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آب شرب روستاهای آسیب دیده از سیل در خراسان رضوی برقرار شد
مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی گف ــت :آب ش ــرب روس ــتاهای ی آس ــیب دی ــده از
سیل اخیر در این استان برقرار شد.
ب ــه گفت ــه س ــید ابراهی ــم عل ــوی در جری ــان ب ــارش ه ــای س ــنگین به ــاری روزه ــای  23ت ــا  26فروردی ــن م ــاه
س ــال ج ــاری تاسیس ــات آبرس ــانی هش ــت ش ــهر و  84روس ــتا در  20شهرس ــتان دچ ــار خس ــارت ش ــد.
وی میــزان بــرآورد خســارت بــه چــاه هــا ،قنــات هــا و چشــمه هــا  ،خطــوط انتقــال و شــبکه توزیــع و جــاده دسترســی
را  131میلی ــارد و 504میلی ــون ری ــال اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :قب ــل ازش ــروع ب ــارش ه ــای ب ــا هش ــدار ب ــه
ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو و اموره ــای تابع ــه کلی ــه نیروه ــا و تجهی ــزات ب ــه ح ــال آم ــاده ب ــاش درآمدن ــد و ب ــا وق ــوع
پدی ــده س ــیالب  ،اکی ــپ ه ــای عملیات ــی ب ــا امکان ــات الزم ب ــرای رف ــع اتف ــاق ب ــه مناط ــق م ــورد نظ ــر اع ــزام ش ــدند و
نس ــبت ب ــه مرم ــت خط ــوط و تامی ــن آب روس ــتاهای آس ــیب دی ــده اق ــدام کردن ــد.
وی از تــاش شــبانه روزی اکیــپ هــا بــرای تامیــن آب روســتا هــا خبــر داد و افــزود :آب شــرب مــورد نیــاز ســاکنان
برخــی روســتاها تــا زمــان ترمیــم خطــوط و شــبکه توزیــع از طریــق تانکــر ســیار تامیــن شــد.
وی بیشــترین میــزان خســارت وارده را مربــوط بــه شهرســتان داورزن و بعــد آز آن کاشــمر و تربــت جــام دانســت
و اظهارداشــت :تاسیســات فاضــاب شــهر ســبزوار هــم در جریــان بــارش هــای اخیــر دچــار آســیب شــده اســت.
تشکیل جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
اولیــن جلســه کمیتــه مدیریــت بحــران شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی در ســال جــاری بــه بررســی خســارت
هــای ناشــی از ســیل روزهــای آخــر فروردیــن مــاه اختصــاص یافــت.
در ای ــن جلس ــه پ ــس از ارائ ــه گ ــزارش می ــزان خس ــارت ب ــه تاسیس ــات آبرس ــانی روس ــتاها مدیرعام ــل ش ــرکت ب ــر
شناس ــایی نق ــاط آس ــیب پذی ــر تاکی ــد ک ــرد و دس ــتور داد دو میلی ــارد ری ــال تنخ ــواه ب ــه  13شهرس ــتان پرداخ ــت
ش ــود.
ســید ابراهیــم علــوی همچنیــن خواســتار ارزیابــی دقیــق از میــزان خســارت وارده و تســریع در نظافــت و پاکســازی
تاسیســات و تعویــض پمــپ هــای آســیب دیــده بــه منظــور تامیــن آب روســتائیان شــد.
وی تاکی ــد ک ــرد :مناط ــق هش ــت گان ــه معی ــن در اس ــتان نی ــز ب ــه لح ــاظ امکان ــات آزمایش ــگاهی و لجس ــتیکی تقوی ــت
ش ــوند ت ــا از ت ــوان عملیات ــی ب ــاال در مواق ــع ب ــروز ح ــوادث برخ ــوردار ش ــوند.
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در ای ــن نشس ــت مق ــرر ش ــد از طری ــق ش ــرکت آب و فاض ــاب تبص ــره دو نیش ــابور پم ــپ م ــورد نی ــاز ب ــرا ام ــور
دوادرزن ارس ــال و موض ــوع جب ــران خس ــارت از ش ــرکت بیم ــه پیگی ــری ش ــود همچنی ــن ازمایش ــگاه ه ــای س ــطح
اس ــتان نس ــبت ب ــه نمون ــه س ــنجی و ک ــدورت س ــنجی مناب ــع آب ش ــهرهای مناط ــق آس ــیب دی ــده اق ــدام کنن ــد .
نیروها و تجهیزات مدیریت بحران آبفا خراسان رضوی برای مقابله با سیالب برخاستند
در پــی هشــدار اداره کل هواشناســی اســتان خراســان رضــوی مبنــی بــر تــداوم بارشهــا و تقویــت نســبی ســامانه
بارشــی فعــال در ســطح اســتان بــا ســطح اخطــار نارنجــی  ،کلیــه نیروهــا و تجهیــزات مدیریــت بحــران شــرکت آبفــای
اســتان بــه مقابلــه برخاســتند.
بــارش شــدید بــاران از عصــر روزشــنبه 23فروردیــن از نواحــی غــرب و جنــوب غــرب اســتان آغــاز شــد و شهرســتان
ه ــا و تواب ــع بردس ــکن ،س ــبزوار ،فی ــروزه ،خوش ــاب ،نیش ــابور ،ارتفاع ــاتبینال ــود ،قوچ ــان ،درگ ــز ،جوی ــن ،جغت ــای،
داورزن ،خلیلآب ــاد ،کاش ــمر ،تربتحیدری ــه ،ری ــوش و طرقب ــه– ش ــاندیز ،را تح ــت تاثیرق ــرارداد.
دفت ــر مدیری ــت بح ــران ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا اع ــام هش ــدار ب ــه ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو و
امورهــای تابعــه نســبت بــه آگاه ســازی مدیــران و ایجهــاد و اتخــاذ تمهیــدات الزم در خصــوص وقــوع ســیل اقــدام
کرد.ب ــر اس ــاس اخب ــار رس ــیده از ش ــهرها و روس ــتاه ه ــای تح ــت پوش ــش ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی
اکی ــپ ه ــای عملیات ــی ب ــه ح ــال آم ــاده ب ــاش در آمدن ــد .
دراثــر ســیالب خــط قدیــم چشــمه دره کورکاشــمرتخریب وبــه علــت کــدورت بــاال چشــمه هــای دره کــور ودره گــرگ
کاشمرهردوچشــمه ازمداربهــره بــرداری خــارج شــدند ورونــد آبرســانی در روســتای چــل پــو دچــار اخــال شــد.
کــدورت آب ورودی از مســیر رودخانــه اتــرک بــه تصفیــه خانــه آب شــرب شــهر قوچــان هــم در حــال افزایــش بــود
ک ــه دب ــی ورودی ب ــه حداق ــل رس ــانده شد.درشهرس ــتان ه ــای س ــبزوار و داورزن ک ــه بیش ــترین ب ــارش و خس ــارت
گــزارش شــده اســت  ،متاســفانه بــه دلیــل آبگرفتگــی راه هــای مواصالتــی  9روســتای منطقــه داورزن و خســارات
بس ــیار ب ــاال  ،ام ــکان ورود ب ــه منطق ــه میس ــر نیس ــت و ه ــم اکن ــون اکی ــپ راه ــداری و بح ــران مش ــغول بازگش ــایی
مســیرها هســتند .
خــاک زیــر لولــه خــط انتقــال چــاه آب شــرب شهرمشــکان بــه مخــزن نیزکــه بــر اثــر ســیل تخلیــه ش ــده بــود  ،ترمی ــم
و عملی ــات خاکری ــزی پش ــت و روی لول ــه و مرم ــت جاه ــای س ــیل گی ــردر دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت.
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

