ماهنامه اطالع رسانی داخلی شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
شمــــاره  ، 153اسفندماه 1398

3

مدیرعامل شرکت آبفا خراسان رضوی :شهروندان سنت خانه تکانی

را به تاخیر بیندازند

4

مصرف آب در شهرهای خراسان رضوی ۶درصد افزایش یافت

4

مدیر دفتر بهداشت  ،ایمنی و محیط زیست شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی اعالم کرد:

اقدامات آبفاخراسان رضوی برای مقابله باکرونا

5

آزمایشگاه های ستاد آبفای خراسان رضوی و سبزوار

6

نظام پیشنهادها در شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

موفق به دریافت استاندارد  17025شدند

با حضور ارزیابان جشنواره ملی نظام پیشنهادها ارزیابی شد

مدیر مسئول نشریه:
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر:
دبیراجرایی:
شورای سیاست گذاری:

طراح و صفحه آرا :
آدرس:
وب سایت :
پست الکترونیک :

سید ابراهیم علوی
سیدسعید مدرسی
سعید روزی
پروانه عابدین
محمدترکمانی ،بهرام تقی زاده دربان
هادی افتخاری نیا ،لی ال مباشرکاشانی ،
سیده مریم موسوی ،محمد سلطانی اصل،
محمدرضا قائمی
محمدرضا شوشتری
مشهد مقدس -بلوار وکیل آباد
ابتدای صدف -شرکت آبفا
استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir
info@abfakhorasan.ir

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

شمــــاره  ، 153اسفند ماه 1398

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

یا مقلب القلوب و االبصار /یا مدبر الیل و النهار /یا محول الحول و االحوال /حول حالنا الی احسن الحال
گام هــای پرطــراوت وروح انگیــز بهــار نــرم نرمــک پدیــدار وگــوش جــان را بــه نــوای نقــاره هــای
خ ــوش الح ــان حری ــم حض ــرت عش ــق پیون ــد م ــی زن ــد  ،باردیگ ــر آوای پرطنی ــن س ــحرگاه روح
انســـان را نـــوازش داده و نـــوروز عطـــر خـــود را در همـــه جـــا گســـترانیده  ،ردای شـــادابی
وسرس ــبزی را رق ــص کن ــان تنپ ــوش طبیع ــت م ــی کن ــدو تول ــدی ش ــوق انگی ــز را باش ــکفتن دوب ــاره
هستی نویدمی دهد .
س ــالی ک ــه هم ــراه ب ــا برک ــت و ش ــادی اعی ــاد ش ــریف م ــاه ش ــعبان المعظ ــم م ــی باش ــد از راه رس ــیده،
رو م ــی گش ــاید ،ت ــا دله ــای پ ــر از امی ــد را بش ــارت ده ــد ؛ بش ــارتی ک ــه آمیخت ــه ب ــه ق ــدوم لبری ــز از
ن ــور والدت ائم ــه معصومی ــن ب ــه وی ــژه س ــومین ام ــام هم ــام حض ــرت اب ــا عب ــداهلل الحس ــین(ع) ومنتق ــم
خــون پــاک ومطهــرش حضــرت ولــی عصــر (عــج )مــی باشــد وه کــه تعبیــر آن تفســیر ایــن ضــرب المثــل
اســت :ســالی کــه نکوســت از بهــارش پیداســت.همکاران گرامــی ســالی کــه گذشــت در امــواج پرتالطــم
لحظ ــه های ــش گاه ــی اش ــک وگاه ــی لبخن ــد را برلبانم ــان ج ــاری س ــاخت از س ــیل روزه ــای به ــاری اش
درس ــها آموختی ــم وب ــا هموطن ــان عزیزم ــان در روزه ــای س ــرد وگ ــرم زلزل ــه ه ــا هم ــدرد ش ــدیم ودرگ ــذر
ایــام دیدیــم آنهایــی را کــه باخــدا معاملــه کردنــد ؛چگونــه خداونــد بــه ایشــان بزرگــی وســعادت ارزانــی
داش ــت ک ــه بع ــد از عروجش ــان ب ــرای همیش ــه از جمل ــه ی زن ــده تری ــن م ــردان تاری ــخ ش ــهادت وعش ــق
ب ــازی ش ــدند  ،ش ــهدای بزرگ ــی ک ــه ب ــا رفتنش ــان ب ــه م ــا آموختن ــد خدم ــت ب ــه خل ــق بزرگتری ــن عب ــادت
است.درســال رونــق تولیــد توانســتیم بــا انگیــزه مضاعــف در امــر ســقایی بــه نقشــه راهــی کــه تدویــن
و ب ــه آنچ ــه وع ــده ک ــرده بودی ــم دس ــت یافت ــه وگام ه ــای مهم ــی را بامش ــارکت دلس ــوزانه ومس ــئوالنه
ش ــما برداش ــته و دراس ــتانی ک ــه  97درص ــد از مناب ــع آب ش ــرب آن از س ــفره ه ــای زیرزمین ــی تأمی ــن
مــی شــود و هنــوز خشکســالی وکمبــود نــزوالت جــوی بــر قامتــش ســایه افکنــده ؛ بــا توانــی ســتودنی از
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پنــج شــهر و  193روســتا بــا وضعیــت قرمزوســی شــهر و  331روســتای مواجــه بــا تنــش آبــی بــا موفقیــت
گذرک ــرده و اه ــداف و برنام ــه ه ــای مهم ــی چ ــون اح ــداث وتوس ــعه ش ــبکه ه ــای جم ــع آوری  ،انتق ــال
وتصفی ــه فاض ــاب  ،ج ــذب و به ــره گی ــری از تخص ــص و ت ــوان بخ ــش خصوص ــی وافتت ــاح مجتم ــع ه ــاو
پ ــروژه ه ــای کوچ ــک وب ــزرگ آبرس ــانی در قال ــب پوی ــش ال ــف  .ب  .ای ــران و هفت ــه دول ــت وده ــه
مب ــارک فج ــر را ب ــه موق ــع اج ــرا کنی ــم ک ــه ج ــا دارد از زحم ــات ش ــبانه روزی و هم ــت متعهدان ــه ش ــما
هم ــکاران ارجمن ــد تقدی ــر و تش ــکر خاضعان ــه داش ــته باش ــم .امی ــدوارم درس ــال جدی ــد و در راس ــتای
پی ــاده س ــازی اه ــداف نظ ــام مق ــدس جمه ــوری اس ــامی و برنام ــه ه ــای وزارت محت ــرم نی ــرو و ش ــرکت
مهندس ــی آب و فاض ــاب کش ــور ک ــه ش ــاهد یکپارچ ــه س ــازی خدم ــات ب ــه ه ــم اس ــتانی ه ــای عزی ــز در
ســطح شــهرها وروســتاهای اســتان خواهیــم بــود منشــاءخدمات درخشــان تــری باشــیم چــرا کــه یکســان
س ــازی خدم ــات وس ــرعت بخش ــی ب ــه رف ــع نیازه ــای مردم ــی م ــی طلب ــد ت ــا ب ــا تح ــول طبیع ــت مانی ــز تح ــول
عظیمــی را آغــاز و در راه ارائــه خدمــت صادقانــه و بــی منــت در اســتانی کــه امــام مهربانــی هــا را چــون
نگینــی در بــر گرفتــه اســت بیــش از پیــش کوشــاتر و مصمــم تــر باشــیم .اینجانــب بــا تبریــک آغــاز ســال
 1399وآرزوی خوش ــبختی ب ــرای ش ــما هم ــکاران محت ــرم وخان ــواده ه ــای گرامیت ــان ب ــر ای ــن ب ــاورم ک ــه
بــا تــوکل بــر خــدا طبــق فرمایــش مقــام عظمــای والیــت در زمــان محــدود ضمــن اســتفاده از فرصــت هــای
نامح ــدود ق ــادر خواهی ــم ب ــود ایران ــی بس ــازیم ک ــه ه ــر ک ــس از هرج ــا ب ــه ای ــن کش ــور ن ــگاه ک ــرد معج ــزه
اس ــام در س ــازندگی ی ــک کش ــور ومل ــت را ببین ــد .در س ــال جدی ــد س ــعادت  ،س ــربلندی  ،س ــامتی و
توفی ــق روز اف ــزون ازدرگاه حض ــرت ح ــق برایت ــان مس ــئلت دارم .
سید ابراهیم علوی
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

شمــــاره  ، 153اسفند ماه 1398

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی معرفی شد
مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــه عن ــوان
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضالب(شـــهری و روســـتایی) ایـــن
اســتان منصوب شد.
حمی ــد رض ــا جانب ــاز مدی ــر عام ــل ش ــرکت مهندس ــی آب و فاض ــاب کش ــور
در حکم ــی س ــید ابراهی ــم عل ــوی را ب ــه عن ــوان مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و
فاض ــاب اس ــتان خراس ــان رض ــوی منص ــوب و معرف ــی ک ــرد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی پی ــش از ای ــن ع ــاوه ب ــر تص ــدی مدیری ــت عام ــل
آبف ــای ش ــهری  ،سرپرس ــتی ش ــرکت آب و فاض ــاب روس ــتایی اس ــتان را
بــر عهــده داشــت .بــر اســاس ایــن گــزارش  18وظیفــه بــرای مدیرعامــل
ش ــرکت آب و فاض ــاب اس ــتان خراس ــان رض ــوی تعری ــف ش ــده اس ــت.
اج ــرای مف ــاد مصوب ــه هیئ ــت وزی ــران و ش ــورای عال ــی اداری درخص ــوص
انتقـــال کلیـــه وظایـــف ،مســـئولیت هـــا ،داراییهـــا  ،تعهـــدات و نیـــروی
انســانی وفــق قوانیــن و مقــررات و ضوابــط مربوطــه  ،پیــاده ســازی ســاختار
س ــازمانی جدی ــد ش ــرکت آب و فاض ــاب اس ــتان وانج ــام اقدام ــات الزم
درخصــوص ارزیابــی و انتقــال کلیــه امــوال و داراییهــا و حقــوق عمومــی
شـــرکت آب و فاضـــاب روســـتایی بـــه شـــرکت یکپارچـــه آب و فاضـــاب
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اســـتان  ،ســـاماندهی نیروهـــای انســـانی شـــرکت و همچنیـــن نیروهـــای
پیمان ــکاری و آب ــداران  ،بهب ــود مس ــتمر عملک ــرد در خدم ــت رس ــانی ب ــه
ذینفعــان  ،پیــاده ســازی نظــام مدیریــت دارایــی هــا  ،ارتقــای تــاب آوری و
مدیریــت ریســک در تاسیســات آب و فاضــاب  ،مدیریــت توامــان عرضــه
و تقاضــا در محــدوده ی عمــل آن شــرکت  ،توســعه مشــارکت ذینفعــان در
توســعه ی بهــره بــرداری طــرح هــای آب و فاضــاب  ،انجــام تمهیــدات الزم
ب ــه منظ ــور توس ــعهی مش ــارکت بخ ــش خصوص ــی در پروژهه ــای ش ــرکت ،
توج ــه وی ــژه ب ــه پیادهس ــازی برنامهه ــای مدیری ــت مص ــرف و اس ــتفاده از
ابزارهــای فنــی ،مالــی و فرهنگــی در ایــن ارتبــاط  ،ارائــه خدمــات پایــدار
آب شـــرب شـــهری و روســـتایی و خدمـــات پایـــدار جمـــعآوری ،تصفیـــه
و دفـــع فاضـــاب شـــهری و روســـتایی بـــا کیفیـــت مناســـب و همگـــون ،
اس ــتفاده از ظرفیته ــای قانون ــی در افزای ــش درآمده ــا و توج ــه وی ــژه
ب ــه تبص ــره ( )3قان ــون ایج ــاد تس ــهیالت ب ــرای توس ــعه طرحه ــای فاض ــاب
و بازس ــازی ش ــبکههای آب ش ــهری و م ــاده ( )7در خص ــوص تأمی ــن مناب ــع
جدیـــد مالـــی بـــا هماهنگـــی شـــوراهای اســـامی شـــهرها از جملـــه ایـــن
وظای ــف م ــی باش ــند.
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مدیرعامل شرکت آبفا خراسان رضوی :شهروندان سنت خانه تکانی را به تاخیر بیندازند
مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب اس ــتان خراس ــان رض ــوی ب ــا اش ــاره ب ــه ش ــیوع وی ــروس
کرونــا و ضــرورت رعایــت توصیــه هــای بهداشــتی از هــم اســتانی هــا خواســت بــه دلیــل شــرایط
خــاص ایجــاد شــده فعالیــت هــای مربــوط بــه ســنت خانــه تکانــی را بــه تاخیــر بیندازنــد تــا دیگــر
مصرف کنندگان با کاهش افت فشار یا قطع آب مواجه نشوند.
ســید ابراهیــم علــوی بــا بیــان اینکــه مصــرف آب در شــهرها و روســتاهای اســتان در نیمــه اول اســفند
امس ــال در مقایس ــه ب ــا م ــدت مش ــابه س ــال قب ــل افزای ــش یافت ــه اس ــت اف ــزود :هرچن ــد تم ــام امکان ــات
و تاسیســات تامیــن آب بــه طــور شــبانه روزی در مــدار تولیــد قــرار دارد امــا بــرای جلوگیــری از شــیوع
وی ــروس کرون ــا و نی ــاز ب ــه رعای ــت بهداش ــت ف ــردی  ،مص ــرف آب ه ــم ب ــه ش ــکل فزاین ــده ای افزای ــش
یافت ــه اس ــت بنابرای ــن در صورت ــی ک ــه ه ــم اس ــتانی ه ــا توصیهه ــای بهداش ــتی را در ح ــد متع ــارف و
منطقــی بــا رعایــت مدیریــت مصــرف مــد نظــر قــرار دهنــد ،مشــکلی در تامیــن آب شــرب ایجــاد نخواهــد
ش ــد.
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وی همچنیـــن اعـــام کـــرد :بـــرای رفـــاه حـــال هـــم اســـتانی هـــا و پیشـــگیری از شـــیوع بیمـــاری کرونـــا
تمهیدات ــی پی ــش بین ــی ش ــده ک ــه ارائ ــه خدم ــات ب ــه متقاضی ــان ب ــه ص ــورت غی ــر حض ــوری ارائ ــه ش ــود.
وی افــزود :کلیــه خدمــات مــورد نیــاز در ســایت شــرکت و نیــز از طریــق تمــاس تلفنــی بــا شــماره 1522
ب ــرای س ــاکنان ش ــهرها و ش ــماره  ۱۵۲۳ب ــرای روس ــتاییان قاب ــل دسترس ــی اس ــت .
وی ب ــا بی ــان اینک ــه تلف ــن  122در س ــطح ش ــهرها و روس ــتاهای اس ــتان ه ــم تم ــام وق ــت در ح ــال خدم ــت
رس ــانی م ــی باش ــد ،رس ــالت ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی در س ــطح ش ــهرها و روس ــتاهای
اســتان را تامیــن کمــی و کیفــی آب شــرب و مطلــوب در طــول شــبانهروز اعــام و تاکیــد کــرد :بــا شــرایطی
کــه در حــال حاضــر بــا آن مواجــه هســتیم انشــعاب هیــچ مشــترکی بــه علــت عــدم پرداخــت هزینــه قطــع
نخواهــد شــد امــا بــرای اســتمرار خدمــت ســقایی و آبرســانی بــه هــم اســتانی هــای عزیــز قطعــا دریافــت
هزینــه هــای مرتبــط بــا مصــرف آب شــرب اهمیــت داشــته و ضــروری اســت .وی از مشــترکین خواســت
نس ــبت ب ــه پرداخ ــت ب ــه موق ــع قب ــوض خ ــود حت ــی االم ــکان از روش ه ــای غیرحض ــوری اق ــدام کنن ــد.
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مدیر دفتر بهداشت  ،ایمنی و محیط زیست شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی اعالم کرد:

