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طـــرح آبرســـانی از ســـد بـــار بـــه شـــهر فیـــروزه در
خراس ــان رض ــوی به ــره ب ــرداری ش ــد.با به ــره ب ــردرای
از ای ــن ط ــرح س ــه ه ــزار مش ــترک تح ــت پوش ــش آبف ــا
از آب ش ــرب کم ــی و کیف ــی برخ ــوردار ش ــدند.برای اج ــرای
ایـــن طـــرح شـــامل 11.5کیلومتـــر لولـــه گـــذاری و احـــداث
م ــدول اول تصفی ــه خان ــه آب ب ــه ظرفی ــت  30لیت ــر برثانی ــه،
150میلیارد ریال هزینه شده است.
در مراســـم افتتـــاح ایـــن طـــرح ســـید ابراهیـــم علـــوی
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی از
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س ــختی ه ــای تامی ــن آب ش ــرب س ــه میلی ــون 300ه ــزار نف ــر
جمعیــت شــهری و روســتایی اســتان در پیــک پنجــم کرونــا در
تابســـتان  1400ســـخن گفـــت.
هاج ــر چناران ــی نماین ــده م ــردم نیش ــابور ،فی ــروزه و زبرخ ــان
در مجل ــس ه ــم از ح ــل مش ــکل کوت ــاه م ــدت و می ــان م ــدت
تامی ــن آب ش ــرب فی ــروزه خب ــرداد و ابوالفض ــل حکیمپ ــور
فرمانــدار شهرســتان فیــروزه یکــی از طرحهــای مهــم و مــورد
مطالبــه مــردم شهرســتان را آبرســانی از ســد بــار اعــام کــرد
ک ــه ب ــا وج ــود کمب ــود اعتب ــار و ب ــا پیگیـ ـری ف ــراوان ب ــه ثم ــر

رس ــید.
در حاشــیه ایــن مراســم مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان
فیـــروزه خاطـــر نشـــان کـــرد :آب مـــورد نیـــاز شـــهروندان
فی ــروزه در ح ــال حاض ــر از دو حلق ــه چ ــاه تامی ــن م ــی ش ــود
ک ــه ب ــا به ــره ب ــرداری از ط ــرح آبرس ــانی ب ــه ای ــن ش ــهر  ،مناب ــع
فعلـــی از مـــدار خـــارج خواهـــد شـــد.مجید ســـبحانی زمـــان
اج ــرای ای ــن ط ــرح را س ــال  96اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت:
ســهم شــهر فیــروزه از آب ســد بــار یــک میلیــون متــر مکعــب
در س ــال تعیی ــن ش ــده اس ــت.
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مشکل کمی و کیفی آب شهر فیروزه در خراسان رضوی حل شد

اســتاندار خراســان رضــوی و هیئــت همــراه  ،فرمانــدار ویــژه و مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســبزوار
از روســتاهای ســلیمانیه و کالتــه حــاج بــرات بازدیــد کردنــد  .اســتاندار خراســان رضــوی در جریــان ایــن بازیــد شــرایط
و وضعیــت تامیــن آب روســتاها را ارزیابــی کــرد و در جمــع مــردم اظهــار داشــت  :تــاش کردیــم در اســتان از ظرفیــت
هایی که داریم استفاده کنیم تا تعللی در عرصه خدمت رسانی به مردم ایجاد نشود.
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استاندار وضعیت آب شرب روستاهای شهرستان سبزوار را
بررسیکرد

نماین ــده بنی ــاد فرهنگ ــی و نیک ــوکاری ابراهیم ــی از آبرس ــانی ب ــه
 14روس ــتای شهرس ــتان مح ــروم و م ــرزی خ ــواف ب ــا اعتب ــاری بال ــغ
ب ــر س ــه میلی ــارد و  480میلی ــون توم ــان ب ــه هم ــت خی ــر نیک ــوکار
ح ــاج اکب ــر ابراهیم ــی خب ــر داد .محم ــد رض ــا قربان ــی جام ــی اظه ــار داش ــت:
ای ــن مبل ــغ 28درص ــد س ــرمایه گ ــذاری انج ــام ش ــده در خراس ــان رض ــوی
محســوب مــی شــود.به گفتــه وی بــا ایــن میــزان ســرمایه گــذاری دوهــزار
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و  297خانــوار بــا جمعیــت هشــت هــزارو  478نفــر از آب شــرب ســالم و
بهداشـــتی بهـــره منـــد شـــدند .وی افـــزود :خیـــر نیکـــوکار حـــاج اکبـــر
ابراهیمــی  668روســتای کشــوررا تامیــن آب کــرده اســت و یــا در دســت
آبرســـانی دارد .ســـید حســـن رضائیـــان مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب
شهرس ــتان خ ــواف نی ــز ضم ــن تش ــکر از خیرنیکوکارح ــاج اکب ــر ابراهیم ــی
افزود :خیر نیکوکار ابراهیمی بازوی توانمند آبفا است.
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آبرسانی به  14روستای شهرستان مرزی خواف
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همیاری بسیج و مردم در اجرای
طرح آبرسانی به 12روستای
شهرستانفریمان
مدیـــر امـــور آبفـــا فریمـــان گفـــت :بـــا
پیگیـــری و رایزنـــی انجـــام شـــده و
بازدیدهـــای فرمانـــده نیـــروی ناحیـــه
مقاومـــت ســـپاه شهرســـتان از روســـتاهای
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متاث ــر از خشکس ــالی ه ــای  ،ای ــن ام ــور موف ــق
ب ــه جل ــب مش ــارکت مردم ــی و ناحی ــه مقاوم ــت
بسیج شهرستان شد.
موســی رضایــی افــزود :بــا همــکاری و همیــاری

ایـــن گـــروه  ،طـــرح آبرســـانی بـــه  12روســـتا
عملیاتـــی شـــد.وی ایـــن عملیـــات را شـــامل
حف ــاری مس ــیر خط ــوط انتق ــال و لول ــه گ ــذاری
شـــبکه توزیـــع و  ...اعـــام کـــرد.

مرک ــز ارتب ــاط ب ــا مش ــتریان CRMش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رض ــوی ب ــا مرکزی ــت نیش ــابور اوای ــل اردیبهش ــت  1400فعالی ــت
خ ــود را رس ــمآ آغ ــاز ک ــرد و تاکن ــون  30شهرس ــتان تح ــت پوش ــش
سامانه قرار گرفته اند .
در ایــن مرکــز  17نفــر از مددجویــان ســازمان بهزیســتی شهرســتان نیشــابور
ج ــذب ش ــده ان ــد و پاس ــخگوی مش ــترکان هس ــتند.برای راه ان ــدازی ای ــن
س ــامانه ح ــدود  10میلی ــارد ری ــال هزین ــه ش ــده اس ــت .
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از آغ ــاز راه ان ــدازی ای ــن س ــامانه ت ــا کن ــون بال ــغ ب ــر 60ه ــزار و 200تم ــاس
پاســـخ داده شـــده کـــه از ایـــن تعـــداد 12هـــزارو 839تمـــاس مربـــوط بـــه
اتفاق ــات آب ب ــوده ک ــه پ ــس از ثب ــت و ارزیاب ــی ب ــه شهرس ــتان ه ــای مرب ــوط
ارج ــاع ش ــده اس ــت .
همچنی ــن در راس ــتای ارتق ــاء هرچ ــه بیش ــتر به ــره وری در ح ــوزه مش ــترکین
 ،پ ــروژه اتص ــال س ــامانه  CRMب ــه س ــامانه  GISمش ــترکین و اتوماس ــیون
اداری در دس ــت پیگی ــری ق ــرار دارد.
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پاسخگویی به60هزار تماس تلفنی مشترکان آب در خراسان رضوی

توضیحات آبفا خراسان رضوی درباره وضعیت فاضالب شهر طرقبه
معــاون بهــره بــرداری و توســعه فاضــاب شــرکت اب و فاضــاب خراســان
رض ــوی عل ــت ناتم ــام مان ــدن ط ــرح فاض ــاب ش ــهر گردش ــگری طرقب ــه را
عدم تخصیص اعتبار اعالم کرد.
محمدســـهرابی در پاســـخ بـــه گـــزارش روزنامـــه خراســـان در بـــاره وضعیـــت
فاض ــاب ش ــهر طرقب ــه از انج ــام مطالع ــات ط ــرح جمــعآوری و تصفی ــه فاض ــاب
شــهر طرقبــه طــی ســالهای  1387تــا  1388خبــر داد و اظهــار داشــت :از آغــاز
عملی ــات اجرای ــی ای ــن ط ــرح در س ــال  ، 1389ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رضــوی تاكنــون  38كیلومتــر شــبکه جمــع آوری در ایــن شــهر اجــرا کــردهاســت.

ب ــه گفت ــه س ــهرابی همچنی ــن در س ــال  1394ی ــك ب ــاب تصفیهخان ــه محل ــی ب ــه
ظرفی ــت دو ه ــزار و 400مترمكع ــب در ش ــبانهروز ب ــا ه ــدف تصفی ــه فاض ــاب
مح ــدوده تعاون ــی مس ــكن فرهنگی ــان اح ــداث ش ــده اس ــت.
وی تكمیـــل 82کیلومتـــر شـــبكه جمـــعآوری و احـــداث تصفیهخانـــه فاضـــاب
اصل ــی ش ــهر طرقب ــه ب ــه ظرفی ــت 14ه ــزار مترمکع ــب در ش ــبانهروز را نیازمن ــد
ســه هــزار میلیــارد ریــال بــرآورد کــرد و افــزود :شــركت آب وفاضــاب اســتان تــا
كن ــون در س ــه مرحل ــه ب ــرای ج ــذب س ــرمایهگذار فراخ ــوان داد ه ول ــی نتیج ـهای
نداش ــته اس ــت.

كمیت ــه تش ــویقات هم ــكاران برت ــر تیرم ــاه و م ــرداد م ــاه  1400مطاب ــق
شــاخص هــای جدیــد جشــنواره شــهید رجایــی را معرفــی کرد.بــر اســاس
اعــام ایــن کمیتــه امیــر رضــا رســتمی همــكار پرتــاش امــور آبفــا طرقبــه
شــاندیز بــه عنــوان كارمنــد برتــر تیرمــاه  1400شــركت آب و فاضــاب اســتان
خراس ــان رض ــوی در ح ــوزه تخصص ــی ارتق ــاء سیس ــتم تل ــه مت ــری و اله ــه یوس ــف
زاده هم ــكار پرت ــاش ش ــركت آبف ــا ترب ــت حیدری ــه ب ــه عن ــوان كارمن ــد برت ــر
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م ــرداد م ــاه  1400ش ــركت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی در ح ــوزه تخصص ــی
دفت ــر قرارداده ــا و حقوق ــی و رس ــیدگی ب ــه ش ــكایات انتخ ــاب ش ــدند.دبیرخانه
تش ــویقات ضم ــن تبری ــك ب ــه ای ــن اف ــراد مق ــرر ک ــرد وف ــق تصمیم ــات متخ ــذه
نس ــبت ب ــه دریاف ــت ل ــوح تقدی ــر ب ــا امض ــای مدیری ــت عام ــل و هدی ــه ( كاالی
ایرانــی تــا ســقف پانــزده میلیــون ریــال ) بــا هماهنگــی دفتــر توســعه مدیریــت و
تحقیقات اقدام شود.

شمــــاره  ،17۲مهرماه 1400

کارمندان برتر تیر و مردادماه1400معرفی شدند

مراســم تجلیــل از ایثارگــران و رزمنــدگان و جانبــازان
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی برگزار شد .
مدی ــر عام ــل آبف ــای خراس ــان رض ــوی در ای ــن مراس ــم
ب ــا تجلی ــل از ایثارگ ــری و جانفش ــانی ه ــای رزمن ــدگان اس ــام
در ط ــول  8س ــال دف ــاع مق ــدس اظهارداش ــت :وقای ــع ای ــن
نب ــرد بایس ــتی ب ــرای جامع ــه و نس ــل ه ــای آین ــده تبیی ــن و
بازگ ــو ش ــود ت ــا همچ ــون نس ــل گذش ــته ب ــه رزمن ــدگان نب ــرد
ح ــق علی ــه باط ــل افتخ ــار ک ــرده و آن ــان را م ــورد تکری ــم ق ــرار
دهن ــد.
س ــیدابراهیم عل ــوی اف ــزود :صحب ــت در ب ــاره ایثارگ ــران و
ایثارگ ــری  ،منج ــر ب ــه فرهن ــگ س ــازی در جامع ــه م ــی ش ــود.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه تجلی ــل از ایثارگ ــران نبای ــد مخت ــص ی ــک
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روز و ی ــا ی ــک هفت ــه باش ــد  ،برقدردان ــی از ت ــاش مدافع ــان
دفـــاع مقـــدس و همچنیـــن مدافعـــان حـــرم و گرامیداشـــت
صحی ــح ایثارگ ــران تاکی ــد ک ــرد.
مش ــاور مدیرعام ــل در ام ــور ایثارگ ــران ه ــم اظه ــار داش ــت:
ب ــر اس ــاس دس ــتور العم ــل وزارت نی ــرو ایثارگ ــران ط ــی س ــه
نوب ــت درس ــال م ــورد تقدی ــر ق ــرار م ــی گیرن ــد.
علـــی باقرآبـــادی افـــزود :فرزنـــدان جانبـــاز در روز جانبـــاز،
ایثارگ ــران و رزمن ــدگان در هفت ــه دف ــاع مق ــدس و در ده ــه
فج ــر ه ــم خان ــواده معظ ــم ش ــهداء تجلی ــل م ــی ش ــوند.
وی تع ــداد ایثارگ ــران آبف ــا خراس ــان رض ــوی را ب ــا توج ــه ب ــه
یــک پارچگــی شــرکت هــای آب و فاضــاب شــهری و روســتایی
 123نفـــر اعـــام کـــرد کـــه از ایـــن تعـــداد  10نفـــر جانبـــاز،

27ت ــن رزمن ــده بی ــش از ش ــش م ــاه  22 ،رزمن ــده کمت ــر از
شــش مــاه 12 ،فرزنــد شــهید و 32نفــر فرزنــد جانبــاز بــاالی
25درصــد و 20نفــر هــم بــرادر و خواهــر شــهید مــی باشــند.
ام ــام جماع ــت ش ــرکت ه ــم گفت:انق ــاب اس ــامی ای ــران ب ــه
واســـطه برخـــورداری از رهبـــری داهیانـــه  ،ایدئولـــوژی و
مشــارکت مــردم بــه پیــروزی رســید .حجــت االســام درفشــان
از ایثارگ ــران  ،جانب ــازان و خان ــواده ش ــهدا خواس ــت ب ــا زن ــده
نگ ــه داش ــتن تفک ــر انق ــاب  ،فرهن ــگ اس ــتکبار س ــتیزی را
ب ــه نس ــل ه ــای آین ــده منتق ــل کنن ــد .در ادام ــه پ ــس از بی ــان
مطالـــب تعـــدادی از حاضـــران در نشســـت ،مدیـــر عامـــل ،
معاون ــان و ام ــام جماع ــت آبف ــا خراس ــان رض ــوی ل ــوح تقدی ــر و
جوای ــز فرزن ــدان ش ــهداء و ایثارگ ــران را اه ــداء کردن ــد.

