــد مجتم ــع بینابی ــد شهرس ــتان قوچ ــان حف ــاری
ش ــد
ب ــا توج ــه ب ــه مش ــکل آب ش ــرب مجتم ــع ش ــش روس ــتایی بینابی ــد از
توابــع شهرســتان قوچــان  ،حفــر یــک حلقــه چــاه بــه عمــق  210متربــرای
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افتتــاح فــار  2پــروژه آبرســانی مجتمع روســتایی لوشــاب
فریمان

اف ــزود :ب ــه همی ــن جه ــت آب م ــورد نی ــاز روس ــتائیان روزان ــه ب ــا ی ــک
تانک ــر ام ــور و س ــه تانک ــر بخ ــش خصوص ــی ب ــه  30روس ــتا حم ــل م ــی
ش ــود.

نصـــب  815قطعـــه لـــوازم مدیریـــت مصـــرف آب در
اماکـــن مذهبـــی کاشـــمر

الزم بـــا مشـــارکت  ۱۰۰درصـــدی اصـــاح و نوســـازی شـــد.

تعوی ــض  14دس ــتگاه الکتروپم ــپ ط ــی س ــال  1400در
ام ــور کاش ــمر

کاشمر

استانداردســازی و نوســازی انشــعابات آب برخی محالت
کاشمر
رئی ــس اداره به ــره ب ــرداری و توزی ــع آب شهرس ــتان کاش ــمر گف ــت:
در راس ــتای ارتق ــای خدم ــات آبرس ــانی و جل ــب رضای ــت مش ــترکین،
انشـــعابات فرســـوده آب مشـــترکین در جمهـــوری  ۴۳شناســـایی
و تعویـــض شـــد.محمود مجیـــدی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه انشـــعابات
فرســـوده ســـبب تلفـــات آب میشـــوند ،افـــزود:در ایـــن عملیـــات
۲۲رشــته از انشــعابات آب مشــترکین بــا اســتفاده از لولــه و اتصــاالت
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در ایــن اماکــن نصــب شــد.وی گفــت  :دراجــرای ایــن طــرح  63مســجد
و م ــکان مذهب ــی ش ــهر کاش ــمر م ــورد پیمای ــش ق ــرار گرف ــت ک ــه ب ــا
توج ــه ب ــه محدودی ــت ش ــیرآالت  35 ،م ــکان مذهب ــی دارای مص ــرف
ب ــاال انتخ ــاب و در اولوی ــت نص ــب ش ــیرآالت ق ــرار گرفتن ــد.وی پی ــش
بین ــی ک ــرد :ب ــا نص ــب ای ــن ش ــیرآالت مص ــرف آب در ای ــن اماک ــن ت ــا
30درص ــد کاه ــش یاب ــد.

گناباد

بازدیــد فرمانــدار گنابــاد از مجتمــع آبرســانی روســتایی
شــهید کامیــاب
 14دســـتگاه الکتروپمـــپ در  5ماهـــه ابتـــدای ســـال  1400در
تاسیســـات امـــور کاشـــمر تعویـــض شـــد .کارشـــناس بهـــره بـــرداری
امـــور آبفـــای کاشـــمراظهار داشـــت :الکتـــرو پمـــپ هـــا بیشـــتر در
اثـــر عواملـــی از جملـــه فرســـودگی و اســـتهالک بـــاال ،افـــت آب هـــای
زیرزمینــی  ،اســتفاده بیــش از ظرفیــت و نقــص در خطــوط انتقــال آب
و ب ــرق معی ــوب ش ــده و تعوی ــض م ــی ش ــوند ک ــه امس ــال عام ــل اصل ــی
در خراب ــی الکتروپم ــپ ه ــا قطع ــی ب ــرق و نوس ــانات ش ــبکه ب ــرق ب ــود.
کاظـــم غزنـــوی افـــزود :پـــس از اطـــاع از خرابـــی الکتروپمـــپ هـــا
پرس ــنل ام ــور در کمتری ــن زم ــان ممک ــن اق ــدام ب ــه رف ــع مش ــکالت
و راه ان ــدازی مج ــدد ای ــن الکتروپمپه ــا ک ــرده ت ــا در آبرس ــانی ب ــه
مشـــترکین وقفـــه ایجـــاد نشـــود.

در پـــی ایجـــاد تنـــش آبـــی در روســـتاهای تحـــت پوشـــش مجتمـــع
آبرســـانی شـــهید کامیـــاب گنابـــاد ،فرمانـــدار بـــه همـــراه سرپرســـت
امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان از تاسیســـات و شـــبکه آب رســـانی
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رفــع کمبــود آب ایــن مجتمــع در دســتور کار امــور قــرار گرفــت .مدیــر
ام ــور قوچ ــان در همی ــن رابط ــه از اتم ــام عملی ــات حف ــاری و شستش ــو
و پیس ــتون زن ــی ای ــن چ ــاه خب ــرداد و اظه ــار داش ــت :ای ــن منب ــع آب ــی
پــس از انجــام آزمایــش پمپــاژ و تجهیــز  ،بــه بهــرهبــرداری مــی رســد.
ج ــواد س ــعادتی اف ــزود :ب ــا وارد م ــدار ک ــردن ای ــن چ ــاه جدی ــد مش ــکل
تنــش آب روســتاهای ایــن مجتمــع بــا  402خانــوار و هــزارو 157نفــر
جمعی ــت رف ــع م ــی ش ــود.