اقدامات آبفاخراسان رضوی برای مقابله باکرونا
مدیــر دفتــر بهداشــت  ،ایمنــی و محیــط زیســت شــرکت
آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی برنام ــه ه ــا و اقدام ــات
ای ــن ش ــرکت ب ــرای مقابل ــه ب ــا ش ــیوع وی ــروس کرون ــا را
اعــام کــرد .عبــاس الیاســی راد بااشــاره بــه همــه گیــری بیمــاری
ویروســـی کروناوانتشـــارآن درمـــدت کوتـــاه بـــه نقـــاط مختلـــف
کشــور،پیش بینــی تمهیــدات الزم و رعایــت موازیــن بهداشــتی
بـــه منظورپیشـــگیری ازایـــن ویـــروس را ضـــروری دانســـت
وبرتوج ــه ب ــه توصی ــه ه ــای بهداش ــتی تاکی ــد ک ــرد.وی گف ــت:
ایـــن شـــرکت بـــا برگـــزاری جلســـات غیـــر حضـــوری روزانـــه
پیش ــگیری کرون ــا ،تصمیم ــات مهم ــی از جمل ــه پای ــش هم ــکاران
درمعـــرض خطـــر و ابـــاغ دور کاری ،نصـــب توصیـــه هـــای
بهداش ــتی درقال ــب بنروپخ ــش کلی ــپ ازتلویزی ــون درب ــاره راه
هـــای جلوگیـــری ازانتشـــارویروس کرونـــا ،نصـــب پمـــپ هـــای
محل ــول ضدعفون ــی دس ــتان درنق ــاط مختل ــف س ــاختمان س ــتاد و
ســـاختمان امورهـــای تابعـــه و شـــرکت هـــای تبصـــره  2اتخـــاذ
ک ــرده ک ــرد .وی نص ــب بس ــته ه ــای دس ــتمال کاغ ــذی در ورودی
آسانس ــور و خ ــود پ ــرداز  ،تس ــت روزان ــه درج ــه ح ــرارت ب ــدن
همـــکاران در هنـــگام ورود بـــه محـــل کار  ،توزیـــع آب و قنـــد
بس ــته بن ــدی و همچنی ــن لی ــوان ی ــک ب ــار مص ــرف  ،ممنوعی ــت
تهی ــه وص ــرف ناه ــار و صبحان ــه و ضدعفون ــی ک ــردن س ــرویس
هـــا  ،دســـتگیره هـــا و ســـالن هـــا را از جملـــه اقدامـــات دیگـــر
برش ــمرد و اظه ــار داش ــت :همزم ــان نیزازطری ــق اتوماس ــیون
اداری وکانـــال خبـــری شـــرکت توصیـــه هـــای بهداشـــتی بـــه
همـــکاران اطـــاع رســـانی مـــی شـــود و معاونـــت مشـــترکین و
درآمـــد نیـــز بـــا ارســـال پیامـــک از مشـــترکان و شـــهروندان
خواس ــته اس ــت خدم ــات م ــورد نی ــاز خ ــود را ب ــه ص ــورت غی ــر
حضـــوری دریافـــت کننـــد و از مراجعـــه بـــه ادارات آبفـــا
بپرهیزن ــد .وی ازهم ــکاران خواس ــت درص ــورت بروزهرگون ــه
عالئـــم تـــب وبیمـــاری هـــای تنفســـی،باهماهنگی امـــوراداری
وپشـــتیبانی ازحضوردرمحـــل کار تابهبـــودی کامـــل خـــودداری
کننـــد .وی افـــزود :باتوجـــه بـــه خطربیمـــاری درزنـــان
بارداروعـــوارض بیمـــاری بـــرای مادروکودک،بانـــوان همـــکار
باردارمـــی توانندتاپایـــان اســـفندماه بانظرپزشـــک معالـــج
ازمرخصـــی اســـتعالجی غیرمرتبـــط بامرخصـــی بعداززایمـــان
ویابانظرمدیرمربوطـــه ازدورکاری اســـتفاده کننـــد .بـــه گفتـــه
الیاســی راد ترتیبــی اتخاذشــده تاازمراجعــه حضــوری همــکاران
بازنشســته بــه شــرکت خــودداری وتمهیــدات الزم بــرای انجــام
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امورایــن عزیــزان بــه صــورت غیرحضــوری فراهــم شــود.وی از
اتخاذتدابی ــرالزم ب ــه منظوررس ــیدگی وپاس ــخگویی ب ــه ارب ــاب
رج ــوع ومتقاضی ــان درخ ــار ج ازس ــتادهای اس ــتانی وش ــرکت ب ــه
نح ــوی ک ــه نیازب ــه مراجع ــه آن ــان ب ــه ش ــرکت مهندس ــی نباش ــد
خبـــرداد و تاکیـــد کـــرد :کلیـــه جلســـات وگردهمایـــی هـــای
غیرضـــروراداری ومســـابقات و تمرینـــات ورزشـــی کـــه موجـــب
تجم ــع ه ــم کاران م ــی ش ــود لغوش ــده اس ــت .وی ه ــم کارا ن را
ازاس ــتفاده ازوس ــایل وابزارمش ــترک ازجمل ــه ل ــوازم التحری ــر
درمحیــط کاربرحــذر داشــت و ادامــه داد :نیروهــای خدماتــی در
آبدارخان ــه ه ــا مل ــزم ب ــه اس ــتفاده از دس ــتکش یکبارمص ــرف
شـــده انـــد و ضدعفونـــی تمامـــی ســـطوح کاری ،درب هـــا
وسایرقســـمت هـــای مورداســـتفاده عمـــوم باموادضدعفونـــی
کننــده در دســتور کار قــرار دارد.وی خاطــر نشــان کــرد  :شــرکت
هــای تبصــره دووامورهــای تابعــه نیــز ضمــن اجــرای برنامــه هــای
بهداشـــتی  ،آمـــوزش راه هـــای مقابلـــه باویـــروس کرونـــا را
آغازکـــرده انـــد کـــه مورداســـتقبال ورعایـــت نـــکات بهداشـــتی
توس ــط هم ــکارا ن ش ــده اس ــت.وی اقدام ــات اموره ــا و ش ــرکت
ه ــای تبص ــره دو خ ــوب توصی ــف و از مدی ــران عام ــل و مدی ــران
امورهای تابعه تشکر کرد.
وی همچنیــن از حساســیت مدیرعامــل شــرکت و حمایــت معــاون
مال ــی و پش ــتیبانی مدی ــر ام ــور اداری  ،هم ــکاران ام ــور عموم ــی
و رواب ــط عموم ــی و کارش ــناس مس ــئول دفت ــر  hseو همچنی ــن
رئیـــس آزمایشـــگاه هـــای شـــرکت آب وفاضـــاب خراســـان
رض ــوی قدردان ــی ک ــرد.

مصرف آب در شهرهای خراسان رضوی ۶درصد افزایش یافت
مع ــاون به ــره ب ــرداری ش ــرکت آب و فاض ــاب
خراســـان رضـــوی از افزایـــش مصـــرف آب در
این استان به میزان  ۶درصد خبرداد.
مهـــدی جهـــان طلـــب میـــزان مصـــرف آب در  ۱۰روز
ابتــدای اســفند ســال گذشــته را  ۴میلیــون و  ۶۴۲هــزار
مترمکع ــب اع ــام ک ــردو گف ــت :ای ــن می ــزان در م ــدت
مش ــابه امس ــال ب ــا 293ه ــزار مترمکع ــب افزای ــش ب ــه
 ۴میلی ــون و ۹۳۵ه ــزار مترمکع ــب رس ــید .وی دلی ــل
ای ــن افزای ــش را حساس ــیت مش ــترکان و ش ــهروندان

نس ــبت ب ــه توصی ــه ه ــای بهداش ــتی مقابل ــه ب ــا وی ــروس
کرونـــا اعـــام کـــرد و افـــزود :بـــا وجـــود ایـــن افزایـــش
تاکنــون هیــچ مــوردی از کمبــود آب شــرب در شــهرهای
اس ــتان گ ــزارش نش ــده اس ــت .ب ــه گفت ــه وی ش ــرکت
آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در راســـتای تامیـــن
آب کمـــی و کیفـــی شـــهروندان کلیـــه امکانـــات خـــود را
ب ــکار گرفت ــه اس ــت ت ــا مص ــرف کنن ــدگان از ای ــن حی ــث
نگران ــی نداش ــته باش ــند.
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آزمایشگاه های ستاد آبفای خراسان رضوی و سبزوار
موفق به دریافت استاندارد  17025شدند
آزمایشـــگاه ســـتاد شـــرکت آب و فاضـــاب
خراســـان رضـــوی و آزمایشـــگاه ســـبزوار
بـــرای ســـومین ســـال پیاپـــی موفـــق بـــه
دریافـــت گواهینامـــه اســـتاندارد ISO 17025
 IECشدند.
ای ــن موفقی ــت توس ــط ارزیاب ــان ش ــرکت مهندس ــی
آب و فاض ــاب کش ــور ک ــه آزمایش ــگاه ه ــای س ــتاد
آبفـــای اســـتان در مشـــهد و ســـبزوار را مـــورد
ارزیاب ــی ق ــرار داده بودن ــد در جلس ــه ای ب ــا حض ــور
معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و فاضـــاب
خراســـان رضـــوی اعـــام شـــد.
در ابتـــدای ایـــن نشســـت مدیـــر دفتـــر کنتـــرل
کیفیـــت آب و فاضـــاب شـــرکت آبفـــا خراســـان
رضـــوی گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده را بـــه
اطـــاع رســـاند .
ج ــواد ادیب ــی نی ــا اظه ــار داش ــت :س ــومین ممی ــزی
مراقبتـــی آزمایشـــگاه مرکـــزی ســـتاد (شـــیمی) و
آزمایشــگاه (باکتریولــوژی) ســبزوار توســط مدیــران
کنت ــرل کیف ــی ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب اصفه ــان
و ش ــیراز ط ــی دو روز م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار گرف ــت.
وی از تمـــام همـــکاران دفتـــر بـــه لحـــاظ پیگیـــری
مس ــتندات ب ــرای دریاف ــت ای ــن گواهینام ــه تقدی ــر
کـــرد و از شـــیوه ارزیابـــی بـــه عنـــوان یـــک دوره
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آموزشـــی نـــام بـــرد.
در ادامــه ارزیابــان بــه طــرح دیــدگاه هــا و مشــاهدات
خ ــود از وضعی ــت آزمایش ــگاه ه ــای س ــتاد و س ــبزوار
پرداختن ــد س ــپس مدیرآزمایش ــگاه ه ــای ش ــرکت
آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی نظـــرات ارزیابـــان
را باعـــث دلگرمـــی دانســـت و افـــزود :دریافـــت
گواهینامـــه اســـتاندارد و حفـــظ آن نتیجـــه یـــک کار
تیمـــی  ،دانـــش ،اشـــراف علمـــی و اعتقـــاد و عالقـــه
هم ــکاران اس ــت.
هوشـــیار اکبـــری افـــزود :اگـــر نبـــود پیگیـــری
مدیریـــت کالن و تـــاش همـــکاران  ،دســـتیابی بـــه
ایـــن موفقیـــت امـــکان پذیـــر نمـــی بـــود.
بـــه گفتـــه وی در مرحلـــه بعـــد آزمایشـــگاه هـــای
کاش ــمر و ترب ــت ج ــام م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار خواهن ــد
گرفـــت.
در ادامـــه معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آبفـــای
اس ــتان خ ــط قرم ــز ای ــن ش ــرکت را آب کیف ــی عن ــوان
کـــرد و آن را نیازمنـــد برخـــی ابزارهـــا و الزامـــات
دانســـت.
مه ــدی جه ــان طل ــب اف ــزود :اگ ــر آزمایش ــگاه ه ــا ای ــن
مهـــم را رعایـــت نکنـــد نتیجـــه قابـــل قبـــول عایـــد
نخواهــد شــد لــذا آبفــای اســتان بــا رعایــت الزامــات
قانون ــی  ،ش ــرایط بهب ــود را فراه ــم آورده اس ــت.
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ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

نظام پیشنهادها در شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

با حضور ارزیابان جشنواره ملی نظام پیشنهادها ارزیابی شد

شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی بــرای شــرکت
دردهمیـــن جشـــنواره ملـــی نظـــام پیشـــنهادها بـــا
حضــور ارزیابــان ملــی از دو شــرکت ســایپا وپاالیشــگاه
نفت اصفهان ارزیابی شد.
در جلســـه افتتاحیـــه ایـــن ارزیابـــی کـــه بـــا حضـــور معـــاون
برنامــه ریــزی و منابــع انســانی و دبیــران کمیتــه هــای بررســی
پیشــنهاد ســایر حــوزه هــا برگــزار شــد  ،دبیــر نظــام پیشــنهادها
در خص ــوص وضعی ــت نظ ــام پیش ــنهادها در ش ــرکت گزارش ــی
ارائ ــه داد .
جــال صلواتــی زاده رونــد اســتقرار و رشــد نظــام پیشــنهادها
در ش ــرکت و کس ــب س ــرانه  2.5ک ــه باالت ــر از س ــرانه صنع ــت
آب و فاضـــاب مـــی باشـــد را مرهـــون مشـــارکت و همیـــاری
همــه همکارانــی دانســت کــه بــه بهبــود مســتمر و ارتقــاء بهــره
وری اعتق ــاد دارن ــد  .وی همچنی ــن برگ ــزاری س ــه جش ــنواره
و همایـــش داخلـــی نظـــام پیشـــنهادها و تقدیـــر از پیشـــنهاد
دهنــدگان و مجریــان را نشــان از اعتقــاد مدیــران شــرکت بــه
سیس ــتم مدیری ــت مش ــارکتی دانس ــت .
ســـپس جـــال کرمـــی ســـر ارزیـــاب و محمـــد رضـــا مـــرادی
ارزیــاب اهــداف و نحــوه ارزیابــی را بــر اســاس مــدل ارزیابــی
مل ــی نظ ــام پیش ــنهادها تش ــریح کردن ــد .
در ادام ــه ب ــا حض ــور در دبیرخان ــه نظ ــام پیش ــنهادها و بعض ــی
از دفات ــر س ــتاد و نی ــز بازدی ــد از پیش ــنهادهای اج ــرا ش ــده در
ام ــور طرقب ــه ش ــاندیز اق ــدام ب ــه ارزیاب ــی ش ــرکت نمودن ــد .
پ ــس از پای ــان ارزیاب ــی  ،جلس ــه اختتامی ــه ب ــا حض ــور مدی ــر
عام ــل ش ــرکت آبف ــا اس ــتان تش ــکیل ش ــد ک ــه در ای ــن جلس ــه
ارزیابـــان رونـــد نظـــام پیشـــنهادها در شـــرکت را مثبـــت و
رو بـــه پیشـــرفت اعـــام کردنـــد و اظهـــار داشـــتند :ســـرانه
پیش ــنهادها  ،رویک ــرد آین ــده و برنام ــه ه ــای تدوی ــن ش ــده
در ش ــرکت آبف ــا در نتیج ــه حمای ــت ه ــای مدیرعام ــل و س ــایر
مدی ــران قاب ــل توج ــه اس ــت.
جـــال کرمـــی ســـر ارزیـــاب از نظـــام پیشـــنهادها بـــه عنـــوان
چشــم و گــوش مدیــران نــام بــرد کــه قــادر بــه تشــخیص نقــاط
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ضعــف و قــوت و ارائــه راهــکار بــه مدیــران مــی باشــد .وی بــر
اس ــتفاده از نی ــروی فک ــری کارکن ــان ب ــرای بهب ــود ام ــور تاکی ــد
ک ــرد و اف ــزود :در کن ــار تهدی ــد ه ــا فرص ــت ه ــا نی ــز بایس ــتی
مدنظ ــر ق ــرار بگیرن ــد.
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی هـــم
بازنگـــری در ایـــده آل هـــا و تعالـــی ســـازمانی را در گـــرو
مدیریـــت مشـــارکتی دانســـت کـــه بخشـــی از آن بـــه نظـــام
پیشـــنهادها مرتبـــط اســـت.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی مش ــارکت هم ــکاران در ارائ ــه پیش ــنهاد
را رو بــه رشــد توصیــف کــرد و گفــت  :نظــام مدیریتــی شــرکت
در پــی راهکارهــای انگیزشــی بــرای افزایــش ســرانه پیشــنهاد
هــای همــکاران مــی باشــد .
وی ب ــا بی ــان اینک ــه آبف ــای اس ــتان در مس ــیر تعال ــی س ــازمانی
ق ــدم گذاش ــته اس ــت خاط ــر نش ــان ک ــرد :کیفی ــت را پایان ــی
نیســت و شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی از تجربیــات
و پیش ــنهادهای خ ــارج از س ــازمان ه ــم ب ــرای س ــرعت بخش ــی
ب ــه رون ــد بهب ــود فعالی ــت ه ــا اس ــتقبال م ــی کن ــد.
وی یــک از مهمتریــن اهــداف شــرکت را بــه حداقــل رســاندن
نگرانـــی شـــهروندان عنـــوان کـــرد و افـــزود :کنتـــرل آســـیب
هـــای روانـــی جامعـــه ارزش چشـــم پوشـــی از برخـــی منافـــع
اقتصـــادی را دارد.
مع ــاون برنام ــه ری ــزی و مناب ــع انس ــانی ش ــرکت ه ــم ب ــه نتای ــج
برخ ــی پیش ــنهادها اش ــاره ک ــرد ک ــه اج ــرای آن ه ــا در سیس ــتم
اداری ش ــرکت منج ــر ب ــه بهب ــود روش ه ــا ش ــده اس ــت.
ســید ســعید مدرســی افــزود :طراحــی سیســتم بومــی خدمــات
مشــترکین و ارائــه بــه ســایر شــرکت هــا و ارتقــاء الکترونیکــی
حـــوزه مشـــترکین تنهـــا بخشـــی از موفقیـــت هـــای شـــرکت
بش ــمار م ــی آی ــد ک ــه از طری ــق نظ ــام پیش ــنهادها کس ــب ش ــده
اس ــت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آبف ــای
ش ــهری و روس ــتایی  ،ب ــر ارتق ــاء س ــامانه نظ ــام پیش ــنهادها ب ــه
منظــور تســریع و تســهیل در دسترســی همــکاران تاکیــد کــرد.
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ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

آبفای خراسان رضوی به عنوان اولین شرکت در کشور

موفق به دریافت استاندارد ایزو 50001با گرایش  2018شد

احیاء 20حلقه چاه در شهرهای خراسان رضوی
بـــه گفتـــه معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و
فاضـــاب خراســـان رضـــوی  20حلقـــه چـــاه در
شــهرهای اســتان احیــا و ویدئومتــری شــد .مهــدی
جهــان طلــب اظهــار داشــت :بــا ایــن عملیــات  156لیتــر بــر
ثانی ــه ب ــه ت ــوان تولی ــد آب اس ــتان اف ــزوده ش ــد .وی از
رفـــع اتفـــاق 40هـــزار و942مـــورد اتفـــاق در شـــبکه
توزیـــع ،خطـــوط انتقـــال و انشـــعاب آب در یـــک ســـال
گذشـــته خبـــرداد وافـــزود :در ایـــن مـــدت نســـبت بـــه
انجـــام مطالعـــات پدافنـــد غیـــر عامـــل شـــهرهای مـــرزی
تایبــاد ،تربــت جــام  ،کالت  ،ســرخس  ،ســنگان  ،قاســم آبــاد
و خ ــواف و مطالع ــات تامی ــن آب اضط ــراری کل ش ــهرهای
اســتان و مطالعــات تهدیــد شناســی تاسیســات اســتان در
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مقابــل ســیل انجــام شــده اســت.وی مقــاوم ســازی خطــوط
انتق ــال آب ش ــهرهای خ ــواف ،کالت و ترب ــت ج ــام را خاط ــر
نشــان کــرد و گفــت :در اجــرای پدافنــد غیرعامــل نســبت
بــه نصــب  106دســتگاه دوربیــن هوشــمند در تاسیســات
آب امورهـــای صالـــح آبـــاد  ،طرقبـــه شـــاندیز  ،کاشـــمر،
گلبه ــار ،باجگی ــران و قوچ ــان اق ــدام ش ــد .ب ــه گفت ــه وی
ش ــرکت در مان ــور ش ــمال ش ــرق کش ــور ،کم ــک ب ــه م ــردم
آســـیب دیـــده ســـیل فروردیـــن  98شـــهرهای اســـتان ،
اع ــزام اکی ــپ ه ــای عملیات ــی و تجهی ــزات ب ــه اس ــتان ه ــای
گرفتـــار در ســـیل (گلســـتان و سیســـتان و بلوچســـتان)
وبرگــزاری  16جلســه مدیریــت بحــران و شــهرهای مواجــه
با تنش آبی از دیگر فعالیت ها بوده است.