شمــــاره  ،17۲مهرماه 1400

تجلیل از ایثارگران و رزمندگان و جانبازان آبفا خراسان رضوی

تجلیلهمکارانبسیجیآبفا
خراسان رضوی از مقام شهدا و
تقدیر از آبفا مشهد در تامین آب
شربشهروندان
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شمــــاره  ،17۲مهرماه 1400

هم ــکاران بس ــیجی س ــتاد مرک ــزی ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان اولی ــن روز
هفتــه دفــاع مقــدس 1400را کــه" پیشکســوتان دفــاع مقــدس و مقاومــت" نــام گــذاری
شـــده اســـت بـــا حضـــور در مـــزار شـــهدای یکـــی از روســـتاهای اطـــراف مشـــهد آغـــاز
کردن ــد.
در ای ــن برنام ــه معن ــوی ک ــه از س ــوی پای ــگاه مقاوم ــت ش ــهید عباس ــپور آبف ــا اس ــتان
ت ــدارک دی ــده ش ــده ب ــود هم ــکاران آبف ــا در حال ــی ک ــه لب ــاس بس ــیج ب ــه ت ــن داش ــتند
ب ــا حض ــور در م ــزار ش ــهدای روس ــتا "آب ــروان" در 15کیلومت ــری ش ــهر مق ــدس مش ــهد ،
ضمــن قرائــت فاتحــه و شستشــوی قبــور مبــارک شــهدا بــا گالب نــاب و نثــار شــاخه هــای
گل  ،نس ــبت ب ــه ش ــهدای هش ــت س ــال دف ــاع مق ــدس ادای احت ــرام کردن ــد.
محمدرضـــا قائمـــی فرمانـــده پایـــگاه مقاومـــت بســـیج آبفـــا خراســـان رضـــوی ســـپس
در جم ــع تع ــدادی از م ــادران ش ــهدای ای ــن روس ــتا حاض ــر ش ــد و ب ــا تجلی ــل از مق ــام
ش ــهدای جن ــگ تحمیل ــی ب ــه وی ــژه ش ــهدای روس ــتای"آبروان" ب ــا اه ــداء ش ــاخه گل ،صب ــر
و اس ــتقامت خان ــواده ش ــهدا را س ــتود .پی ــش از ای ــن برنام ــه هم ــکاران عض ــو بس ــیج از
تصفی ــه خان ــه ش ــماره  3آب ش ــرب مش ــهد بازدی ــد کردن ــد.
در ای ــن واح ــد  ،آب س ــد دوس ــتی پ ــس از ط ــی 170کیلومت ــر مس ــافت در چن ــد مرحل ــه
تصفی ــه وس ــپس ب ــه ش ــبکه توزی ــع ش ــهر مش ــهد تزری ــق م ــی ش ــود.
هم ــکاران آبف ــا در جری ــان ای ــن بازدی ــد ب ــا توضیح ــات کام ــل کارشناس ــان ش ــرکت آب و
فاض ــاب مش ــهد ب ــا رون ــد مراح ــل چندگان ــه تصفی ــه آب س ــد دوس ــتی آش ــنا ش ــدند و
در پای ــان از زحم ــات و ت ــاش ش ــبانه روزی آبف ــا مش ــهد در تامی ــن و توزی ــع آب ش ــرب
مج ــاوران وزائ ــران ب ــارگاه ملکوت ــی ام ــا هش ــتم (ع) قدردان ــی کردن ــد.
همچنیـــن در دومیـــن روز ایـــن هفتـــه کـــه "شـــهیدان ،جانبـــازان  ،آزادگان ،صالبـــت و
فخرآفرین ــی ،س ــربازان" ن ــام گ ــذاری ش ــده اس ــت بس ــیجیان آبف ــا پ ــس از غب ــار روب ــی و
عطــر افشــانی مــزار شــهدا در خواجــه ربیــع در همایــش بــزرگ بســیجیان اســتان تحــت
عنــوان گــردان بیــت المقــدس حضــور یافتنــد و اقتــدار نیروهــای جــان برکــف بســیجی
را ب ــه نمای ــش گذاش ــتند و ب ــار دیگ ــر ب ــر پی ــروی از منوی ــات فرمان ــده کل ق ــوا تاکی ــد
کردن ــد.

همـــکاران شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی
همزمـــان بـــا هفتـــه گرامیداشـــت دفـــاع مقـــدس در
اقدامـــی خداپســـندانه بخشـــی از خـــون خـــود را بـــه
بیمـــاران نیازمنـــد اهـــداء کردنـــد .اکیـــپ ســـیار اداره کل
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منطقـــه ای انتقـــال خـــون خراســـان رضـــوی بـــا هماهنگـــی و
پیگیـــری پایـــگاه مقاومـــت آبفـــای اســـتان در نمازخانـــه
ســـاختمان ســـتاد مرکـــزی حضـــور یافـــت و خـــون همـــکاران
داوطل ــب را دریاف ــت ک ــرد .پرس ــنل س ــتادی  ،ش ــرکت ه ــای

تبصــره دو و امورهــای تابعــه آبفــا خراســان رضــوی هــر ســال
و در مناســبت هــای مختلــف خــون خــود را در اختیــار بیمــاران
بســتری در مراکــز درمانــی قــرار مــی دهنــد .برخــی همــکاران
تا کنون بیش از 10بار خون اهداء کردهاند.

شمــــاره  ،17۲مهرماه 1400

همکاران آبفا خراسان رضوی بخشی از خون خود را به بیماران اهداء کردند

شهرستان ها

تربت حیدریه
درخواســـت اهالـــی ر وســـتای رودخانـــه از آبفـــا
تر بتحید ر یـــه

می ــز خدم ــت جه ــادی ب ــا ه ــدف رف ــع مش ــکالت آب ــی اهال ــی روس ــتای
ســـنگل آبـــاد و الـــه آبـــاد شهرســـتان تربـــت حیدریـــه بـــا همـــکاری
ســـازمان بســـیج ادارات برپـــا شـــد .در ایـــن برنامـــه (میـــز خدمـــت)
م ــردم مش ــکالت خ ــود را در زمینـ ـ ه آب و فاض ــاب ،مط ــرح کردن ــد و
مدیرعامــل و مســئوالن آبفــا تربــت حیدریــه پاســخ هــا و راهکارهــای
مناس ــب ارائ ــه دادن ــد.در پای ــان مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت
حیدری ــه ب ــه هم ــراه مع ــاون بهرهب ــرداری و فرمان ــده بس ــیج ادارات
از روس ــتاهای س ــنگل آب ــاد و ال ــه آب ــاد بازدی ــد کردن ــد .

تجدید میثاق همکاران آبفا تربت حیدریه با شهدا

حض ــور مدی ــران آبف ــا ترب ــت حیدری ــه در می ــز خدم ــت
جه ــادی روس ــتایی

مدیـــر عامـــل  ،معاونیـــن و جمعـــی از پرســـنل شـــرکت آبفـــای
تربتحیدریـــه باحضـــور در گلـــزار شـــهدا ضمـــن گرامیداشـــت یـــاد
و خاط ــره ش ــهدای گلگ ــون کف ــن جن ــگ تحمیل ــی ب ــا آرمانه ــای ش ــهدا
تجدیــد میثــاق کردنــد .ایــن مراســم همزمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس
برگ ــزار ش ــد.

نیشابور

اص ــاح  300مترش ــبکه آب روس ــتایی در بخ ــش می ــان
جلگ ــه
رئیـــس اداره شـــهر عشـــق آبـــاد از اجـــرای 300متـــر اصـــاح شـــبکه
توزیــع آب روســتای حســین آبــاد جنــگل بخــش میــان جلگــه شهرســتان
نیش ــابور خب ــرداد .رباط ــی اف ــزود :ب ــا توج ــه ب ــه فرس ــودگی و قدم ــت
ب ــاالی ش ــبکه توزی ــع اق ــدام ب ــه اج ــرای اص ــاح ش ــبکه ب ــا قط ــر لول ــه
 75میلیمتــر پلــی اتیلــن شــد.وی اعتبــار اجــرای ایــن پــروژه را بالــغ
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تفکیک زون شماره  2شبکه توزیع شهرنیشابور

رئیــس گــروه مطالعــات و توســعه تاسیســات شــرکت آبفــای شهرســتان
نیشــابور از اتمــام پــروژه لولــه گــذاری تفکیــک زون شــماره  2شــبکه
توزی ــع آب بل ــوار پژوه ــش و بل ــوار گمن ــام ش ــهر نیش ــابور خب ــرداد.
دس ــتجردی اف ــزود  :ای ــن عملی ــات ب ــا اس ــتفاده از لول ــه  160میلیمت ــر
پلــی اتیلــن و یــو پــی وی ســی بــه طــول  320متــر اجــرا شــد.به گفتــه
وی ب ــا اج ــرای ای ــن پ ــروژه ارتب ــاط خ ــط  160میلیمت ــر بل ــوار پژوه ــش
بــه شــبکه توزیــع بخــش شــمالی بلــوار فضــل در مــرز پایینــی منطقــه
 4ش ــبکه توزی ــع ش ــهر برق ــرار ش ــد .

تاکیــد بــر تامیــن معیشــت قاریــان کنتــور در شهرســتان
نیشــابور
جلس ــه رئی ــس هی ــات مدی ــره و مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب ب ــا
قاری ــان کنت ــور نوی ــس ش ــهر نیش ــابور برگ ــزار ش ــد.در ای ــن نشس ــت
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مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه از مناب ــع تامی ــن
و تاسیس ــات و مخ ــزن ذخی ــره آب روس ــتای رودخان ــه ای ــن شهرس ــتان
بازدیــد کــرد .در ایــن بازدیــد ضمــن بررســی مشــکالت تامیــن و توزیــع
و قطعـــی آب روســـتا  ،دهیـــار  ،اعضـــای شـــورای اســـامی و اهالـــی
روس ــتا متقاض ــی تحوی ــل گی ــری تاسیس ــات آبرس ــانی روس ــتا توس ــط
ش ــرکت آبف ــا ش ــدند .مع ــاون به ــره ب ــرداری ش ــرکت در جم ــع اهال ــی ،
آبگیــری تعــداد زیــادی انشــعاب از خــط انتقــال قبــل از مخــزن ذخیــره،
فرســودگی  ،نشــتی زیــاد مخــزن ذخیــره و ســاخت و ســاز باالتــر از کــد
ارتفاق ــی مخ ــزن را ازمهمتری ــن مش ــکالت ای ــن روس ــتا برش ــمرد .

ب ــر  400میلی ــون ری ــال اع ــام ک ــرد.

هفت ــه دف ــاع مق ــدس برگ ــزار ش ــد ضم ــن نث ــار فاتح ــه و تقدی ــم ش ــاخه
گل ،یـــاد و خاطـــره ش ــهدا را گرام ــی داش ــتند.

تاکید مدیرعامل آبفا سبزوار بر تکریم ایثارگران

بلق ــان آب ــادی مع ــاون خدم ــات مش ــترکین گزارش ــی از عملک ــرد ش ــش
ماهـــه قاریـــان ارائـــه داد ســـپس علـــی رضـــا اخویـــان مدیـــر عامـــل
شــرکت ضمــن تشــکر از زحمــات همــکاران حــوزه مشــترکین در عبــور
از بحـــران تابســـتان  ،بـــر ضـــرورت تامیـــن معیشـــت قاریـــان کنتـــور
تاکیــد کــرد .همچنیــن در راســتای کمــک بــه قاریــان مقــرر شــد معــاون
مشـــترکین شـــرکت زیـــر ســـاخت هـــای الزم را بـــرای خـــود اظهـــاری
قرائــت کنتــور در شهرســتان نیشــابور فراهــم کنــد.در ادامــه قاریــان
کنت ــور مش ــکالت و مس ــائل خ ــود را مط ــرح کردن ــد.

سبزوار

ترکمانــی و همــکاران از ایســتگاه پمپــاز اســتیر بازدیــد کردنــد و رهنمــود
ه ــای الزم جه ــت حفاظ ــت از مجموع ــه را ارائ ــه ک ــرد .در انته ــا ب ــا نث ــار
فاتح ــه ب ــر سرمزارش ــهدای س ــبزوار و همچنی ــن مرح ــوم اس ــماعیلی نی ــا
مدی ــر اس ــبق ام ــور خوش ــاب جلس ــه ب ــه اتم ــام رس ــید .