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب ام ــور کاش ــمر از نص ــب ل ــوازم مدیری ــت
مصــرف آب در مســاجد و اماکــن مذهبــی ایــن شهرســتان در خراســان
رض ــوی خب ــرداد .مه ــدی عراق ــی زاده ب ــا اش ــاره ب ــه مص ــرف ب ــاال ب ــه
دلیـــل رایـــگان بـــودن تعرفـــه آب مســـاجد و اماکـــن مذهبـــی اظهـــار
داش ــت 815 :دس ــتگاه ان ــواع شیرآالت(ش ــیر روش ــویی ت ــک هم ــراه
پروالتــور کاهنــده  ،شــیر روشــویی گــرم و ســرد بــا پروالتــور کاهنــده ،
شــیر توالــت تــک بــا شــلنگ ،شــیر توالــت گــرم و ســرد بــا شــلنگ ،شــیر
ســینک دیــواری گــرم و ســرد) بــا هــدف کنتــرل و کاهــش مصــرف آب

ام ــر موج ــب اف ــت ش ــدید س ــطح آب مخ ــازن و کاه ــش ش ــدید فش ــار
آب و در برخــی مناطــق روســتایی موجــب قطــع آب شد.ســاالری ضمــن
عذرخواه ــی از م ــردم ای ــن منطق ــه اف ــزود :در همی ــن راس ــتا تعوی ــض
س ــریع الکتروپم ــپ ب ــا ت ــوان باالت ــر و نی ــز مهندس ــی مج ــدد چ ــاه در
دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت و ت ــا متع ــادل ش ــدن ش ــرایط آب ــی ،آبرس ــانی
ب ــا تانک ــر س ــیار نی ــز مرت ــب انج ــام ش ــد .مجتم ــع آبرس ــانی روس ــتایی
ش ــهید کامی ــاب ،وظیف ــه آبرس ــانی ب ــه س ــه ه ــزارو 917نف ــر جمعی ــت
را در قال ــب ه ــزارو 154خان ــوار ب ــر عه ــده دارد.

نیــز آبفــا گنابــاد اقدامــی خوبــی انجــام داده اســت .روســتای بیلنــد ،بــا
ح ــدود ش ــش ه ــزار نف ــر جمعی ــت در پن ــج کیلومت ــری ش ــمال در بخ ــش
مرک ــزی شهرس ــتان واق ــع ش ــده اس ــت.

توزیـــع بیـــش ازیـــک میلیـــون لیتـــر آب تانکـــری در
روســـتاهای شهرســـتان گنابـــاد

افتتـــاح و بهرهبـــرداری از پـــروژه آبرســـانی روســـتای
بیلن ــد گناب ــاد

رح آبرســـانی روســـتای بیلنـــد بـــا حضـــور نماینـــده مـــردم گنابـــاد
و بجســـتان در مجلـــس شـــورای اســـامی ،امـــام جمعـــه ،فرمانـــدار
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سرپرســـت امـــور آب و فاضـــاب گنابـــاد از توزیـــع یـــک میلیـــون
و 20هـــزار لیتـــر آب شـــرب در روســـتاهای ایـــن شهرســـتان
خبرداد".ج ــواد س ــاالری" ب ــا اش ــاره ب ــه تن ــش آب ــی حاک ــم ب ــر بی ــش از
 30روس ــتای ای ــن شهرس ــتان گف ــت :ب ــا ش ــروع م ــاه مح ــرم و افزای ــش
جمعیــت فصلــی روســتاها و بــه طبــع آن بــاال رفتــن مصــرف آب  ،رونــد
آبرس ــانی ب ــا تانک ــر س ــرعت گرفت.ب ــه گفت ــه وی ب ــه ط ــور میانگی ــن در
ده ــه اول مح ــرم روزی 102ه ــزار لیت ــر آب در قال ــب  10س ــرویس

آییــن تجلیــل از کارگــران و قاریــان برتــر گنابــاد برگــزار
ش ــد

ب ــه پ ــاس زحم ــات کارگ ــران و قاری ــان برت ــر گناب ــاد و ش ــهرهای تابع ــه
امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان  ،مراســـمی بـــا حضـــور سرپرســـت،
روســـای ادارات تابعـــه ،کارشناســـان امـــور و پیمانـــکار برونســـپار
برگزارش ــد.جواد س ــاالری سرپرس ــت ام ــور آب و فاض ــاب گناب ــاد در
ای ــن مراس ــم از مق ــام کارگرتمجی ــد ک ــرد  .در پای ــان از محم ــد رض ــا
قربانــی کارگــر برتــر اداره آبفــا بیدخــت ،رضــا کاوه نوغــاب کارگــر برتــر
اداره مرک ــزی گناب ــاد ،حس ــین عج ــم کارگ ــر برت ــر اداره آبف ــا کاخ ــک و
امی ــن گل ــه دار ق ــاری برت ــر ام ــور تقدی ــر ش ــد.

معاون ــت س ــما دانش ــگاه آزاد گناب ــاد در تروی ــج فرهن ــگ
مص ــرف صحی ــح آب هم ــکاری م ــی کن ــد
در راســتای ترویــج فرهنــگ مصــرف بهینه و درســت آب در میان دانش
آم ــوزان تفاهمنام ــه معاون ــت آم ــوزش ه ــای عموم ــی و مهارت ــی (س ــما)
دانش ــگاه آزاد اس ــامی و ام ــور آبف ــا گناب ــاد منعق ــد ش ــد.جواد س ــاالری
سرپرســت امــور آبفــا گنابــاد در آییــن انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه همــکاری
ب ــا تاکی ــد ب ــر ل ــزوم آم ــوزش و فرهنگس ــازی از س ــنین پای ــه گف ــت :ب ــه
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ای ــن مجتم ــع بازدی ــد کردن ــد.در پ ــی ایج ــاد تن ــش آب ــی در روس ــتاهای
تحـــت پوشـــش ایـــن مجتمـــع و ایجـــاد نارضایتـــی ،قربانـــی فرمانـــدار
گنابـــاد نیـــز ضمـــن بازدیـــد میدانـــی از وضعیـــت آبرســـانی در دو
روس ــتای ب ــزرگ زیب ــد و س ــنو گف ــت :باتوج ــه ب ــه حج ــم ب ــاالی جمعی ــت
در ای ــن منطق ــه از گناب ــاد ،ض ــرورت دارد ت ــا مناب ــع تامی ــن و می ــزان
تولی ــد آب افزای ــش یاب ــد ک ــه در همی ــن راس ــتا پیگی ــر هس ــتیم ت ــا
اعتب ــار الزم جه ــت ای ــن ام ــر تخصی ــص یابد.ج ــواد س ــاالری سرپرس ــت
امــور آبفــا گنابــاد هــم ضمــن ارائــه گزارشــی از وضعیــت آبرســانی 15
روس ــتای تح ــت پوش ــش مجتم ــع ش ــهید کامی ــاب گف ــت :ب ــه عل ــت ب ــروز
نقــص فنــی روی الکتروپمــپ چــاه اصلــی ایــن مجتمــع شــهید کامیــاب،
تولیــد آب تــا تعویــض مجــدد الکتروپمــپ ،ناگزیــر متوقــف کــه همیــن