معرفی 20مدیر امورتابعه شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
ب ــا اج ــرای ط ــرح یکپارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی در کش ــور از
محمــوع  28امــور مدیــران 20امــور تابعــه شــرکت آب و فاضــاب در خراســان رضــوی معرفــی
شدند.
مراس ــم معارف ــه  17مدی ــر ب ــه دلی ــل ش ــرایط موج ــود ناش ــی از کرون ــا وی ــروس و ض ــرورت پرهی ــز
از نشس ــت ه ــای ب ــا جمعی ــت ب ــاال ،همزم ــان و از طری ــق ویدئ ــو کنفران ــس برگ ــزارو س ــه نف ــر دیگ ــر
ب ــه ص ــورت حض ــوری انج ــام ش ــد.در ای ــن نشس ــت ه ــا ک ــه فرمان ــداران شهرس ــتان ه ــای ی ــاد ش ــده و
معاون ــان ش ــرکت آبف ــا حض ــور داش ــتند مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ش ــرایط
حاک ــم ب ــر ح ــوزه ه ــای فن ــی ب ــه منظ ــور تامی ــن آب کم ــی و کیف ــی از نق ــاط دور دس ــت و تغیی ــرات هزین ــه
ای را الزم ــه بازنگ ــری در سیس ــتم ه ــای اداری دانس ــت و ب ــا اش ــاره ب ــه کاه ــش مناب ــع اعتب ــاری اظه ــار
داش ــت :مجموع ــه ای ــن م ــوارد ش ــرکت ه ــای آبف ــا را ب ــرآن داش ــت ت ــا در س ــاختار خدم ــت رس ــانی خ ــود
تغییرات ــی ایج ــاد کنن ــد ل ــذا وزی ــر نی ــرو در ابت ــدای س ــال  98اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت
ه ــای آبف ــای ش ــهری و روس ــتایی را کلی ــد زد ک ــه اس ــفندماه ب ــه خراس ــان رض ــوی رس ــید و متعاق ــب آن
معرف ــی مدی ــران اموره ــای تابع ــه نی ــز آغ ــاز ش ــد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی اظهـــار امیـــدواری کـــرد مدیـــران جدیـــد بـــا برنامـــه ریـــزی صحیـــح و تدقیـــق
اطالعــات شــهری و روســتایی واســتفاده از پتانســیل هــای موجــود و نیروهــای خــدوم دو حــوزه شــهری
و روســتایی نســبت بــه تدویــن برنامــه جامــع خدمــت رســانی بــا کیفیــت بــه شــهروندان اقــدام کننــد.
در ادام ــه فرمان ــداران شهرس ــتان ه ــای اس ــتان ضم ــن تش ــکر از اقدام ــات آبف ــای اس ــتان و ام ــور در
تامی ــن آب ش ــهرها و روس ــتاها  ،خواس ــتار تکمی ــل پ ــروژه ه ــای در دس ــت اج ــرا ب ــه منظ ــور تامی ــن آب
پای ــدار ش ــهرها و روس ــتاها در پی ــک مص ــرف و تابس ــتان ش ــدند .ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش تاکن ــون
اف ــراد زی ــر ب ــه عن ــوان مدی ــران اموره ــای تابع ــه آبف ــای خراس ــان رض ــوی معرف ــی ش ــده ان ــد.
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محســن عبدالهــی مدیــر امور آب فاضالب تربت جام
محمدرضــا حقانــی نســب مدیر امور آب و فاضالب داورزن
جواد ســعادتی مدیر امور آب و فاضالب قوچان
هــادی حیــدری نیــا مدیرامور آب و فاضالب گناباد
حبیــب اهلل مدائــی فــر سرپرســت امور آب و فاضالب صالح آباد
محمدرضــا اکبــر نیــا مدیر امور آب و فاضالب بجســتان
محیــد ســبحانی مدیــر امور آب و فاضالب فیروزه
رضــا رمضــان پــور مدیر امور آب و فاضالب کالت
جواد ســاالری مدیر امور آب و فاضالب خواف
محمدرضــا کاظمــی مدیر امــور آب و فاضالب خلیل آباد
حســین مهدوی اولیایی مدیر امور آب و فاضالب بردســکن
علــی اصغــر پاکــروان مدیر امور آب و فاضالب طرقبه شــاندیز
امیــر پوروحدتــی مدیر امور آب و فاضالب ســرخس
علی رضا عباســی مدیر امور آب و فاضالب کاشــمر
مســعود افرونــد مدیــر امور آب و فاضالب چناران
یوســف قاســمی مدیر امور آب و فاضالب زاوه
علــی نظــری مدیــر امور آب و فاضالب جوین
مهــدی رضائیــان مدیــر امور آب و فاضالب فیض آباد
احســان ســیاح مدیر امور آب و فاضالب باخرز
مجتبــی والــی نژاد مدیــر امور آب و فاضالب جغتای
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ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

نامه درخواست صرفه جویی در مصرف آب به  28فرماندار خراسان رضوی
پیام مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

به مناسبت روز جانباز

وقت ــی ن ــام جانب ــاز و رش ــادت و دالوری م ــردان خ ــدا را م ــی ش ــنیدیم آنق ــدر ش ــادی و ش ــوق ب ــه
ســراغمان مــی آمــد کــه گامهایمــان اســتوارتر مــی شــد بــرای عــرض خــدا قــوت و دیــداری صمیمــی
ب ــا دالور م ــردان عرص ــه رش ــادت و از خ ــود گذش ــتگی س ــعی داش ــتیم ک ــه ب ــه آنه ــا احس ــاس
درون ــی و افتخ ــار خ ــود را انتق ــال داده و تاکی ــد کنی ــم ک ــه اگ ــر ش ــما نبودی ــد چ ــه بس ــا آرام ــش و آس ــایش
ب ــودن در ای ــران اس ــامی و در کن ــار عزیزانم ــان س ــخت ب ــود و ب ــه ای ــن آس ــودگی ام ــکان نداش ــت  .ول ــی
امس ــال ای ــن احس ــاس متف ــاوت ت ــر و عمی ــق ت ــر ایج ــاد ش ــد .در روزهای ــی ک ــه نیم ــی از م ــردم دنی ــا در
ش ــرایطی هس ــتند ک ــه حت ــی از حق ــوق ابتدای ــی و ع ــادی خ ــود ک ــه همان ــا ح ــق اس ــتفاده از طبیع ــت و ح ــق
ق ــدم زدن م ــی باش ــد فق ــط ب ــه خاط ــر وی ــروس منح ــوس کرون ــا مح ــروم م ــی باش ــند ب ــه هم ــه م ــا گوش ــزد
ک ــرد ک ــه بهت ــر بدانی ــم و درک کنی ــم کس ــانی هس ــتند ک ــه سالهاس ــت ای ــن وضعی ــت را داش ــته و حت ــی از
ساده ترین نعمتهایی که همگان بهره می برند بی بهره اند که بهترینش سالمتی است .
ای ــن روزه ــای س ــخت ب ــه م ــا م ــی آم ــوزد ک ــه آگاه باش ــیم و ب ــاور کنی ــم ک ــه ش ــجاعترین انس ــانها کس ــانی
هســتند کــه جــان خــود را در دســت گرفتــه و نثــار جانــان و هــم نوعــان خــود کردنــد و افتخارشــان تبعیــت
و پی ــروی از بزرگتری ــن جانب ــاز و س ــقای کرب ــا حض ــرت ابوالفض ــل العب ــاس اس ــت .
اینجان ــب ب ــا تبری ــک و تهنی ــت والدت ب ــا س ــعادت حض ــرت ابوالفض ــل العب ــاس ع و روز جانب ــاز ب ــرای هم ــه
شــما جانبــازان عزیــز آرزوی صحــت و ســامتی داشــته و امیــدوارم کــه در مســیر عشــق بــازی بــا خداونــد
همــواره سرمســت از جــام عبــادت و سرخوشــی باشــید .
سید ابراهیم علوی
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل
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مدیــران عامــل شــرکت هــای تبصــره دو و امورهــای تابعــه شــرکت
آب و فاضــاب خراســان رضــوی بــا ارســال نامــه هــای جداگانــه بــه
28فرمان ــدار شهرس ــتان ه ــای اس ــتان ب ــر رعای ــت مص ــرف بهین ــه
آب در ادارات و ســـازمان هـــا تاکیـــد کردنـــد.در ایـــن نامـــه باتوجـــه بـــه
شــیوع ویــروس کرونــا و لــزوم شستشــوی مــداوم دســت بــه مــدت  20تــا
 30ثانیـــه در هـــر شستشـــو و نظـــر بـــه وضعیـــت بحرانـــی تامیـــن آب از
نماینــدگان دولــت خواســته شــده اســت :بــه منظــور جلوگیــری از قطــع آب
برخــی از مشــترکین و امــکان بهــره منــدی همــه مشــترکان از آب شــرب و