ب ــا حض ــور س ــرممیزی ش ــرکت ارزی ــاب مدیری ــت هم ــام
در ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی و بازدی ــد
وی از بخــش هــای مختلــف ســتاد و ایســتگاه پمپــاژ شــهر
طرقبـــه و تشـــکیل دو نشســـت افتتاحیـــه و اختتامیـــه شـــرکت
آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی موف ــق ب ــه دریاف ــت اس ــتاندارد
ای ــزو  50001ب ــا گرای ــش  2018در مبح ــث ان ــرژی ب ــه عن ــوان
اولین شرکت در بین شرکتهای آبفادر کشور شد.
در مراســـم اختتامیـــه و اعـــام نتایـــج ممیـــزی حـــوزه انـــرژی
ک ــه ب ــا حض ــور مع ــاون برنام ــه ری ــزی و مناب ــع انس ــانی برگ ــزار
شـــد وحیـــد کلهرســـرممیزی شـــرکت ارزیـــاب مدیریـــت همـــام

گزارش ــی از نح ــوه ارزیاب ــی را ب ــه اط ــاع رس ــاند س ــپس مع ــاون
برنام ــه ری ــزی و مناب ــع انس ــانی ش ــرکت  ،ح ــوزه ان ــرژی را خ ــاص
و موفقی ــت آبف ــا خراس ــان رض ــوی در کس ــب ای ــن اس ــتاندارد را
ابتـــدای کار دانســـت.
س ــید س ــعید مدرس ــی ب ــا اش ــاره ب ــه ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی
ش ــرکت ه ــای آبف ــای ش ــهری و روس ــتایی خاط ــر نش ــان ک ــرد :ب ــا
اج ــرای ای ــن ط ــرح حج ــم کار هم ــکاران ح ــوزه ان ــرژی افزای ــش
خواه ــد یاف ــت.
وی تاکیـــد کـــرد :تـــاش آبفـــا در حـــوزه انـــرژی برخـــورداری از
سیس ــتمی آنالی ــن اس ــت ک ــه مبتن ــی ب ــر ف ــرد نباش ــد.
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برادر ارجمند جناب آقای دکتر اسدالهی

معاون محترم نظارت مجلس شورای اسالمی
در برابر تقدیر حضرت حق چارهای جز تسلیم و رضا نیست
درگذشــت همســر گرامــی تــان را بــه جنابعالــی و خانــواده محتــرم صمیمانــه تســلیت عــرض نمــوده ،
بــرای آن ســفرکرده علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی مســئلت مــی نمایــم.
سید ابراهیم علوی
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

امکان دورکاری همکاران در منزل فراهم شد
 17گام آبفای خراسان رضوی

در مسیر تحویل آب با کیفیت به مشترکان

معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و فاضـــاب
خراســـان رضـــوی گفـــت17 :گام در مســـیرکیفیت
آب شرب در این شرکت برداشته شده است.
مهـــدی جهـــان طلـــب در همیـــن رابطـــه از راه انـــدازی
آزمایش ــگاه بیوتکنول ــوژی ،PCRایجادتاسیس ــات تولی ــدآب
ژاول درمحـــل درشهرســـبزوار ،تجهیزآزمایشـــگاه هـــای
میکروبـــی شـــهرهای ســـبزوار ،ســـتاد  ،تایبـــاد ،نیشـــابور و
ترب ــت حیدری ــه و س ــایر آزمایش ــگاه ه ــا و همچنی ــن توس ــعه
وتجهیزســـاختمان آزمایشـــگاه هـــای ســـتاد ،فریمـــان،
ســـبزوار  ،کالت و قوچـــان  ،راه انـــدازی آزمایشـــگاه هـــای
باکتریولوژیـــک فریمـــان  ،تجهیزآزمایشـــگاه هـــای شـــیمی
وفاضـــاب و بازســـازی وتجهیزآزمایشـــگاه هـــای بیولـــوژی
قوچـــان خبـــرداد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه نص ــب س ــامانه س ــنجش لحظ ـهای درش ــبكه
توزیـــع وخروجـــی مخـــازن ذخیـــره ،خریددســـتگاههای
گندزدایـــی پیشـــرفته ســـبزوار و تجهیـــزات ســـامانه
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گندزدایـــی محلولـــی اظهـــار داشـــت :راه انـــدازی
دســتگاه هــای پیشــرفته انجــام آزمایشــات فلــزات ســنگین
و خریدتجهی ــزات ایمن ــی ب ــرای  45ایس ــتگاه ه ــای كلرزن ــی
درشـــهرهای تابعـــه از دیگـــر اقدامـــات ایـــن شـــرکت بـــوده
اس ــت .ب ــه گفت ــه وی ای ــن ش ــرکت موف ــق ب ــه دریاف ــت ل ــوح
تقدیراقدامـــات دفترازمدیرعامـــل شـــرکت مهندســـی آب
وفاضــاب کشــورو اخــذ و تمدیدگواهینامــه اســتانداردایزو
 17025بـــرای آزمایشـــگاه هـــای شـــیمی ســـتاد و
باکت ــری لوژی ــک ترب ــت حیدی ــه س ــبزوار ،نیش ــابور وقوچ ــان
ش ــده اس ــت.وی یادآورش ــد :تش ــکیل کمیت ــه ایمن ــی آب و
پیگیــری اجــرای آن درشــهرهای چنــاران و کاشــمر  ،پیگیــری
ســـاخت ســـایت هـــای کلرزنـــی پیـــش ســـاخته وســـاماندهی
کل ــرزن ه ــادر  18ایس ــتگاه درش ــهرهای تابع ــه  ،برگ ــزاری
جلســـات کمیتـــه حفاظـــت کیفـــی منابـــع آب اســـتان واخـــذ
تائیدیــه در زاهــدان از تــاش هــای آبفــای اســتان در جهــت
تحویـــل آب بـــا کیفیـــت بـــه مشـــترکان اســـت.

معـــاون برنامـــه ریـــزی و منابـــع انســـانی
شـــرکت از ایجـــاد تمهیـــدات الزم بـــرای دور
کاری همـــکاران در منـــزل خبرداد.ســـید
ســـعید مدرســـی افـــزود :دفتـــر فنـــاوری
اطالعــات و توســعه دولــت الکترونیــک امــکان
دسترســی امــن همــکاران از طریــق اینترنــت
منـــازل بـــا اتصـــال  VPNاز طریـــق  IPبـــه
ســـامانه هـــای اتوماســـیون اداری و منابـــع

انس ــانی و مال ــی اداری و ....را فراه ــم ک ــرده
اســـت  .وی گفـــت :همـــکاران متقاضـــی مـــی
توانن ــد پ ــس از اخ ــذ  IP validاز س ــرویس
دهن ــده اینترنت ــی من ــزل خ ــود و اع ــام کتب ــی
توس ــط مدی ــران ح ــوزه ای ب ــه دفت ــر فن ــاوری
اطالعـــات و توســـعه دولـــت الکترونیـــک  ،از
ای ــن ام ــکان ب ــا راهنمای ــی الزم به ــره ب ــرداری
کنن ــد.

امور فرهنگی آبفا خراسان رضوی لوح "شایسته

تقدیر ویژه"از شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور دریافت کرد

امـــور فرهنگـــی شـــرکت آب و فاضـــاب
خراســان رضــوی در بیــن شــرکت هــای آبفــای
ش ــهری و روس ــتایی کش ــور موف ــق ب ــه کس ــب
لــوح "شایســته تقدیــر ویــژه" از مســئول امــور
فرهنگ ــی و دین ــی و مع ــاون مناب ــع انس ــانی و
پش ــتیبانی ش ــرکت مهندس ــی آب و فاض ــاب

کش ــور ش ــد.
حســـن دشـــت بیاضـــی مســـئول امـــور
فرهنگـــی و دینـــی آبفـــا خراســـان رضـــوی
کس ــب ای ــن موفقی ــت را ب ــه ریی ــس ش ــورای
فرهنگـــی (مدیـــر عامل)،اعضـــا و همـــکاران
تبریـــک گفـــت.
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برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اثرات سوء مصرف مواد مخدر در آبفای خراسان رضوی
دوره آموزشـــی آشـــنایی بـــا اثـــرات ســـوء مصـــرف مـــواد مخـــدر و
تاثیـــرات آن بـــر کانـــون خانـــواده بـــا حضـــور همـــکاران ســـتادی در
شـــرکت آبفـــای خراســـان رضـــوی برگـــزار شـــد.به گـــزارش دفتـــر
آم ــوزش و مناب ــع انس ــانی ش ــرکت آب و فاض ــاب اس ــتان خراس ــان رض ــوی،
ایــن دوره بــا تدریــس رئیــس آمــوزش پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان
خراس ــان رض ــوی برگ ــزار ش ــد.محمد رض ــا ع ــارف کم ــال نداش ــتن مه ــارت ن ــه
گفت ــن ،دوس ــتان ناب ــاب ،تبلیغ ــات کاذب در جامع ــه خصوص ــا فض ــای مج ــازی،
ع ــدم نظ ــارت خان ــواده و ضع ــف س ــازمان ه ــای آموزش ــی ،را مهمتری ــن عوام ــل
گرایــش جوانــان بــه اعتیــاد برشــمرد .وی افــزود :مــواد مخــدر صنعتــی بســیار
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خطرنــاک بــوده و تاثیــرات مخربــی بــر روح و روان مصــرف کننــدگان دارد کــه
مهمتری ــن آن ایج ــاد ح ــس توه ــم در اف ــراد اس ــت .رئی ــس آم ــوزش پلی ــس
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان بــه مهمتریــن نشــانه هــای مصــرف مــواد مخــدر
در جوان ــان اش ــاره و ب ــر نظ ــارت خان ــواده ه ــا ب ــر رفت ــار فرزن ــدان تاکی ــد ک ــرد.
وی از خان ــواده ه ــا خواس ــت ب ــا نظ ــارت بیش ــتر و س ــازمان ه ــای آموزش ــی ب ــا
آمــوزش مهــارت هــای اصــول زندگــی ،مانــع از گرفتــار شــدن افــراد خصوصــا
جوان ــان در دام اعتی ــاد ش ــوند .الزم ب ــه توضی ــح اس ــت ای ــن دوره ب ــا حض ــور
معاونیـــن ،مدیـــران و کارشناســـان ســـتادی شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان
خراسان رضوی و در محل سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد.

تجلیل مدیر عامل از همکاران مهندس

در آبفای خراسان رضوی

پنجـــم اســـفندماه مصـــادف بـــا بزرگداشـــت زاد روز خواجـــه نصیرالدیـــن طوســـی
دانش ــمند پ ــر افتخ ــار و ب ــزرگ ایران ــی اس ــت ک ــه ب ــه ن ــام روز مهن ــدس در تقوی ــم مل ــی
کش ــورمان ب ــه ثب ــت رس ــیده اس ــت  .مهندس ــان ایران ــی ب ــا شایس ــتگی وتوانمن ــدی
مث ــال زدن ــی خ ــود زمین ــه س ــاز توس ــعه هم ــه جانب ــه وپای ــدار در تمام ــی عرص ــه ه ــای جامع ــه
بـــوده انـــد و رســـالت عظیمـــی در ســـازندگی ,عمـــران وآبادانـــی ایـــران اســـامی را بـــر دوش
کش ــیده و الح ــق از هی ــچ کوشش ــی دری ــغ نداش ــته و ندارن ــد .مهندس ــان در اندیش ــه تاری ــخ
ارزنـــده ایـــران اســـامی همـــواره طالیـــه دار علـــم وفـــن و فرهنـــگ و هنـــر بـــوده انـــد و از
سرچشمه جوشان دانش وتوانایی خود جهانیان را بهره مند ومتعالی ساخته اند .
اینجانـــب ضمـــن تبریـــک روز مهنـــدس ,از زحمـــات شـــما همـــکار عزیـــز وارجمنـــد صمیمانـــه
تقدی ــر وتش ــکر ک ــرده وتوفیق ــات روز اف ــزون ش ــما را در کم ــک ب ــه توس ــعه وپیش ــرفت کش ــور
عزیزم ــان از درگاه خداون ــد متع ــال خواس ــتارم .
سید ابراهیم علوی
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل
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برپایی چند نمایشگاه عرضه محصوالت در آبفای خراسان رضوی
در آس ــتانه س ــال جدی ــد چن ــد نمایش ــگاه عرض ــع کاال در ش ــرکت آب و فاض ــاب اس ــتان
خراسان رضوی برپاشد.
یک ــی از ای ــن م ــوارد نمایش ــگاه و فروش ــگاه گل و ماه ــی ه ــای تزتین ــی در ش ــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــود ک ــه در راس ــتای حمای ــت از زن ــان کار آفری ــن و اج ــرای مصوب ــات
کارگــروه برنامــه ریــزی فرهنگــی آبفــای خراســان رضــوی از ســوی دفتــر روابــط عمومــی و آمــوزش
همگان ــی آبف ــای اس ــتان در س ــاختمان س ــتاد ب ــه م ــدت س ــه روز برگ ــزار ش ــد.
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کلی ــه اق ــام ای ــن نمایش ــگاه ش ــامل گل ــدان  ،تن ــگ ماه ــی و ش ــمع ه ــای فانت ــزی ب ــا  20درص ــد
تخفی ــف ب ــه هم ــکاران ارائ ــه ش ــد.
م ــورد بع ــدی نمایش ــگاه عرض ــه محص ــوالت فرهنگ ــی و عف ــاف و حج ــاب ب ــود ک ــه اقالم ــی همچ ــون
مقنع ــه  ،س ــاق دس ــت  ،ه ــد بن ــد روس ــری و ش ــال را در اختی ــار هم ــکاران ق ــرار داد.
همزم ــان نی ــز نمایش ــگاه ف ــروش ل ــوازم التحری ــر متناس ــب ب ــا فرهن ــگ ایران ــی اس ــامی ه ــم در
س ــالن س ــاختمان س ــتاد برپاش ــد ک ــه م ــورد اس ــتقبال هم ــکاران و ق ــرار گرف ــت.

شمــــاره  ، 153اسفند ماه 1398

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

ارائه مقاله همکار آبفا خراسان رضوی

در همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم
مقالــه همــکار ابفــای خراســان رضــوی در دومیــن همایــش
سراســـری علـــم و فنـــاوری هـــزاره ســـوم اقتصـــاد
،مدیریـــت ،حســـابداری ایـــران تائیـــد و در مجموعـــه
مقاالت علمی پژوهشی همایش چاپ شد.
در ای ــن همای ــش مقال ــه حم ــزه منظ ــم وط ــن دوس ــت کارش ــناس
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مســـئول خدمـــات مشـــترکین آبفـــا اســـتان بـــا عنـــوان "بررســـی
تاثی ــر ابع ــاد مدیری ــت ارتب ــاط ب ــا مش ــتری الکترونیک ــی ب ــر کیفی ــت
خدمــات ادراک شــده در شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی "
بص ــورت ش ــفاهی ارائ ــه و م ــورد تایی ــد ق ــرار گرف ــت .

40هزار دانش آموز مقطع ابتدایی مدارس خراسان رضوی
با راه های مصرف بهینه آب آشنا شدند

مدیـــر دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی
ش ــرکت آب و فاض ــاب خ ــرا س ــان رض ــوی اع ــام
کـــرد40 :هـــزار دانـــش آمـــوز مقطـــع ابتدایـــی
مـــدارس اســـتان بـــا راه هـــای مصـــرف بهینـــه آب آشـــنا
شدند.
ســـعید روزی در نامـــه ای بـــه مدیـــرکل روابـــط عمومـــی
وارتباطــات مردمــی شــرکت مهندســی آب وفاضــاب کشــور
افـــزود :ایـــن تعـــدا دانـــش آمـــوز در قالـــب یازدهمیـــن
جش ــنواره فراگی ــری نخس ــتین واژه آب ک ــه در ش ــهرهای
برگــزار شــد ضمــن اســتفاده از برنامــه هــای شــاد و مفــرح،
راه ه ــای صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب را ف ــرا گرفتن ــد.
وی از ایجـــاد زمینـــه همـــکاری وتعامـــل خانـــواده هـــا بـــا
شـــرکت هـــای تبصـــره دو و امورهـــای تابعـــه در راســـتای
برنام ــه ه ــای و اه ــداف فرهنگ ــی ای ــن ش ــرکت و مش ــارکت
درایجـــاد و ترویـــج فرهنـــگ مصـــرف درســـت آب خبـــر
داد کـــه در همیـــن رابطـــه نســـبت بـــه تشـــکیل جلســـات
آموزشـــی اولیـــا ومربیـــان از طریـــق برنامـــه هـــای همیـــن

جشـــنواره اقـــدام مـــی شـــود.
ب ــه گفت ــه روزی همزم ــان ب ــا برگ ــزاری جش ــنواره نخس ــتین
واژه آب در ســـطح مـــدارس ابتدایـــی اســـتان خراســـان
رض ــوی 4هزارو200اث ــر نقاش ــی ب ــا موض ــوع آب اس ــتان
واص ــل ش ــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مســـابقه نقاشـــی آب و زندگـــی بـــا
مشـــارکت بیـــش از  20شـــرکت تبصـــره دو و امورهـــای
تابعـــه برگزارشـــد اظهـــار داشـــت :در مرحلـــه ارزیابـــی
شهرســـتان 690اثـــر برگزیـــده و بـــه ایـــن دفتـــر ارســـال
ک ــه در ارزیاب ــی مرحل ــه دوم (اس ــتانی ) 100اث ــر انتخ ــاب
شـــد .وی افـــزود :در مرحلـــه داوری نهایـــی هـــم  33اثـــر
گزینــش کــه بــرای شــرکت در مرحلــه کشــوری بــه شــرکت
مهندس ــی آبف ــا کش ــور ارس ــال ش ــد.
وی مشــارکت دانــش آمــوزان در مســابقه نقاشــی در ســال
تحصیل ــی ج ــاری را نس ــبت ب ــه س ــال قب ــل دارای رش ــد 35
درصـــد دانســـت و یـــاد آورشـــد :در ســـال گذشـــته 93
جای ــزه نفی ــس ب ــه برن ــدگان اه ــدا ش ــد.
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شهرستان ها

● تربت حیدریه
ارائـــه گـــزارش رونـــد اجـــرای طـــرح تکمیـــل شـــبکه
فاض ــاب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه ب ــه ش ــورای اس ــامی

از ابزاره ــای قانون ــی پی ــش بین ــی ش ــده ب ــرای افزای ــش درآم ــد
ش ــرکت اس ــت ازاعض ــای ش ــورای اس ــامی خواس ــت مس ــاعدت
الزم را ای ــن خص ــوص داش ــته باش ــند.در خاتم ــه س ــید مه ــدی
وقفـــی رییـــس شـــورای شـــهر هـــم از آبفـــای تربـــت حیدریـــه
ب ــه عن ــوان یک ــی از ش ــرکت پیش ــرو در ارائ ــه خدم ــات و جل ــب
رضای ــت ش ــهروندان ن ــام ب ــرد.