و مســـئولین شهرســـتان بـــه بهرهبـــرداری رســـید.جواد ســـاالری
سرپرســـت امـــور آبفـــا گنابـــاد در مراســـم افتتاحیـــه ایـــن پـــروژه
آبرســـانی گفـــت :طـــرح آبرســـانی بـــه روســـتای بـــزرگ بیلنـــد شـــامل
س ــاخت مخ ــزن  ۵۰۰مت ــر مکعب ــی ،س ــاخت ایس ــتگاه پمپ ــاژ و اص ــاح و
توس ــعه خ ــط انتق ــال و ش ــبکه توزی ــع ای ــن روس ــتا اس ــت ک ــه ب ــا اعتب ــار
 ۱۵میلیـــارد ریـــال افتتـــاح و بـــه بهرهبـــرداری رســـید .
در ادامــه قربانــی فرمانــدار گنابــاد ضمــن تقدیــر و تشــکر از مجموعــه
آبفــا گنابــاد گفــت :ســال ســختی را بــه لحــاظ کمبــود نــزوالت آســمانی و
مناب ــع آب ــی س ــپری میکنی ــم ک ــه ای ــن مس ــئله موج ــب ایج ــاد مش ــکالتی
بـــرای مـــردم شـــده اســـت،لذا تمـــام تـــاش مـــا ایـــن اســـت کـــه بـــا
مدیریـــت منابـــع ،از قطعـــی آب جلوگیـــری کنیـــم و در همیـــن راســـتا

ب ــه روس ــتاهای شهرس ــتان حم ــل ش ــد ت ــا ع ــزاداران حس ــینی ب ــه نح ــو
مطل ــوب از ای ــن نعم ــت به ــره من ــد باش ــند .وی ب ــا بی ــان اینک ــه احی ــا و
افزای ــش مناب ــع آب ش ــرب ب ــرای ب ــرون رف ــت از مش ــکالت آب ــی در
دســتور کار آبفــا قــرار دارد  ،بــر تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز تحقــق ایــن
ه ــدف تاکی ــد ک ــرد.

مدی ــر ام ــور گلبه ــار از هم ــکاران ام ــور تقدی ــر کرد.ب ــه گ ــزارش رواب ــط
عمومــی امــور آب و فاضــاب گلبهــار در ســومین روز از هفتــه دولــت و
بــه مناســبت روز کارمنــد مدیــر امــور بــا اهــدا شــاخه گل از همــکاران
امــور تقدیــر کــرد.

ط ــی مراس ــمی ازخبرن ــگاران شهرس ــتان م ــه والت تفدی ــر ب ــه عم ــل
آمد.مدیــر امــور آب و فاضــاب مــه والت در ایــن مراســم از همــکاری
و تعامــل همــه جانبــه خبرنــگاران بــا امــور آبفــا تقدیــر کــرد.در پایــان
ب ــا اهداءهدی ــه و ل ــوح از خبرن ــگاران شهرس ــتان تجلی ــل ش ــد.

افتتاح چاه شماره  12امورگلبهار

تقدیر مدیر عامل آبفا از کارشناس امور مه والت
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی از زحمـــات و
ت ــاش ه ــای ارزن ــده س ــمیه ش ــریفیان کارش ــناس مس ــئول کنت ــرل
کیف ــی ام ــور م ــه والت ک ــه در بررس ــی ش ــاخص ه ــای ارزیاب ــی مرک ــز
پای ــش و نظ ــارت ب ــر کیفی ــت آب و فاض ــاب در س ــال  1399هم ــکاری
داشــت تقدیــر کــرد .طــی مراســمی در امــور بــا اهــداء هدیــه و لــوح از

منظ ــور نهادین ــه س ــازی و گس ــترش فرهن ــگ مص ــرف بهین ــه آب می ــان
نســل آینــده ســاز ایــران و بهــره گیــری موثــر از کــودکان و نوجوانــان در
ایفــای نقــش و ترویــج فرهنــگ صرفــه جویــی ،ایــن تفاهمنامــه دوجانبــه

گلبهار

تقدیر از همکاران امور گلبهار در روز کارمند
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تحوی ــل گی ــری روس ــتای گن ــدم ب ــر کاش ــمر توس ــط ام ــور
م ــه والت
بـــا حضـــور نماینـــده مـــردم چنـــاران و گلبهـــار در مجلـــس شـــورای
اســـامی ،امـــام جمعـــه و فرمانـــدار شهرســـتان پـــروژه برقرســـانی و
تجهی ــز چ ــاه ش ــماره  12گلبه ــار افتت ــاح ش ــد .مصطف ــی محم ــدی مدی ــر
امــور آبفــا گلبهــار در ایــن مراســم ضمــن اشــاره بــه پــروژه هــای بهــره
ب ــرداری ش ــده ی ــک س ــال گذش ــته در دو بخ ــش ش ــهری و روس ــتایی
 ،ارزش ایـــن پـــروژه هـــا را  195میلیـــارد ریـــال و شـــامل اصـــاح و
توس ــعه  ،نوس ــازی انش ــعابات ،اح ــداث حوضچ ــه ش ــیرآالت  ،تعوی ــض
ش ــیرآالت ش ــبکه و ب ــرق رس ــانی و تجهی ــز چ ــاه اع ــام ک ــرد.