ارائ ــه راه ح ــل ه ــای رف ــع مش ــکل اج ــرای تصفی ــه خان ــه
فاض ــاب توحی ــد ش ــهر س ــبزوار

برگ ــزاری جلس ــه حراس ــت ه ــای ش ــهرهای تابع ــه غ ــرب
خراس ــان رض ــوی در س ــبزوار

مدیرعامـــل  ،پرســـنل و فرمانـــده پایـــگاه مقاومـــت بســـیج شـــهید
هاشـــمی نـــژاد شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار در غبارروبـــی مـــزار
شـــهدای گمنـــام شـــرکت کردنـــد .همـــکاران شـــرکت آب و فاضـــاب
شهرس ــتان س ــبزوار در ای ــن مراس ــم ک ــه ب ــه مناس ــبت گرامیداش ــت
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دومیـــن جلســـه شـــورای هماهنگـــی و هـــم اندیشـــی حراســـت هـــا بـــا

مدیرعامــل و کارشناســان شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســبزوار
و ســـرمایه گـــذار تصفیـــه خانـــه فاضـــاب توحیـــد شـــهر بـــا معـــاون
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ســبزوار دیــدار کردنــد  .ایــن
جلســه بــا هــدف تعییــن راه هــای رفــع مشــکالت تصفیــه خانــه فاضــاب
توحی ــد ش ــهر برگ ــزار ش ــد .در ای ــن جلس ــه مق ــرر ش ــد رف ــع مش ــکالت
ع ــدم تامی ــن مناب ــع مال ــی کاف ــی ب ــه دلی ــل طوالن ــی ش ــدن فرآین ــد اخ ــذ
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غبارروب ــی مزارش ــهدای گمن ــام توس ــط هم ــکاران آبف ــا
س ــبزوار

جانبــازان و فرزنــد جانبــاز شــاغل در شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان
ســـبزوار تجلیـــل شـــد .در ایـــن مراســـم مدیرعامـــل شـــرکت آب و
فاضـــاب شهرســـتان ســـبزوار ضمـــن تجلیـــل از مقـــام بـــاالی شـــهدا
و ایثارگ ــران گف ــت  :وج ــود جانب ــازان مای ــه مباه ــات نظ ــام مق ــدس
جمه ــوری اس ــامی ای ــران اس ــت .حس ــین ریاض ــی ب ــر اهمی ــت تکری ــم
جانبـــازان و آزادگان و ترویـــج فرهنـــگ ایثارگـــری در جامعـــه تاکیـــد
کــرد .در پایــان از رزمنــدگان  ،جانبــازان و فرزنــد جانبــاز بــا اهــدا لــوح
و هدای ــا تقدی ــر ش ــد.

حضورمدی ــر دفت ــر حراس ــت وام ــور محرمان ــه ش ــرکت آبف ــای خراس ــان
رضــوی و کارشــناس  ، ITرابطیــن حراســت هــای آب وفاضــاب خوشــاب
– داورزن -جویــن و جغتــای در آبفــا ســبزوار برگــزار شــد .در ایــن جلســه
چشــمی رئیــس حراســت و امــور محرمانــه ســبزوار گزارشــی از عملکــرد
ش ــش ماه ــه اول حراس ــت درس ــال  1400ارائ ــه داد .س ــپس محم ــد
ترکمانــی مدیــر دفتــر حراســت وامــور محرمانــه شــرکت آبفــای خراســان
رض ــوی ب ــه جای ــگاه و اهمی ــت اخ ــاق و نهادین ــه ش ــدن اخ ــاق نیک ــو در
تم ــام مراح ــل زندگ ــی اش ــاره ک ــرد و ب ــا بی ــان اینک ــه جای ــگاه حراس ــت در
آب و فاض ــاب بس ــیار مه ــم و خطی ــر اس ــت اف ــزود :هم ــکاران حراس ــت
بای ــد از مه ــارت ه ــای ارتباط ــی ب ــا ه ــدف ج ــذب مخاط ــب و اعتم ــاد س ــازی
بی ــن نیروه ــا و مش ــترکین عوام ــل اجرای ــی برخ ــوردار ش ــوند .درادام ــه

وام ب ــرای س ــرمایه گ ــذار و همچنی ــن تامی ــن ب ــرق و هزین ــه اج ــرای
ش ــبکه ت ــا تصفی ــه خان ــه از طری ــق ش ــرکت ب ــرق منطقـ ـهای پیگی ــری
ش ــود.

باخرز

آماده باش سقایان باخرز در اربعین حسینی

زمــان انتظــار متقاضیــان دریافــت خدمــات و مشــترکین آب و فاضــاب
باخ ــرز کاه ــش یافت.ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ام ــور آب و فاض ــاب
باخ ــرز احس ــان س ــیاح مدی ــر ام ــور ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر گفت:درارائ ــه
خدم ــات ف ــروش و پ ــس از ف ــروش آب و فاض ــاب ع ــاوه ب ــر کیفی ــت،
س ــرعت عم ــل و پاس ــخگویی ب ــه درخواس ــت ه ــا ،رضایتمن ــدی ایج ــاد
خواه ــد ک ــرد.وی در همی ــن رابط ــه ثب ــت درخواس ــت ه ــای مش ــترکین
از طریـــق ســـامانه  ۱۲۲در شهرســـتان باخـــرز را یـــادآور شـــد و
اظهارداش ــت :بس ــیاری از خدم ــات پ ــس از ف ــروش در اس ــرع وق ــت
قاب ــل ارائ ــه اس ــت.

اصالح شبکه فرسوده آب در شهرستان باخرز

پرس ــنل ام ــور وج ــود دارد ،محق ــق نم ــی شود.احس ــان س ــیاح تصری ــح
کـــرد :پیشـــرفت چشـــمگیر امـــروز کشـــور در صنعـــت آب و بـــرق،
مره ــون ایثارگ ــران و ش ــهدایی اس ــت ک ــه ب ــا ازخ ــود گذش ــتگی در
جبه ــه ه ــای نب ــرد ح ــق علی ــه باط ــل از کش ــور دف ــاع کردن ــد و ب ــرای م ــا
ع ــزت و س ــعادت آفریدن ــد.

بجستان

تسریع در ارائه خدمات به شهروندان درامورباخرز

مدیــر امــور باخــرز از رونــد مثبــت اصــاح شــبکه فرســوده آب در ایــن
شهرس ــتان خب ــر داد.احس ــان س ــیاح بی ــان داش ــت :ب ــا توج ــه ب ــه عم ــر
ب ــاالی ش ــبکه توزی ــع آب در شهرس ــتان باخ ــرز عملی ــات اص ــاح ش ــبکه
یک ــی از اقدام ــات مه ــم در جه ــت کاه ــش پ ــرت و آب ب ــدون درآم ــد
ب ــه ش ــمار م ــی آی ــد ک ــه برنام ــه تحق ــق آن پیوس ــته دنب ــال م ــی ش ــود.
وی ضمـــن مثبـــت دانســـتن عملکـــرد امـــور باخـــرز در اصـــاح شـــبکه
هــای فرســوده  ،اجــرای ایــن عملیــات را بــا اولویــت نقــاط بــا عمــر بــاال و
درص ــد تراک ــم اتفاق ــات باالت ــر اع ــام ک ــرد.

خدمت به مردم نیازمند روحیه جهادی است
همزمــان بــا هفتــه گرامیداشــت دفــاع مقــدس ،ایثارگــران شــاغل در
آبفــا باخــرز تجلیــل شــدند.مدیر امــور در ایــن مراســم گفــت :خدمــت
ب ــه مش ــترکان ج ــز ب ــا روحی ــه جه ــادی و ایثارگ ــری ک ــه در وج ــود تمام ــی
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اکبرنیـــا مدیـــر امـــور ابفـــا بجســـتان بـــا مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب
شهرس ــتان ف ــردوس دی ــدار و گفتگ ــو ک ــرد .در ای ــن دی ــدار پیرام ــون
مس ــائل و مش ــکالت و قطع ــی آب روس ــتا ه ــای آهن ــگ ،ن ــوق و بقچی ــر
تب ــادل نظ ــر ش ــد .قس ــمت اعظ ــم آب ای ــن روس ــتا ه ــا از مح ــل مجتم ــع
انارســتانک خراســان جنوبــی تامیــن مــی شــود کــه بــا مشــکالتی مواجــه
ب ــود .ش ــریف زاده مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب ف ــردوس ه ــم نس ــبت
بــه برقــراری مــداوم آب ایــن روســتاها وپیــش بینــی هــای الزم بــرای
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پرس ــنل ام ــور آبف ــا باخ ــرز در اربعی ــن حس ــینی در آم ــاده ب ــاش کام ــل
بودند.بــا توجــه بــه تاکیــد مدیــر امــور باخــرز مبنــی بــر تــاش پرســنل
آبف ــا در خدم ــت رس ــانی هرچ ــه بهت ــر ب ــه مش ــترکین آب و فاض ــاب ،
نیروه ــای به ــره ب ــرداری  ،اربعی ــن حس ــینی را فرصت ــی گرانبه ــا ب ــرای
خدمـــت بـــه عـــزاداران دانســـتند و تمـــام تـــاش خـــود در برقـــراری
جریــان آب بــه کار بستند.احســان ســیاح کــه شــاهد شــرایط آبرســانی
و فعالیـــت پرســـنل بهـــره بـــرداری بـــود ،بـــرای آنـــان اجـــر معنـــوی از
س ــید و س ــاالر ش ــهیدان خواس ــتار ش ــد.

همـــکاری آبفـــا فـــردوس در تامیـــن آب یـــک روســـتای
شهرســـتان بجســـتان

جلوگی ــری از قط ــع آب ق ــول مس ــاعد داد.

مخــازن ذخیــره آب بجســتان در مواقــع حــوادث جوابگوی
نیاز نیســت

اســامی شهرســتان مطالبــات مردمــی در حــوزه آب بویــژه منبــع ذخیــره
آب ش ــهرها و روس ــتاها را مط ــرح ک ــرد  .مدی ــر ام ــور در ای ــن نشس ــت
گزارش ــی از اقدام ــات و پیگی ــری ه ــای انج ــام ش ــده در راس ــتای رف ــع
مشـــکالت حـــوزه آب ارائـــه داد و افـــزود :شـــهروندان بـــه منظـــور
رف ــع اتفاق ــات در س ــطح شهرس ــتان ب ــا س ــامانه متمرک ــز  ۱۲۲تم ــاس
بگیرن ــد .اکبرنی ــا اف ــزود :ب ــه منظ ــور کاه ــش و رف ــع اتفاق ــات خط ــوط
انتقــال در کوتــاه مــدت و در ســفر اخیــر بــه مرکــز اســتان بالــغ بــر ۱۵
میلیــارد ریــال لولــه و تجهیــزات خریــداری شــد .وی اظهــار امیــدواری
ک ــرد :ب ــا پیگی ــری ه ــای ص ــورت گرفت ــه در ح ــوزه آب ب ــزودی ش ــاهد
اتفاقــات خــوب در زمینــه منبــع ذخیــره و تأمیــن آب شــرب شهرســتان
خواهی ــم ب ــود.

بردسکن

ش ــرب  ،هماهنگ ــی و همراه ــی بیش ــتر در ح ــوزه مدیری ــت ش ــهری و
شــهرداری ،ارائــه گــزارش از تبصــره  ۳و مــاده  ۷در خصــوص هزینــه
ک ــرد تبص ــره ه ــا در س ــال گذش ــته ،مطالب ــه مصوب ــه اصالح ــی ب ــا توج ــه
بـــه هزینههـــای بـــاالی اصـــاح شـــبکه در ســـطح شـــهرو  ...مصوبـــات
ای ــن جلس ــه ب ــود.

روستای فاطمیه شهرستان بردسکن تامین آب شد

نوید مدیر امور بجستان به مشترکان شهرستان
مناب ــع آب ــی منطق ــه عشایری(روس ــتاهای مع ــدن س ــیاه  ،محم ــدزورآب ،
چش ــمه ن ــی) ب ــا حض ــور بخش ــدار اناب ــد  ،ریاس ــت اداره ام ــور عش ــایر ،
مســئول و کارشــناس کنتــرل کیفــی  ،کارشــناس مســئول بهــره بــرداری
و کارشــناس فنــی اجرایــی و بهــره بــرداری شهرســتان بردســکن امــکان
س ــنجی ش ــد .در ای ــن بازدی ــد ب ــا پیمای ــش منطق ــه  ،مح ــل تامی ــن آب و
چگونگ ــی آبرس ــانی ب ــه مناط ــق عش ــایری مش ــخص ش ــد.

س ــومین جلس ــه ش ــورای اس ــامی بجس ــتان ب ــا حض ــور مدی ــر آبف ــای
شهرس ــتان برگ ــزار ش ــد  .در ای ــن جلس ــه رئی ــس و اعض ــای ش ــورای
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مصوب ــات نشس ــت آبف ــا شهرس ــتان و ش ــورای اس ــامی
ش ــهر بردس ــکن
در نشس ــت مدی ــر ام ــور آبف ــا شهرس ــتان و اعض ــای ش ــورای اس ــامی

پــروژه آبرســانی بــه روســتای فاطمیــه بردســکن بــا حضــور نماینــده خیــر
نیکــوکار (حــاج اکبــر ابراهیمــی) و فرمانــدار و فرمانــده ناحیــه مقاومــت
بســـیج ســـپاه و مدیـــران ادارات و نهادهـــای شهرســـتان افتتـــاح شـــد
.ای ــن پ ــروژه ب ــه هم ــت بنی ــاد خیری ــه ابراهیم ــی و مش ــارکت بس ــیج
ســـازندگی و قـــرارگاه پیشـــرفت و آبادانـــی ســـپاه امـــام رضـــا (ع) و
امــور آبفــای شهرســتان بردســکن بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۵میلیــارد ریــال
از مح ــل اعتب ــارات بنی ــاد خیری ــه ابراهیم ــی ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید
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بــروز دو فقــره اتفــاق بــر روی خطــوط انتقــال آب شــهر بجســتان در دو
روز متوالــی امــان نیروهــای بهــره بــرداری و اتفاقــات شــهر بجســتان را
بری ــد  .در ی ــک هفت ــه  5م ــورد اتف ــاق ب ــر روی خط ــوط انتق ــال آب ش ــهر
بجس ــتان رخ داد ک ــه عل ــت اصل ــی آن ه ــا فرس ــودگی خط ــوط انتق ــال
آب ب ــود.در پ ــی ب ــروز ای ــن ح ــوادث بیش ــتر مناط ــق ش ــهر بجس ــتان
و روس ــتای م ــزار دچ ــار ب ــی آب ــی و کاه ــش فش ــار آب ش ــدند.مخازن
ذخیــره آب بجســتان در مواقــع حــوادث و بــی آبــی جوابگــوی نیــاز آبــی
ش ــهر نیس ــت .