عمـــق چـــاه شـــماره دو اســـفیوخ تربـــت حیدریـــه بـــه
250متـــر مـــی رســـد

مدیرعامــل شــرکت آبفــای تربــت حیدریــه از نصــب هــزار و926
انش ــعاب فاض ــاب مش ــترکان در ای ــن ش ــهر خب ــر داد .ص ــادق
یوســـفی در جلســـه شـــورای اســـامی تربـــت حیدریـــه اظهـــار
داش ــت :ای ــن تع ــداد انش ــعاب در اج ــرای ط ــرح تکمی ــل ش ــبکه
فاض ــاب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه در س ــال ج ــاری نص ــب ش ــد .وی
اف ــزود 7 :ه ــزارو 180انش ــعاب دیگ ــر نی ــز باق ــی مان ــده ک ــه در
دس ــتور کار م ــی باش ــد.وی در ادام ــه گف ــت  :تابس ــتان س ــختی
را در س ــال ج ــاری پش ــت س ــر گذاش ــتیم و ب ــا جدی ــت ب ــه دنب ــال
تامی ــن مناب ــع آب ب ــرای ش ــهر هس ــتیم.وی ب ــه اقدام ــات انج ــام
ش ــده و دردس ــت اج ــرای آبف ــای تری ــت حیدری ــه ب ــرای تامی ــن
آب کمـــی و کیفـــی مشـــترکان اشـــاره کـــرد و اظهـــار داشـــت:
ب ــارش ه ــای خ ــوب زمس ــتان امس ــال تاثی ــر چندان ــی ب ــر س ــفره
هـــای زیرزمینـــی نـــدارد و رفـــع کســـری منابـــع آب نیازمنـــد
حداق ــل هف ــت س ــال متوال ــی ش ــرایط پ ــر ب ــارش اس ــت.به گفت ــه
وی باتوجــه بــه افزایــش مصــرف آب در روز هــای پایانــی ســال و
شــب عیــد طبــق روال هــر ســاله تمهیداتــی بــرای تامیــن آب ایــن
دوره اندیش ــیده ش ــده اس ــت و از ش ــهروندان م ــی خواهی ــم ت ــا
نهای ــت دق ــت و صرف ــه جوی ــی را درمص ــرف آب داش ــته باش ــند
.یوســفی مطالبــات شــرکت آبفــا تربــت حیدریــه از مشــترکان را
 30میلیــارد ریــال اعــام کــردو افــزود  :در اجــرای طــرح تکمیــل
فاض ــاب ش ــهر ترب ــت حیدری ــه  ،انش ــعاب فاض ــاب ه ــزارو926
مش ــترک در س ــال ج ــاری وص ــل ش ــد و 7ه ــزارو 180انش ــعاب
دیگــر نیــز باقــی مانــده کــه در دســتور کار مــی باشــد.وی حــذف
قبـــوض کاغـــذی و اجـــرای برنامـــه هـــای فرهنگـــی بـــا موضـــوع
ضــرورت صرفــه جویــی در مصــرف آب در بیــن جامعــه هــدف را
خاط ــر نش ــان ک ــرد وگف ــت  :مهمتری ــن درخواس ــت ای ــن ش ــرکت
از ش ــهرداری و ش ــورای ش ــهر جداس ــازی آبی ــاری فض ــای س ــبز
ش ــهری از آب ش ــرب اس ــت ک ــه ش ــهرداری گامه ــای خوب ــی در
ای ــن خص ــوص برداش ــته اس ــت ام ــا کاف ــی نیس ــت  .وی ب ــا بی ــان
اینک ــه تنه ــا راه رف ــع مش ــکالت موج ــود در ح ــوزه آب اس ــتفاده
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مع ــاون به ــره ب ــرداری ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه
گفــت  :عملیــات حفــاری چــاه شــماره  2اســفیوخ تاکنــون تــا عمــق
 200متـــری در ســـازندهای ســـخت بـــا موفقیـــت انجـــام شـــده
اســت .محمــود اســماعیلی افــزود :ایــن شــرکت در تــاش بــرای
دریاف ــت مج ــوز حف ــر چ ــاه ت ــا عم ــق  250مت ــر اس ــت ت ــا قابلی ــت
برداشـــت بیشـــتری از ســـفره زیرزمینـــی فراهـــم و بـــا کمـــک
گرفتـــن از دبـــی چـــاه  ،مصـــارف بـــاالی آب در روزهـــای پایانـــی
س ــال و ش ــروع فص ــل گرم ــا ب ــه خوب ــی مدیری ــت ش ــود.

نشس ــت مدی ــران آبف ــای ش ــهری ترب ــت حیدری ــه ب ــا
آبف ــا روس ــتایی

حیدری ــه مطالب ــی در خص ــوص حساس ــیت موض ــوع آبرس ــانی ب ــه
ش ــهر ترب ــت حیدری ــه و روس ــتاها بی ــان ک ــرد .ص ــادق یوس ــفی
اف ــزود :م ــی بایس ــت برنام ــه ری ــزی الزم ب ــرای ارائ ــه خدم ــت
رس ــانی مطل ــوب و شایس ــته ب ــه مش ــترکین ش ــهری و روس ــتایی
در ش ــرایط کنون ــی انج ــام ش ــود .وی افزود:پی ــش زمین ــه تغیی ــر
و تحــول در ســاختار اداری شــهر و روســتا پــس از ابــاغ نامــه از
شــرکت آبفــای خراســان رضــوی در دســتور کار قــرار مــی گیــرد.

تقدیـــر فرمانـــدار از اقـــدام ضربتـــی آبفـــا تربـــت
حیدریــه در اصــاح و نوســازی شــبکه و انشــعابات آب

مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه ب ــه اتف ــاق مهن ــدس
رســـتمی معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار و جمعـــی از مدیـــران
اجرای ــی شهرس ــتان از محل ــه رس ــالت بازدی ــد کردن ــد.در ای ــن
بازدی ــد مش ــکالت کمب ــود فش ــار و همچنی ــن اج ــرای ش ــبکه ه ــای
آب بررســی شــد کــه مدیرعامــل شــرکت آبفــا نســبت بــه اصــاح
شـــبکه فرســـوده رســـالت  17قـــول مســـاعد داد و بالفاصلـــه
پیمانـــکار اصـــاح شـــبکه در منطقـــه حضـــور یافـــت و عملیـــات
اجرای ــی آغ ــاز ش ــد .همزم ــان ع ــاوه ب ــا اص ــاح خ ــط اصل ــی بط ــول
 150متـــر 35 ،انشـــعاب آب هـــم کامـــا نوســـازی مـــی شـــود.
مع ــاون اس ــتاندار و فرمان ــدار وی ــژه شهرس ــتان از ای ــن اق ــدام
ضربت ــی و ف ــوری ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه تقدیرک ــرد.

3.5کيلومتـــر خـــط انتقـــال  ،اصـــاح خـــط انتقـــال آب از دشـــت
ازغنــد و تجهيــز چــاه هــاي شــرب بــه سيســتم کنتــرل از راه دور
ش ــده اس ــت.وي ب ــا بي ــان اينک ــه پيگي ــري ه ــاي تامي ــن آب ب ــه
نتيجــه رســيده اســت  ،از اجــراي پــروژه تاميــن آب شــهر تربــت
حيدري ــه ب ــراي عب ــور از تابس ــتان  99خب ــر داد و اظه ــار داش ــت:
در همي ــن رابط ــه نس ــبت ب ــه حف ــر ي ــک جلق ــه چ ــاه واحي ــاء س ــه
حلقـــه چـــاه ديگـــر و اصـــاح  7کيلومتـــر اصـــاح شـــبکه اقـــدام
شـــده اســـت.دکتر زنگنـــه نماينـــده منتخـــب شهرســـتان هـــم
ضمــن تشــکر از اقدامــات و پيگيــري هــاي انجــام شــده بــه ويــژه
ج ــذب اعتب ــارات عمران ــي اع ــام ک ــرد پ ــس از تش ــکيل مجل ــس
يازده ــم ب ــراي رف ــع مش ــکالت آب شهرس ــتان پيگيريه ــاي الزم
را انج ــام خواه ــد داد.

15لیت ــر برثانی ــه ب ــه ظرفی ــت دب ــی س ــه منب ــع آب ــی
ش ــهر ترب ــت حیدری ــه اف ــزوده ش ــد

88ميليـــارد و 400ميليـــون ريـــال صـــرف تقويـــت
زيرســاخت هــاي صنعــت آب و فاضــاب تربــت حيدريه
ش ــد

جلســـه هماهنگـــی مدیرعامـــل و معاونیـــن شـــرکت آبفـــای
تربـــت حیدریـــه بـــا مســـئولین آبفـــای روســـتایی شهرســـتان
برگ ــزار ش ــد.در ای ــن نشس ــت مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای ترب ــت

مديرعام ــل ش ــرکت آبف ــاي ترب ــت حيدري ــه گف ــت88 : :ميلي ــارد
و 400ميلي ــون ري ــال ص ــرف تقوي ــت زيرس ــاخت ه ــاي صنع ــت
آب و فاض ــاب شهرس ــتان ش ــد.صادق يوس ــفي در دي ــدار ب ــه
نماينــده منتخــب مجلــس يازدهــم شــره تربــت حيدريــه افــزود:
اي ــن رق ــم در مقايس ــه ب ــا س ــال قب ــل دو براب ــر افزاي ــش يافت ــه
اس ــت.به گفت ــه وي اي ــن مبل ــغ ص ــرف اج ــراي پ ــروژه اص ــاح
ش ــبکه توزي ــع آب ش ــهر ترب ــت حيدري ــه ب ــه ط ــول  3کيلومت ــر،
تامي ــن آب ش ــهر ش ــامل حف ــر و تجهي ــز  4حلق ــه چ ــاه واح ــداث

ب ــه گفت ــه مع ــاون به ــره ب ــرداری ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت
حیدری ــه در راس ــتای احی ــاء و مهندس ــی مج ــدد چ ــاه ه ــا جه ــت
افزای ــش دب ــی اق ــدام ب ــه احی ــاء چ ــاه ه ــای صنوب ــر 5 ،اس ــفیوخ
و کاج درخ ــت ش ــد  .محم ــود اس ــماعیلی اف ــزود :ب ــا ای ــن اق ــدام
ح ــدود  15لیت ــر ب ــر ثانی ــه ب ــه دب ــی ثاب ــت و پای ــدار ای ــن مناب ــع
آبــی اضافــه شــد .وی بــا اشــاره بــه مهندســی مجــدد چــاه شــماره
 3اســفیوخ افــزود :بــا افزایــش  12متــر بــه عمــق چــاه و تعویــض
الکتروپم ــپ و لول ــه ه ــای آب ــده  ،دب ــی ثاب ــت از  20لیت ــر ب ــه 30
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لیتردرثانی ــه رس ــید.

●نیشابور

شش ــمین مرحل ــه از یازدهمی ــن جش ــنواره نخس ــتین
واژه آب در نیشـــابور

را 350لیت ــر برثانی ــه اع ــام ک ــرد ک ــه ب ــا به ــره ب ــرداری از ای ــن
منابــع بخشــی از نیــاز آبــی شــهر نیشــابور رفــع خواهــد شــد.وی
افــزود :آب اســتحصالی از طریــق یــک خــط بــه طــول 10کیلومتــر
وارد دو مخ ــزن 10ه ــزار مترمکعب ــی ش ــده و س ــپس ب ــه ش ــبکه
توزیــع تزریــق خواهــد شــد .ســلطانی نیــاز آبــی شــهر نیشــابور را
هزارو150لیتــر برثانیــه اعــام کــرد و اظهــار داشــت :اســتفاده
از آب چـــاه هـــای فوشـــنجان  ،وضعیـــت آب در نیشـــابور را در
نقط ــه س ــر ب ــه س ــر ق ــرار م ــی ده ــد.

مشــکل زیســت محیطــی پســاب تصفیــه خانــه فاضــاب
نیشــابور رفــع شــد

شش ــمین جش ــنواره نخس ــتین واژه آب در آموزش ــگاه ابتدای ــی
دخترانــه شــقایق هــای مهــر شــهر نیشــابوربرگزار شــد.در ایــن
جش ــنواره ب ــا اج ــرای برنام ــه ه ــای ش ــاد و مف ــرح و س ــرگرمی ،
 100دانــش آمــوز بــا راه هــای مصــرف بهینــه آب آشــنا شــدند.
در پایـــان کتـــاب ویـــژه کـــودکان بـــا موضـــوع آب بیـــن دانـــش
آم ــوزان توزی ــع ش ــد.

حف ــاری چ ــاه ه ــای رف ــع کس ــری آب ش ــهر نیش ــابور ب ــه
اتم ــام رس ــید

مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب نیش ــابور از اتم ــام عملی ــات
حفــاری آخریــن حلقــه از چــاه هــای منطقــه فوشــنجان بــرای رفــع
بخش ــی از کس ــری آب ش ــرب ای ــن ش ــهرخبر داد.محم ــد س ــلطانی
افــزود :عملیــات حفــاری و لولــه گــذاری ایــن چــاه ابتــدای دی مــاه
س ــال ج ــاری آغ ــاز ش ــد.به گفت ــه وی اعتب ــار اج ــرای ای ــن پ ــروژه
از مح ــل مناب ــع عمران ــی تامی ــن ش ــده و تجهی ــز و به ــره ب ــرداری
از  5حلق ــه چ ــاه ب ــا دب ــی  100لیت ــر ب ــر ثانی ــه ب ــرای تامی ــن آب
شــرب مشــترکان در تابســتان  99در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت.وی نیــاز آب شــرب شــهر نیشــابور بــا 104هــزار مشــترک
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معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور از
رف ــع مش ــکل زیس ــت محیط ــی پس ــاب تصفی ــه خان ــه فاض ــاب
ایـــن شـــهر خبـــر داد.محـــد ســـلطانی افـــزود  :ایـــن مشـــکل بـــا
تغیی ــر روش گن ــد زدای ــی پس ــاب تصفی ــه خان ــه فاض ــاب از آب
ژاول ب ــه پ ــودر پرکلری ــن رف ــع ش ــد.جعفرتمیزافزود :یک ــی از
اس ــتانداردهای پس ــاب خروج ــی تصفی ــه خان ــه ه ــای فاض ــاب
ح ــذف کل ــی ف ــرم مدفوع ــی( ف ــکال کلیف ــرم ) ی ــا ب ــه عبارت ــی
س ــاده ت ــر میک ــروب ه ــای بیم ــاری زا و  ...م ــی باش ــد.وی گف ــت :
ایــن طــرح از ســال گذشــته بــا اســتفاده از آب ژاول شــروع شــد
کــه نتایــج آن رضایــت بخــش نبــود و موجــب ارســال اخطارهایــی
از ط ــرف محی ــط زیس ــت ش ــد لذاب ــا بررس ــی روش ه ــای مختل ــف
گن ــد زدای ــی و آزمایش ــات متع ــدد پ ــودر پرکلری ــن جایگزی ــن آب
ژاول شــد.وی افــزود  :بــا جایگزینــی پــودر پرکلریــن بــا آب ژاول
نتایــج ســه ماهــه آخــر نشــان دهنــده مطلــوب شــدن شــرایط بــود
و مشــکل زیســت محیطــی نیــز برطــرف شــد .تمیــز بــا اشــاره بــه
48هـــزار مشـــترک تحـــت پوشـــش خدمـــات فاضـــاب در ایـــن
شـــهر اظهـــار داشـــت :در هـــر شـــبانه روز 16هزارمترمکعـــب
فاض ــاب تولی ــد و در ای ــن واح ــد تصفی ــه م ــی ش ــود.

پایـــش سیســـتم پیـــش تصفیـــه انشـــعابات خـــاص
فاضـــاب در نیشـــابور
معــاون بهــره بــرداری شــرکت آبفــا نیشــابور از پایــش سیســتم

پیــش تصفیــه انشــعابات خــاص فاضــاب در ایــن شــهر خبــر داد.
جعف ــر تمیزتصری ــح ک ــرد  :یک ــی از مش ــکالت به ــره ب ــرداری در
بخ ــش فاض ــاب و مخاط ــرات زیس ــت محیط ــی  ،وص ــل انش ــعابات
خ ــاص فاض ــاب و ورود چرب ــی  ،ش ــن و ماس ــه و ی ــا آالین ــده ه ــای
غی ــر از فاض ــاب خانگ ــی ب ــه داخ ــل ش ــبکه فاض ــاب م ــی باش ــد.
وی گفــت  :بــا تدویــن و طراحــی دســتور العمــل انشــعابات خــاص
فاض ــاب نس ــبت ب ــه س ــاماندهی  11م ــورد انش ــعاب خ ــاص ک ــه
دارای ب ــار آلودگ ــی ب ــاال بودن ــد اق ــدام ش ــد.به گفت ــه وی ای ــن
رونــد بــا هماهنگــی و همــکاری دادســتان نیشــابور بــرای ســایر
م ــوارد دیگ ــر نی ــز ادام ــه م ــی یاب ــد.