مه والت

تجلیل از خبرنگاران حوزه آب در مه والت

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان مـــه والت از تحویـــل گیـــری
تاسیس ــات آبرس ــانی روس ــتای گن ــدم ب ــر توس ــط ای ــن ام ــور خب ــر داد.
رضائیــان افــزود :برابــر هماهنگــی هــای انجــام شــده و سیاســت هــای
ابالغ ــی ش ــرکت آب و فاض ــاب ،تاسیس ــات آبرس ــانی روس ــتای گن ــدم
برشهرس ــتان کاش ــمر تحوی ــل ام ــور م ــه والت ش ــد.

مش ــکل کاه ــش فش ــار آب در روس ــتای قلع ــه ج ــوق م ــه
والت برط ــرف ش ــد
مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان مــه والت از رفــع کمبــود فشــار
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همــکاری منعقــد مــی گــردد.وی افــزود :از جملــه مســائل مطــرح شــده در
ای ــن تفاهمنام ــه ،به ــره گی ــری از ت ــوان ،تجربی ــات ،امکان ــات حض ــوری و
مجــازی و ظرفیتهــای آموزشــی و فرهنگــی مــدارس ســما بــرای آگاهــی
بخشــی بــه کــودکان و نوجوانــان دربــاره ارزش آب ،انجــام کارهــای علمــی
و پژوهشــی توســط دانــش آمــوزان در ایــن زمینــه و اهمیــت مدیریــت
مصـــرف بهینـــه ایـــن موهبـــت الهـــی اســـت.روح اهلل امیـــری ،معـــاون
آمــوزش هــای عمومــی و مهارتــی (ســما) دانشــگاه آزاد اســامی در ایــن
جلســه گفــت  :مجموعــه ســما بــا بهــره گیــری از پتانســیل کادر آموزشــی
و نیـــز دانـــش آمـــوزان مســـتعد خـــود مـــی توانـــد پایـــه گـــذار ترویـــج
فرهنــگ اســتفاده صحیــح از آب باشــد و امیدواریــم بتوانیــم اتفاقــات
گ س ــازی برداش ــته باش ــیم.
خوب ــی را رق ــم زده و گام ــی ب ــرای فرهن ـ 

ایش ــان ق ــدر دان ــی ش ــد.

آب در بخشـــی از روســـتای قلعـــه جـــوق ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.
رضائی ــان اضاف ــه ک ــرد :پی ــرو بررس ــی ه ــای انج ــام ش ــده ،ب ــا اص ــاح
افزای ــش قط ــر  300مت ــر از ش ــبکه آب ب ــه س ــایز  75و  50و تغیی ــر
محــل اتصــال شــبکه ،مشــکل کمبــود فشــار در مناطقــی ازایــن روســتا
رف ــع و فش ــار متع ــارف در ش ــبکه توزی ــع برق ــرار ش ــد.

شادمهر

اصالح شبکه توزیع آب شرب شهر شادمهر

ادامـــه خشکســـالی و کاهـــش آبدهـــی چشـــمه 300 ،خانـــوار
روس ــتای بزن ــگان ب ــا قطع ــی و اف ــت فش ــار آب مواج ــه ش ــدند .طب ــق
بررســـی هـــای صـــورت گرفتـــه مقـــرر شـــد بـــا دریافـــت انشـــعاب
از محـــل قنـــات بـــاغ بیشـــه نیـــاز آبـــی ایـــن منطقـــه تامیـــن شـــود.
بــر ایــن اســاس عملیــات لولــه گــذاری بــه مقــدار  750متــر لولــه ســایز
 90از محــل مخــازن ذخیــره قنات باغ بیشــه تا خطوط شــبکه توزیع اجرا
شــد و مشــکل افــت فشــار و کــم آبــی اهالــی ایــن منطقــه برطــرف شــد.
هـــم چنیـــن بـــا توجـــه بـــه رســـالت شـــرکت آب و فاضـــاب مبنـــی بـــر
تامیــن آب شــرب بهداشــتی و ســالم مصــرف مشــترکین یــک دســتگاه
کل ــر زن قط ــره ایب ــرای کلرین ــه و گندزدای ــی آب ش ــرب  300خان ــوار
س ــاکن منطق ــه ش ــهدا توس ــط هم ــکاران ام ــور نص ــب ش ــد.

توزیـــع  6میلیـــون لیتـــر آب تانکـــر در  13روســـتای
شهرســـتان ســـرخس

نصب  8فقره شیرفلکه در روستای بزنگان

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب س ــرخس گف ــت  :ب ــا ه ــدف مدیری ــت بهت ــر
ش ــبکه توزی ــع و زون بن ــدی دو ع ــدد ش ــیر فلک ــه  110و  63درنق ــاط
مهــم روســتای بزنــگان نصــب شــد.امیر پوروحدتــی افــزود :از ابتــدای
ســـال جـــاری تاکنـــون هشـــت دســـتگاه شـــیر فلکـــه در ایـــن روســـتا
نص ــب ش ــده اس ــت ک ــه ب ــا نص ــب ای ــن تع ــداد ش ــیر فلک ــه آبرس ــانی
بــه نقــاط بحرانــی تســهیل مــی شــود و هــدر رفــت آب بــه مقــدار قابــل
توجه ــی کاه ــش م ــی یاب ــد.