بهداشــتی مدیریــت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ضمــن توصیــه
ه ــای بهداش ــتی  ،بمنظ ــور جلوگی ــری از هدرف ــت آب نی ــز توصی ــه ه ــای
رعای ــت مص ــرف بهین ــه را در دس ــتور کار ق ــرار دهن ــد ت ــا در زم ــان  20ت ــا
 30ثانیـــه اســـتفاده از صابـــون یـــا مایـــع دستشـــوئی شـــیر آب نیـــز بـــاز
نمان ــد.در ادام ــه ای ــن نام ــه از فرمان ــداران درخواس ــت ش ــده ادارات و
دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی را ه ــم ب ــه نهای ــت صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب
مل ــزم کنن ــد ت ــا ای ــن مقط ــع حس ــاس ب ــدون ک ــم آب ــی ی ــا قط ــع آب س ــپری
شود .

سرپرست دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی ارائه داد:

گزارش عملکرد سال 98دفتر قرار دادها

سرپرســت دفتــر قراردادهــای شــرکت آب و فاضــاب خراســان
رضــوی گــزارش عملکــرد ســال  98دفتــر را ارائــه داد.علیرضــا
آذری تعــداد کل قراردادهــای منعقــده اعــم از عمرانــی و جــاری
را  112فق ــره ب ــه ارزش س ــه هزارو413میلی ــارد و 812میلی ــون ری ــال
اعـــام کـــرد .بـــه گفتـــه وی تعـــداد قراردادهـــای منعقـــده از محـــل
اعتبــارات عمرانــی  75فقــره  ،منابــع داخلــی  -جــاری  36فقــره ،ســرمایه
گذاری(بیــع متقابــل) یــک فقــره بــوده اســت .وی بــا اشــاره بــه  31فقــره
مناقصـــه هـــای عمومـــی بـــه ارزش 734میلیـــاردو 342میلیـــون ریـــال
تع ــداد مناقص ــه ه ــای مح ــدود را ی ــک فق ــره ب ــه ارزش هف ــت میلی ــارد و
81میلی ــون ری ــال و تع ــداد ت ــرک تش ــریفات مناقصه/مزای ــده را ه ــم

یه ــک م ــورد ب ــه ارزش 27میلی ــارد و 984میلی ــون ری ــال ذک ــر ک ــرد.وی
بــا بیــان اینکــه در ســال قبــل نســبت بــه واگــذاری 37فقــره قــرارداد از
طریــق اخــذ اســتعالم بهــاء (معامــات متوســط) اقــدام شــده اســت گفــت:
ســـایر قراردادهـــای منعقـــده ماننـــد خدمـــات مشـــاوره ،تحقیقاتـــی،
پژوهشی،کارشناســـی و اجـــاره هـــم بـــه تعـــداد  47فقـــره و بـــه
ارزش179میلیــارد و753میلیــون ریــال بــوده اســت .آذری خاطرنشــان
ک ــرد :در رابط ــه ب ــا ف ــروش ام ــوال منق ــول اس ــقاطی در س ــال گذش ــته
نی ــز ی ــک فق ــره ق ــرارداد منعق ــد ش ــد .وی ی ــاد آور ش ــد :تع ــداد پیم ــان
ه ــای فس ــخ ش ــده در ای ــن م ــدت ه ــم صف ــر و پیم ــان ه ــای خاتم ــه داده
شده چهار فقره می باشد.
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معاون بهره برداری و توسعه آب آبفا خراسان رضوی

معاون بهره برداری وتوسعه فاضالب آبفا خراسان رضوی

معرفی شد

مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی
معـــاون بهـــره بـــرداری وتوســـعه آب ایـــن شـــرکت را
منص ــوب و معرف ــی کرد.ای ــن معاون ــت پ ــس از اج ــرای
ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهری و
روس ــتایی و ب ــر اس ــاس چ ــارت جدی ــد س ــازمانی تعیی ــن و ب ــه
تصویـــب رســـیده است.ســـید ابراهیـــم علـــوی در راســـتای
وظای ــف و اه ــداف تعری ــف ش ــده ب ــرای ش ــرکت آب و فاض ــاب
ضمـــن معرفـــی مدیـــران جدیـــد 10امـــور در ســـطح اســـتان ،
مهـــدی جهـــان طلـــب را بـــه ســـمت معـــاون بهـــره بـــرداری و
توس ــعه آب ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی منص ــوب
کـــرد.در حکـــم مدیرعامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی خطـــاب بـــه
معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب اظهـــار امیـــدواری شـــده
اس ــت ب ــا ات ــکای ب ــه نی ــروی الی ــزال اله ــی ضم ــن بهرهگی ــری از
امکانـــات و نیروهـــای متعهـــد ،کارآمـــد و متخصـــص در تحقـــق