شستشوی530کیلومترشبکهفاضالبدرنیشابور

 90درصـــد از قبـــوض مشـــترکین شـــرکت آب و فاضـــاب
نیش ــابور ب ــا ارس ــال پیام ــک ب ــه مش ــترکین اع ــام م ــی ش ــود ک ــه
ای ــن رون ــد باع ــث کاه ــش ص ــدور قب ــوض کاغ ــذی ش ــد .مدی ــر
عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو نیشـــابور گفـــت  :در
راســـتای کاهـــش هزینـــه هـــا  ،حفـــظ محیـــط زیســـت و تســـهیل
در ام ــور مش ــترکین ای ــن ش ــرکت از ابت ــدای تابس ــتان امس ــال
اق ــدام ب ــه ثب ــت ش ــماره هم ــراه مش ــترکین و ارس ــال قب ــوض
بصــورت پیامکــی کرد.محمــد ســلطانی گفــت  :در نتیجــه تبلیغــات
محل ــی و توزی ــع برش ــور در س ــطح ش ــهر  90درص ــد از قب ــوض
بص ــورت پیامک ــی ارس ــال م ــی ش ــود ک ــه ضم ــن صرف ــه جوی ــی در
مص ــرف کاغ ــذ  ،دسترس ــی آس ــان مش ــترکان ب ــه خدم ــات غی ــر
حض ــوری را در ب ــر داش ــته ک ــه باع ــث رضای ــت مش ــترکین ش ــده
اس ــت.

●سبزوار

اســـتحصال 18میلیـــون مترمکعـــب آب شـــرب در
ســـبزوار

مع ــاون به ــره ب ــرداری ش ــرکت آب و فاض ــاب نیش ــابور عملک ــرد
 11م ــاه ای ــن معاون ــت را تش ــریح کرد.جعف ــر تمی ــز اف ــزود :در
ای ــن م ــدت  530کیلومت ــر از ش ــبکه فاض ــاب شستش ــو و 100
مت ــر از ش ــبکه اص ــاح و بازس ــازی و  15.5کیلومت ــر از ش ــبکه
وی ــد ئ ــو مت ــری ش ــده اس ــت.وی ب ــا اش ــاره ب ــه ی ــک م ــورد اتف ــاق
شـــبکه و منهـــول  ،ایـــن کاهـــش را بـــه دلیـــل کیفیـــت و دقـــت
در شستشـــو و بازدیـــد هـــای دوره ای منظـــم دانســـت.وی از
16هـــزارو  430مـــورد ســـم پاشـــی منهـــول هـــا و مبـــارزه بـــا
حش ــرات خب ــرداد و اظه ــار داش ــت :در ای ــن م ــدت نس ــبت ب ــه
ه ــم س ــطح س ــازی  60م ــورد منه ــول ه ــم اق ــدام ش ــده اس ــت.

کارشـــناس مســـئول تولیـــد وآبرســـانی شـــرکت آب و فاضـــاب
ســـبزوار  ،از اســـتحصال  18میلیـــون و  634هـــزارو 289متـــر
مکع ــب آب ش ــرب در  10ماه ــه س ــالجاری خب ــر داد .عل ــی اصغ ــر

شمــــاره  ، 153اسفند ماه 1398

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

ملون ــدی گف ــت  :ای ــن می ــزان آب ش ــرب از  36حلق ــه چ ــاه مناط ــق
بف ــره  ،کل ــوت و کس ــکن برداش ــت ش ــده اس ــت.وی اف ــزود  :آب
اس ــتحصالی ب ــه مخ ــازن منتق ــل و پ ــس از کنت ــرل ه ــای بهداش ــتی
ب ــه ش ــبکه آب تزری ــق م ــی ش ــود .وی تع ــداد مخ ــازن ذخی ــره آب
شــرب را شــش بــاب بــا ظرفیــت  51هــزار متــر مکعــب اعــام کــرد.

هزاردانـــش آمـــوز در ســـبزوار بـــا مدیریـــت بهینـــه
مصـــرف آب آشـــنا شـــدند

اداره حفاظ ــت محی ــط زیس ــت و آب منطق ــه ای اس ــتان و NGO
هـــای شهرســـتان ســـبزوار پـــس از شـــرکت در جلســـه ای بـــا
حض ــور مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب س ــبزوار ب ــه منطق ــه
ی ــاد ش ــده اع ــزام و ضم ــن بازدی ــد وپای ــش  ،اق ــدام ب ــه نمون ــه
بــرداری بــرای بررســی رونــد پارامترهــای شــیمیایی آب کردنــد.

برگـــزاری جلســـه آموزشـــی پیشـــگیری از ابتـــا بـــه
ویـــروس کرونـــا در آبفـــا ســـبزوار
دانـــش آمـــوزان آموزشـــگاه هـــای ســـعدی  ،طالقانـــی  ،شـــیخ
عباســقلی ربانــی، 1شــیخ عباســقلی ربانــی  2ســبزواربا مدیریــت
بهین ــه مص ــرف آب آش ــنا ش ــدند  .آب اولی ــن واژه ای اس ــت ک ــه
دان ــش آم ــوزان آن را م ــی آموزن ــد بنابرای ــن ض ــروری اس ــت از
همی ــن زم ــان  ،اهمی ــت نح ــوه مص ــرف صحی ــح آب ب ــه ک ــودکان
آم ــوزش گوش ــزد ت ــا ای ــن فرهن ــگ از کودک ــی در آن ــان نهادین ــه
ش ــود .در ای ــن مراس ــم دان ــش آم ــوزان ب ــه ص ــورت عمل ــی ب ــا
نح ــوه کارک ــرد ل ــوازم کاهن ــده مص ــرف سرش ــیرهای روش ــویی ،
حمــام  ،ظــرف شــویی و ..آشــنا شــدند.آموزش و ترویــج فرهنــگ
مدیریـــت صحیـــح آب  ،یادگیـــری مفاهیـــم و اهمیـــت آب در
زندگ ــی  ،آش ــنایی دان ــش آم ــوزان ب ــا محدودی ــت ه ــای ج ــدی
مناب ــع آب ــی و روش ه ــای مص ــرف بهین ــه آب از جمل ــه اه ــداف
جشـــنواره نخســـتین واژه آب مـــی باشـــد.در پایـــان از طـــرف
رواب ــط عموم ــی ای ــن ش ــرکت کت ــاب های ــی ب ــا موض ــوع آب بی ــن
دان ــش آم ــوزان توزی ــع ش ــد.

بازدیــد اعضــای کارگــروه اجرائــی حفاظــت کیفــی منابــع
آب اســتان از محــدوده منایــع آب شــرب ســبزوار
اعضـــای کارگـــروه اجرائـــی حفاظـــت کیفـــی منابـــع آب اســـتان
خراســان رضــوی از حوضــه آبریــز دشــت بفــره و کالتــه ســادات
مح ــدوده مناب ــع آب ش ــرب شهرس ــتان س ــبزوار بازدی ــد کردن ــد
.بــا توجــه بــه فعالیــت هــا و کنــد کاو معــدن کاران در رشــته کــوه
ه ــای بف ــره و تصوی ــب کارگ ــروه اجرای ــی حفاظ ــت کیف ــی مناب ــع
آب اســـتان  ،اکیپـــی از کارشناســـان شـــرکت آب و فاضـــاب
ش ــهری و روس ــتایی خراس ــان رض ــوی ب ــه هم ــراه کارشناس ــان
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خروج ــی مخ ــزن  2000ام ــور باخ ــرز ب ــه پای ــان رسید.احس ــان
س ــیاح اف ــزود :در راس ــتای نظ ــارت بهت ــر ب ــر رون ــد مص ــرف آب،
اقـــدام بـــه ســـپریت کنتـــور مغناطیســـی بـــا قطـــر  300میلـــی
مترش ــد.وی پای ــش و نظ ــارت دقی ــق ب ــر رون ــد تولی ــد و مص ــرف
را مهـــم دانســـت و بیـــان داشـــت :هـــدف امـــور باخـــرز آمـــاده
س ــازی زیرس ــاخت ه ــا ی تکمی ــل تاسیس ــات و تجهی ــزات اولی ــه
سیس ــتم تل ــه مت ــری م ــی باش ــد ک ــه گام ب ــه گام در ای ــن مس ــیر
پی ــش خواهی ــم رف ــت.

تران ــس ه ــای ب ــرق مناب ــع ام ــور باخ ــرز ایم ــن س ــازی
ش ــد

و فاض ــاب اس ــتان در مح ــل کار فرمان ــدار شهرس ــتان برگ ــزار
شـــد احســـان ســـیاح بـــه عنـــوان مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب
باخ ــرز معرف ــی و از مجی ــد بخش ــی مدیرام ــور آبف ــار شهرس ــتان
ه ــم تقدی ــر ش ــد.فرماندار باخ ــرز در ای ــن مراس ــم از زحم ــات
امورهــای آب و فاضــاب شــهری و روســتای تشــکر و لــوح تقدیــر
ب ــه رس ــم ی ــاد ب ــود از ط ــرف مدی ــر عام ــل آبف ــا خراس ــان رض ــوی
ب ــه مهن ــدس بخش ــی مدی ــر س ــابق آبف ــار اه ــداء ک ــرد.در ادام ــه
تمامــی کارکنــان روســتایی و شــهری در محــل ســاختمان آبفــار بــا
مهــدی جهــان طلــب معــاون بهــره بــردرای شــرکت آب و فاضــاب
خراس ــان رض ــوی دی ــدار کردن ــد .وی در جم ــع هم ــکاران ضم ــن
ارائ ــه مطالب ــی در خص ــوص موض ــوع یکپارچ ــه س ــازی ش ــرکت
ه ــای آبف ــا ش ــهری و روس ــتایی ب ــه پرس ــش ه ــای مط ــرح ش ــده
پاســـخ داد.جهـــان طلـــب از امـــور باخـــرز بـــه عنـــوان یکـــی از
بهتری ــن ام ــور ه ــا در ارزیاب ــی ش ــاخص ه ــا اصل ــی ش ــرکت ن ــام
ب ــرد .درپای ــان مراس ــم س ــیاح وبخش ــی گزارش ــی از اقدام ــات
خ ــود را ارائ ــه دادن ــد.

●بجستان

جلســـه آموزشـــی پیشـــگیری از ابتـــا بـــه ویـــروس کرونـــا در
شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار برگـــزار شد.جلســـه آمادگـــی
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــا حضــور دکتــر قلــی زاده کارشــناس
مرکـــز بهداشـــت وکلیـــه همـــکاران و اربـــاب رجـــوع برگـــزار
شد.کارش ــناس مرک ــز بهداش ــت در ای ــن جلس ــه ب ــه بی ــان راه
هـــای پیشـــگیری از ابتـــا و نـــکات مهـــم و کلیـــدی مبـــارزه بـــا
ویــروس کرونــا پرداخــت و خواســتار فرهنــگ ســازی بیشــتر در
ایــن زمینــه و پرهیــز از هرگونــه اســترس و اضطــراب بــا توجــه
ب ــه وضعی ــت موج ــود ش ــد.

●باخرز

جــدا ســازی کنتــور خروجــی مخــزن  2000امــور باخــرز
بــه پایــان رســید
مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب باخـــرز گفت:جـــدا ســـازی کنتـــور

تجهی ــز ایس ــتگاه پمپ ــاژ حص ــارک بجس ــتان ب ــه تابل ــو
س ــافت اس ــتارتر
ب ــه گفت ــه مدی ــر ام ــورآب و فاض ــاب باخ ــرز در راس ــتای ایم ــن
ســـازی تاسیســـات و پیشـــگیری از ســـرقت تجهیـــزات نســـبت
بـــه مقـــاوم ســـازی ترانـــس هـــای بـــرق تمـــام منابـــع اقـــدام
شد.احســـان ســـیاح ایـــن عملیـــات را شـــامل جوشـــکاری و
مســـتحکم ســـازی  6ترانـــس بـــرق بیـــان کـــرد.

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان باخ ــرز معرف ــی
ش ــد
دومی ــن مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب در اس ــتان خراس ــان رض ــوی
معرفـــی شـــد.در ایـــن مراســـم کـــه بـــا حضـــور معـــاون بهـــره
بـــرداری بـــه همـــراه مدیـــر دفتـــر روابـــط عمومـــی شـــرکت آب

ایســـتگاه پمپـــاژ حصـــارک امـــور بجســـتان بـــه تابلـــو ســـافت
اســـتارتر مجهـــز شـــد .بـــا در مـــدار قـــرار گرفتـــن ایـــن تابلـــو
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ضمــن کاهــش مصــرف انــرژی  ،اتفاقــات ناشــی از قطــع بــرق در
ط ــول خ ــط انتق ــال ه ــم ب ــه حداق ــل خواه ــد رس ــید .

●بردسکن

نصب اولین کنتور حجمی 63در بردسکن

کوث ــر ،چ ــاه مش ــهدریزه ،مخ ــزن مش ــهدریزه و مخ ــزن کاری ــز م ــی
باش ــد.به گفت ــه ابراهیم ــی کارش ــناس سیس ــتم ه ــای کنت ــرل
امـــور ،بـــا اســـتفاده از ســـامانه تلـــه متـــری ،امـــکان کنتـــرل و
پای ــش تاسیس ــات بص ــورت لحظ ــه ای ام ــکان پذی ــر ش ــد.
مدی ــر ام ــور آبف ــای بردس ــکن گف ــت  :اولی ــن کنتورحجم ــی س ــایز
 63در خیاب ــان رض ــوان ب ــا کارب ــری آب آزاد نص ــب و ب ــه به ــره
بـــرداری رســـید .وی ایـــن اقـــدام را درجهـــت مدیریـــت آب
دانســـت.

کنتور چاه های 3و 5کوثر تایباد تعویض شد

و روای ــات نکات ــی  ،پیرام ــون انج ــام وظای ــف محول ــه و اهمی ــت
برنامــه هــای عقیدتــی و فرهنگــی ،اقامــه نمــاز اول وقــت  ،توجــه
ب ــه فریض ــه ام ــر ب ــه مع ــروف ونه ــی از منک ــر ،رعای ــت حج ــاب و
عفــاف مطالبــی بیــان داشــت .در ادامــه اعضــا بــه بحــث و تبــادل
نظ ــر پرداختن ــدد و در خاتم ــه از نمازخان ــه بازس ــازی ش ــده ام ــور
بازدیــد و بــه اتفــاق همــکاران امــور تربــت جــام نمــاز جماعــت و
جلس ــه قرائ ــت ق ــرآن برگ ــزار ش ــد .

اولیــن مدیــر امــور در شــرکت آب و فاضــاب خراســان
رضــوی معرفــی شــد

الکترو پمپ چاه شماره 1بردسکن تعویض شد

مس ــئول به ــره ب ــرداری ام ــور آب و فاض ــاب بردس ــکن گف ــت:
الکتـــرو پمـــپ چـــاه شـــماره  1بردســـکن تعویـــض شـــد .ســـید
هــادی شــایقی افــزود :ایــن پمــپ بــه دلیــل نقــص فنــی از مــدار
خ ــارج ش ــده ب ــود ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه م ــاه ه ــای آخ ــر س ــال و مص ــرف
زیــاد شــهروندان نســبت بــه تعویــض الکتــرو پمــپ اقــدام شــد.

●تایباد

راه ان ــدازی سیس ــتم تل ــه مت ــری در تاسیس ــات ام ــور
تایبــاد
سیس ــتم تل ــه مت ــری درتاسیس ــات ام ــورآب و فاض ــاب تایب ــاد
نصــب و راه انــدازی شــد.این تاسیســات شــامل چــاه هــای  4و 8

15

کنتــور هــای چــاه هــای  3و  5کوثــر شــهر تایبــاد تعویــض شــد .بــه
گــزارش روابــط عمومــی تایبــاد ،ایــن کنتورهــا بــه دلیــل معیــوب
بــودن ،تعویــض شــد.به گفتــه مهنــدس شــریعت ،مســئول بهــره
بــرداری امــور ،کنتــور هــای نصــب شــده از نــوع کرونــه و ایــران
مــدار مــی باشــند.