رئی ــس اداره آب و فاض ــاب ش ــهر ش ــادمهر از اص ــاح ش ــبکه توزی ــع
آب می ــدان بس ــیج ای ــن ش ــهر خب ــر داد.ذوالفق ــاری اف ــزود 250 :مت ــر
از شـــبکه توزیـــع شـــهر شـــادمهر بـــا هـــدف کاهـــش حـــوادث و هـــدر
رفــت آب بــا قطــر  63و  75میلیمتــر از جنــس پلــی اتیلــن اصــاح شــد.

سرخس

تامیـــن آب  300خانـــوار منطقـــه شـــهدای روســـتای
بزنـــگان شهرســـتان ســـرخس
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مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب س ــرخس گف ــت  :از ابت ــدای س ــال ج ــاری
شـــش میلیـــون و  312هـــزار لیتـــر آب آشـــامیدنی در قالـــب 413
تانکـــر آبرســـانی ســـیار بیـــن 2هـــزارو 669خانـــوار در 13روســـتای
دارای تنـــش آبـــی توزیـــع شـــده اســـت .امیـــر پوروحدتـــی بـــا بیـــان
اینکــه می ــزان آبدهــی چــاه هــا  ،قن ــوات و چشــمه هــا بــه می ــزان قاب ــل
توجه ــی کاه ــش یافت ــه اس ــت گف ــت :تع ــداد روس ــتاهایی ک ــه نی ــاز ب ــه
آبرســانی مســتمر دارنــد نســبت بــه ســنوات گذشــته افزایــش یافتــه
و جهــت بــرون رفــت از ایــن تنــش آبــی ازحداکثــر ظرفیــت لجســتیکی
اعض ــای س ــتاد بح ــران شهرس ــتان اس ــتفاده ش ــد .وی گف ــت  :باتوج ــه
ب ــه رس ــالت ش ــرکت آب و فاض ــاب در تامی ــن آب بهداش ــتی و س ــالم ،
مخــزن تانکــر  2نوبــت پــس از آبگیــری و قبــل از توزیــع آب کلرســنجی
م ــی ش ــود.

مدی ــر ام ــور آب وفاض ــاب س ــرخس در راس ــتای هم ــکاری و تعام ــل
بی ــش ت ــر در خدم ــات رس ــانی ه ــر چ ــه بهت ــر ب ــه روس ــتاهای مش ــکل
دار بــا ســرهنگ مجیــد آذرکیــش فرمانــده ســپاه شهرســتان ســرخس
دی ــدار ک ــرد .امیرپوروحدت ــی در دی ــدار ضم ــن اش ــاره ب ــه عملک ــرد
ام ــور از ابت ــدای س ــال ج ــاری ب ــه ارائ ــه گزارش ــی از وضعی ــت مناب ــع
آب ــی س ــرخس پرداخ ــت و گف ــت :بح ــران ک ــم آب ــی ش ــرایط دش ــواری
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اعــام آمادگــی ســپاه بــرای اجــرای پــروژه هــای آبرســانی
در ســرخس

را در شهرســـتان ســـرخس بوجـــود آورده و ســـطح آب ســـفره هـــای
زیرزمین ــی و دب ــی قن ــوات و چش ــمه ه ــای شهرس ــتان کاه ــش قاب ــل
مالحظـــه ای داشـــته اســـت کـــه تنهـــا راه در کوتـــاه مـــدت مدیریـــت
مصـــرف و اســـتفاده بهینـــه از منابـــع آب اســـت .وی بـــا اشـــاره بـــه
حضــور موثــر و ســازنده ســپاه در عرصــه ســازندگی و خدمــات رســانی
ب ــه کش ــور  ،ظرفی ــت ه ــای س ــپاه را بس ــیار گس ــترده دانس ــت و اب ــراز
امی ــدواری ک ــرد در ح ــوزه آبرس ــانی ب ــه روس ــتاها ک ــه ب ــا بح ــران ک ــم
آبــی مواجــه هســتند نیــز نقــش ســپاه ســازنده و محســوس باشــد .در
ادام ــه س ــرهنگ آذرکی ــش در تمجی ــد از زحم ــات مدیری ــت و پرس ــنل
ام ــور س ــرخس گف ــت  :آبرس ــانی روس ــتاهای م ــرزی و مح ــروم کمت ــر
از مجاه ــدت در می ــدان جن ــگ نیس ــت و از زحم ــات پرس ــنل ام ــور در
س ــقایت و آبرس ــانی ب ــه م ــردم ش ــریف س ــرخس قدردان ــی م ــی ش ــود.
وی همچنیـــن جهبـــرای اجـــرای پـــروژه هـــای آبرســـانی و برگـــزاری
جلســات  ،همایــش و مانــور هــای مشــترک در حــوزه پدافنــد غیرعامــل
و برگ ــزاری جلس ــات ب ــا محوری ــت مدیری ــت مص ــرف آب و حفاظ ــت از
تاسیس ــات آبرس ــانی اع ــام آمادگ ــی ک ــرد.