محل تامین آب عشایری یردسکن مشخص شد

ش ــهر بردس ــکن اس ــتفاده از مناب ــع تبص ــره  ۳ب ــرای ص ــرف در بخ ــش
آب شــهر بــه تصویــب رســید .همفکــری و مشــارکت بهتــر در طرحهــای
فرهنگ ــی در زمین ــه اش ــاعه فرهن ــگ صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب

.شــایان ذکــر اســت ایــن پــروژه کــه شــامل ســه هــزارو ۸۰۰متــر لولــه
گ ــذاری  ،اح ــداث ی ــک ب ــاب مخ ــزن  ۵۰مت ــر مکعب ــی و  ۴ب ــاب حوضچ ــه
اس ــت آب م ــورد نی ــاز  ۵۰خان ــوار روس ــتا را تامی ــن م ــی کند.اولیای ــی
مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان در ایــن مراســم ضمــن قدردانــی
از مســاعدت هــا و همــکاری بنیــاد خیریــه حــاج اکبــر ابراهیمــی و بســیج
ســازندگی ســپاه  ،از اهالــی و مــردم شــریف روســتای فاطمیــه خواســت
ق ــدر آب  ،ای ــن نعم ــت اله ــی را بدانن ــد و در مص ــرف آن صرف ــه جوی ــی
کننــد .ســردار افراســیابی معــاون هماهنگــی ســپاه امــام رضــا (ع) نیــز
گف ــت  :س ــیره اه ــل بی ــت  ،کم ــک ب ــه محرومی ــن ب ــوده و اج ــرای پ ــروژه
آبرس ــانی ب ــه روس ــتای فاطمی ــه در راس ــتای تحق ــق محرومی ــت زدای ــی
اســت و در پایــان مراســم از دســت انــدرکاران و جهادگــران بســیجی بــا

چ ــاه ب ــا ت ــوان 125لیت ــر برثانی ــه ه ــم ب ــه عن ــوان مناب ــع دیگ ــر تامی ــن
آب ش ــهر بردس ــکن ن ــام ب ــرد.وی اص ــاح 14ه ــزار مت ــر ش ــبکه توزی ــع
آب در ســـه شـــهر و  76روســـتای ایـــن شهرســـتان را بـــا مشـــارکت
م ــردم و هزین ــه 12میلی ــاردو 600میلی ــون ری ــال خاط ــر نش ــان ک ــرد
و در ادام ــه اظه ــار داش ــت :روس ــتای خ ــور شهرس ــتان بردس ــکن ب ــا
600نف ــر جمعی ــت بع ــد از هف ــت س ــال از نعم ــت آب ش ــرب س ــالم و
بهداشـــتی برخوردارشـــد.

تایباد

انجـــام ماهیانـــه  250آزمـــون میکروبـــی آب در امـــور
تایب ــاد

اه ــدا ل ــوح ،تقدی ــر ش ــد.
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آزمـــون هـــای میکروبـــی شهرســـتان باخـــرز و تایبـــاد در آزمایشـــگاه
باکتریوژیـــک آب امـــور تایبـــاد انجـــام مـــی شـــود .عبـــاس آنیتـــرک
کارش ــناس مس ــئول کنت ــرل کیف ــی و آزمایش ــگاه ام ــور آبف ــای تایب ــاد
ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب اف ــزود :ماهان ــه بی ــش از  250آزم ــون میکروب ــی
(  Paو  ) HPCشـــامل نمونـــه هـــای ارســـالی از منابـــع  ،مخـــازن
و شـــبکههای تحـــت پوشـــش دو شهرســـتان تایبـــاد و باخـــرز در
آزمایش ــگاه باکتریولوژی ــک آب ام ــور شهرس ــتان انج ــام م ــی ش ــود .

تربت جام

اجرای پروژه افزایش تامین آب شهر تربت جام
مدیــر امــور آب و فاضــاب تربــت جــام از اجــرای پــروژه افزایــش تــوان
تولیـــد آب در ایـــن شـــهر خبـــر داد .محســـن عبداللهـــی افـــزود :ایـــن
میــزان افزایــش بــا حفــر دو حلقــه چــاه و صــرف 20میلیــارد ریــال هزینــه

جغتای

اص ــاح و بازس ــازی 10ه ــزار مت ــر ش ــبکه آب روس ــتایی
در شهرس ــتان جغت ــای
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رســد کــه پاســخگوی نیاز120هــزار نفــر جمعیــت ســاکن در دوران غیــر
پیــک خواهــد بــود.وی از تربــت جــام بــه عنــوان یکــی از شــهرهای مواجــه
بــا تنــش آبــی در خراســان رضــوی نــام بــرد و اعــام کــرد :ســه حلقــه چــاه
شــهرتربت جــام نیــز بــه علــت عمــر بــاال و ایــراد فنــی در ســاختمان چــاه و
کاهــش شــدید آبدهــی جابجــا مــی شــوند کــه نقــش مهمــی در تامیــن آب
کمــی و کیفــی مشــترکان دارد.وی از همــکاری مــردم و مدیــران شــهری
و ش ــهردار تربتج ــام ب ــرای صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب ب ــه منظ ــور
گ ــذر از بح ــران کمآب ــی تابس ــتان  ۱۴۰۰تش ــکر ک ــرد.

افزای ــش مناط ــق نیازمن ــد آب تانک ــری در بردس ــکن ب ــه
32روس ــتا

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب بردس ــکن ازافزای ــش مناط ــق روس ــتایی
نیازمنـــد بـــه آب تانکـــری بـــه  32روســـتا در ایـــن شهرســـتان خبـــر
داد.حس ــین مه ــدوی اولیائ ــی ب ــا اش ــاره ب ــه  76روس ــتا تح ــت پوش ــش
امـــور بردســـکن افـــزود :تـــا چنـــد روز قبـــل  28روســـتا بـــه دلیـــل
ادامـــه پدیـــده خشکســـالی و خشـــک شـــدن چشـــمه هـــا و قنـــوات
توس ــط تانکرس ــیار آبرس ــانی م ــی ش ــدند.وی همچنی ــن یک ــی از مناب ــع
تامی ــن آب ش ــهر بردس ــکن را قن ــات نوبه ــار اع ــام ک ــرد ک ــه در نتیج ــه
الیروب ــی و اص ــاح خط ــوط انتق ــال در ح ــال حاض ــر  25لیت ــر برثانی ــه از
آب ش ــرب م ــورد نی ــاز ای ــن ش ــهر را تامی ــن م ــی کن ــد.وی از  5حلق ــه

محق ــق ش ــد .وی نی ــاز آب ــی ش ــهر ترب ــت ج ــام در پی ــک مص ــرف را 560
لیتــر برثانیــه اعــام کــرد و اظهــار داشــت :بــا بهــره بــرداری کامــل از چــاه
هــای جدیــد  ،تــوان تولیــد آب در ایــن شــهر بــه  400لیتــر برثانیــه مــی

کارمن ــد نمون ــه ادارات و عل ــی اکب ــر ال ــه آب ــادی کارمن ــد نمون ــه ابف ــای
جوی ــن تقدی ــر بعم ــل آم ــد.

پ ــروژه اص ــاح و بازس ــازی ش ــبکه آب ش ــرب روس ــتاهای شهرس ــتان
جغت ــای ب ــه ط ــول ده ه ــزار مت ــر ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید.برای اج ــرای
ای ــن پ ــروژه  11میلی ــارد و  320میلی ــون ری ــال از مح ــل اعتب ــارات
عمرانــی و جــاری شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی و مشــارکت
مردم ــی و دهی ــاری ه ــا هزین ــه ش ــده اس ــت.

بهسازی و نوسازی شبکه آب شهرستان جوین

ش ــبکه روس ــتای راه چم ــن شهرس ــتان جغت ــای بازس ــازی
ش ــد
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.

توصیه نمازگزاران به صرفه جویی در مصرف آب

درخواست مدیر امور جوین از روحانیت

چناران

برتریــن های مســابقات قرآنــی و کتابخوانــی امورچناران
معرفی شــدند

جوین

نماینـــدگان جویـــن مشـــکالت آب شـــرب شهرســـتان را
بررس ــی کردن ــد
جلســـه نماینـــدگان مـــردم شهرســـتان جویـــن در مجلـــس شـــورای
اســامی بــا فرمانــدار و مدیــر امــور آبفــا برگــزار شــد .در ایــن جلســه
وضعی ــت آب ش ــرب و پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی شهرس ــتان بررس ــی و ب ــه
س ــواالت مط ــرح ش ــده از ط ــرف دهی ــاران پاس ــخ داده شد.س ــپس ط ــی
بازدیــد نماینــدگان از مجتمــع آبرســانی برغمــد  ،مشــکالت ایــن مجتمــع
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 ش ــد.در پای ــان ب ــر تامی ــن
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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.عل ــی نظ ــری از
روحانی ــت و امام ــان جمع ــه شهرس ــتان خواس ــتار مس ــاعدت بیش ــتر در
راس ــتای فرهن ــگ س ــازی مص ــرف بهین ــه آب ش ــرب ش ــد.در پای ــان از

از منتخبیـــن مســـابقات قرآنـــی و کتـــاب خوانـــی ویـــژه همـــکاران و
فرزن ــدان آبف ــا چن ــاران ط ــی مراس ــمی ب ــا اه ــدا ل ــوح و جای ــزه قدردان ــی
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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.برای
اج ــرای ای ــن پ ــروژه س ــه میلی ــارد ری ــال هزین ــه ش ــده اس ــت .روس ــتای
راه چم ــن ب ــا  560مش ــترک و جمعی ــت ه ــزارو 332در بخ ــش هالل ــی
شهرس ــتان جغت ــای واق ــع اس ــت.

مدی ــر ام ــور آبف ــای شهرس ــتان جوی ــن در خطب ــه ه ــای نم ــاز جمع ــه ای ــن
شـــهر بـــر صرفـــه جویـــی در مصـــرف انـــرژی بـــه خصـــوص آب تاکیـــد
کرد.عل ــی نظ ــری اس ــراف را از مصادی ــق منک ــر برش ــمرد و ب ــا اش ــاره
ب ــه آماره ــای ارائ 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.

پـــروژه بهســـازی و نوســـازی شـــبکه آب شـــرب شـــهر حکـــم آبـــاد
شهرس ــتان جوی ــن ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید .عل ــی نظ ــری مدی ــر ام ــور
آب و فاضـــاب شهرســـتان جویـــن ایـــن پـــروژه را شـــامل نوســـازی
و تعویـــض شـــبکه بـــه طـــول 9هـــزارو 877متـــر  ،استانداردســـازی
 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.

شــد .در مســابقات کتابخوانــی عیــد غدیــر مســعود افرونــد و محمــد رضــا
اصالحــی و کتابخوانــی دهــه کرامــت ،حمیــد رضــا زرداد خوانــی و عبــاس
عبدالهــی (همســر همــکار خانــم شــایان فــر) و در مســابقات قرانــی و نمــاز
(خردســاالن) ابوالفضــل احســانی نــژاد و پرهــام ساقی،ســید علــی نمــازی
،دانیــال پرویــزی ،ایمــان صابــری و در مقطــع جوانــان نیمــا افرونــد  ،غــزل
ای ــران ن ــژاد واش ــکان نیک ــو خص ــال موف ــق ب ــه کس ــب مق ــام ش ــدند.

پاســـخ در روســـتا موچنـــان شهرســـتان چنـــاران برپـــا شـــد .در ایـــن
جلس ــه فرمان ــدار ،مدی ــر ام ــور شهرس ــتان چن ــاران و بخش ــدار ش ــهر
رادکان در دی ــدار چه ــره ب ــه چه ــره ب ــا م ــردم ب ــه پرس ــش ه ــای آن ــان
پاس ــخ دادن ــد.

جلسه با دهیاران روستا در شهرستان چناران

پایگاه بسیج امور چناران افتتاح شد

برپایی میز خدمت روستایی در شهرستان چناران

ب ــه مناس ــبت هفت ــه دف ــاع مق ــدس می ــز خدم ــت وجلس ــه پرس ــش و
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جلســـه بررســـی راه هـــای عبـــور چنـــاران از تنـــش
آبـــی1400

خلیل آباد

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

دس ــتگاه ج ــی اس ام چ ــاه ه ــای مل ــی ب ــرکال شهرس ــتان خلی ــل آب ــاد
نصــب شــد 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  ،گ ــزارش کارک ــرد چ ــاه ب ــرای ثب ــت در
س ــامانه س ــپتا -قابلی ــت نمای ــش پارامتره ــای الکتریک ــی و اس ــتارت
واس ــتپ ب ــا اندروی ــد از قابلی ــت ه ــای ای ــن دس ــتگاه بش ــمار م ــی آی ــد.

نصب فلوتر مخازن مجتمع ایرج آباد امور خلیل آباد

جلســه بررســی راه هــای عبــور از بحــران وتنــش آبــی تابســتان ۱۴۰۱
در شهرس ــتان چن ــاران برگ ــزار شد.ش ــرکت کنن ــدگان در ای ــن جلس ــه
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در ســومین روز از هفتــه دفــاع مقــدس پایــگاه بســیج حــوزه ادارات و
کارمن ــدان آبف ــا چن ــاران ب ــه ن ــام س ــردار دل ه ــا ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی
افتت ــاح ش ــد .در ای ــن مراس ــم ک ــه باحض ــور فرمان ــده ح ــوزه ادارات و
مدی ــر امورچن ــاران برگ ــزار ش ــد ابولقاس ــم رمضان ــی خ ــرم آب ــاد ب ــه
عن ــوان مس ــئول ح ــوزه بس ــیج ادارات معرف ــی ش ــد.

درجلس ــه ای ب ــا حض ــور فرمان ــدار ،بخش ــدار ،نماین ــده ش ــهرچناران و
مدی ــر ام ــور آبف ــا و ب ــرق ودیگ ــر مس ــئولین ش ــهر و روس ــتا  ،مش ــکالت
کـــم آبـــی و راه هـــای تامیـــن آب شـــرب روســـتاها بررســـی شـــد.در
حاش ــیه ای ــن جلس ــه ش ــرکت کنن ــدگان ب ــا ی ــک خان ــواده مع ــزز ش ــاهد
روس ــتا دی ــدار کردن ــد.

ضم ــن تاکی ــد ب ــر مدیری ــت مص ــرف آب  ،چن ــد راه ــکار ب ــرای گ ــذر از
پیـــک تابســـتان ســـال آینـــده ارائـــه دادند.درپایـــان از روســـتاهای
دارای تن ــش آب ــی ،پ ــروژه ه ــای اج ــرا ش ــده و در دس ــت اق ــدام ام ــور
ه ــم بازدی ــد ش ــد.

بـــه منظـــور کنتـــرل ســـطح مخـــازن وجلوگیـــری ازهـــدر رفـــت آب،
همـــکاران بهـــره بـــرداری خلیـــل آبـــاد  ،بـــا همـــکاری پیمانکارامـــور
نس ــبت ب ــه نص ــب فلوت ــر مخزن200مترمکعب ــی مجتم ــع ای ــرج آب ــاد
اقـــدام کردنـــد .بـــا نصـــب ایـــن فلوتـــر ضمـــن جلوگیـــری از ســـرریز
ش ــدن مخ ــزن وه ــدر رف ــت آب  ،مخ ــازن  500مت ــر مکعب ــی مجتم ــع
بـــرکال هـــم مـــورد اســـتفاده بهینـــه قـــرار مـــی گیـــرد.