●تربت جام

برگزاریجلسهشورایفرهنگیامورتربتجام
دومی ــن جلس ــه ش ــورای فرهنگ ــی امورترب ــت ج ــام ب ــا حض ــور
مس ــئول ام ــور دین ــی وفرهنگ ــی آبف ــا خراس ــان رض ــوی برگ ــزار
ش ــد  .در ای ــن جلس ــه حس ــن دش ــت بیاض ــی ب ــا اش ــاره ب ــه آی ــات

اولیـــن مدیـــر امـــور شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان خراســـان
رضـــوی در شهرســـتان تربـــت جـــام معرفـــی شـــد.در مراســـم
معارفـــه مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان تربـــت جـــام
کـــه بـــا حضـــور مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب اســـتان
و فرمانـــدارو مســـئوالن شهرســـتان برگـــزار شـــد محســـن
عبداله ــی ب ــه عن ــوان مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب ترب ــت ج ــام
معرف ــی و از رض ــا صباغ ــی مدیرقبل ــی ام ــور تقدی ــر بعم ــل آم ــد.
در ای ــن مراس ــم ابت ــدا مدی ــر قبل ــی ام ــور گزارش ــی از وضعی ــت
منابـــع آب شـــرب شهرســـتان را بـــه اطـــاع رســـاند ســـپس
فرمان ــدار شهرس ــتان ب ــا اش ــاره ب ــه خشکس ــالی ه ــای دو ده ــه
گذشـــته در کشـــور از برداشـــت بیـــش از حـــد آب از منابـــع
زی ــر زمین ــی شهرس ــتان توس ــط بخ ــش ه ــای مختل ــف ب ــه وی ــژه
کش ــاورزی اظه ــار نگران ــی ک ــرد .مرتض ــی حمی ــدی ب ــا تاکی ــد ب ــر
تغییــر الگــوی کشــت محصــوالت کشــاورزی و اســتفاده از روش
ه ــای نوی ــن آبی ــاری ب ــرای حف ــظ مناب ــع موج ــود اظه ــار داش ــت:
تولیــد و صــادرات خریــزه و هندوانــه در شهرســتان  ،صــادرات

آب محس ــوب م ــی ش ــود چ ــرا ک ــه در کش ــت ای ــن دو محص ــول
آب فراوانـــی مصـــرف مـــی شـــود.وی در ادامـــه چنـــد ویژگـــی
مدیـــردر نظـــام اداری کشـــور را خاطـــر نشـــان کـــرد و افـــزود:
قب ــول پس ــت ه ــای مدیریت ــی در نظ ــام جمه ــوری اس ــامی ایث ــار
و جه ــاد تلق ــی م ــی ش ــود.وی ب ــا تقدی ــر از مهن ــدس عبداله ــی
بــرای پذیــرش پســت مدیریــت امــور آبفــای شهرســتان خطــاب
ب ــه وی اع ــام ک ــرد  :ش ــما رس ــالت و مس ــئولیت س ــخت تامی ــن
آب 225هزارنفرجمعیـــت ســـاکن در شـــهرها و روســـتاهای
شهرســـتان را عهـــده دارهســـتید.مدیر عامـــل شـــرکت آب و
فاض ــاب اس ــتان خراس ــان رض ــوی ه ــم ب ــه ش ــرایط خ ــاص آب ــی
و تغییــرات اقلیمــی اســتان اشــاره کــرد و گفــت :الگــوی بــارش
ه ــا از ب ــرف ب ــه ب ــاران تغیی ــر ک ــرده و تغیی ــرات دمای ــی باع ــث
افزای ــش گرم ــای هواب ــه می ــزان ی ــک ت ــا 1.5درج ــه در س ــال
ش ــده و ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه ت ــوان آبده ــی چ ــاه ه ــای حف ــر
ش ــده در  4 -3س ــال گذش ــته در ترب ــت ج ــام ب ــه ی ــک س ــوم ت ــا
ی ــک چه ــارم کاه ــش یافت ــه است.س ــید ابراهی ــم عل ــوی ش ــرایط
موج ــود را س ــخت و ی ــک جن ــگ تم ــام عی ــار اقتص ــادی توصی ــف
کـــرد و خواســـتار کار و تـــاش بیشـــتر همـــکاران در حـــوزه
ه ــای مختل ــف ب ــرای فائ ــق آم ــدن ب ــر چال ــش ه ــا تاکی ــد ک ــرد.
وی اف ــزود :تعرف ــه پائی ــن آب در ش ــهر و روس ــتا باع ــث فش ــار
ب ــر ش ــرکت ه ــای آبف ــا ش ــده اس ــت و از س ــوی دیگ ــر بایس ــتی
گام ه ــای خ ــود را ب ــرای هم ــراه ش ــدن ب ــا تح ــوالت اجتماع ــی و
پاس ــخگویی ب ــه نیازه ــا و مطالب ــات ش ــهروندان بلن ــد برداری ــم.
وی اه ــداف ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آبف ــا ش ــهری
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و روس ــتایی را ی ــادآور ش ــد و اف ــزود :وزارت نی ــرو و ش ــرکت
مهندس ــی ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیدند ک ــه ب ــا اج ــرای ای ــن ط ــرح
شــرکت هــای آبفــا کامــل شــده و بهتــر مــی تواننــد بــه تغییــرات
واکن ــش نش ــان دهن ــد.

تاسیس ــات ام ــور م ــورد تاکی ــد ق ــرار گرف ــت و مق ــرر ش ــدامور
ب ــرق شهرس ــتان در ص ــورت رعای ــت پی ــک مص ــرف روزان ــه از
س ــاعت  12ال ــی  18نس ــبت ب ــه ارائ ــه پ ــاداش در قب ــوض ب ــرق
مصرف ــی ام ــور اق ــدام کن ــد.

نشستمشترکآبفایشهریوروستاییخوشاب

بازدید سرزده فرماندار از آبفا خواف

● خوشاب

بــا هماهنگــی امــور آب و فاضــاب شــهری و روســتایی شهرســتان
خوشــاب جلســه ای در محــل امــور آب و فاضــاب شــهری برگــزار
شــد.
در ایـــن نشســـت کـــه مدیـــر و مســـئول بهـــره بـــرداری آبفـــای
روس ــتایی و مدی ــر و مس ــئول مش ــترکین ام ــور آبف ــای ش ــهری
حض ــور داش ــتند  ،در خص ــوص نح ــوه اس ــتفاده از تجهی ــزات و
نیروه ــای موج ــود در تعطی ــات ن ــوروزی  99ب ــرای ارائ ــه هرچ ــه
بهت ــر خدم ــات و رف ــع اتفاق ــات تصمی ــم گی ــری ش ــد.
هــر دو امــور همچنیــن توافــق کردنــد لــوازم و تجهیــزات هــر دو
امــور در مواقــع ضــروری مــورد اســتفاده طرفیــن قــرار بگیــرد.

● خواف

فرمانــدار خــواف بــه طــور ســرزده از امــور آب و فاضــاب شــهری
ایـــن شهرســـتان بازدیـــد کرد.درایـــن بازدیـــد جـــواد ســـاالری
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب خ ــواف گزارش ــی از وضعی ــت مناب ــع
آب شهرس ــتان را ب ــه اط ــاع حس ــین س ــنجرانی رس ــاند.

پرسشازهمکارانومشترکینامورخواف

● درگز
جلس ــه تعامل ــی نی ــروی انتظام ــی وام ــور درگ ــز ب ــرای
حفاظ ــت از تاسیس ــات آب

در جلســه ای کــه بــه میزبانــی نیــروی انتظامــی (پلیس پیشــگیری
ومدیری ــت بح ــران ) شهرس ــتان درگ ــز برگ ــزار ش ــد مدی ــر ام ــور
درگ ــز و س ــرهنگ یزدان ــی رئی ــس پلی ــس پیش ــگیری و بح ــران
شهرســـتان در خصـــوص حفاظـــت فیزیکـــی نیـــروی انتظامـــی
شهرس ــتان ازمناب ــع آب ش ــرب ام ــور گف ــت وگ ــو کردن ــد.در ای ــن
نشس ــت توافقنام ــه ای ب ــه امض ــای طرفی ــن رس ــید و ای ــن مه ــم
در راس اولویــت برنامــه هــای پلیــس پیشــگیری قــرار گرفــت .

جلس ــه قرآن ــی مس ــئولین شهرس ــتان در ام ــور درگ ــز
برگ ــزار ش ــد

●رشتخوار و جنگل
توسعه 180متر شبکه توزیع آب در رشتخوار

عملی ــات توس ــعه ش ــبکه توزی ــع آب ب ــه ص ــورت مش ــارکتی در
دو منطق ــه ش ــهر رش ــتخوار اج ــرا ش ــد.مدیر آبف ــای رش ــتخوار
گفت:ای ــن عملی ــات همزم ــان در خیاب ــان ش ــهید مطه ــری ش ــمالی
ب ــه مت ــراژ 100مت ــر و ضل ــع غرب ــی بل ــوار معل ــم ب ــه مت ــراژ 80
متـــر بـــه صـــورت مشـــارکتی اجـــرا شـــد.وی افـــزود  :در ایـــن
پــروژه تهیــه لولــه و اتصــاالت بــه عهــده مشــترکین و اجــرای آن
ب ــه عه ــده ام ــور رش ــتخوار ب ــود.

همـــکاری امـــور رشـــتخوار بـــا شـــبکه بهداشـــت
شهرســـتان در راســـتای مقابلـــه بـــا کرونـــا

پاداش رعایت پیک مصرف برای امور خوشاب

ام ــور آب و فاض ــاب خوش ــاب و اداره ب ــرق شهرس ــتان تواف ــق
نام ــه امض ــاء کردن ــد.
بـــر اســـاس ایـــن توافقنامـــه رعایـــت پیـــک مصـــرف چـــاه هـــا و
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تیـــم نظـــر ســـنجی شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی
بـــا حضـــوردر شـــهر خـــواف  ،دیـــدگاه هـــای همـــکاران امـــور و
مشـــترکان آب را جمـــع آوری کـــرد.در جریـــان ایـــن برنامـــه
ک ــه تم ــام ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو و اموره ــای تابع ــه را تح ــت
پوشـــش قـــرار مـــی دهـــد پیمانمـــکار شـــرکت ضمـــن گفتگوبـــا
همـــکاران از شـــهروندان هـــم در بـــاره خدمـــات آبفـــا چندیـــن
پرســـش مطـــرح کـــرد.

جلســـه قـــرآن مســـئولین شهرســـتان بـــه میزبانـــی امـــور آب و
فاضــاب درگــز برگــزار شــد .در ایــن محفــل دینــی کــه ایروانــی
ام ــام جمع ــه ،فراه ــی فرمان ــدار و س ــرهنگ غف ــاری فرمانده ــی
ناحیـــه مقاومـــت بســـیج و اعضـــای شـــورای تامیـــن شهرســـتان
درگـــز حضـــور داشـــتند بعـــد از قرائـــت قـــرآن  ،امـــام جمعـــه
درگ ــز از خدم ــات رس ــانی پرس ــنل ام ــور درگ ــز ب ــه ش ــهروندان
قدردان ــی ک ــرد .

مدیــر آبفــای رشــتخوار از توزیــع محلــول آب ژاول رقیــق شــده
ب ــا نظ ــارت ش ــبکه بهداش ــت و درم ــان رش ــتخوار ب ــه ادارات و
نهاده ــای شهرس ــتان رش ــتخوار خب ــر داد.عب ــاس عب ــاس ن ــژاد
افـــزود :همـــکاری بـــا شـــبکه بهداشـــت و درمـــان و مدافعـــان
حری ــم س ــامت جامع ــه در توزی ــع محل ــول آب ژاول رقی ــق ش ــده
بـــه منظـــور گندزادیـــی و جلوگیـــری از شـــیوع ویـــروس کرونـــا
بی ــن ادارات و نهاده ــای رش ــتخوار انج ــام ش ــد.

جمـــع آوری ســـه انشـــعاب فضـــای ســـبز شـــهرداری
رشـــتخوار
مدی ــر ام ــور آبف ــای رش ــتخوار از جم ــع آوری س ــه فق ــره انش ــعاب

شمــــاره  ، 153اسفند ماه 1398

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

فض ــای س ــبز ش ــهرداری در ای ــن ش ــهر خب ــر داد.ب ــا توج ــه ب ــه
کمبـــود منابـــع آبـــی در شـــهر و همچنیـــن جداســـازی آبیـــاری
فضـــای ســـبز از آب شـــرب  ،ایـــن امـــور ضمـــن هماهنگـــی بـــا
ش ــهرداری رش ــتخوار س ــه فق ــره انش ــعاب فض ــای س ــبز را جم ــع
آوری کرد.عب ــاس ن ــژاد اف ــزود:در راس ــتای مدیری ــت مص ــرف
،جمــع آوری دیگــر اشــعابات فضــای ســبز شــهرداری در دســتور
کار قـــرار دارد.

نصـــب شـــیر فلکـــه ســـایز  110در شـــبکه آب شـــهر
جن ــگل
و  8م ــورد نش ــتی ش ــبکه اصل ــی و فرع ــی کش ــف  ،شناس ــائی و
رف ــع نش ــت ش ــد.

نص ــب کنت ــور اینزرش ــن ب ــرروی خ ــط  300ایس ــتگاه
پمپاژش ــاندیز

فاض ــاب خراس ــان رض ــوی موف ــق ب ــه دریاف ــت اس ــتاندارد ای ــزو
 50001ب ــا گرای ــش  2018در مبح ــث ان ــرژی ش ــد.

● فیض آباد

●سرخس

نظر سنجی از مشترکان و کارکنان امور سرخس
پیمانــکار آبفــا خراســان رضــوی بــا حضــور در امــور آب و فاضــاب
س ــرخس از مش ــترکان و کارکن ــان ای ــن ام ــور نظ ــر س ــنجی ب ــه
عم ــل آورد .در ای ــن نظ ــر س ــنجی ک ــه ب ــا نظ ــارت مدی ــر رواب ــط
عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آبفـــا خراســـان رضـــوی
همـــراه بـــود پیمانـــکار شـــرکت ضمـــن دریافـــت دیـــدگاه هـــای
مش ــترکان  ،ازهم ــکاران ام ــور س ــرخس ه ــم نظ ــر س ــنجی ک ــرد.

●طرقبه و شاندیز

نشتیابیشبکهآبشهرطرقبه
شـــبکه آب شـــهر طرقبـــه بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر  550میلیـــون
ریــال نشــت یابــی شد.مســئول آب بــدون درآمــد امــور طرقبــه
شــاندیز گفــت  :عملیــات نشــت یابــی شــبکه آب شــهر طرقبــه بــا
هــدف کاهــش هدررفــت اجــرا شــد .مجتبــی محمــد زاده افــزود:
نش ــت یاب ــی ظ ــرف م ــدت ی ــک م ــاه در س ــه محل ــه فرهنگی ــان ،
عنب ــران و طرق ــدر انج ــام و بال ــغ ب ــر  35م ــورد نش ــتی انش ــعاب
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ام ــور آبف ــای طرقب ــه ش ــاندیز پایل ــوت ممی ــزی ان ــرژی
آبف ــا خراس ــان رض ــوی
بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب طرقبـــه شـــاندیز ایـــن
ام ــور ب ــه عن ــوان پایل ــوت ممی ــزی ان ــرژی ش ــرکت آبف ــای اس ــتان
انتخ ــاب ش ــد.
در همیــن رابطــه بــا حضــور ســرممیزی شــرکت ارزیــاب مدیریــت
هم ــام در ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی و بازدی ــد وی
از بخ ــش ه ــای مختل ــف س ــتاد و ایس ــتگاه پمپ ــاژ ش ــهر طرقب ــه
و تشـــکیل دو نشســـت افتتاحیـــه و اختتامیـــه  ،شـــرکت آب و

رفع نشت شیر آتش نشانی شهر فیض آباد

بهـــره بـــرداری از 2بـــاب حوضچـــه شـــیرآالت در
فیـــض آبـــاد

شــیر فلکــه ســایز  110در شــبکه توزیــع آب شــهر جنــگل نصــب
شــد.این شــیر بــه منظــور کاهــش زمــان رفــع اتفــاق و همچنیــن
مدیریـــت بهتـــر در زمـــان قطعـــی آب نصـــب شـــد.این عملیـــات
ط ــی ی ــک روز ب ــه هم ــراه س ــاخت حوضچ ــه اج ــرا ش ــد.
کنتـــور اینزرشـــن بـــرروی خـــط  300ایســـتگاه پمپـــاژ شـــماره
س ــه ش ــهر ش ــاندیز نص ــب ش ــد .ای ــن دس ــتگاه ب ــا ه ــدف ان ــدازه
گی ــری خروج ــی ایس ــتگاه پمپ ــاژ ب ــا هزین ــه  130میلی ــون ری ــال
نص ــب و راه ان ــدازی ش ــد.
بـــه گفتـــه علـــی اصغـــر پاکـــروان مدیـــر امـــور طرقبـــه شـــاندیز
نصـــب ایـــن کنتـــور نســـبت بـــه کنتورهـــای فلنـــج دار 500
میلیـــون ریـــال صرفـــه جوئـــی در پـــی داشـــته اســـت.

ب ــه ص ــورت مس ــتمر انج ــام م ــی ش ــود.

مس ــئول به ــره ب ــرداری فی ــض آب ــاد ازس ــاخت دو ب ــاب حوضچ ــه
کنتـــور و شـــیر آالت آب در مخـــازن قدیـــم وجدیـــد ایـــن شـــهر
خبـــر داد .وحیـــد جهانشـــیری افـــزود :ایـــن دو2بـــاب حوضچـــه
بـــا هزینـــه 98میلیـــون ریـــال بـــرای کنتورهـــای نصـــب شـــده
در ورودی مخـــازن ســـاخته شـــد.به گفتـــه وی بـــرای کنتـــرل
ومانیتورین ــگ دائم ــی جری ــان ورودی ب ــه مخ ــازن ه ــم نمایش ــگر
ایـــن کنتورهـــا نصـــب و از دوربیـــن بـــرای بررســـی جریـــان
اس ــتفاده ش ــد.

راه اندازی گشــت شــبانه برای حراســت از تاسیســات
آب فیــض آبــاد
مس ــئول به ــره ب ــرداری ام ــور آبف ــای فی ــض آب ــاد،از راه ان ــدازی
گش ــت ه ــای ش ــبانه ب ــرای پیش ــگیری از س ــرقت تاسیس ــات آب
خب ــر داد .وحی ــد جهانش ــیری اف ــزود :گش ــت ه ــای ش ــبانه ب ــا
هم ــکاری نی ــروی انتظام ــی ب ــرای تامی ــن امنی ــت و پیش ــگیری از
ســرقت احتمالــی ترانــس هــای بــرق چــاه هــا و مخــازن آب شــرب

مس ــئول به ــره ب ــرداری ام ــور آبف ــای فی ــض آب ــاد،از رف ــع نش ــت
یــک عــدد شــیر آتــش نشــانی مدفــون بــا قدمــت بــاالی  30ســال
در ای ــن ش ــهر خب ــر داد.وحی ــد جهانش ــیری افزود:ای ــن ش ــیر ب ــا
قط ــر 80میل ــی مت ــردر عم ــق 5/2مت ــری دچ ــار نش ــتی ش ــد ک ــه
ب ــا زحم ــت هم ــکاران بخ ــش به ــره ب ــرداری رف ــع و از ه ــدر رف ــت
آب جلوگی ــری ش ــد.

●قوچان

تجلیل از بانوان شاغل در امور قوچان
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بــه مناســبت ســالروز ميــاد بــا ســعادت حضــرت صديقــه طاهــره،
فاطمـــه زهـــرا(س)  ،بانـــوان شـــاغل در امـــور آب و فاضـــاب
قوچ ــان م ــورد تقدی ــر ق ــرار گرفتن ــد.در ای ــن مراس ــم س ــعید
قارنگی ــان مدیرام ــور  ،وج ــود نازني ــن حض ــرت فاطم ــه (س)را
ماي ــه فخ ــر و مباه ــات مس ــلمانان ب ــه وی ــژه ش ــيعيان دانس ــت
والگوگي ــري از ش ــخصيت كام ــل و ب ــي بدي ــل دخ ــت رس ــول خ ــدا
را بــراي تمــام زنــان مايــه آرامــش و ســعادت در زندگــي عنــوان
ک ــرد .در پای ــان مراس ــم از کارکن ــان خان ــم ام ــورآب وفاض ــاب
قوچ ــان ب ــا اه ــدا کارت هدی ــه و گل و ش ــیرینی تقدی ــر ب ــه عم ــل
آم ــد.