ش ــهر س ــرخس را 200لیت ــر برثانی ــه اع ــام ک ــرد و گف ــت  :آب ای ــن دو
منبــع کــه ازطریــق  40کیلومترخــط انتقــال آب ســد دوســتی منتقــل مــی
ش ــود نی ــاز آب ــی 50درص ــد ای ــن ش ــهر ب ــا 15ه ــزار مش ــترک را تامی ــن
مــی کنــد.وی ادامــه داد  35 :کیلومتــر دیگــر از ایــن خــط از محــل چــاه
هــا تــا ســد دوســتی در حــال ســاخت اســت کــه پــس از تکمیــل و تحویــل
ب ــه آبف ــا و ش ــروع انتق ــال آب س ــد  ،چ ــاه ه ــای حفرش ــده ب ــه ص ــورت
رزو و در مواق ــع بح ــران در ش ــهر و روس ــتاها اس ــتفاده خواهن ــد ش ــد.
"امیــر پــور وحدتــی" یــاد آور شــد :حفــردو حلقــه چــاه دیگــر در دســتور
کار قـــرار دارد کـــه بـــا بهـــره بـــرداری در  1401صـــد درصـــد شـــهر
ســـرخس از آب شـــرب کمـــی و کیفـــی برخـــودار خواهـــد شـــد.قاضی
زاده هاشــمی نماینــده مــردم نیزضمــن قــدر دانــی از تــاش و زحمــات
مدیــر و پرســنل امــور در آبرســانی بــه مــردم شهرســتان ســرخس در
خص ــوص پیگ ــری و اخ ــذ اعتب ــارات در ح ــوزه آب ق ــول مس ــاعد داد.

کیفیت آب شرب شهر سرخس افزایش یافت
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آیی ــن به ــره ب ــرداری از چ ــاه ش ــماره  7ش ــهر س ــرخس ب ــا حض ــور س ــید
احســـان قاضـــی زاده نماینـــده شهرســـتان هـــای فریمـــان  ،ســـرخس
 ،احمـــد آبـــاد و رضویـــه  ،محمـــد رضـــا رجبـــی مقـــدم فرمانـــدار ،
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــد بختی ــاری امام ــت جمع ــه و س ــایر
مســئولین دســتگاه هــای اجرایــی شهرســتان برگــزار شــد.مدیر امــور
آب و فاضــاب ســرخس در ایــن مراســم از افزایــش کیفــی آب شــرب
ای ــن ش ــهر م ــرزی خب ــردادو ب ــا اش ــاره ب ــه ط ــرح می ــان م ــدت تامی ــن آب
شهرســـرخس کـــه از ســـال  97در شهرســـتان کلیـــد خـــورده اســـت
اظه ــار داش ــت :ت ــا کن ــون دو حلق ــه چ ــاه ب ــا ت ــوان ح ــدود 100لیت ــر ب ــر
ثانی ــه در قال ــب ای ــن ط ــرح حف ــر ،ک ــه ی ــک حلق ــه در س ــال 97و دیگ ــری
در هفت ــه دول ــت  1400وارد م ــدار ش ــد.امیر پ ــور وحدت ــی نی ــاز آب

کم آبی یک واقعیت اقلیمی است با آن سازگار شویم

فقط تیتر
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●بازدید مدیر عامل آبفا تربت حیدریه از تاسیسات روستای جوادیه
●همکاران آبفای تربت حیدریه واکسینه شدند
●اطالعیه قطعی آب در شهر تربت حیدریه
●نصب الکتروپمپ چاه اصلی روستای نسر تربت حیدریه
●دبی قنات روستای سنجد بور تربت حیدریه افزایش یافت
●سرپرســـت اداره حراســـت و امـــور محرمانـــه آبفـــای تربـــت حیدریـــه
معرف ــی ش ــد
● 350مترش ــبکه توزی ــع در روس ــتای امامی ــه بخ ــش مرک ــزی نیش ــابور
اص ــاح ش ــد
● 2800مت ــر لول ــه گ ــذاری ب ــرای رف ــع مش ــکل آب روس ــتای معم ــوره ای
بخ ــش مرک ــزی نیش ــابور
●توســـعه شـــبکه توزیـــع آب شـــهرک روســـتای احمـــد آبـــاد شهرســـتان
نیش ــابور
●اصالح و توسعه شبکه توزیع یک منطقه نیشابور
●واکسیناسیون پرسنل آبفا شهرستان نیشابور علیه کرونا
●ه ــم اندیش ــی مدی ــران معاون ــت به ــره ب ــرداری آبف ــا خراس ــان رض ــوی از
مرکــز ســامانه 122نیشــابور
●تعویـــض الکتـــرو پمـــپ مجتمـــع آبرســـانی بیدخـــان بخـــش ســـروالیت
شهرســـتان نیشـــابور
●حضورمدیرعامل آبفا سبزوار در مراسم غبارروبی مزار شهدا
●تعویض الکتروپمپ چاه خیرآباد سبزوار
●بازدید کارشناسان شرکت آبفا نیشابور از تاسیسات آب سبزوار
●اصالح دو کیلومتر شبکه آب روستاهایی در شهرستان سبزوار
●بهسازی تاسیسات آبرسانی مجتمع رسالت سبزوار
●ویدئومتری 13کیلومتر شبکه فاضالب در سبزوار
●شستشوی  160کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در سبزوار
●تعویض خط پمپاژ روستای قره قلی شهرستان سبزوار
●ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت در باخرز
●کاهش زمان رفع اتفاقات آب باخرز
●مقابله با انشعابات غیر مجازدر شهرستان باخرز
●برسی راهکار های رفع تنش آبی در باخرز
●تعویض الکتروپمپ و آبرسانی به روستای سردق بجستان
●نماینده کارگران امور بردسکن انتخاب شد
●الکتروپمپ مجتمع شهید داوود شهرستان بردسکن تعویض شد
●دو پروژه تامین آب در مشهد ریزه در حال اجراست
●نیروهای پیمانکار امور تایباد تجهیز شدند
●ضرورت ایجاد منبع آب شرب مستقل در شهر کاریز
●بازدید میدانی از روستاهای مجتمع کرات-رهنه تایباد
●آغاز بازسازی انشعابات بلوار اصلی مشهدریزه
●بازدید میدانی از روستای سمنگان شهرستان تایباد
●حذف ایستگاه پمپاژ قادر آباد مجتمع چهاربرجی امور تایباد
●انجــام عملیــات افزایــش اســتحکام حصــار پیرامــون مخــزن مشــهدریزه
شهرســتان تایبــاد