کمب ــود آب شهرس ــتان ص ــورت گرفت ــه اس ــت.

حضــور مدیــر امورخلیــل آبــاد در برنامــه رادیویــی صبــح
بخیــر خراســان

بهره برداری ازچاه شماره  3شهر کندر
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چگونگی عبور خواف از پیک مصرف تابستان

مدیـــر آبفـــا خلیـــل آبـــاد در برنامـــه رادیویـــی صبـــح بخیـــر خراســـان،
گزارشـــی از وضعیـــت منابـــع آبـــی شهرســـتان واهـــم اقدامـــات و
پروژهه ــای آبرس ــانی را ارائ ــه داد .محمدکاظم ــی در ای ــن برنام ــه 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 آبـــاد بـــا پیشـــرفت فیزیکـــی حـــدود  ۸۰درصـــد در
دس ــت اجراس ــت و ب ــه زودی ش ــاهد افتت ــاح آن خواهی ــم ب ــود.

خواف

حل مشکل آب روستای چاه مطار شهرستان خواف

مدیــر امــور آب و فاضــاب خــواف از رفــع مشــکل کمبــود و قطعــی آب
قس ــمتی از روس ــتای چ ــاه مطارای ــن شهرس ــتان خب ــرداد  .ب ــا بازدی ــد

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان خراســان رضــوی اقدامــات
انج ــام ش ــده ب ــرای گ ــذراز تابس ــتان پرتن ــش و همچنی ــن پ ــروژه ه ــای
مه ــم و قاب ــل اج ــرا در شهرس ــتان م ــرزی خ ــواف را تش ــریح ک ــرد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی کـــه بـــرای بررســـی وضعیـــت آب شـــهرها و
روس ــتاها ب ــه خ ــواف رفت ــه ب ــود در گفتگوی ــی اظه ــار داش ــت :ب ــرای
تامی ــن آب ش ــرب مش ــترکان در پی ــک مص ــرف تابس ــتان هش ــت حلق ــه
چــاه در ایــن شهرســتان تجهیــز و چــاه هــای شــماره  7و  8نیزحفــر شــد،
ک ــه در س ــال آت ــی ای ــن دو منب ــع آب ــی وارد م ــدار م ــی ش ــود.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اجــرا پــروژه هــای آبرســانی در  14روســتای
شهرس ــتان ب ــه هم ــت خی ــر نیک ــوکار ح ــاج عل ــی اکبرابراهیم ــی اف ــزود:
ایــن پــروژه هــا بــا نظــارت آبفــا و توســط قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــی
ســپاه امــام رضــا(ع) اجــرا شــد.
بــه گفتــه علــوی اجــرای شــبکه و تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر خــواف بــا
س ــرمایه گ ــذاری یک ــی از ش ــرکت ه ــای معدن ــی ب ــزودی آغ ــاز و م ــردم
از مزایــای ایــن پــروژه بهــره منــد خواهنــد شــد.
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ب ــا حض ــور نماین ــده م ــردم در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ،ام ــام جمع ــه،
فرمانــدار و مســئولین شهرســتان  ،پــروژه حفــر ،تجهیــز و بهــره بــرداری
ازچـــاه شـــماره  3شـــهر کنـــدر شهرســـتان خلیـــل آبـــاد بـــه مبلـــغ 25
میلیــارد ریــال افتتــاح شــد .محمــد کاظمــی مدیــر امــور آبفــا در مراســم
افتتاحی ــه ای ــن پ ــروژه گف ــت :ای ــن پ ــروژه 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 280
متر،س ــاخت حصارکش ــی و اتاق ــک س ــر چ ــاه و اج ــرای خ ــط ب ــرق ب ــه ط ــول
 230متــر مــی باشــد.در ادامــه حجــت االســام نیــک بیــن نماینــده مــردم
در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ضم ــن تش ــکر از زحم ــات هم ــکاران ام ــور،
پیمان ــکاران و دس ــت ان ــدرکاران ای ــن پ ــروژه ،ب ــا اش ــاره ب ــه وضعی ــت
منابــع آبــی منطقــه  ،گــذر از بحــران آب را نیازمنــد همــکاری همــه جانبــه
مــردم و مســئولین دانست.ســپس فرمانــدار خلیــل آبــاد ضمــن تقدیــر
از مجموعــه آبفــا گفــت :بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا اســتفاده از
آب ب ــرای بهداش ــت ف ــردی افزای ــش یافت ــه است.قاس ــم پ ــور ب ــا بی ــان
اینک ــه اس ــتفاده از آب س ــالم و بهداش ــتی ح ــق طبیع ــی م ــردم اس ــت
افـــزود :اقدامـــات بســـیار خوبـــی در یـــک ســـال گذشـــته بـــرای رفـــع

میدانـــی چنـــد ســـاعته ســـید حســـن رضائیـــان مدیرآبفـــای خـــواف و
همــکاران از روســتای چــاه مطــار  ،علــت قطعــی و کمبــود آب در قســمت
بـــاال دســـت روســـتا مشـــخص شـــد .پـــس از تـــاش چنـــد ســـاعته و
پیمای ــش ی ــک م ــورد شکس ــتگی لول ــه ب ــه س ــمت روس ــتا مش ــخص و
رف ــع ش ــد .
مدیرعامل آبفا استان تشریح کرد:

خوشاب
بخشـــدار نـــوده انقـــاب خوشـــاب خواســـتار اصـــاح
شـــبکههای توزیـــع و خطـــوط انتقـــال آب شـــد

مهــدی جهــان طلــب معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب آبفــا خراســان
رض ــوی ب ــا حض ــور در روس ــتاهای شهرس ــتان زاوه از پ ــروژه ه ــای در
دس ــت اق ــدام بازدی ــد ک ــرد.در ادام ــه  ،ب ــا برگ ــزاری ی ــک نشس ــت
درخص ــوص پی ــش بین ــی اعتب ــارات م ــورد نی ــاز ب ــه منظ ــور تکمی ــل و
اجــرای پــروژه هــای اولویــت دار شهرســتان و پیگیــری بــرای تخصیــص
اعتبارتب ــادل نظ ــر ش ــد.

برپای ــی می ــز خدم ــت آبف ــا در ی ــک روس ــتای شهرس ــتان
زاوه

زاوه

رفـــع موقـــت مشـــکل آب شـــرب روســـتای بیـــدوی
شهرســـتان زاوه
ب ــه منظ ــور وارد م ــدار ش ــدن چ ــاه دس ــتی روس ــتا بی ــدوی شهرس ــتان
زاوه ب ــرای کم ــک ب ــه رف ــع مش ــکل کمب ــود و کس ــری آب ش ــرب اهال ــی
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بازدی ــد مع ــاون آبف ــا اس ــتان از پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی
شهرســـتان زاوه

ب ــا هماهنگ ــی ح ــوزه بس ــیج ادارت شهرس ــتان می ــز خدم ــت در مس ــجد
روس ــتای صب ــی بخ ــش مرک ــزی شهرس ــتان زواه مس ــتقر ش ــد.مدیر و
کارش ــناس مش ــترکین ام ــور آبف ــا زاوه نی ــز ب ــا حض ــور در ای ــن روس ــتا
بـــه ســـواالت مـــردم و مشـــترکین پاســـخ دادنـــد .در ایـــن مراســـم
بخش ــدار بخ ــش مرک ــزی و مدی ــران و مس ــئولین ادارات شهرس ــتان
ه ــم حض ــور داش ــتند.

داورزن

تشــکیل جلســه مصوبات ســفر اســتاندارد در شهرستان
داورزن
در ادامـــه افتتـــاح طرحهـــای هفتـــه دولـــت  ،جلســـه ای بـــرای جمـــع
بنـــدی مصوبـــات ســـفر اســـتاندارد در شهرســـتان داورزن تشـــکیل
و می ــزان قاب ــل توجه ــی اعتب ــار تخصی ــص یاف ــت .ب ــه گ ــزارش رواب ــط
عمومــی آب و فاضــاب شهرســتان داورزن اســتاندار و هیئــت همــراه
پ ــس از افتت ــاح ط ــرح ه ــای هفت ــه دول ــت جلس ــه تعیی ــن اعتب ــارات
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عباس ــی بخش ــدار و ریاس ــت ش ــورای اس ــامی بخ ــش ن ــوده انق ــاب
شهرس ــتان خوش ــاب ب ــا سرپرس ــت جدی ــد آبف ــا دی ــدار کردن ــد.
در ایـــن نشســـت ســـید رضـــا بهشـــتی نصـــر از زحمـــات و همـــکاری
ای ــن مجموع ــه ب ــا آبف ــای شهرس ــتان در مدیری ــت مص ــارف آب ش ــرب
و پش ــت س ــر گذاش ــتن ای ــام گ ــرم و پ ــر تن ــش تابس ــتان س ــال ج ــاری
تقدیــر کــرد .در ادامــه عباســی بخشــدار نــوده انقــاب بــه مشــکالت
عدی ــده و ک ــم آب ــی ش ــدید در مجتم ــع امام ــت و قطع ــی و اف ــت فش ــار
آب در روســتاهای ایــن مجتمــع و فرســودگی لولــه هــای شــبکه توزیــع
و خــط انتقــال اشــاره کــرد و خواســتار اجــرای طــرح هــای اصــاح شــبکه
توزی ــع و خط ــوط انتق ــال ش ــد.

ب ــا ت ــاش و پیگی ــری ه ــای مس ــتمر و مجدان ــه هم ــکاران به ــره ب ــرداری
ام ــور  ،عملی ــات الیروب ــی چ ــاه معی ــن ای ــن روس ــتای انج ــام و ب ــا حض ــور
معـــاون فرمانـــدار و بخشـــدار بخـــش ســـلیمان و دهیـــار و اعضـــای
ش ــورای اس ــامی روس ــتا چ ــاه مذک ــور وارد م ــدار و ب ــه ش ــبکه اصل ــی
انشـــعاب آب روســـتا متصـــل شـــد .ایـــن پـــروژه بـــرای رفـــع موقـــت
مش ــکل کمب ــود آب ش ــرب اج ــرا ش ــد.

ســـاماندهی و پایـــداری آب شـــرب روســـتا کـــه بـــا شـــیر برداشـــت
صـــورت مـــی گیـــرد تصمیماتـــی اتخـــاذ و مقررشـــد  135خانـــوار در
قال ــب  420نف ــر جمعی ــت از آب ش ــرب پای ــدار و بهداش ــتی در من ــازل
خ ــود  ،ت ــا اجرای ــی ش ــدن ش ــبکه و افتت ــاح مجتم ــع  ،برخ ــوردار ش ــوند.

درگز

بازدیــد کارشناســان بهداشــت از منابــع تاسیســات امــور
درگــز
و مصوب ــات تش ــکیل دادن ــد .در ای ــن جلس ــه ع ــاوه برمص ــوب ش ــدن
ط ــرح ه ــای زی ــر بنای ــی  ،مصوب ــات قاب ــل توجه ــی در بخ ــش آب ش ــرب
نیـــز تخصیـــص یافـــت .توضیـــح اینکـــه اســـتانداردرمیان مـــردم

ب ــه منظ ــور بررس ــی مس ــایل آب ش ــرب جلس ــه ای ب ــا حض ــور اعض ــای
ش ــورای ش ــهر در آبف ــای شهرس ــتان شش ــتمد برگ ــزار ش ــد .در ای ــن
جلســه وضعیــت آب شــرب ششــتمد مطــرح وتصمیــم گیــری و وضعیــت
پ ــروژه ب ــزرگ آبرس ــانی از منطق ــه داری ــن ب ــرای حاض ــران تش ــریح و
ب ــر نق ــش ارزش ــمند ای ــن پ ــروژه در ح ــل مش ــکل تامی ــن آب ش ــرب
ش ــهر تاکی ــد ش ــد.اعضای ش ــورای ش ــهر نی ــز ضم ــن اب ــراز رضای ــت از
عملک ــرد آبف ــای شهرس ــتان ،آمادگ ــی خ ــود را ب ــرای هم ــکاری درتم ــام
زمینــه هــا از جملــه ترویــج فرهنــگ مصــرف صحیــح آب اعــام کردنــد.

مدی ــر عام ــل آبف ــای خراس ــان رض ــوی از ام ــور شش ــتمد
بازدی ــد ک ــرد

روس ــتای فوش ــتنق (مجتم ــع زردک ــوه) ق ــول تامی ــن آب ش ــرب راداد
و اف ــزود :پ ــروژه ه ــای آب ش ــرب ای ــن مجتم ــع ت ــا ده ــه فج ــر ب ــه به ــره
ب ــرداری م ــی رس ــد.

جلســه حــل بحــران آب شــرب در روســتای غیــر برخــوردار
ساروق

ششتمد

شورای شهر ششتمد با آبفا همکاری می کند
جلســـه بررســـی راه هـــای بهینـــه ســـازی و پایـــدار کـــردن وضعیـــت
آب ش ــرب روس ــتای غی ــر برخ ــوردار س ــاروق شهرس ــتان داورزن ب ــا
حض ــور بخش ــدار ،فرمان ــده پاس ــگاه انتظام ــی منطق ــه ،مدی ــر ام ــور و
مســـئول حقوقـــی امورآبفـــای داورزن و اعضـــای شـــورای اســـامی و
دهیــار روســتا تشــکیل شــد .قبــل از شــروع جلســه و تصمیــم گیــری ،
از وضعیــت فعلــی شــبکه آب شــرب  ،شــیرهای برداشــت و پیشــرفت
پ ــروژه مجتم ــع زردکوه ــی بازدی ــد بعم ــل آم ــد س ــپس در خص ــوص
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مدیرعام ــل آبف ــای خراس ــان رض ــوی از ام ــور آب و فاض ــاب شش ــتمد
بازدیــد کــرد.در ایــن دیــدار کاظــم ســلیمانی مدیــر امــور آبفــا گزارشــی
از وضعی ــت آب شهرس ــتان ارائ ــه داد و در ادام ــه مس ــائل آب ش ــرب
مشـــترکان مـــورد بررســـی قـــرار گرفت.ســـید ابراهیـــم علـــوی هـــم
ب ــرای ح ــل مش ــکالت آب مجتم ــع ه ــای آبرس ــانی شهرس ــتان از جمل ــه
مجتمــع وحــدت قــول مســاعدت داد و مقــرر شــد حفــر یــک حلقــه چــاه
کمک ــی ب ــرای رف ــع کمب ــود آب مجتم ــع در دس ــتور کار ق ــرار بگی ــرد.