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

منصوب شد

اه ــداف نظ ــام مق ــدس جمه ــوری اس ــامی و دول ــت خدمتگ ــزار
موفــق و مؤیــد باشــید .وی در ایــن حکــم از نیــروی انســانی بــه
عن ــوان س ــرمایههای ارزش ــمند ش ــرکت ن ــام ب ــرده و خواس ــتار
برنامــه ریــزی مناســب بــرای نیــل بــه اهــداف 6گانــه مــورد نظــر
ش ــده اس ــت.وی در همی ــن رابط ــه ب ــر ایج ــاد پویای ــی س ــازمانی
وج ــوان گرای ــی ب ــا رعای ــت شایس ــته س ــاالری وبه ــره گرفت ــن از
همـــه ســـرمایه هـــای ســـازمانی شـــرکت هـــای آب وفاضـــاب
ش ــهری وروس ــتایی و مهندس ــی مج ــدد تاسیس ــات تامی ــن آب
تاکی ــد ک ــرد و خواستارمس ــتند س ــازی وض ــع موج ــود وبرنام ــه
ری ــزی ب ــرای ارتق ــاء مس ــتمر وارائ ــه گ ــزارش ه ــای بهب ــود ب ــه
صــورت شــش ماهــه  ،کاهــش آب بــدون درآمــد  ،ایجادســاختار
روزآمــد بهــره بــرداری برپایــه کنتــرل ،پایــش وراهبــری از راه
دور تاسیس ــات و اس ــتفاده بهین ــه واقتص ــادی از ت ــوان بخ ــش
خصوصی در حوزه ی برون سپاری ها شد.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رضـــوی محمـــد ســـهرابی را بـــه معـــاون بهـــره
بــرداری وتوســعه فاضــاب ایــن شــرکت منصــوب
کرد.ایــن معاونــت پــس از اجــرای طــرح یــک پارچــه ســازی
شـــرکت آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی وبراســـاس
چـــارت جدیـــد شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی
ایج ــاد ش ــد .در حک ــم صادرش ــده از س ــوی س ــید ابراهی ــم
علـــوی مدیرعامـــل شـــرکت خطـــاب بـــه محمـــد ســـهرابی
ضمــن تاکیــد بــر پویایــی ســازمانی وجوانگرایــی بــا رعایــت
شایســـته ســـاالری وبهـــره گرفتـــن از ســـرمایه هـــای
ســـازمانی شـــهرها وروســـتاها و مســـتند ســـازی وضـــع
موجـــود و برنامـــه ریـــزی بـــرای ارتقـــا مســـتمر وارائـــه

گـــزارش هـــای بهبـــود بـــه صـــورت شـــش ماهـــه آمـــده
اس ــت :مهندس ــی مج ــدد تاسیس ــات جم ــع آوری وتصفی ــه
فاض ــاب ب ــرای ارتق ــاء راندم ــان و بهب ــود کیفی ــت پس ــاب
خروج ــی  ،ایج ــاد س ــاختار روزآم ــد وبه ــره ب ــرداری برپای ــه
کنت ــرل ،پای ــش وراهب ــری از راه دور وبرخ ــط و اس ــتفاده
بهینـــه از تـــوان مالـــی وفنـــی بخـــش خصوصـــی در حـــوزه
توس ــعه ط ــرح ه ــای فاض ــاب وبه ــره ب ــرداری تاسیس ــات
موجود ضروری است.
در ایـــن حکـــم همچنیـــن از منصـــور آذریـــن فـــر معـــاون
س ــابق و س ــید مجتب ــی عراق ــی زاده سرپرس ــت مهندس ــی
و توســعه و مهــدی جهــان طلــب معــاون قبلــی بهــره بــرداری
ش ــرکت تقدی ــر ش ــده اس ــت.

معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه گذاری آبفا خراسان رضوی معرفی شد
بـــر اســـاس چـــارت جدیـــد ســـازمانی "معاونـــت برنامـــه ریـــزی
وتوس ــعه س ــرمایه گ ــذاری " درش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رض ــوی ایج ــاد ش ــد .در همی ــن رابط ــه مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب
وفاضـــاب اســـتان بـــا صـــدور جکمـــی کتایـــون دل زنـــده را بـــه عنـــوان
مع ــاون ای ــن ح ــوزه منص ــوب ک ــرد.در حک ــم س ــید ابراهی ــم عل ــوی ش ــش
هدف به شرح زیر برای این معاونت تعیین و ابالغ شده است.
-1ایج ــاد پویای ــی س ــازمانی وج ــوان گرای ــی ب ــا رعای ــت شایس ــته س ــاالری
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وبه ــره گرفت ــن از هم ــه ی س ــرمایه ه ــای انس ــانی در اختی ــار
-2تن ــوع بخش ــی ب ــه مناب ــع مال ــی م ــورد نی ــاز ط ــرح ه ــای عمران ــی وکاه ــش
نق ــش اعتب ــارات دولت ــی در ش ــرکت
-3تدوی ــن س ــند چش ــم ان ــداز ش ــرکت وبرنام ــه ه ــای اس ــتراتژیک جه ــت
دســـت یابـــی بـــه شـــرکتی پیشـــرو،پویا،هدفدار وســـود ده بـــا رعایـــت
اصــل ارتقاءکیفیــت خدمــات وافزایــش ســطح رضایــت همــه ذینفعــان در
ش ــرکت

-4تدقیـــق سیســـتم بودجـــه ریـــزی وتقویـــت سیســـتم نظـــارت مالـــی
براس ــاس س ــامانه ه ــای هوش ــمندونظارت ب ــر بودج ــه جه ــت جلوگی ــری از
انح ــراف ازبرنام ــه ه ــای تدوی ــن ش ــده
-5اس ــتفاده از ش ــاخص ه ــای بنیادی ــن ارزیاب ــی عملک ــرد مال ــی صنع ــت
آب وفاض ــاب جه ــت راهب ــری صحی ــح ش ــرکت
-6پی ــاده س ــازی سیس ــتم کنت ــرل پ ــروژه ومدیری ــت ط ــرح ه ــای عمران ــی
براس ــاس روش ــهای علم ــی
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تعداد مدیران جدید معرفی شده امورهای تابعه درشرکت آبفا خراسان رضوی به 15تن رسید

تاکید مدیر عامل بر انتخاب همکاران در امورها بر اساس شایسته ساالری
بـــا انتصـــاب چهـــار مدیـــر جدیـــد دیگـــر  ،تعـــداد مدیـــران
معرف ــی ش ــده اموره ــای آب و فاض ــاب در شهرس ــتان ه ــای
اس ــتان خراس ــان رض ــوی پ ــس از اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه
سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی به  15تن رسید.
از تع ــداد مدی ــران معرف ــی ش ــده هش ــت مدی ــر س ــابقه فعالی ــت در
آب روس ــتایی دارن ــد و هف ــت مدی ــر دارای س ــابقه کار در ح ــوزه آب
ش ــهری م ــی باش ــند.
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــا  28امـــور جمعـــا ســـه
میلیـــون و 300هـــزار نفـــر جمعیـــت در  75شـــهر و دو هـــزارو
500روســـتای اســـتان را ســـقایی مـــی کنـــد.
مراس ــم معارف ــه مدی ــران اموره ــای آب و فاض ــاب شهرس ــتان ه ــای
جوی ــن ،بردس ــکن و خلی ــل آب ــاد همزم ــان از طری ــق ویدئ ــو کنفران ــس
برگ ــزار و مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب طرقب ــه ش ــاندیز ه ــم حض ــوری
معرف ــی ش ــد.
در ایـــن مراســـم کـــه فرمانـــداران شهرســـتان هـــای یـــاد شـــده و
معاون ــان ش ــرکت آبف ــا حض ــور داش ــتند عل ــی نظ ــری ب ــه عن ــوان مدی ــر
امـــور جویـــن  ،محمدکاظمـــی بـــه عنـــوان مدیـــر امـــور خلیـــل آبـــاد ،
حس ــین مه ــدوی اولیای ــی ب ــه عن ــوان مدی ــر ام ــور بردس ــکن و عل ــی
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اصغرپاک ــروان ب ــه عن ــوان مدی ــر آب و فاض ــاب شهرس ــتان طرقب ــه
شــاندیز معرفــی و از علــی یعقوبی،محســن اولیایــی ،محســن عبدالهــی
مدیـــران قبلـــی حـــوزه شـــهری و محســـن راغـــب ســـرند و مهـــدوی
اولیائ ــی مدی ــران قبل ــی اموره ــای روس ــتایی تقدی ــر ش ــد.
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در مراســـم
معارفـــه و تکریـــم مدیـــران جدیـــد اعـــام کـــرد :طـــرح یـــک پارچـــه
س ــازی ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی در س ــال 98
و ب ــا ه ــدف ه ــم افزای ــی پرس ــنل فن ــی  ،ارتق ــاء ش ــرایط اقتص ــادی،
ســـازگاری بـــا کمبـــود منابـــع مالـــی و افزایـــش کیفیـــت خدمـــات در
شـــهرها و روســـتاها در دســـتور کار وزارت نیـــرو قـــرار گرفـــت.
ســید ابراهیــم علــوی از مدیــران جدیــد خواســت بــا ارزیابــی ظرفیــت
هـــای موجـــود نســـبت بـــه انتخـــاب همـــکاران براســـاس شایســـته
س ــاالری اق ــدام کنن ــد و بهتری ــن خدم ــات را در اختی ــار ش ــهروندان
ق ــرار دهن ــد.
در ادام ــه فرمان ــداران شهرس ــتان ه ــا گزارش ــی از وضعی ــت منای ــع
تامین و توزیع آب در شــهرها و روســتاها را ارائه دادند و خواســتار
اس ــتفاده از اعتب ــارات مل ــی در تکمی ــل پ ــروژه ه ــای در دس ــت اج ــرا
ب ــه منظ ــور تامی ــن آب پای ــدار مش ــترکان در پی ــک مص ــرف ش ــدند.