●بازدی ــد میدان ــی کارش ــناس کنت ــرل کیف ــی ام ــور تایب ــاد از روس ــتاهای
تح ــت پوش ــش
●تزریق دوز دوم واکسن کرونا به همکاران امور تایباد
●بررسی مشکالت آب شرب روستای سرخسرا شهرستان تایباد
●فرزن ــد هم ــکار ام ــور جغت ــای ج ــواز ورود ب ــه م ــدارس اس ــتعدادهای
درخشـــان دریافـــت کـــرد
●واکسیناسیون همکاران و آبداران امور جوین
●شرکت مدیر امور جوین در جلسه روستای جلمبادان شهرستان جوین
●شستشوی و گند زدایئ مخزن هوایی روستای قیاس آباد چناران
●تعویض تابلو امور آب و فاضالب چناران
●رفع اتفاق و گیر لوله 150در چناران
●پرسنل آبفای چناران واکسن کرونا دریافت کردند
●نصب فلوتر مخازن مجتمع ایرج آباد امور خلیل آباد
●کارکنان آبفای خواف واکسن کرونا دریافت کردند
●ساختمان اداری آبفای خواف تجهیز امنیتی شد
●تاسیسات آب روستای برآباد خواف به دوربین مداربسته مجهزمی شود
●255مورد کلرسنجی از منابع آب سنگان خواف در مردادماه ثبت شد
●پیمایش میدانی خط انتقال روستای بندیوان خواف
●تعویض تابلوبرق چاه شماره2سیجاوند خواف
●تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ بندیوان خواف
●رفع دو مورد شکستگی خط انتقال آب در شهر سالمی
●نشست مدیر آبفا با اعضای شورای اسالمی شهر خواف
●بازدید ۱۶ساعته مدیر امور از روستای علی آباد شهرستان خواف
●رفع اتفاق خط انتقال  110علی آباد،حسن آباد خواف
●رفع گرفتگی لوله خط اصلی انتقال آب شرب روستا علی آباد خواف
●رفع شکستگی خط لوله در نشتیفان خواف
●آغاز عملیات اصالح شبکه روستای شهرک بخش سالمی خواف
●عملیات اصالح شبکه آب شهرستان مرزی خواف آغاز شد
●اصالح بخشی از شبکه توزیع روستای بلقان آباد شهرستان خوشاب
●اتمام مرحله اول واکسیناسیون پرسنل آبفا خوشاب علیه کرونا
●اصالح بخشی از شبکه توزیع روستای بلقان آباد شهرستان خوشاب
●اتمام مرحله اول واکسیناسیون پرسنل آبفا خوشاب علیه کرونا
●واکسیناسیون کارکنان امور داورزن
●تعویض الکترپمپ ایستگاه پمپاژ دهنو شهرستان ششتمد
●پمپ روستای سراب شهرستان صالح آباد طراحی و مهندس مجدد شد
●آغاز اصالح وتوسعه روستای حسین آباد شهرستان صالح آباد
●بررسی حوزه آبی روستاهای تجر،مجد و ابرده سفلی طرقبه
●راهیابی فرزندان همکارامورطرقبه به مرکزاستعدادهای درخشان
●اعتبار پروانه  8حلقه چاه در امور فریمان تمدید شد
● جلسه کارشناسان مرکز بهداشت و امور فریمان برگزار شد
●رفع مشکل کم فشاری آب در روستا همت آباد مه والت
●اصالح شبکه توزیع روستای احمد آبادمه والت
●شروع عملیات آبرسانی به اورژانس جاده ای ازغند

●واکسیناســیون کارکنــان امــور آب و فاضــاب شهرســتان مــه والت انجــام
شــد
●تعویض الکترو پمپ چاه شماره  1شادمهر
●انتقال سایت کلر زنی شهر فیض آبادبه منابع دشت ازغند
●تقدیــر مدیــر عامــل آبفــا خراســان رضــوی از کارشــناس مســئول کنتــرل
کیفــی امــور مــه والت
●اصالح شبکه توزیع آب شرب شهر شادمهر
●سامانه  122 CRMدر شهرستان مه والت فعال شد
●بهسازی چشمه روستای قلعه جوق شهرستان مه والت
●رفع اتفاق خط انتقال چند روستا در شهرستان قوچان
●تعویض الکتروپمپ روستای علی ذینل شهرستان قوچان
●تعویض الکتروپمپ روستای علی ذینل شهرستان قوچان
● رفع مشکل آب شرب اهالی روستای مقصودآباد شهرستان قوچان
●مشکل آب روستای همت آباد شهرستان قوچان برطرف شد
●اهالی مدرس شهر کاشمر از آب پایدار برخوردار شدند
●رفع افت فشار منطقه شهید اکبرنژاد کاشمر
●برگزاری جلسه کمیته فنی برنامه ایمنی آب آشامیدنی کاشمر
●جلسه هم اندیشی امور کاشمر با شرکت های تبصره دو
●ساخت سوله ذخیره آب ژاول در امور کاشمر
●تعوی ــض الکتروپم ــپ و مهندس ــی مج ــدد چ ــاه مجتم ــع روس ــتایی ش ــهید
کامیــاب گنابــاد
●نصب الکتروپمپ چاه شماره  ۴شهر کاخک گناباد
● بروز اتفاق روی لوله  350آزبست خط انتقال آب گناباد
●رفع اتفاق لوله  125روستای دیسفان گناباد
●اتف ــاق خ ــط انتق ــال مجتم ــع آبرس ــانی روس ــتایی ش ــهید کامی ــاب گناب ــاد
رف ــع ش ــد
●قطع آب مجتمع آبرسانی روستایی شهید کامیاب گناباد
●اصــاح و توســعه  3.29کیلومتــر از شــبکه توزیــع آب گنابــاد در  5ماهــه
نخســت 1400
●ثبت مختصات جغرافیایی امالک امور آبفا گناباد در سامانه شمیم
●وقوع شش فقره اتفاق روی خطوط انتقال روشناوند و حاجی آباد گناباد
●شســت امــور آبفــای گنابــاد بــا مدیــر دفتــر مطالعــات و بررس ـیهای فنــی
آبفــا خراســان رضــوی
●تعویض الکتروپمپ چاه شماره  3سیدآباد گناباد
● جلسه بررسی مشکالت آب روستای کالته میان گناباد برگزار شد
●بررسی مسائل و مشکالت آب شرب روستای مند گناباد
●آغاز واکسیناسیون کارکنان امور گناباد
●کمیته آب بدون درآمد امور گناباد برگزار شد
●بازدی ــد معاون ــت س ــما دانش ــگاه آزاد اس ــامی از رون ــد تامی ــن و تولی ــد
آب ش ــهر گناب ــاد
●نشست هم اندیشی آبفا و شورای اسالمی شهر گناباد برگزار شد
●نشســت بررســی مشــکالت آب مجتمــع آبرســانی شــهید کامیــاب گنابــاد
بــا حضــور نماینــده ایــن شهرســتان برگــزار شــد