سرخس

نقــاط معیــوب و فرســوده شــبکه توزیــع روســتا بزنــگان
شهرس ــتان س ــرخس نوس ــازی م ــی ش ــود
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب س ــرخس ضم ــن تاکی ــد ب ــر کس ــب رضای ــت
مشـــترکان گفـــت :ایـــن امـــور برنامـــه مدونـــی بـــرای ارائـــه مطلـــوب
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کارشناســـان مرکـــز بهداشـــت درگـــز از منابـــع وتاســـیات امـــور آب
وفاضــاب شهرســتان بازدیــد کردنــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی امــور
آب و فاض ــاب شهرس ــتان درگ ــز ای ــن مرحل ــه از جمل ــه بازدیده ــای
دوره ای ب ــوده ک ــه ب ــا ه ــدف افزای ــش س ــطح کیف ــی مناب ــع ب ــرای اخ ــذ
گواهینام ــه ه ــای بهداش ــتی انج ــام م ــی ش ــود.

خدمــات و ارتقــای رضایــت منــدی مشــترکان تهیــه کــرده اســت .امیــر
پ ــور وحدت ــی گف ــت  :از ابت ــدای س ــال ج ــاری ع ــاوه ب ــر نص ــب هش ــت
فق ــره ش ــیر آالت کنترل ــی در س ــطح ش ــبکه توزی ــع ب ــرای زون بن ــدی

بــه اصــاح شــبکه بــه طــول هــزارو 100متــر بــا لولــه پلــی اتیلــن کــرد.
پ ــس از اص ــاح ش ــبکه  ،مش ــکل ک ــم آب ــی و قط ــع آب اهال ــی روس ــتا
ب ــر ط ــرف و 80فق ــره انش ــعاب ه ــم ب ــا مش ــارکت دهی ــاری و اهال ــی

و مدیریـــت شـــبکه  ،بیـــش از هـــزارو 900متـــر از شـــبکه توزیـــع و
خط ــوط انتق ــال نوس ــازی و  155رش ــته انش ــعاب ه ــم تعوی ــض ش ــده
اســت .وی خاطــر نشــان کــرد  :بــا توجــه بــه شــبکه قدیمــی و فرســوده
و س ــایز پایی ــن خط ــوط توزی ــع در بعض ــی از نق ــاط روس ــتا بزن ــگان ک ــه
منج ــر ب ــه ک ــم آب ــی  ،اف ــت فش ــار آب ،بروزاتفاق ــات زی ــاد و هدررف ــت
ب ــاال م ــی ش ــود پ ــروژه اص ــاح نق ــاط معی ــوب و فرس ــوده ش ــبکه توزی ــع
ای ــن روس ــتا در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت.

نوس ــازی ش ــد .همچنی ــن ط ــی مراس ــمی ب ــا حض ــور فرمان ــدار ،بخش ــدار
بخ ــش مرک ــزی  ،روس ــای ادارات و ام ــام جمع ــه اه ــل تس ــنن پ ــروژه
اصــاح و تعویــض شــبکه توزیــع آب روســتا شــاه تــوت بــه طــول هــزار
و 100مت ــر ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید.

جلســـه کمیتـــه برنامـــه ریـــزی آبفـــا ســـرخس بـــا محوریـــت بررســـی
عملکــرد شــش ماهــه امــور برگــزار شــد.امیر پوروحدتــی مدیــر امــور
آب و فاضــاب ســرخس در ایــن جلســه بــا تشــکر از تــاش همــکاران
در تامیـــن آب مشـــترکان شـــهری و روســـتایی گفـــت :در ســـالی کـــه
خشکس ــالی و کاه ــش مناب ــع آب ــی گریبانگی ــر کش ــور ش ــده اس ــت ب ــا
همـــت و روحیـــه جهـــادی پرســـنل پرتـــاش امـــور توانســـتیم ازایـــن
بح ــران ب ــا ک ــم تری ــن تن ــش عب ــور کنی ــم.در ای ــن جلس ــه ضم ــن ارائ ــه
گ ــزارش عملک ــرد واحده ــا و پیگی ــری مصوب ــات جلس ــه قب ــل نس ــبت
ب ــه برنام ــه ری ــزی ش ــش ماه ــه دوم ج ــاری اق ــدام ش ــد.

رفع مشکل آبی دو روستا در شهرستان سرخس
مش ــکل آب ش ــرب روس ــتا ه ــای ب ــغ بغ ــو و کالت ــه م ــره ای شهرس ــتان
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طرقبه شاندیز

تاسیسات روستای مغان طرقبه بازسازی شد

صالح آباد

تعویـــض  2200متـــر شـــبکه توزیـــع آب دو روســـتا در
شهرس ــتان صال ــح آب ــاد
بــا توجــه بــه فرســودگی شــدید و پاییــن بــودن قطــر شــبکه و همچنیــن
ب ــاال ب ــودن اتفاق ــات روس ــتای حس ــین آب ــاد شهرس ــتان صال ــح آب ــاد ،
واحــد بهــره بــرداری آبفــا بــا مشــارکت دهیــار و شــورای روســتا اقــدام

تاسیس ــات وش ــبکه خط ــوط روس ــتای مغ ــان طرقب ــه ک ــه ب ــر اث ــر وق ــوع
ســیل دچــار خســارت شــده بــود بازســازی شــد.مدیرامورآبفا طرقبــه
ش ــاندیزبابیان اینک ــه س ــیل ب ــه ش ــبکه وتاسیس ــات روس ــتا خس ــارت
زد افزود:ت ــاش وس ــعی هم ــکاران برای ــن ب ــود ت ــا دراولی ــن فرص ــت
خس ــارت ه ــا جب ــران ش ــود.علی اصغرپاک ــروان اه ــم اقدام ــات انج ــام
شــده را اصــاح 800مترخــط انتقــال چشــمه ســماق بــه مخــزن روســتا،
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گذر سرخس از تابستان با کم ترین تنش آبی

ســرخس حــل شــد.بغ بغــواز روســتاهای بخــش مــرزداران شهرســتان
ســرخس محســوب مــی شــود کــه منبــع تامیــن آن چشــمه داخــل تونــل
راه آه ــن ب ــه فاصل ــه  9کیلومت ــر از روس ــتا اس ــت .ب ــرای جلوگی ــری از
تلفـــات آب و آلودگـــی شـــبکه و کاهـــش آمـــار حـــوادث و اتفاقـــات ،
عملیـــات اصـــاح خـــط و حـــذف کانـــال بتنـــی ایـــن روســـتا در دســـتور
کارآبف ــا س ــرخس ق ــرار گرف ــت و آب ش ــرب  238نف ــر جمعی ــت س ــاکن
تامیـــن شـــد.همچنین بـــا تـــاش اکیـــپ بهـــره بـــرداری امـــور آب و
فاضــاب ســرخس عملیــات جابجایــی تابلــو بــرق و تعویــض الکتروپمــپ
ســوخته چــاه آب شــرب روســتای کالتــه مــره ای ایــن شهرســتان انجــام
شــد و آبرســانی پایــدار بــه  340نفــر جمعیــت ســاکن ایــن روســتا بــه
حال ــت ع ــادی بازگش ــت.

اص ــاح 150مترش ــبکه توزیع،اح ــداث ی ــک ب ــاب حوضچ ــه و ترمی ــم
وبازس ــازی مخ ــازن ذخی ــره عن ــوان ک ــرد.

جم ــع آوری در ش ــهر طرقب ــه و اس ــتفاده از ظرفی ــت س ــد ارداک ب ــرای
تامی ــن پای ــدار آب ش ــرب شهرس ــتان ش ــد.

تهدیـــد منابـــع شـــرب شـــهرهای طرقبـــه شـــاندیز بـــا
حفرچـــاه هـــای غیرمجـــاز

تاکید بر ادامه راه شهیدان در آبفا طرقبه شاندیز
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رهب ــری تاکی ــد کرد.عل ــی باقرآب ــادی مش ــاور مدی ــر عام ــل آبف ــا اس ــتان
در امــور ایثارگــران هــم بــه رشــادت هــا و جانفشــانی هــای ایثارگــران
اشــاره کــرد وخواســتارزنده نگهداشــتن چنیــن مراســمی شــد  .درایــن
مراســـم از چهـــار ایثارگـــر ورزمنـــده بـــا اهـــداء لـــوح تجلیـــل شـــد.

فریمان

بازدیـــد معـــاون آبفـــا خراســـان رضـــوی از دو مجتمـــع
روســـتایی شهرســـتان فریمـــان

یــک فقــره انشــعاب غیــر مجــاز آب در قلنــدر آبــاد شهرســتان فریمــان
کشــف شــد .ایــن انشــعاب کــه بــرای تامیــن آب  600راس دام اســتفاده
مــی شــد جمــع آوری و فــرد خاطــی تحــت پیگــرد قــرار گرفــت.

عبور فریمان از تابستان داغ 1400
مدی ــر ام ــور آبف ــا فریم ــان از عب ــور ای ــن شهرس ــتان از پی ــک مص ــرف
تابس ــتان گرم1400خبرداد.موس ــی رضای ــی اف ــزود :ای ــن مه ــم ب ــا
اســتفاده بهینــه و صرفــه جویــی در مصــرف آب و تــاش شــبانه روزی
نیروه ــای ام ــور در تامی ــن آب ش ــرب مش ــترکان ش ــهری و روس ــتایی ،
محق ــق ش ــد.

قوچان

اتمـــام عملیـــات حفـــره چـــاه دســـتی روســـتای فیـــاب
شهرســـتان قوچـــان

معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب آبفـــا خراســـان رضـــوی از دو
مجتم ــع روس ــتایی گلش ــیخ و فی ــض اب ــاد شهرس ــتان فریم ــان بازدی ــد
ک ــرد .همچنی ــن از پ ــروژه ه ــای کیف ــی و خ ــط جم ــع آوری چ ــاه ش ــماره
ی ــک فریم ــان بازدی ــد ش ــد و مراح ــل پیش ــرفت کار م ــورد بررس ــی و
ارزیاب ــی ق ــرار گرف ــت.
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مدیــر امــور آب و فاضــاب طرقبــه شــاندیز از حفــر چــاه هــای غیرمجــاز
در مج ــاورت چ ــاه ه ــای ش ــرب ب ــه عن ــوان ی ــک تهدی ــد ج ــدی ب ــرای
تامیـــن آب ایـــن شهرســـتان نـــام برد".علـــی اصغـــر پاکـــروان" تمایـــل
شـــدید بـــه حاشـــیه نشـــینی در شـــهر مشـــهد را باعـــث فشـــار بـــه
مناب ــع آب روس ــتاهای شهرس ــتان اع ــام ک ــرد و متذک ــر ش ــد :وج ــود
انش ــعابات غیرمج ــاز و  30ب ــاغ ت ــاالر در روس ــتاها بوی ــژه روس ــتاهای
حاش ــیه ش ــهر مش ــهد ب ــا حج ــم ب ــاالی میهم ــان  ،ب ــه افزای ــش مص ــرف
آب در ایــن مناطــق دامــن زده اســت.وی بــه مصــرف بــاالی ســرانه آب
در شهرس ــتان اش ــاره ک ــرد و عل ــت آن را وج ــود فض ــای س ــبز خانگ ــی و
باغ ــات  ،س ــاخت و س ــازهای ب ــی روی ــه و ب ــاغ تاالره ــا دانس ــت و تاکی ــد
کــرد :کاهــش تــوان تولیــد منابــع موجــود بــا توجــه بــه خشکســالی هــای
اخی ــر  ،نب ــود مناب ــع تامی ــن پای ــدار و متناس ــب نب ــودن حج ــم مخ ــازن
ذخیــره بــا تعــداد مشــترکین  ،تامیــن آب شــرب در شهرســتان طرقبــه
ش ــاندیز را دش ــوار ک ــرده اس ــت.وی ب ــا بی ــان اینک ــه وضعی ــت تامی ــن
آب طرقبـــه و شـــاندیز در نقطـــه ســـر بـــه ســـر قـــرار دارد  ،از انجـــام
مطالع ــات تامی ــن آب پای ــدار ای ــن دو ش ــهر ب ــرای اف ــق س ــال 1405
خب ــرداد و بررف ــع کمب ــود اعتبارم ــورد نی ــاز اص ــاح ش ــبکه آب ش ــرب
شهرس ــتان تاکی ــد کرد".پاک ــروان" همچنی ــن خواس ــتار اح ــداث مخ ــزن
دو مترمکعبــی شــهرک شهرســتانی شــاندیز ،مخــزن هــزار متــر مکعبــی

در مراســـمی ازخدمـــات وتـــاش هـــای هشـــت ســـال دفـــاع
مقـــدس ایثارگـــران ورزمنـــدگان امـــور آبفـــا طرقبـــه شـــاندیز
تجلیـــل بعمـــل آمـــد .درایـــن مراســـم کـــه فرمانـــده بســـیج ســـپاه
شهرستان،مســـئول امورایثارگـــران ســـتاد،مدیر وهمـــکاران امـــور
حض ــور داشتند،س ــرهنگ پس ــندیده در س ــحنانی از نق ــش وجای ــگاه
ایثارگران،جانیـــازان و رزمنـــدگان درهشـــت ســـال دفـــاع جانانـــه
مق ــدس س ــخن گف ــت وب ــر ادام ــه راه ش ــهدا،امام وتبعی ــت از فرامی ــن

تامیـــن آب  600راس دام بـــا انشـــعاب غیـــر مجـــازدر
قلندرآبـــاد

هرگونــه همــکاری بــا آب و فاضــاب شهرســتان اعــام کــرد.

ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم آبده ــی مطل ــوب چ ــاه فی ــاب شهرس ــتان قوچ ــان ،
حف ــر ی ــک حلق ــه چ ــاه دس ــتی ب ــا عم ــق  54مت ــر ،ب ــه ص ــورت کمک ــی در
دس ــتور کار ام ــور ق ــرار گرف ــت  .ب ــا پیگی ــری ه ــای ص ــورت گرفت ــه و
زحم ــات کارشناس ــان ام ــور ،ای ــن پ ــروژه ب ــا موفقی ــت ب ــه پای ــان رس ــید
و پ ــس از اج ــرای عملی ــات آزمای ــش پمپ ــاژ و نص ــب لول ــه و اتص ــاالت ،
مش ــکل کمب ــود آب ش ــرب  76خان ــوار ،ای ــن روس ــتا مرتف ــع ش ــد.