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

اجرای طرح خود اظهاری کنتور آب در خراسان رضوی
بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب
خراس ــان رض ــوی قب ــوض آب مش ــترکان در
اســـتان بـــه صـــورت خوداظهـــاری محاســـبه
می شود.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی اف ــزود :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــیوه
کرون ــا وی ــروس و ض ــرورت ع ــدم مراجع ــه قاری ــان
بـــه در منـــازل شـــهروندان  ،طـــرح خـــود اظهـــاری
کنتــور مشــترکان در اســتان در  76شــهر و دو هــزار
و500روســـتای تحـــت پوشـــش بـــه اجـــرا درآمـــده
اس ــت.
وی اف ــزود :در اج ــرای ای ــن ط ــرح مش ــترکان اق ــدام
ب ــه ارس ــال ش ــماره کنت ــور آب خ ــود ب ــه ب ــه ش ــماره
ه ــای تعیی ــن ش ــده م ــی کنن ــد وب ــرای آن دس ــته از
مش ــترکان ک ــه ام ــکان ارس ــال از طری ــق پیام ــک را
ندارن ــد قب ــض عل ــی الحس ــاب مص ــرف مش ــابه س ــال
قب ــل ص ــادر م ــی ش ــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :پــس از گــذر از بحــران کرونــا
قبــوض علــی الحســاب بــا شــماره هــای فعلــی تدقیــق

شـــده و میـــزان آب بهـــا بـــه مشـــترکان بـــه شـــکل
قطع ــی اع ــام خواه ــد ش ــد.
وی همچنیـــن اعـــام کـــرد :بـــرای رفـــاه حـــال هـــم
اس ــتانی ه ــا و پیش ــگیری از ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا
تمهیداتـــی پیـــش بینـــی شـــده ارائـــه خدمـــات بـــه
متقاضی ــان ب ــه ص ــورت غی ــر حض ــوری ارائ ــه ش ــود
بــه گونــه ای کــه کلیــه خدمــات مــورد نیــاز در ســایت
شـــرکت و نیـــز از طریـــق تمـــاس تلفنـــی بـــا شـــماره
 1522بـــرای ســـاکنان شـــهرها و شـــماره ۱۵۲۳
بـــرای روســـتاییان قابـــل دسترســـی اســـت  .وی
اف ــزود :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 در
ب ــاره اتفاق ــات م ــی باش ــد .
وی بـــا شـــاره بـــه افزایـــش مصـــرف آب در اســـتان
و ضـــرورت رعایـــت بهداشـــت در مقابلـــه بـــا کرونـــا
ویـــروس  ،از شـــهروندان خواســـت بـــا هـــدف
اس ــتمرار ارائ ــه خدم ــات آبف ــا نس ــبت ب ــه پرداخ ــت
قبـــوض آب خـــود اقـــدام کننـــد.
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

بررسی چالش ها و راهکارهای ارتقاء کنترل کیفیت آب

استفاده از آب شرب برای دام باعث فشار

به شبکه فرسوده آب روستاهای سرخس شده است

فرمانــدار ســرخس بــا اشــاره بــه 14هــزار مشــترک
آب در 61روســـتای شهرســـتان از مصـــرف آب
شرب برای دام در روستاها خبر داد.
محمدرضـــا رجبـــی مقـــدم در جلســـه معارفـــه مدیـــر امـــور
آب و فاض ــاب س ــرخس اف ــزود :ای ــن اق ــدام روس ــتائیان
باع ــث فش ــار ب ــه ش ــبکه فرس ــوده و قدیم ــی آب روس ــتاها
ش ــده اس ــت ک ــه تامی ــن آب ب ــه وی ــژه در فص ــل تابس ــتان را
ب ــا مش ــکل مواج ــه م ــی کن ــد .وی ب ــا بی ــان اینک ــه شهرس ــتان
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ســـرخس در اغلـــب حـــوزه هـــا از جملـــه آب مظلـــوم واقـــع
شــده اســت خواســتار تکمیــل خــط انتقــال آب ســد دوســتی
بــه شــهر ســرخس شــد .بــه گفتــه وی متولــی اجــرای ایــن خــط
70کیلومت ــری آب منطق ــه ای خراس ــان رض ــوی اس ــت ک ــه
ب ــرای تکمی ــل نی ــاز ب ــه اح ــداث  35کیلومت ــر خ ــط باقیمان ــده
دارد .وی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ای ــن خ ــط از مح ــل بودج ــه
س ــال  99ب ــه به ــره ب ــرداری برس ــد و ش ــهروندان از آب ب ــا
کیفی ــت س ــد دوس ــتی برخ ــوردار ش ــوند.

شهرها و روستا ها در خراسان رضوی
مدیـــران و کارشناســـان دفتـــر کنتـــرل کیفیـــت آب و
فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی خراس ــان رض ــوی در پ ــی
اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی چالـــش هـــا و
راهکارهای ارتقاء عملکرد این حوزه را بررسی کردند.
در ایـــن نشســـت ابتـــدا مدیـــر دفتـــر کنتـــرل کیفیـــت آب و
فاضــاب آبفــا خراســان رضــوی بــه ارائــه گزارشــی از وضعیــت
آزمایشــگاه هــای شــهری و روســتایی اســتان پرداخــت و اظهــار
داش ــت :امکان ــات و تجهی ــزات  28آزمایش ــگاه باکتریولوژی ــک
و  11آزمایشـــگاه شـــیمیایی شـــهری و روســـتایی در مناطـــق
فاق ــد ازمایش ــگاه کنت ــرل کیفی ــت م ــورد اس ــتفاده ق ــرار م ــی
گی ــرد.
ج ــواد ادیب ــی نی ــا از پیش ــرفت اج ــرای برنام ــه ه ــای ایمن ــی آب
در ش ــهرهای کاش ــمر  ،چن ــاران و طرقب ــه ش ــاندیز از دو ت ــا 10
گام و و پن ــج روس ــتای اس ــتان بی ــن س ــه ت ــا  10گام خب ــرداد
و اف ــزود :ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی منج ــر ب ــه کاه ــش هزین ــه
هــا و افزایــش خدمــات و توســعه آزمایشــگاه هــا خواهــد شــد.