اخبار ورزشی

همکار آبفا خراسان رضوی در ترکیب تیم ملی والیبال
ناشنوایان ایران عازم ایتالیا شد
همـــکار آبفـــا خراســـان رضـــوی تیـــم جمهـــوری اســـامی ایـــران درمســـابقات جهانـــی والیبـــال
ناش ــنوایان را همراه ــی م ــی کند.ای ــن دوره از مس ــابقات اول مهرم ــاه در ایتالی ــا آغ ــاز م ــی ش ــود
و ب ــه م ــدت 10روز ادام ــه دارد.وحی ــد طالب ــی از کارکن ــان س ــتادی آبف ــای خراس ــان درض ــوی ک ــه
اکن ــون در ترکی ــب تی ــم مل ــی ناش ــنوایان حض ــور دارد  ،چن ــد م ــاه قب ــل ب ــه عن ــوان کاپیت ــان تی ــم
مل ــی والیب ــال س ــاحلی ناش ــنوایان ای ــران راه ــی مس ــابقات جهان ــی اس ــپانیا ش ــد و امیدواری ــم در
ای ــن مس ــابقات ه ــم بتوان ــد جای ــگاه شایس ــته ای ب ــرای والیب ــال ناش ــنوایان ای ــران کس ــب کن ــد.
گفت ــه م ــی ش ــود تی ــم ه ــای روس ــیه ،اوکرای ــن ،ترکی ــه و ایتالی ــا حریف ــان اصل ــی ای ــران در ای ــن
دوره از مس ــابقات محس ــوب م ــی ش ــوند.
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برگزاری مسابقه دارت ویژه همکاران امور خوشاب
ب ــه هم ــت مس ــئول تربی ــت بدن ــی و ورزش آبف ــای شهرس ــتان خوش ــاب و هم ــکاری اداره
ورزش و جوان ــان  ،مس ــئول کمیت ــه ورزش کارکن ــان هی ــأت ورزش ه ــای همگان ــی و کمیت ــه
دارت هی ــأت انجم ــن ه ــای ورزش ــی شهرس ــتان خوش ــاب ی ــک دوره مس ــابقه دارت بی ــن
کارکن ــان آب و فاض ــاب شهرس ــتان خوش ــاب برگ ــزار ش ــد.
در پای ــان ای ــن مس ــابقه از س ــوی هی ــأت انجم ــن ه ــای ورزش ــی ب ــه نف ــرات برت ــر حک ــم
قهرمانـــی اهـــداء شـــد.

32

آب

زیباترین جلوه خلقت الهیست قدر آن را بدانیم
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شرکت  /امور

تعداد خبر ارسالی
شهریور 1400

انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
انتصابات
رئیس گروه بهره برداری مدیریت مصرف
			
وحید روشن
رئیس اداره آب و فاضالب بایگ
			
رضا فتوحی
به عنوان عضو هیئت ورزش صنعت آب و برق استان برای یك سال
حسن شقایی فالح
سرپرست اداره آب و فاضالب روداب
وحیدرضا شهسوار
نشریه پیام آبفا برای همکاران گرانقدر آرزوی موفقیت دارد.

تقدیر
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تقدیر فرماندار زاوه از مدیر عامل و همکاران آبفای تربت حیدریه
تقدیر شورای اسالمی شهر عشق آباد از مدیر عامل شهر نیشابور
تقدیر از اقدام آبفا نیشابور در راه اندازی سامانه ارتباط با مشتری
تقدیر شورای اسالمی روستا ارزنچه از امور تایباد
تقدیر محسن سیاح فرماندار تایباد از مدیر امور آبفای شهرستان
تقدیر سپاه از همکار امور خوشاب
تقدیر از کارمندان نمونه امورهای فریمان،چناران ،جغتای و گلبهار
تقدیر مدیر عامل آبفای خراسان رضوی از کارشناس امور مه والت
نشریه پیام آبفا برای همکاران محترم آرزوی موفقیت دارد.

بازنشسته
همکار ستاد
			
ناصر بقائی
نشریه پیام آبفا برای همکار محترم آرزوی صحت وسالمتی دارد.

درگذشت
مدیر امور آبفا خوشاب
		
جعفر اسماعیل نیا
نشریه پیام آبفا برای آن مرحوم  ،رحمت الهی وبرای بازماندگان محترم صبر آرزو دارد

بهترین سپاسگزاری از نعمات خدا درست مصرف

کردن آن است آب
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را درست مصرف کنیم

رویدادهای مهم ماه
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