امض ــاء تفاه ــم نام ــه ام ــور کاش ــمر ب ــا دفات ــر پیش ــخوان
دول ــت

تامین آب  465خانوار روستایی در شهرستان قوچان

اعالم آمادگی سپاه برای همکاری با امور کاشمر

اجــرای سیســتم تلــه متــری در 4مجتمــع روســتایی امــور
کاشــمر

کاشمر

درخواس ــت مدی ــر ام ــور کاش ــمر از ام ــام جمع ــه جدی ــد
شهرســـتان
مدیـــر امـــور کاشـــمر بـــا حجـــت االســـام و المســـلمین طاهـــری امـــام
جمعـــه جدیـــد شهرســـتان دیـــدار کـــرد.
در ایــن دیــدار مهــدی عراقــی زاده مدیــر امــور گزارشــی از اقدامــات
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مدی ــر امورکاش ــمر ب ــا س ــرهنگ یعقوبی ــان فرمان ــده ناحی ــه مقاوم ــت
س ــپاه شهرس ــتان دی ــدار ک ــرد.
در ایــن دیــدار مهــدی عراقــی زاده بــرای همــکاری و همراهــی ســپاه
ب ــا ام ــور تقدی ــر کرد.س ــرهنگ یعقوبی ــان ه ــم آمادگ ــی س ــپاه را ب ــرای

ب ــا توج ــه نگ ــرش سیس ــتمی ام ــور کاش ــمر در کنت ــرل س ــطح مخ ــازن
و اس ــتارت اس ــتپ خ ــودکار مناب ــع تولی ــد روس ــتایی  ،ط ــی ش ــش م ــاه
اول س ــال  ،ارتب ــاط رادیوی ــی چه ــار مجتم ــع و 9حلق ــه چ ــاه روس ــتایی
ب ــا سیس ــتم اس ــکادا آبف ــا اس ــتان برق ــرار ش ــد .
امی ــر حس ــین دهق ــان کارش ــناس ان ــرژی ام ــور گف ــت :اج ــرای مابق ــی
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ب ــا توج ــه ب ــه اف ــت ش ــدید دب ــی چ ــاه روس ــتای دیزادی ــز شهرس ــتان
قوچــان  ،کارشناســان امــور  ،اقــدام بــه بررســی علــل کــم شــدن دبــی
چ ــاه کردن ــد.
پ ــس از بازدی ــد میدان ــی مق ــرر ش ــد الکتروموت ــور ب ــا ق ــدرت بیش ــتر
جایگزیــن دســتگاه فعلــی شــود .ایــن اقــدام در پــی اضافــه کــردن یــک
ش ــاخه لول ــه آب ــده ب ــه تاسیس ــات چ ــاه عمل ــی ش ــد و  ۲۳۱خان ــوار و
مشــترک  ،از آب شــرب پایــدار بهــره منــد شــدند .همچنیــن بــا تــاش
هم ــکاران به ــره ب ــرداری ام ــور قوج ــان مش ــکل دب ــی آب چ ــاه روس ــتای
خلکانل ــو ب ــا  234مش ــترک رف ــع ش ــد.

انج ــام ش ــده و برنام ــه ه ــای آین ــده را بی ــان ک ــرد و خواس ــتار تش ــویق
مــردم بــه صرفــه جویــی در مصــرف آب شــرب از ظریــق تریبــون نمــاز
جمعــه شــد .امــام جمعــه شهرســتان هــم بــر اهمیــت و رعایــت مصــرف
آب شـــرب توســـط شـــهروندان و ادارات شهرســـتان تاکیـــد کـــرد و
نس ــبت ب ــه هم ــکاری ب ــا آبف ــا ق ــول مس ــاعد داد.

رئی ــس قس ــمت خدم ــات مش ــترکین و درآم ــد ام ــور کاش ــمر گف ــت :در
راس ــتای اج ــرای سیاس ــت ه ــای دول ــت الکترونی ــک مبن ــی ب ــر ارائ ــه
خدم ــات الکترونی ــک ب ــه م ــردم ش ــریف ش ــهر ه ــا و روس ــتاهای کش ــور
و ب ــر اس ــاس تکلی ــف ایج ــاد ش ــده ب ــرای ادارات خدم ــات رس ــان مبن ــی
ب ــر ارائ ــه خدم ــات از طری ــق دفات ــر پیش ــخوان دول ــت ب ــه م ــردم ،ام ــور
کاش ــمر  ،اق ــدام ب ــه شناس ــایی دفات ــر و تنظی ــم تفاه ــم نام ــه و س ــپس
ایج ــاد دسترس ــی آن ــان ب ــه س ــامانه جام ــع خدم ــات مش ــترکین ک ــرد ک ــه
ط ــی س ــالجاری ب ــا  11دفت ــر خدم ــات پیش ــخوان دول ــت تفاه ــم نام ــه
امض ــاء ش ــد.
عل ــی حس ــندخت اف ــزود :آم ــوزش ه ــای الزم ب ــرای ایج ــاد و ارج ــاع
درخواس ــت ه ــای خدم ــات ف ــروش و پ ــس از ف ــروش ب ــه متقاضی ــان و
مش ــترکین آبف ــا توس ــط کارشناس ــان ارائ ــه ش ــده اس ــت .

کالت
تامین آب پایدار شهرستان کالت نیازمند 400میلیارد
ریــال اعتبار اســت

مشـــکالت ایجـــاد شـــده تـــا تکمیـــل طـــرح آبرســـانی پایـــدار بـــا کمـــک
م ــردم ح ــل ش ــود.

گناباد

مشــترکین آب و فاضــاب در گنابــاد بیــش از  60میلیارد
ریــال بدهــی دارنــد

مناب ــع و مخ ــازن روس ــتایی نی ــز در دس ــت بررس ــی ق ــرار دارد .

گ ــذر ام ــور کاش ــمراز تابس ــتان ب ــا کم ــک سیس ــتم ه ــای
تل ــه مت ــری و پانی ــا
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سرپرس ــت ام ــور آب و فاض ــاب گناب ــاد از بده ــی  60میلی ــارد ریال ــی
مشــترکین آب و فاضــاب گنابــاد در بخــش هــای مســکونی  ،تجــاری ،و
س ــایر بخ ــش ه ــا خب ــر داد.
جـــواد ســـاالری افـــزود :هزینـــه و قیمـــت تمـــام شـــده آب در ایـــن
شهرســتان بــه نســبت ســایر مناطــق بــه دلیــل خــط انتقــال طوالنــی ،بــاال
اس ــت ک ــه ای ــن موض ــوع رف ــع س ــریع نواق ــص و مش ــکالت موج ــود در
ش ــبکه آبرس ــانی را کم ــی دش ــوار م ــیکن ــد.وی تع ــداد کل مش ــترکین
آب شهرســـتان گنابـــاد را  46هـــزار مـــورد اعـــام کـــرد و گفـــت :در
ص ــورت پرداخ ــت ب ــه موق ــع قب ــوض توس ــط مش ــترکین  ،م ــی توانی ــم
مشــکالت گریبانگیــر شــبکه آبرســانی را برطــرف کــرده و تــا اقدامــات
الزم ب ــرای تامی ــن و توس ــعه مناب ــع آب ــی انج ــام ش ــود.

تامین آب شرب در گناباد ناپایدار است
نشســـت هـــم اندیشـــی سرپرســـت امـــور آبفـــا گنابـــاد بـــا نماینـــده
شهرســـتان هـــای گنابـــاد و بجســـتان در مجلـــس شـــورای اســـامی
برگ ــزار ش ــد.در ای ــن نشس ــت سرپرس ــت ام ــور آبف ــا گناب ــاد گف ــت:
به ــار و تابس ــتان س ــختی را گذراندی ــم و ت ــا ح ــد ام ــکان ب ــر مش ــکالت
و نواق ــص موج ــود در ش ــبکه آبرس ــانی ش ــهرها و روس ــتاهای گناب ــاد
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کارشـــناس انـــرژی امـــور کاشـــمر از گـــذر شهرســـتان از تنـــش آبـــی
تابســـتان  1400بـــا کمـــک سیســـتم تلـــه متـــری و پانیـــا خبـــر داد .
امی ــر حس ــین دهق ــان گف ــت  :در نتیج ــه اس ــتفاده صحی ــح از سیس ــتم
تلهمت ــری ش ــهری و روس ــتایی و سیس ــتم پانی ــا ط ــی تابس ــتان 1400
قطــع آب یــا ســرریز مخــازن در شهرســتان بــه حداقــل رســید و امــکان
عب ــور از پی ــک مص ــرف مهی ــا ش ــد.

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب کالت تامیـــن پایـــدار آب شـــرب در ایـــن
شهرس ــتان را نیازمن ــد 400میلی ــارد ری ــال اعتب ــار اع ــام کرد.رض ــا
رمض ــان پورب ــا اش ــاره ب ــه رس ــالت ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رضـــوی در توزیـــع آب مشـــترکان اظهـــار داشـــت :شـــرکت آبفـــا
اس ــتان ب ــا توج ــه ب ــه پی ــش بین ــی احتم ــال ب ــروز مش ــکل تامی ــن آب در
شهرســتان کالت از آغــاز ســال  98مطالعــات مربــوط بــه تامیــن پایــدار
آب قابــل شــرب ایــن شهرســتان را در دســتور کار قــرار داد.بــه گفتــه
وی ب ــر اس ــاس مطالع ــات انج ــام ش ــده و در ص ــورت موافق ــت ش ــرکت
آب منطق ــه ای خراس ــان رض ــوی ب ــه عن ــوان متول ــی تامی ــن آب پای ــدار,
ب ــا حف ــر چ ــاه آهک ــی در برخ ــی نق ــاط م ــورد نظ ــر  ،کار حف ــر حداق ــل ی ــک
حلق ــه چ ــاه در ای ــن شهرس ــتان آغ ــاز خواه ــد ش ــد.
وی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ای ــن ط ــرح ب ــا عنای ــت ب ــه ط ــول خ ــط انتق ــال
و صعـــب العبـــور بـــودن مســـیر آبرســـانی  ،بـــا مســـاعدت خیریـــن ،
مســـئولین شهرســـتان  ،نماینـــده مـــردم کالت و اهالـــی در تملـــک
اراض ــی ه ــر چ ــه س ــریع ت ــر اجرای ــی ش ــود.
وی ی ــاد آور ش ــد :ب ــا ه ــدف تامی ــن کوت ــاه م ــدت آب ش ــرب م ــورد نی ــاز
مــردم نیــز  ،اقداماتــی نظیــر کــف شــکنی  ،الیروبــی و جابجایــی تعــدادی
از منابــع آبــی در دســتور کار قــرار دارد و آبرســانی ســیارهم همچــون
گذش ــته در ح ــال انج ــام اس ــت.رمضان پ ــور تاکی ــد ک ــرد :امی ــد اس ــت
بـــا ایـــن اقدامـــات و بارندگـــی هـــای مناســـب در ســـال آبـــی جـــاری ،

فائ ــق آمدی ــم ،ب ــا ای ــن وج ــود رف ــع کام ــل مش ــکالت نیازمن ــد تامی ــن
اعتب ــار الزم اس ــت.جواد س ــاالری مه ــم تری ــن چال ــش پی ــش روی آب
ش ــهر گناب ــاد را فرس ــودگی خ ــط انتق ــال آب و ب ــروز اتفاق ــات مک ــرر
در ای ــن مس ــیر اع ــام ک ــرد و گف ــت :باتوج ــه ب ــه ناپای ــداری تامی ــن آب
گناب ــاد  ،یک ــی از ض ــروری تری ــن نیازه ــا ،ج ــذب و تامی ــن اعتب ــار الزم
ب ــرای اص ــاح ای ــن خ ــط انتق ــال اس ــت.

آبفا گناباد رتبه اول وصول را کسب کرد

دی ــدار سرپرس ــت و کارکن ــان ام ــور گناب ــاد ب ــا فرمان ــده
انتظام ــی شهرس ــتان
سرپرســـت و روســـای ادارات تابعـــه امـــور شهرســـتان گنابـــاد بـــا
فرماندهـــی نیـــروی انتظامـــی ایـــن شهرســـتان دیـــدار کردنـــد.
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و امنی ــت جامع ــه قدردان ــی کرد.ج ــواد س ــاالری گف ــت :نق ــش نی ــروی
انتظامـــی در برخـــورد بـــا متخلفانـــی کـــه اقـــدام بـــه نصـــب انشـــعاب
غیرمج ــاز و ی ــا اس ــتفاده غیرمج ــاز از آب م ــی کنن ــد بس ــیار حس ــاس و
پررن ــگ اس ــت و در س ــایه ای ــن امنی ــت ام ــکان ارائ ــه خدم ــات بهت ــر
فراهــم مــی شــود.قربانی فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان گنابــاد
نیـــز بـــر ادامـــه و افزایـــش همـــکاری هـــای بیـــن دو مجموعـــه بـــرای
خدمــت رســانی بهتــر و بیشــتر بــه شــهرها و روســتاهای گنابــاد تاکیــد
ک ــرد.

ارزیابــی تاسیســات آب گنابــاد و بردســکن توســط گــروه
نظــارت آبفــا کشــور

گــروه نظــارت شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور از پــروژه هــا و
تاسیســات آبرســانی شهرســتان هــای گنابــاد و بردســکن در خراســان
رضــوی بازدیــد کــرد.

شهرس ــتان ش ــامل خ ــط انتق ــال آب  ،مخ ــزن ذخی ــره و ایس ــتگاه ه ــای
پمپـــاژ را ارزیابـــی کـــرد.در پایـــان حســـین مهـــدوی اولیائـــی مدیـــر
اموربردســـکن از فرســـودگی خطـــوط انتقـــال و شـــبکه هـــای توزیـــع
در مجتمعهـــای روســـتایی بـــه عنـــوان چالـــش تامیـــن پایـــدار آب در
شهرس ــتان ن ــام ب ــرد و اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ب ــا تأمی ــن اعتب ــار الزم
گام مهم ــی در تعوی ــض ش ــبکه ه ــای فرس ــوده  ،بمنظ ــور جلوگی ــری از
هدررفـــت و تأمیـــن پایـــدار آب شـــرب برداشـــته شـــود.