در ای ــن جلس ــه ک ــه مه ــدی جه ــان طل ــب مع ــاون به ــره ب ــرداری
و توس ــعه آب ش ــرکت ه ــم حض ــور داش ــت مدی ــر عام ــل آبف ــا
خراســـان رضـــوی بـــا تقدیـــر از همـــکاران حـــوزه آزمایشـــگاه
هــای شــهری و روســتایی  ،بــر ارزیابــی دقیــق وضعیــت موجــود
ایــن واحدهــا تاکیــد و مســئولیت آن را بــه مدیــر مرکــز پایــش
و کنتـــرل کیفیـــت آب و فاضـــاب محـــول کـــرد کـــه در آینـــده
نزدی ــک معرف ــی خواه ــد ش ــد .
س ــید ابراهی ــم عل ــوی ه ــدف گ ــذاری ب ــرای ارتق ــاء روش ه ــا ب ــا
اســتفاده از همــکاران متخصــص و بــا تجربه شــهری و روســتایی
را خواس ــتار ش ــد و از وج ــود تجهی ــزات و نی ــروی انس ــانی ب ــه
عن ــوان نقط ــه ق ــوت آبف ــا خراس ــان رض ــوی ی ــاد ک ــرد.
وی برتقوی ــت کنت ــرل کیفی ــت و بازدی ــد ه ــای موث ــر از مناب ــع
آب روس ــتایی و تدوی ــن برنام ــه ه ــای بهب ــود فرآیِن ــد تاکی ــد
کــرد واز همــکاران حــوزه آزمایشــگاه هــای شــهری و روســتایی
خواســـت بازدیـــد ،شـــناخت اولیـــه ،شناســـایی نقـــاط ضعـــف ،
برنام ــه ری ــزی و اج ــرا را در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار دهن ــد.

شمــــاره  ، 154فروردین ماه 1399

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

بهینه سازی فرمول ساخت محلول ضد عفونی دست در آزمایشگاه
مرکزی آبفا خراسان رضوی

رئیــس آزمایشــگاه هــای شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی از بهینــه ســازی فرمــول ســاخت
محل ــول ض ــد عفون ــی دس ــت در ازمایش ــگاه مرک ــزی ای ــن ش ــرکت خب ــر داد.ب ــه گفت ــه هوش ــیار
اکب ــری ای ــن محل ــول از ق ــدرت ب ــاال در مقابل ــه ب ــا میک ــروب و وی ــروس و ض ــد عفون ــی برخ ــوردار
اســـت .وی افـــزود :فرمـــول تهیـــه شـــده بـــه تاییـــد بخـــش میکـــروب شناســـی دانشـــگاه علـــوم
پزش ــکی مش ــهد و چن ــد دارو س ــاز رس ــیده اس ــت.وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :ب ــرای س ــاخت محل ــول
ض ــد عفون ــی کنن ــده دس ــت نی ــاز ب ــه تهی ــه م ــواد اولی ــه ب ــا کیفی ــت و ال ــکل ب ــود ک ــه در دو نوب ــت
اقــدام بــه خریــد  20و  60لیتــر الــکل شــد.وی خاطــر نشــان کــرد :عــاوه بــر آمــوزش نحــوه ســاخت
ای ــن محل ــول ب ــه نیروه ــای کنت ــرل کیفی ــت آزمایش ــگاه ه ــای ش ــرکت در س ــطح اس ــتان  ،محل ــول
س ــاخته ش ــده ب ــا فرم ــول بهین ــه ش ــده در اختی ــار آبف ــای روس ــتایی  ،ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو و
برخــی امورهــای تابعــه قــرار گرفــت کــه راســا مبــادرت بــه ســاخت محلــول کنند.اکبــری همچنیــن
بــه اجــرای طــرح ضــد عفونــی ســطوح و قســمت هــای مختلــف ســاختمان ســتاد اشــاره کــرد و اظهــار
داشــت :ایــن طــرح بــا همــکاری دفتــر  HSEو واحــد خدمــات شــرکت در دو نوبــت (قبــل و بعــد از
س ــال جدی ــد) اج ــرا ش ــد.

مدیر عامل آبفا خراسان رضوی به مناسبت روز جهانی آب اعالم کرد:

آب عامل موثر برای مقابله با کرونا

مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رض ــوی از آب ب ــه عن ــوان عام ــل موث ــر و تاثی ــر
گذار برای مقابله با کرونا ویروس نام برد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی ب ــه مناس ــبت س ــوم فروردی ــن
روز جهانـــی آب افزود:پایـــه تمامـــی توصیـــه هـــای
بهداش ــتی ب ــه نوع ــی ب ــه آب ب ــر م ــی گ ــردد و افزای ــش
فزاین ــده مص ــرف روزان ــه ای ــن م ــاده حیات ــی در ش ــهرها
و روســـتاهای خراســـان رضـــوی حکایـــت از نقـــش بـــی
بدیـــل آب در مقابلـــه بـــا کرونـــا ویـــروس دارد.
وی بـــه رســـالت شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان
رض ــوی در س ــقایی س ــه ونی ــم میلی ــون نف ــر از جمعی ــت
ســـاکن در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان اشـــاره کـــرد
و گفت:چنانچـــه هرفـــرد در شـــبانه روز 10مرتبـــه و
هـــر دفعه(20ثانیـــه)  4لیتـــرآب فقـــط بـــرای شســـتن
دس ــت ه ــای خ ــود مص ــرف کن ــد 140میلی ــون لیت ــر ب ــه
می ــزان مص ــرف ش ــبانه روز اس ــتان اف ــزوده م ــی ش ــود
ک ــه پی ــش بین ــی م ــی ش ــود ای ــن ع ــدد ب ــه ط ــور خ ــودکار
30درصـــد مصـــرف آب اســـتان را نســـبت بـــه ســـال
گذشـــته افزایـــش دهـــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه ش ــعار امس ــال روز جهان ــی آب ب ــر
روی "آب و تغیی ــرات اقلیم"متمرک ــز ش ــده اس ــت خاط ــر
نش ــان ک ــرد :هرچن ــد یک ــی از مولف ــه ه ــای مقابل ــه ب ــا
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کرونـــا ویـــروس اســـتفاده از آب ســـالم و بهداشـــتی
م ــی باش ــد ول ــی ای ــن حقیق ــت را نی ــز بای ــد بپذیری ــم در
اس ــتانی هس ــتیم ک ــه ش ــرایط اقلیم ــی بس ــیار حس ــاس
و مهم ــی دارد از ی ــک ط ــرف ب ــا کاه ــش بارندگ ــی ه ــا و
ن ــزوالت ج ــوی مواجهی ــم و  97درص ــد آب م ــورد نی ــاز
اســتان از ســفره هــای زیرزمینــی برداشــت مــی شــود و
از طرفــی  34دشــت از  37دشــت اســتان در وضعیــت
بحران ــی ق ــرار دارد و ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه کاه ــش
بارندگ ــی ه ــا و تغیی ــر اقلی ــم س ــبب اف ــت س ــطح س ــفره
ه ــای آب زی ــر زمین ــی ش ــده و حاص ــل آن مواج ــه ش ــدن
 524روس ــتا و  30ش ــهر در تابس ــتان س ــال گذش ــته ب ــا
تن ــش آب ــی ب ــود  .وی ی ــادآور ش ــد  :تغیی ــر ب ــارش ه ــا از
ب ــرف ب ــه ب ــاران و ری ــزش ن ــزوالت ی ــک س ــال آب ــی تنه ــا
در چنــد هفتــه نشــاندهنده تاثیــر تغییــرات اقلیمــی بــر
آب و ه ــوای ای ــن اس ــتان دارد .
ب ــه گفت ــه عل ــوی ای ــن ن ــوع ب ــارش ه ــا تاثی ــری ب ــر تغذی ــه
س ــفره ه ــای آب زی ــر زمین ــی ن ــدارد و ت ــا ح ــدودی ب ــه
تقوی ــت روان آب ه ــای س ــطحی کم ــک م ــی کن ــد .وی از
آب ب ــه عن ــوان امانت ــی ب ــرای نس ــل ه ــای آین ــده ن ــام
بـــرد و تاکیـــد کـــرد :ایـــن امانـــت بـــا ارزش در نتیجـــه
رفتارهـــای صحیـــح امـــروز مـــا بـــه آینـــدگان منتقـــل
خواه ــد ش ــد.