دی ــدار فرمان ــده بس ــیج ادارات شهرس ــتان ب ــا مدی ــر
ام ــور قوچ ــان

●گلبهار

مدیـــر ایـــن امـــور آب و فاضـــاب کاشـــمر بـــا امـــام جمعـــه
شهرســتان دیــدار کــرد .در ایــن دیــدار کــه در محــل دفتــر امــام
جمع ــه شهرس ــتان کاش ــمر برگ ــزار ش ــد ،گزارش ــی از عملک ــرد
ی ــک س ــاله ام ــور و پ ــروژه ه ــای قاب ــل افتت ــاح و کلن ــگ زن ــی آبف ــا
ب ــه مناس ــبت ای ــام اهلل ده ــه فج ــر ارائ ــه ش ــد.حجت االس ــام
طباطبای ــی ام ــام جمع ــه کاش ــمر ضم ــن تش ــکر از گ ــزارش مدی ــر
امـــور ،بـــا اشـــاره بـــه رضایـــت منـــدی همشـــهریان ،از زحمـــات
هم ــکاران آبف ــای ش ــهری کاش ــمر تقدی ــر ک ــرد.

اتفاق خط 110گلبهار رفع شد
اتفـــاق خـــط انتقـــال 110شـــهر گلبهـــار رفـــع شد.براســـاس
گـــزارش مشـــترکان امـــور  ،اکیـــپ اتفاقـــات بـــه محـــل اعـــزام
واق ــدام ب ــه حف ــاری ورف ــع اتف ــاق کرد.عل ــت اتف ــاق نامرغ ــوب
بـــودن لولـــه گـــزارش شـــده اســـت.

اتفاق خط 600گلبهار رفع شد

●کالت و زاوین

کلنــگ زنــی و افتتــاح  4پــروژه آبرســانی در شــهرهای
کالت و زاوی ــن
واحتمــال آب گرفتگــی ایســتگاه وتاسیســات  ،عملیــات تعویــض
لولـــه هـــای الکتروپمـــپ هـــا ونصـــب ســـه عـــدد شیرکشـــویی
 200دردســتورکار قرارگرفــت .حیــدری نیــا افــزود :در همیــن
رابط ــه نس ــبت ب ــه تعوی ــض اتص ــاالت مربوط ــه نی ــز اق ــدام ش ــد.

کاشتدرختتوسطهمکارانامورگناباد

فرمانـــده بســـیج حـــوزه ادارات شهرســـتان قوچـــان بـــا ســـعید
قارنگیــان مدیرامــور و فرمانــده پایــگاه بســیج قمــر بنــی هاشــم
و مس ــئولین بس ــیج اداره آبف ــا قوچ ــان دی ــدار و گفتگ ــو ک ــرد.
ش ــرکت کنن ــدگان درای ــن جلس ــه ک ــه ح ــدود ی ــک س ــاعت بط ــول
انجامی ــد در خص ــوص مس ــائل روز صحب ــت کردن ــد  .در پای ــان
لـــوح یـــاد بـــودی بـــه پـــاس خدمـــات فرمانـــده و دیگـــر اعضـــاء
پای ــگاه ب ــه مدی ــر ام ــور قوچ ــان اه ــداء ش ــد.

● کاشمر

دیدارمدیرامورکاشمرباامامجمعهشهرستان

چه ــار پ ــروژه آبرس ــانی در ش ــهرهای کالت و زاوی ــن افتت ــاح و ی ــا
کلن ــگ زن ــی ش ــد .پ ــروژه آبرس ــانی خط ــوط انتق ــال بی ــن مخ ــازن
ب ــا اعتب ــار بال ــغ برچه ــار میلی ــارد ری ــال و پ ــروژه مق ــاوم س ــازی
خط ــوط انتق ــال ش ــهر کالت ب ــا اعتب ــاری بال ــغ ب ــر چه ــار میلی ــارد
ری ــال ه ــم وارد م ــدار به ــره ب ــرداری ش ــد.پروژه ایج ــاد واح ــد
هوادهـــی و ازن زنـــی شـــهر زاویـــن بـــا اعتبـــار 3.5میلیـــارد
ری ــال و پ ــروژه حف ــر چ ــاه جدی ــد ش ــهر کالت ب ــا اعتب ــار بال ــغ ب ــر
2.5میلی ــارد ری ــال ری ــال از دیگ ــر پ ــروژه ه ــای افتتاح ــی ام ــور
کالت ب ــود ک ــه ب ــا حض ــور دکت ــر ش ــیران نماین ــده م ــردم مش ــهد
وکالت در مجلــس شــورای اســامی ،ناصــری فرمانــدار و جمعــی
از مدی ــران ومس ــئولین شهرس ــتان کلن ــگ زن ــی ش ــد.

اتفـــاق خـــط  600گلبهـــار رفـــع شـــد .در پـــی اعـــام گـــزارش
ترکیدگ ــی خ ــط لول ــه  GRP 600درمسیربلواراس ــتقالل ،گ ــروه
اتفاقــات آبفــا گلبهاربــه محــل اعــزام وپــس از بررســی و تامیــن
تمهیــدات اولیــه اقــدام بــه قطــع جریــان آب لولــه وآبدارنمــودن
مش ــترکین تح ــت پوش ــش ای ــن خ ــط ازمس ــیر دیگ ــری ک ــرد.در
ادام ــه پ ــس از تهی ــه ل ــوازم م ــورد نی ــاز اق ــدام ب ــه رف ــع اتف ــاق
ش ــد.

●گناباد

بهسازیتاسیساتامورگناباد
ســه اتاقــک ســرچاه در امــورآب وفاضــاب گنابــاد بهســازی شــد.
مدیرام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد گف ــت :ای ــن پ ــروژه درراس ــتای
به ــره ب ــرداری بهین ــه وتامی ــن آب س ــالم وبهداش ــتی ب ــا هزین ــه
 170میلی ــون ری ــال ازمح ــل مناب ــع ج ــاری اموراج ــرا ش ــد .وی ب ــا
بی ــان اینک ــه عملی ــات بهس ــازی قس ــمتی از خ ــط مک ــش ایس ــتگاه
پمپاژخیب ــری امورآبف ــای گناب ــاد ه ــم انج ــام ش ــد گف ــت :باتوج ــه
بـــه فرســـودگی وخوردگـــی شـــدید خـــط مکـــش ایـــن ایســـتگاه
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مینیممشبکهآبگلبهاراندازهگیریشد
بی ــش ازدویس ــت اصل ــه نه ــال توس ــط هم ــکاران ام ــور گناب ــاد
کاشـــته شـــد.همکاران آبفـــا گنابـــاد ایـــن تعـــداد نهـــال را بـــه
مناســبت هفتــه درخــت کاری درمحــل مخــزن 2000مترمکعبــی
ش ــهید خس ــروزاد غ ــرس کردن ــد.

فشـــارمینیمم شـــبانه شـــبکه آب شـــهر گلبهـــار انـــدازه گیـــری
شــد.این اقــدام از ســاعت  2الــی  4صبــح انجــام شــد.همچنین
دب ــی ش ــبانه ادام ــه خ ــط  900خط ــوط ش ــبکه ک ــه بل ــوار بهم ــن
وبل ــوار کاوه ونی ــز مجتم ــع ه ــای مس ــکن مه ــررا تغذی ــه م ــی ک ــرد
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همکار برتر بهمن  ۹۸آبفا خراسان رضوی معرفی شد
کمیت ــه تش ــویق و پ ــاداش ش ــرکت آب و فاض ــاب
خراس ــان رض ــوی هم ــکار برت ــر بهم ــن س ــال  ۹۸را
انتخاب و نعرفی کرد.
ای ــن کمیت ــه پ ــس از بررس ــی نام ــه ه ــا و گزارش ــات واصل ــه
از حـــوزه ســـتادی ،شـــرکت هـــای تبصـــره  2و امورهـــای
تابعـــه در خصـــوص معرفـــی همـــکاران برتـــر و معیارهـــای
تعییـــن روح الـــه والیتـــی همکارامـــور آب و فاضـــاب
م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت وس ــهم هری ــک از ای ــن خط ــوط نی ــز
تعیی ــن ش ــد.

●ملک آباد

رئیسجدیدآبفاملکآبادمعرفیشد

رئیـــس جدیـــد اداره آب و فاضـــاب ملـــک آبـــاد معرفـــی و از
مدی ــر قبل ــی ای ــن اداره تقدی ــر شد.مراس ــم معارف ــه و تکری ــم
روســـای جدیـــد و قدیـــم اداره آبفـــای ملـــک آبـــاد بـــا حضـــور
مع ــاون مش ــترکین و درام ــد ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رضـــوی در دفتـــر بخشـــدار ملـــک آبـــاد برگـــزار شـــد .در ایـــن
مراســـم ضمـــن ابـــاغ حکـــم صـــادق جالئـــی شـــیخ بـــه عنـــوان
رئی ــس جدی ــد از زحم ــات کاظ ــم ج ــم رئی ــس قبل ــی ای ــن اداره
تقدی ــر بعم ــل آم ــد.
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س ــرخس را حائ ــز رتب ــه برت ــر و هم ــکار نمون ــه بهم ــن م ــاه
 98انتخ ــاب ک ــرد .براس ــاس اع ــام ای ــن کمیت ــه همچنی ــن
س ــلیمه عبدال ــه آب ــادی از ش ــرکت آبف ــا تبص ــره  2نیش ــابور
و نســرین حیــدری از امــور آبفــا تایبــاد مشــترک ًا بــه عنــوان
نف ــرات دوم ب ــرای انتخ ــاب هم ــکار برت ــر در بی ــن منتخب ــان
ش ــش ماه ــه دوم س ــال معرف ــی ش ــدند ت ــا م ــورد بررس ــی
بیش ــتر ق ــرار بگی ــرد.

خواندنی

همه چیز دربارهی پیدایش ،گسترش و پیشگیری از ویروس کرونا

ســـازمان جهانـــی بهداشـــت در سرتاســـر دنیـــا بـــه دنبـــال شناســـایی،
ردیاب ــی و مح ــدود ک ــردن وی ــروس جدی ــدی از خان ــواده وی ــروس کرون ــا ب ــه
نام«کویـــد )COVID-19( »۱۹-اســـت .ویـــروس  COVID-19هنـــوز
در ح ــال مبت ــا ک ــردن اف ــراد زی ــادی در چی ــن و ش ــیوع در کش ــورهای دیگ ــر
دنیــا اســت .ایــن نــوع ویــروس کرونــا در ایــران هــم در حــال پراکنــده شــدن
اســت .عالئــم بیمــاری کرونــا در اکثــر مبتالیــان بــه ایــن ویــروس خفیــف اســت
و درمــان میشــود ،امــا ممکــن اســت بیمــاری در برخــی دیگــر شــدیدتر باشــد
و حت ــی منج ــر ب ــه م ــرگ ش ــود .ام ــا وی ــروس کرون ــا چیس ــت و ت ــا چ ــه ان ــدازه
خطرنـــاک اســـت؟ عالئـــم کرونـــا چیســـت؟ درمـــان کرونـــا چیســـت؟ راه پیشـــگیری از کرونـــا
چیس ــت؟ در ای ــن مطل ــب قص ــد داری ــم ش ــما را ب ــا هم ــه چی ــز درب ــاره کرون ــا آش ــنا کنی ــم.
عالئم بیماری کرونا و راههای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا
تــا کنــون هــزاران نفــر بــه ایــن ویــروس آلــوده شــدهاند و افــراد زیــادی جــان خــود را از دســت
دادهان ــد .در ای ــن بی ــن تع ــدادی از اف ــراد آل ــوده ب ــه ای ــن وی ــروس ه ــم درم ــان ش ــدهاند.
بیش ــترین می ــزان فراگی ــری وی ــروس در چی ــن مش ــاهده ش ــده ام ــا م ــوارد بس ــیار زی ــادی ه ــم
در کش ــورهای دیگ ــر از جمل ــه ای ــران دی ــده ش ــده اس ــت.
ب ــا ش ــناخت عالئ ــم کرون ــا و رعای ــت ن ــکات بهداش ــتی ارائ ــه ش ــده از س ــوی س ــازمان بهداش ــت
جهانــی کــه در ایــن مطلــب بــه آنهــا میپردازیــم ،از ســامت خــود و دیگــران محافظــت کنیــد.
دستان خود را به طور مرتب بشویید
بــه طــور منظــم و بــا دقــت دســتان خــود را بــا آب و صابــون یــا محلــول ضدعفونــی کننــده حــاوی
الــکل تمیــز کنیــد.
چـــرا؟ شســـتن دســـتها بـــا آب و صابـــون یـــا محلـــول ضدعفونـــی کننـــده حـــاوی الـــکل،
ویروسهایــی را کــه ممکــن اســت بــه دس ـتهای شــما منتقــل شــده باشــند ،از بیــن میبــرد.
فاصله استاندارد با دیگران را رعایت کنید
با کسانی که سرفه یا عطسه میکنند ،حداقل یک متر فاصله داشته باشید.
چ ــرا؟ هن ــگام س ــرفه و عطس ــه قط ــرات ری ــزی از بین ــی و ده ــان اف ــراد ب ــه بی ــرون پرت ــاب
میش ــود .اگ ــر ش ــما ب ــه آنه ــا خیل ــی نزدی ــک باش ــید و ف ــرد دیگ ــر مبت ــا ب ــه وی ــروس باش ــد،
ای ــن ذرات ری ــز ک ــه ح ــاوی وی ــروس  COVID-19هس ــتند از طری ــق تنف ــس ب ــه بدنت ــان
وارد میشـــوند.
از تماس دستها با چشمها ،بینی و دهان خودداری کنید
از تماس دستها با چشم ،بینی و دهان بپرهیزید.
چ ــرا؟ دسـ ـتها ب ــا س ــطوح مختلف ــی در تم ــاس هس ــتند و ممک ــن اس ــت وی ــروس را ج ــذب
کنن ــد .زمان ــی ک ــه دس ـتها ب ــه وی ــروس آل ــوده ش ــدند ،ب ــه راحت ــی میتوانن ــد وی ــروس را ب ــه
چش ـمها ،بینــی و دهــان انتقــال دهنــد و از ایــن طریــق ویــروس وارد بــدن شــما شــده و شــما
را بیم ــار کن ــد.
بهداشت تنفسی را تمرین کنید
مطمئ ــن ش ــوید ک ــه ش ــما و اطرافیانت ــان بهداش ــت تنفس ــی را رعای ــت میکنن ــد .بهداش ــت
تنفســی بــه معنــی پوشــاندن دهــان و بینــی بــا داخــل آرنــج یــا دســتمال کاغــذی هنــگام عطســه
و س ــرفه و دور انداخت ــن دس ــتمال ب ــه س ــرعت اس ــت.
چ ــرا؟ قط ــرات ری ــزی ک ــه ب ــا عطس ــه و صرف ــه از ده ــان و بین ــی م ــا خ ــارج میش ــوند ،وی ــروس
را گس ــترش میدهن ــد .ب ــا رعای ــت ن ــکات بهداش ــتی تنفس ــی ،میتوانی ــد از اطرافی ــان خ ــود
در برابـــر ویروسهایـــی ماننـــد ســـرماخوردگی ،آنفوالنـــزا و کرونـــای جدیـــد 19-COVID
محافظ ــت کنی ــد.
اگر عالئم کرونا را دارید با مراجع مربوطه تماس بگیرید
در صورت ــی ک ــه احس ــاس ناخوش ــی میکنی ــد در خان ــه بمانی ــد .اگ ــر عالئم ــی مانن ــد س ــرفه و
تنگ ــی نف ــس را در خ ــود احس ــاس کردی ــد ب ــه پزش ــک مراجع ــه کنی ــد ،مراج ــع مرب ــوط را مطل ــع
کنی ــد و از توصیهه ــای متخصصی ــن س ــامت مربوط ــه پی ــروی کنی ــد.
چــرا؟ متخصصیــن ملــی و محلــی شــما بــه روزتریــن اطالعــات در مــورد شــرایط منطقــه شــما را
دارن ــد .اط ــاع دادن ب ــه کم ــک رس ــانها کم ــک میکن ــد ک ــه ش ــما را ف ــورا ب ــه مراک ــز درمان ــی
مناس ــب ارس ــال کنن ــد .ای ــن کار ه ــم ب ــرای خودت ــان بهت ــر اس ــت و ه ــم از انتش ــار وی ــروس و
عفونته ــای دیگ ــر جلوگی ــری کردهای ــد.
برای پیشگیری ازابتال به ویروس کرونا از توصیههای مراکز بهداشت پیروی کنید
در م ــورد جدیدتری ــن اطالع ــات و اقدام ــات در م ــورد وی ــروس  19-COVIDمطل ــع باش ــید و
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توصیههــای مراکــز بهداشــت یــا محــل کار خــود را در مــورد اینکــه چطــور از خــود و دیگــران در
برابــر ویــروس  19-COVIDمحافظــت کنیــد ،جــدی بگیریــد.
چــرا؟ مراکــز بهداشــت هــر منطقــه به روزتریــن اخبــار در مورد انتشــار ویــروس 19-COVID
در منطق ــه را دارن ــد و میتوانن ــد بهتری ــن منب ــع ب ــرای راهنمای ــی م ــردم آن منطق ــه جه ــت
محافظ ــت از خودش ــان باش ــند.
نکات ایمنی سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری و واکنش صحیح به عالئم کرونا
نــکات و توصیههــای ایمنــی ســازمان جهــان بهداشــت بــرای افــراد ســاکن در شــهرهای آلــوده
ب ــه وی ــروس کرون ــا جدی ــد ی ــا هم ــان  19-COVIDی ــا اف ــرادی در  ۱۴روز گذش ــته ب ــه چنی ــن
مناطق ــی مراجع ــه کردهان ــد ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت.
نکات ایمنی گفته شده در قسمت قبلی را به درستی رعایت کنید.
اگ ــر برخ ــی عالئ ــم کرون ــا را داری ــد ی ــا احس ــاس ناخوش ــی میکنی ــد ،حت ــی اگ ــر عالئ ــم جزئ ــی
مثــل ســردرد و آبریــزش بینــی داریــد ،تــا زمانــی کــه عالئــم برطــرف شــوند ،در خانــه بمانیــد.
چــرا؟ خــودداری از ارتبــاط بــا دیگــران و مراجعــه بــه مراکــز درمانــی ،باعــث میشــود تــا مراکــز
درمانــی کار خــود را بهتــر انجــام دهنــد و از شــما و دیگــران در برابــر احتمــال ابتــا بــه ویــروس
 19-COVIDو دیگ ــر ویروسه ــا محافظ ــت کنن ــد.
در صــورت وجــود تــب ،ســرفه و احســاس تنگــی نفــس ،فــورا بــه پزشــک مراجعــه کنیــد چــرا
کــه ممکــن اســت ایــن عالئــم بــه دلیــل وجــود عفونــت دســتگاه تنفســی یــا مشــکالت جــدی دیگــر
باشــد .پزشــک متخصــص را در مــورد ســوابق ســفرهای اخیــر یــا هــر گونــه تمــاس و بازدیــد بــا
مس ــافرین دیگ ــر مطل ــع کنی ــد .چ ــرا؟ ای ــن کار در فرس ــتادن ش ــما ب ــه مرک ــز پزش ــکی مناس ــب
کم ــک میکن ــد .همچنی ــن ب ــه جلوگی ــری از انتش ــار احتمال ــی وی ــروس  19-COVIDو دیگ ــر
ویروسه ــا کم ــک میکن ــد.
ویروس کرونا از کجا پیدا شد؟
در پای ــان م ــاه دس ــامبر مس ــؤوالن س ــامت عموم ــی چی ــن ب ــه س ــازمان جهان ــی بهداش ــت اع ــام
کردنــد کــه ویــروس جدیــد و ناشــناختهای باعــث نوعــی بیمــاری بــا عالئمــی شــبیه بــه ذاتالریــه
در ش ــهر ووه ــان ش ــده اس ــت .آنه ــا ف ــورا تش ــخیص دادن ــد ک ــه ای ــن وی ــروس از خان ــوادهی
ویــروس کرونــا اســت و بــه ســرعت در حــال تکثیــر و راهیابــی بــه بیــرون از شــهر ووهــان اســت.
ویــروس کرونــا بیــن تمــام حیوانــات رایــج اســت و گاهــی میتوانــد بــا تغییــر شــکل انســانها
را ه ــم آل ــوده کن ــد .ت ــا کن ــون از ابت ــدای س ــال  ۲۰۰۰س ــه ن ــوع دیگ ــر از وی ــروس کرون ــا ب ــه
انســانها ســرایت کــرده و باعــث شــیوع ســارس ( )SARSدر ســال  ۲۰۰۲و مــرس ()MERS
در س ــال  ۲۰۱۲ش ــده است.دانش ــمندان فک ــر میکنن ــد ک ــه ای ــن وی ــروس جدی ــد ه ــم از
ابتــدای مــاه دســامبر توانایــی انتقــال بــه انســانها را پیــدا کــرده اســت .بــه نظــر میرســد کــه
ویــروس در ابتــدا در یــک بازارچـهی غذاهــای دریایــی در شــهر ووهــان پیــدا شــده و ســپس از
آنجــا بــه نقــاط دیگــر پخــش شــده اســت .امــا یکــی از آزمایشهــا روی بیمــاری نشــان میدهــد
کــه اولیــن فــردی کــه بــه بیمــاری کرونــا مبتــا شــده ،هیــچ ارتباطــی بــا بازارچــه نداشــته اســت.
محققــان هنــوز در حــال پیگیــری منبــع اصلــی بیمــاری هســتند.نوع حیوانــی کــه ویــروس از آن
بــه انســان منتقــل شــده نیــز همچنــان بــرای محققــان روشــن نیســت .یــک تیــم تحقیقاتــی در
چیــن گزارشــی منتشــر کردنــد کــه طــی آن گفتــه شــده بــود طبــق کدهــای ژنتیکــی ایــن ویــروس
ممک ــن اس ــت ک ــه بیم ــاری از م ــار ب ــه انس ــان رس ــیده ش ــده باش ــد .البت ــه محقق ــان درب ــارهی
صح ــت ای ــن نتیجهگی ــری مطمئ ــن نیس ــتند .آزمایشه ــای دیگ ــری ک ــه روی ژنتی ــک وی ــروس
جدی ــد انج ــام ش ــد نش ــان داد ک ــه توال ــی ژنتیک ــی ای ــن وی ــروس  ۹۶درص ــد ب ــا وی ــروس کرون ــا
در خفاشه ــا یکس ــان اس ــت .وی ــروس س ــارس و م ــرس ه ــر دو از خف ــاش ب ــه انس ــان منتق ــل
شـــدهاند.
آیا ویروس کرونا همان سارس است؟
ویروس کرونا چیست
ویــروس جدیــد هــم از چیــن شــروع شــده ،امــا ویــروس ســارس نیســت .از آنجــا کــه ایــن دو
وی ــروس از ی ــک خان ــواده هس ــتند ،ش ــباهتهایی ب ــا یکدیگ ــر دارن ــد ام ــا کرون ــا ی ــک وی ــروس
کام ــا جدی ــد اس ــت .البت ــه نق ــاط مش ــترک ای ــن دو وی ــروس میتوان ــد ب ــه دانش ــمندان کم ــک
کن ــد ت ــا ب ــا اس ــتفاده از تجربیات ــی ک ــه از گذش ــته دارن ــد ب ــرای متوق ــف ک ــردن ای ــن وی ــروس
بهتــر عمــل کننــد.
آیا ممکن است چین باز هم در مورد ویروس دروغ بگوید؟
زمان ــی ک ــه وی ــروس س ــارس ش ــیوع پی ــدا ک ــرد ،مقام ــات چی ــن س ــعی کردن ــد حقیق ــت را از
بازرســان ســازمان جهانــی بهداشــت مخفــی نگــه دارنــد و اطالعــات ناقصــی بــه آنهــا بدهنــد.