گلبهار

بهـــره بـــرداری از پـــروژه آبرســـانی بـــه روســـتای خیـــج
گلبه ــار

روس ــتای خی ــج از مح ــل مخ ــزن جدی ــد گلبهارآبرس ــانی ش ــد .ب ــا توج ــه
ب ــه خش ــک ش ــدن کام ــل چ ــاه آب روس ــتای خی ــج و جمع ــاب ب ــه عل ــت
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مســـئول وصـــول مطالبـــات امـــور آبفـــا گنابـــاد از رشـــد  28پلـــه ای
وصــول مطالبــات ایــن شهرســتان در شــش ماهــه اول ســال جــاری خبــر
داد .رس ــول پ ــور ابراهی ــم گف ــت :واح ــد وص ــول مطالب ــات ای ــن ام ــور
توانس ــت در ش ــش ماه ــه اول س ــال ج ــاری از رتب ــه  28ش ــاخصهای
ارزیابـــی وصـــول مطالبـــات در بیـــن ســـایر شهرســـتان هـــای اســـتان
بـــه رتبـــه اول صعـــود کنـــد و از 40درصـــد وصـــول جـــاری بـــه 84
درص ــد برس ــد .وی گف ــت  :تجزی ــه و تحلی ــل س ــنی مان ــده مطالب ــات،
آم ــوزش پرس ــنل جه ــت پیگی ــری بده ــی ه ــای معوق ــه ،اس ــتفاده از
پتانســیل قاریــان کنتــور و آبــداران در بخــش روســتایی و ...از جملــه
راهکاره ــای رس ــیدن ب ــه ش ــاخص مطل ــوب وص ــول مطالب ــات ،در ای ــن
ام ــور ب ــوده اس ــت.

در ای ــن دی ــدار سرپرس ــت ام ــور آبف ــا گناب ــاد ضم ــن تبری ــک هفت ــه
نی ــروی انتظام ــی  ،از زحم ــات ب ــی ش ــائبه ای ــن نی ــرو در برق ــراری نظ ــم

در راســـتای نظـــارت عالـــی برنحـــوه اجـــرای پـــروژه هـــای از محـــل
اعتب ــارات خشکس ــالی و تن ــش آب ــی  ،کارشناس ــان ش ــرکت مهندس ــی
آبفــای کشــور از تاسیســات و پــروژه هــای در دســت اقــدام امــور آبفــا
گناب ــاد و بردس ــکن در خراس ــان رض ــوی بازدی ــد کردن ــد .در بازدی ــد
ی ــک روزه ای ــن گ ــروه از س ــامانه دوم آبرس ــانی  ،خ ــط انتق ــال ،مخ ــزن
ذخیـــره ،ایســـتگاه هـــای پمپـــاژ آب و چـــاه هـــای گچـــی  ،سرپرســـت
ام ــور آبف ــا گناب ــاد ب ــا ارائ ــه گزارش ــی از رون ــد آبرس ــانی شهرس ــتان ،
مهمتری ــن مش ــکل در تامی ــن آب پای ــدار را فرس ــودگی خط ــوط انتق ــال
ش ــهر و روس ــتاها برش ــمرد.
تی ــم گ ــروه نظ ــارت ش ــرکت مهندس ــی آب و فاض ــاب کش ــور همچنی ــن
بـــا حضـــور در بردســـکن پـــروژه هـــا و تأسیســـات آبرســـانی امـــور

وقــوع خشکســالی هــای اخیــر و آبرســانی ســیار  ،پــروژه آبرســانی بــه
ای ــن روس ــتای از مح ــل مخ ــزن جدی ــد گلبه ــار اج ــرا ش ــد.این پ ــروژه
ک ــه ش ــامل ه ــزارو 300مت ــر لول ــه پل ــی اتیل ــن  110میلیمت ــر اس ــت
ب ــا مش ــارکت اهال ــی روس ــتا اج ــرا ش ــد .در نتیج ــه ای ــن پ ــروژه ط ــول
شــبکه بــرق رســانی بــه مخــزن جدیــد گلبهــار نصــف شــد و روســتاهای
خی ــج و جمع ــآب بص ــورت پای ــدار آب ــدار ش ــدند.

بررس ــی اعتب ــارات ام ــور گلبه ــار ب ــا حض ــور کارشناس ــان
آبف ــای کش ــور

کم آبی
یک واقعیت اقلیمی است
با آن سازگار شویم

بهترین سپاسگزاری از نعمات خدا درست مصرف
کردن آن است آب را درست مصرف کنیم
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تامیـــن اعتبـــارات آبرســـانی امـــور گلبهـــار از محـــل تنـــش بررســـی
ش ــد .ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ام ــور گلبه ــار در جلس ــه ای ک ــه ب ــا
حضــور کارشناســان شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور و معــاون
بهرهب ــرداری و توس ــعه آب ش ــرکت خراس ــان رض ــوی در آبف ــا گلبه ــار
برگ ــزار ش ــد وضعی ــت پ ــروژه ه ــای آبرس ــانی ام ــور بررس ــی و ب ــرای
تامی ــن اعتب ــار ای ــن از مح ــل مناب ــع تن ــش بح ــث و تب ــادل نظ ــر بعم ــل
آم ــد.

فقط تیتر
● رفع اتفاق خط  ۶۰۰میلی متر آب شهر تربت حیدریه

●نشست مدیر آبفا با رئیس دفتر نماینده مردم خواف و رشتخوار

● بررسی وضعیت سیستم تله متری آبفای تربت حیدریه

● .11نشست اعضا شورای روستای برآباد بامدیر آبفای خواف

●دومین جلسه کمیته آب بدون درآمد آبفای تربت حیدریه برگزارشد

●رفع شکستگی خط انتقال 200روستای خیرآباد خواف

● تغییر محل و آزمایش پمپاژ چاه شادمهر تربت حیدریه

●الیروبی چشمه روستای رزداب خواف

●یکسان سازی تفاهم نامه ها و فرمت های همیاری در اجرای پروژه های آبفای تربت حیدریه

●احداث حوضچه شیرآالت در خیابان ولیعصر سالمی خواف

● نصب کلرزن سلونوئیدی در مجتمع اسدیه رباط سنگ تربت حیدریه

●نصب کلریناتور مخزن آب روستای سیجاوند سالمی

●رنامه های پایگاه مقاومت بسیج آبفای نیشابور در هفته دفاع مقدس

●فلومتر های اینزرشن ورودی مخزن  ۵۰۰۰شهر خواف نصب شد

● شناسایی و جمع آوری دوفقره انشعاب غیر مجاز در نیشابور

● نصب دبی سنج ایستگاه پمپاژ گرازی خواف

● خط انتقال آب روستای زیگ بخش سروالیت اجرا شد

●شرکت همکاران امور زاوه در طرح نذر خون

●رفع اتفاق لوله خط توزیع  700جی آر پی جاده باغرود شهرستان نیشابور

●شرکت همکاران امور زاوه در برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس

●راه اندازی سامانه پیامکی  122در آبفا سبزوار

●شناسایی یک فقره انشعاب غیر مجاز در روستای میرپسند زاوه

● بازدید کارشناسان شرکت آبفا نیشابور از تاسیسات آب سبزوار

●واکسیناسیون کارکنان امور داورزن

●تعویض الکتروپمپ چاه ایزی سبزوار

●تعویض پمپ دو روستای توسط امور درگز

●سیستم کلرزنی تاسیسات شهرک بهشتی باخرز ارتقاء یافت

● بروز اتفاق و قطع آب در یک محله شهر درگز

●برگزاری انتخابات نماینده کارگران امور بجستان

●نصب سیستم کلرزن سلونوئیدی در مجتمع پل خاتون شهرستان سرخس

● 3فقره انشعاب غیرمجاز در شهرستان بردسکن کشف شد

●تقدیر از همکاران برتر امور قوچان

● الکتروپمپ مجتمع نوبهار شهرستان بردسکن تعویض شد

●جلسه پرسش و پاسخ کارکنان امور قوچان با رئیس اداره کارکنان

●مخزن فلزی هوایی روستای حسن آباد شهرستان بردسکن ترمیم شد

●از همکاران ایثارگر و شاهد امور کاشمر تجلیل شد

●توجیه قاریان کنتور در شهرستان بردسکن

● برپایی دو موکب آب در مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین در کاشمر

● بخشی از شبکه توزیع روستای باقریه بردسکن اصالح شد

●چهار فلومتر اینزرشن در مخازن و منابع تولید آب امور کاشمرنصب شد

●ارزیابی تاسیسات گندزدایی امور تایباد

● پیمایش منازل روستایی برای شناسایی پمپ های غیر مجاز آب در کاشمر

●فرزند همکار امور جغتای جواز ورود به مدارس استعدادهای درخشان دریافت کرد

●مدیر دفتر کاهش آب بدون درآمد از امور کاشمربازدید کرد

● کارمند نمونه امورجغتای تقدیر شد

●نصب  75کیلووار خازن در منابع تولید امور کاشمر

●شرکت مدیر امور جوین در جلسه روستای جلمبادان شهرستان جوین

●جابجایی و نصب چهاردستگاه دیتاالگردر منابع آب روستایی کاشمر جابجایی و نصب شد

●واکسیناسیون همکاران و آبداران امور جوین

●ییس شورای امر به معروف امور گناباد منصوب شد

●بررسی وضعیت امنیتی سیستم تله متری امور چناران

●برگزاری جلسه کمیته فنی در امور گلبهار
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●جلسه کمیته راهبردی فاضالب شهر تربت حیدریه برگزار شد

●اهداء خون توسط همکاران امور چناران

اخبار ورزشی

برگزاری مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته دفاع مقدس
در آبفا نیشابور
مس ــابقه تیران ــدازی ب ــا تفن ــگ ب ــادی ب ــه مناس ــبت گرامیداش ــت هفت ــه دف ــاع مق ــدس ب ــا ش ــرکت
 60نف ــر از کارکن ــان آبف ــای نیش ــابور،طی دو روز و ب ــا رعای ــت پروت ــکل ه ــای بهداش ــتی برگ ــزار
ش ــد.
اس ــامی آقای ــان برن ــده  :اول حمیدرض ــا صوف ــی ،دوم به ــزاد بی ــات ت ــرک  ،س ــوم مش ــترکن س ــید
عب ــاس حضرت ــی و محم ــد ش ــاکری.
اس ــامی بان ــوان برن ــده :نف ــر اول زردکانل ــو  ،دوم رحمت ــی  ،س ــوم مش ــترکا تازیک ــی ،عل ــی آب ــادی
و میرش ــاهی .

برگزاری همایش کوهپیمایی خانوادگی در آبفا سبزوار

دارت پرانی همکاران امور تایباد
امـــور آب و فاضـــاب تایبـــاد بـــه مناســـبت گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع مقـــدس مســـابقه دارت
برگـــزار کـــرد .در ایـــن مســـابقه کـــه بـــا اســـتقبال همـــکاران مواجـــه شـــد نفـــرات برتـــر مـــورد
تشـــویق قـــرار گرفتنـــد.
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آب

زیباترین جلوه خلقت الهیست قدر آن را بدانیم
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به مناسبت هفته دفاع مقدس مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب شهرستان سبزوار به
همراه خانواده هایشان در همایش صعود خانوادگی به ارتفاعات سیا کوه شرکت کردند .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهرستان سبزوار  ،این برنامه با هدف حفظ سالمت کارکنان ،
تقویت و ایجاد انگیزه  ،نشاط و شادابی و ایجاد روحیه همکاری و مشارکت اجرا شد.
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شرکت  /امور

تعداد خبر ارسالی
مهر 1400

انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
انتصابات
سعیده قائم پناه رئیس اداره کارکنان
مدیر امور کارکنان رفاه
هادی جنیدی
رئیس دفتر مدیرعامل
رامین لطفیان
نشریه پیام آبفا برای همکاران گرانقدر آرزوی موفقیت دارد.

تقدیر
تقدی ــر فرمان ــده س ــپاه ناحی ــه مقاوم ــت بس ــیج شهرس ــتان ترب ــت حیدری ــه از علیرض ــا عباس ــی مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه در راس ــتای پش ــتیبانی ه ــای موث ــر از
اج ــرای برنام ــه ه ــا و فعالی ــت ه ــای مرتب ــط ب ــا تبیی ــن ،تروی ــج و اعت ــای فرهن ــگ غن ــی ارزش ــمند ایث ــار ،ش ــهادت و مقاوم ــت ب ــا اه ــداء ل ــوح س ــپاس
تقدیر مدیر عامل شرکت آبفای نیشابور از اقدامات امیر حبیبی تمیجانی رئیس اسبق اداره کنترل و کیفیت این شرکت
تقدیر احسان سیاح مدیر آبفا باخرز از رابطین کنترل کیفیت و روابط عمومی این امور
تقدیر فرمانده سپاه ناحیه تربت حیدریه از مدیرعامل آبفا شهرستان

متولدین:
همکار ستاد
سامیار فرهادی فرزند محمود فرهادی
نشریه پیام آبفا تولد این نوگل تازه متولد شده را تبریک می گوید

بازنشسته
همکار آبفای تربت حیدریه
غالم رضا علی زاده
نشریه پیام آبفا برای همکار محترم آرزوی صحت وسالمتی دارد.

بهترین سپاسگزاری از نعمات خدا درست مصرف

کردن آن است آب
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را درست مصرف کنیم
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تقدیر مدیر امور آبفای تایباد از مساعدت شهرداری کاریز در گذر از تنش آبی تابستان سال 1400
تقدی ــر کارش ــناس ش ــبکه بهداش ــت و درم ــان چن ــاران ب ــا اه ــدا ل ــوح از حس ــن زاده مس ــئول کنت ــرل کیف ــی ام ــور شهرس ــتان ب ــه دلی ــل ت ــاش ب ــرای بهب ــود وضعی ــت کلرزن ــی و بروزرس ــانی
س ــامانه ه ــای کل ــر زن ــی ش ــهری
تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه آب شهرستان سرخس درجلسه ای به میزبانی امور آب و فاضالب سرخس
تقدیر و تشکر از زحمات فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز به مناسبت روز نیروی انتظامی توسط مدیر امور
نشریه پیام آبفا برای همکاران محترم آرزوی موفقیت دارد.

رویدادهای مهم ماه
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