 97درصد آب مورد نیاز استان از سفره های زیرزمینی

برداشت می شود

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی گفــت 97 :درصــد آب مــورد نیــاز اســتان
از سفره های زیرزمینی برداشت می شود.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه کاه ــش بارندگ ــی ه ــا و تغیی ــر اقلی ــم س ــبب اف ــت س ــطح س ــفره ه ــای آب
زی ــر زمین ــی ش ــده اس ــت خاط ــر نش ــان ک ــرد 34 :دش ــت از  37دش ــت اس ــتان نی ــزدر وضعی ــت بحران ــی
ق ــرار دارد.
وی تاثی ــر کاه ــش بارندگ ــی ه ــا و تغیی ــر اقلی ــم را ب ــر اف ــت س ــطح س ــفره ه ــای آب زی ــر زمین ــی م ــورد
اشــاره قــرار داد و متذکــر شــد :حاصــل ایــن تغییــر مواجــه شــدن  524روســتا و  30شــهر در تابســتان
س ــال گذش ــته ب ــا تن ــش آب ــی ب ــود .
وی ی ــادآور ش ــد  :تغیی ــر ب ــارش ه ــا از ب ــرف ب ــه ب ــاران و ری ــزش ن ــزوالت ی ــک س ــال آب ــی تنه ــا در چن ــد
هفت ــه  ،نش ــاندهنده تاثی ــری اس ــت ک ــه تغیی ــرات اقلیم ــی ب ــر آب و ه ــوای ای ــن اس ــتان دارد .
ب ــه گفت ــه عل ــوی ای ــن ن ــوع ب ــارش ه ــا تاثی ــری ب ــر تغذی ــه س ــفره ه ــای آب زی ــر زمین ــی ن ــدارد و ت ــا
حــدودی بــه تقویــت روان آب هــای ســطحی کمــک مــی کنــد .وی از آب بــه عنــوان امانتــی بــرای نســل
ه ــای آین ــده ن ــام ب ــرد و تاکی ــد ک ــرد :ای ــن امان ــت ب ــا ارزش در نتیج ــه رفتاره ــای صحی ــح ام ــروز م ــا ب ــه
آین ــدگان منتق ــل خواه ــد ش ــد.

شمــــاره  ، 154فروردین ماه 1399
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تبریک مهندس علوی به مدیران عامل آبفای
خراسان جنوبی و سیستان و بلو چستان

موسسه گنجینه ملی آب ایران

از مدیر عامل آبفا خراسان رضوی

رئی ــس موسس ــه گنجین ــه مل ــی آب ای ــران ب ــا ارس ــال ل ــوح از مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان
رض ــوی در راه حف ــظ فرهن ــگ آب تقدی ــر ک ــرد.
در مت ــن ل ــوح رض ــا راع ــی عزآب ــادی از حف ــظ ارزش ه ــا  ،فرهن ــگ  ،تم ــدن غن ــی و گرانبه ــای اج ــداد کش ــور
و ارائ ــه ت ــاش ه ــای ب ــی وقف ــه و خس ــتگی ناپذی ــر آن ــان در مدیری ــت و اس ــتفاده بهین ــه ب ــه عن ــوان کاری
ب ــزرگ و حس ــنه ن ــام ب ــرده ش ــده و خط ــاب ب ــه س ــید ابراهی ــم عل ــوی آم ــده اس ــت :موسس ــه گنجین ــه مل ــی آب
ای ــران بدینوس ــیله از اندیش ــه واال و هم ــت بلن ــد و س ــتودنی جنابعال ــی در راه حف ــظ فرهن ــگ و مدیری ــت
بوم ــی افتخ ــار آمی ــز آب ای ــن م ــرز و ب ــوم تقدی ــر ک ــرده و از زحم ــات ش ــما تش ــکر م ــی نمای ــد.
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مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب
خراســـان رضـــوی در دو نامـــه جداگانـــه
انتص ــاب مدی ــران عام ــل ش ــرکت ه ــای آبف ــای
خراســان جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان را
تبری ــک گف ــت.در مت ــن نام ــه مهن ــدس س ــید
ابراهی ــم عل ــوی ضم ــن تبری ــک ب ــه مهن ــدس
امامـــی مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــاب
اس ــتان خراس ــان جنوب ــی و مهن ــدس قاس ــمی

مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــاب اســـتان
سیســـتان وبلوچســـتان آمـــده اســـت:
امیدواریـــم درســـایه الطـــاف الهـــی بـــا بهـــره
گیــری ازســوابق درخشــان وشایســتگی هــای
خـــود ودیگـــر همـــکاران محترمتـــان کمافـــی
الســـابق منشـــا خیـــر بـــوده و در راه اعتـــای
آرم ــان ه ــای نظ ــام مق ــدس جمه ــوری اس ــامی
ایـــران موفـــق ومؤیـــد باشـــید.

شمــــاره  ، 154فروردین ماه 1399

شهرستان ها

● تربت حیدریه
رفع اتفاق شبکه آب داخل شهر تربت حیدریه

شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه باتوجـــه بـــه مراجعـــه
مش ــترکین و نی ــاز ب ــه حض ــور تع ــدادی از کارکن ــان در مح ــل کار
اق ــدام ب ــه ض ــد عفون ــی س ــطوح و فضاه ــای داخل ــی و خارج ــی
ش ــرکت ک ــرد.در اج ــرای ای ــن ط ــرح ک ــف ه ــا  ،در ه ــا  ،س ــرویس
پل ــه و ات ــاق ه ــا توس ــط دس ــتگاه پخ ــش کنن ــده م ــواد ضدعفون ــی
بط ــور کام ــل و اصول ــی اس ــتریل ش ــد .ای ــن ش ــرکت همچنی ــن
ع ــاوه ب ــر اج ــرای ط ــرح فاصل ــه گ ــذاری بی ــن اف ــراد پاس ــخگو و
ارب ــاب رج ــوع اق ــدام ب ــه خری ــد اق ــام بهداش ــتی الزم از قبی ــل
دســـتکش یکبـــار مصـــرف– ماســـک و مـــواد ضدعفونـــی بـــرای
کلی ــه هم ــکاران ک ــرد.