ام ــا ای ــن ب ــار مقام ــات چی ــن ب ــه س ــرعت س ــازمان س ــامت جهان ــی را از ش ــیوع وی ــروس جدی ــد
مطل ــع کردن ــد .همچنی ــن ب ــه تیم ــی از متخصصی ــن حرف ـهای س ــازمان جهان ــی بهداش ــت اج ــازه
دادن ــد ت ــا ب ــرای رف ــع مش ــکل جدی ــد ب ــا آنه ــا هم ــکاری کنن ــد.
وزیــر ســامت و خدمــات درمانــی آمریــکا در کنفرانــس خبــری ضمــن اعــام شــفافیت مقامــات
چیــن در مــورد ویــروس کرونــا ،اعــام کــرد« :میــزان همــکاری مقامــات چیــن نســبت بــه ســال
 ۲۰۰۳بســیار بیشــتر بــوده اســت».
ب ــا وج ــود ای ــن ،منتقدیــن و شــهروندان چین ــی نگ ــران ای ــن هس ــتند ک ــه مقام ــات چی ــن تع ــداد
بیمــاران را کمتــر از میــزان واقعــی اعــام و تعــداد مرگومیــر افــراد بــر اثــر ویــروس کرونــا را
ب ــا عل ــت ذاتالری ــه طبقهبن ــدی کنن ــد.
ویروس کرونا تا چه اندازه خطرناک است؟
در حال حاضر هیچکس پاسخ این سوال را نمیداند.
ب ــرای مش ــخص ک ــردن ای ــن ک ــه بیم ــاری ت ــا چ ــه ح ــد «خطرن ــاک» اس ــت ،نی ــاز ب ــه اطالعات ــی ه ــم
درب ــارهی وخام ــت و ش ــدت بیم ــاری و ه ــم درب ــارهی س ــرعت و س ــهولت گس ــترش آن داری ــم.
متخصص ــان بیماریه ــای اپیدم ــی اغل ــب از ای ــن اب ــزار ب ــرای ارزیاب ــی بیماریهای ــی مانن ــد
ان ــواع جدی ــد آنفوالن ــزا و تعیی ــن اقدام ــات م ــورد نی ــاز ب ــرای آنه ــا اس ــتفاده میکنن ــد.
چارت میزان خطر بیماری های واگیردار
در صورت ــی ک ــه بیم ــاری خیل ــی ش ــدید نباش ــد (درص ــد کم ــی از اف ــراد را بکش ــد) ام ــا خیل ــی
مســری باشــد ،بــاز هــم اثــرات مخربــی خواهــد داشــت .اگــر ویروســی میلیونهــا نفــر را درگیــر
کنــد ،حتــی اگــر درصــد کمــی از آنهــا هــم بمیرنــد ،تعــداد تلفــات بــاز هــم زیــاد خواهــد بــود.
محققــان هنــوز در تــاش هســتند کــه عالئــم ویــروس کرونــا را بشناســند کــه از چیــزی شــبیه
ب ــه عالئ ــم س ــرماخوردگی س ــاده ت ــا عالئ ــم بس ــیار ش ــدید متغیی ــر اس ــت .ب ــر اس ــاس اطالع ــات
ح ــدود  ۲۰درص ــد از اف ــراد آل ــوده ب ــه وی ــروس عالئ ــم ش ــدید داش ــتهاند.
در ح ــال حاض ــر تلف ــات ای ــن ن ــوع جدی ــد از وی ــروس کرون ــا ح ــدود  ۲ال ــی  ۳درص ــد اس ــت ک ــه
البتــه بــا ادامــه پیــدا کــردن شــیوع ویــروس امــکان تغییــر ایــن درصــد وجــود دارد؛ در صورتــی
ک ــه تلف ــات وی ــروس س ــارس چی ــزی ح ــدود  ۱۴ال ــی  ۱۵درص ــد ب ــود .اکث ــر تلف ــات وی ــروس
کرون ــا ت ــا کن ــون اف ــراد پی ــر بودهان ــد ک ــه مش ــکالت س ــامتی دیگ ــری مث ــل بیماریه ــای قلب ــی،
فشــار خــون و دیابــت داشــتند .طبــق آمــار ایــن گــروه از افــراد بیــش از دیگــران در خطــر مــرگ
ب ــر اث ــر بیماریهای ــی مث ــل آنفوالن ــزا هس ــتند.
سرعت پخش ویروس تا چه انداز ه است؟
در ح ــال حاض ــر هن ــوز س ــرعت احتم ــال انتش ــار وی ــروس مش ــخص نیس ــت .در چی ــن اف ــراد
بیم ــار از ابت ــدای م ــاه ژانوی ــه ای ــن بیم ــاری را ب ــه ص ــورت ش ــخص ب ــه ش ــخص ب ــه دیگ ــران
انتق ــال میدادهان ــد .س ــازمان جهان ــی بهداش ــت اع ــام ک ــرده حداق ــل ب ــرای چه ــار مرحل ــه ی ــک
زنجی ــرهی پای ــدار از انتق ــال بیم ــاری بی ــن اف ــراد وج ــود داش ــته اس ــت؛ ی ــک نف ــر (احتم ــاال از
طریــق حیــوان) بیمــار میشــده ،ویــروس را بــه شــخص دیگــری انتقــال م ـیداده و او هــم آن
را بــه شــخص دیگــری انتقــال مـیداده اســت .مــوارد گــزارش شــده در کشــورهای دیگــر مثــل
آمریــکا ،آلمــان ،ژاپــن و ویتنــام هــم از طریــق افــراد دیگــر بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــدهاند و
نــه بــا ســفر مســتقیم بــه چین.شــواهد اولیــه نشــان میدهــد ایــن ویــروس هــم هماننــد ســایر
ان ــواع وی ــروس کرون ــا از طری ــق تم ــاس نزدی ــک ب ــا اف ــراد آل ــوده و هن ــگام عطس ــه ی ــا س ــرفه
ف ــرد آل ــوده انتق ــال پی ــدا میکند.ام ــا مقام ــات چی ــن اع ــام کردهان ــد م ــواردی وج ــود داش ــته
ک ــه اف ــراد آل ــوده ب ــه وی ــروس حت ــی قب ــل از ای ــن ک ــه عالئ ــم بیم ــاری را نش ــان دهن ــد وی ــروس
را ب ــه دیگ ــران انتق ــال دادهان ــد .ع ــاوه ب ــر ای ــن ،نام ـهای ک ــه ب ــه ژورن ــال پزش ــکی نیوانگلن ــد
ارســال شــده اســت مــوردی در آلمــان را توضیــح میدهــد بــه نظــر میرســد در آن افــرادی کــه
احس ــاس مریض ــی نمیکردهان ــد وی ــروس را ب ــه دیگ ــران انتق ــال دادهاند.طب ــق تخمینه ــای
اولی ـهی محققی ــن س ــازمان جهان ــی بهداش ــت ،ه ــر ف ــرد مری ــض ب ــه ط ــور متوس ــط بی ــن  1.4ت ــا
 2.5نفــر دیگــر را آلــوده میکنــد .طبــق تخمیــن تیمهــای تحقیقــات دیگــری هــر فــرد بیمــار بــه
ط ــور میانگی ــن  ۲ت ــا  ۳نف ــر دیگ ــر را آل ــوده میکن ــد.
چطور میتوانیم از خودمان در برابر ویروس کرونا محافظت کنیم؟
ب ــر اس ــاس چی ــزی ک ــه ت ــا ای ــن لحظ ــه میدانی ــم ،ب ــا رعای ــت ن ــکات بهداش ــتی پیش ــگیری از
آنفوالن ــزا میتوانی ــد از خودت ــان در براب ــر وی ــروس کرون ــا ه ــم محافظ ــت کنی ــد .ای ــن ن ــکات
ش ــامل شس ــتن دســتها ،پوش ــاندن ده ــان هن ــگام عطس ــه و س ــرفه و دور مان ــدن از اف ــراد
بیم ــار اس ــت.
چطور از مبتال شدن به آنفوالنزا پیشگیری کنیم؟
در  ۲۲ژانوی ــه مقام ــات چی ــن در ووه ــان فعالی ــت تم ــام وس ــایل نقلی ـهی ش ــهری ،اتوبوسه ــا،
متــرو و حتــی پروازهــا و قطارهایــی کــه بــه خــارج از شــهر رفــت و آمــد داشــتند را قطــع کردنــد.
آنهــا همچنیــن در نظــر دارنــد همیــن عملیــات را بــرای  ۱۵شــهر دیگــر انجــام دهنــد.

ورزشی
امور تربت جام نائب قهرمان مسابقات فوتسال ادارات
شهرستان شد
تیـــم امـــور آب و فاضـــاب تربـــت جـــام در مســـابقات
فوتس ــال کارکن ــان ادارات شهرس ــتان ی ــادواره س ــردار
شـــهید ســـپهبد حـــاج قاســـم ســـلیمانی نائـــب قهرمـــان

شد.
تیــم فوتســال امــور آبفــای تربــت جــام در ایــن دوره از مســابقات
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ک ــه ب ــا ش ــرکت 16تی ــم برگ ــزار ش ــد ب ــا تی ــم ه ــای ش ــهرداری
نیــل شــهر  ،اداره گاز  ،شــهرداری تربــت جــام و دانشــکده علــوم
پزش ــکی ب ــه رقاب ــت پرداخ ــت ک ــه در نهای ــت در دی ــدار نهای ــی ب ــا
تی ــم دانش ــکده عل ــوم پزش ــکی ب ــا نتیج ــه  2ب ــر  5پی ــروز ش ــد و
عن ــوان نائ ــب قهرمان ــی شهرس ــتان را کس ــب ک ــرد.
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مارال– حیوان وفادار.12میوه تابستانی -چراغ دریایی-
فضاپیماى بالدار
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گزارش تصویری اقدامات آبفا خراسان رضوی برای مقابله با کرونا
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ﺟﺪول آﻣﺎري اﺧﺒﺎر ﺳﺘﺎد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺒﺼﺮه  2واﻣﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ
شرکت  /امور
ستاد
سبزوار
کاشمر
طرقبه شاندیز
نیشابور
تربت جام
باخرز
جغتای
درگز
قوچان
چناران
گلبهار
رشتخوار
بردسکن
سرخس
خواف
فریمان
کالت
بجستان
تربت حیدریه
گناباد
خلیل آباد
تایباد
فیض آباد
خوشاب
داورزن
زاوه
جوین
فیروزه

تعداد خبر ارسالی اسفندماه
20
10
1
7
13
3
4
0
2
2
0
4
5
2
2
4
0
1
3
11
3
0
3
8
2
0
0
0
0

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
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تسلیت – تقدیر – انتصاب
● ●انتصابات
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آبفا سبزوار
مهدی جهان طلب		
به سمت عضو علی البدل هیپت مدیره شرکت آبفا سبزوار
			
علی نجاتی پور
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب جغتای
محسن والی نژاد		
به عنوان سرپرست امور آبفای صالح آباد
		
حبیب اهلل ندایی فر
واگذاری شرح وظایف تدوین شده در صورت جلسه در خصوص تبیین و تشریح وظایف کارشناس تامین اجتماعی به مجتبی رشیدنژاد

● ●درگذشتگان
همکار ستادی سرکارخانم شریعت زاده
درگذشت برادر		
درگذشت ابوالقاسم غفاریان همکار امور کاشمر
همکار بازنشسته شرکت آبفای نیشابور
درگذشت ماشااهلل فضلی

● ●بازنشسته
			
مهدی جمعه
			
عباس نامنی
سید مهدی نقوی		

همکار امور طرقبه شاندیز
همکار ستاد
همکار ستاد

● ●تقدیر
تقدیر فرمانداراز سید ابراهیم علوی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی وموسی رضایی مدیرامورآبفای کالت برای مقاوم سازی خطوط انتقال آب شرب و آبرسانی به شهرک اسکان سیل زدگان
تقدیر مدیر کل حقوقی و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو از جواد عافیت مدیر دفتر حقوقی شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
تقدیر شورای اسالمی و شهردار از مدیر و کارکنان امور فیض آباد به واسطه تالش در جهت پیشبرد پروژه آبرسانی به این شهر
تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از مدیرعامل آبفای شهرستان
تقدیر فرماندارسرخس از مدیرعامل آبفای خراسان رضوی ومدیر امور شهرستان
تقدیر بخشدار مرکزی از امور آبفای بجستان در انجام وظایف سازمانی
تقدیر امام جمعه و فرماندارشهرستان از امور آبفای گناباد
تقدیر فرماندار از علی رضا عباسی مدیر امور کاشمر
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