الکتروپمپ چاه شــماره  4دشــت ازغند تربت حیدریه
تعویض شــد
مع ــاون به ــره ب ــرداری ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه
گف ــت :پ ــس از اط ــاع از نش ــت آب در حاش ــیه می ــدان بس ــیج
و داخ ــل فض ــای س ــبز و بررس ــی ه ــای میدان ــی احتم ــال ب ــروز
اتفـــاق در لولـــه اصلـــی  350میلیمتـــری آزبســـت قطعـــی
ش ــد.محمود اس ــماعیلی اف ــزود :پ ــس از حف ــاری و ب ــا اس ــتفاده
از رین ــگ و طوق ــه و ب ــدون قطع ــی آب در کمتری ــن زم ــان ممک ــن
نســبت بــه رفــع اتفــاق و پاکســازی محــل اقــدام شــد .بــه گفتــه
وی قط ــع نش ــدن آب در ای ــن اتف ــاق ع ــاوه برصرف ــه جوی ــی و
جلوگی ــری از تن ــش قط ــع و وص ــل آب ک ــه احتم ــال ب ــروز اتف ــاق
جدی ــد را در برداش ــت حائ ــز اهمی ــت اس ــت.

ســاختمان شــرکت آبفــا تربــت حیدریــه ضــد عفونــی
ش ــد

ب ــه گفت ــه مس ــئول ان ــرژی اداره به ــره ب ــرداری آب ش ــرکت آب
و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه الکتروپم ــپ ش ــناور چ ــاه ش ــماره 4
دش ــت ازغن ــد ک ــه در اث ــر اف ــت ناگهان ــی و قط ــع و وص ــل ب ــرق
آســـیب دیـــده بـــود تعویـــض شـــد  .حمیدغیورصفارافـــزود :
ای ــن الکت ــرو پم ــپ ش ــناور 110کیل ــووات و  10طبق ــه پ ــس از
نصــب و تســت کامــل بــا دبــی  38لیتربرثانیــه اســتارت خــورد و
در م ــدار به ــره ب ــرداری ق ــرار گرف ــت.

اقدامــات آبفــا تربــت حیدریــه بــرای حفاظــت از خطــوط
انتقــال آب

دی ــوار محاف ــظ خ ــط  600و  700فایب ــرگالس متص ــل ب ــه مخ ــزن
 10000مترمکعبـــی تربـــت حیدریـــه تقویـــت شـــد .معـــاون
به ــره ب ــرداری ش ــرکت آب و فاض ــاب ترب ــت حیدری ــه ب ــا توج ــه
ب ــه ب ــارش ابت ــدای امس ــال و ج ــاری ش ــدن س ــیالب خصوص ــا در
مســیر خــط انتقــال بیــن مخــازن بــزرگ شــهر در رودخانــه فصلــی
جن ــب بل ــوار بهش ــتی گف ــت :ب ــه دلی ــل ام ــکان تخری ــب دی ــوار
حفاظتــی ســنگی و آب بردگــی قســمتی از آن  ،نســبت بــه ترمیــم
و محافظ ــت از دی ــوار ب ــا انباش ــت مصال ــح خاک ــی و قطع ــات ب ــزرگ
س ــنگی اق ــدام ش ــد .محم ــود اس ــماعیلی از اج ــرای اقدام ــات
مش ــابه در اغل ــب مس ــیل ه ــا خب ــرداد ک ــه تاثی ــر فراوان ــی در
جلوگی ــری از وارد آم ــدن خس ــارت داش ــته اس ــت.

●نیشابور

نصــب  6هــزارو  850فقــره انشــعاب آب و فاضــاب در
نیشابور

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب نیشــابور از نصــب  6هــزارو
 850فق ــره انش ــعاب آب و فاض ــاب در س ــال  98در ش ــهرهای
تحــت پوشــش ایــن شــرکت خبــر داد.محمــد ســلطانی افــزود :از
ایـــن تعـــداد  3هـــزارو  800فقـــره مربـــوط بـــه فاضـــاب و 3
ه ــزارو  50فق ــره مرب ــوط ب ــه بخ ــش آب م ــی باش ــد.وی ب ــا اش ــاره
بــه فــروش 4هــزارو 670فقــره انشــعاب آب در راســتای ارائــه
خدم ــات مطل ــوب ب ــه متقاضی ــان جدی ــد در بخ ــش آب و تح ــت
پوش ــش ص ــد در ص ــدی آن اف ــزود  55 :درص ــد مش ــترکین آب
تح ــت پوش ــش خدم ــات فاض ــاب ق ــرار دارن ــد.

مشــارکت هــای مردمــی در بخــش هــای آب و فاضــاب
نیشــابور از مــرز  9میلیــارد ریــال گذشــت
مدی ــر عام ــل ش ــرکت از ج ــذب دو میلی ــارد و یکص ــد میلی ــون
ریــال مشــارکت مردمــی در ســه ماهــه پایــان ســال  98خبــر داد.
محمدســـلطانی افـــزود  :از ایـــن مبلـــغ یـــک میلیـــاردو هفتصـــد
میلی ــون ری ــال ب ــرای توس ــعه ش ــبکه ه ــای فاض ــاب و چهارص ــد
میلی ــون ری ــال ب ــرای اص ــاح و توس ــعه ش ــبکه ه ــای آب هزین ــه
شـــده اســـت.به گفتـــه وی در ســـال  98جمعـــا  9میلیـــاردو
310میلیـــون ریـــال مشـــارکت مردمـــی توســـط ایـــن شـــرکت
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ج ــذب ش ــده اس ــت.وی اف ــزود  :ای ــن اق ــدام در راس ــتای ارائ ــه
خدمـــات مطلـــوب بـــه مشـــترکین و کاهـــش هـــدر رفـــت آب و
افزای ــش جمعی ــت تح ــت پوش ــش فاض ــاب ش ــهری انج ــام ش ــده
اس ــت.

کنتـــور گـــذاری انشـــعابات فضـــای ســـبز شـــهرداری
نیش ــابور

معـــاون مشـــترکین و درآمـــد شـــرکت آبفـــا نیشـــابور از کنتـــور
گـــذاری و تعویـــض کنتورهـــای فضـــای ســـبز شـــهرداری ایـــن
ش ــهر خب ــر داد.س ــعید هم ــت آب ــادی گف ــت  :ب ــا پیگی ــری مس ــتمر
وهمـــکاری شـــهرداری و درراســـتای واقعـــی ســـازی مصـــارف
فضـــای ســـبز 47 ،فقـــره از انشـــعابات فاقـــد کنتـــورو خـــراب
فض ــای س ــبزاین ش ــهر کنت ــور گ ــذاری و تعوی ــض ش ــد.

اطــاع رســانی مجــازی آبفــا نیشــابور در بــاره ضــرورت
صرفــه جویــی در مصــرف آب
مســـئول روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور از
انتشــار دو اطالعیــه صرفــه جویــی در مصــرف آب در رســانه هــا
 ،خب ــر گ ــزاری ه ــا و ش ــبکه ه ــای مج ــازی خب ــر داد.حس ــن س ــیفی
اف ــزود  :ای ــن مه ــم ب ــا توج ــه ب ــه ش ــیوع کرون ــا وی ــروس و ب ــاال
رفتـــن میـــزان آب مصرفـــی و ضـــرورت صرفـــه جویـــی توســـط
مشـــترکان از طریـــق نشـــریات محلـــی انجـــام شـــد.وی گفـــت :
در ای ــن اطالعی ــه ه ــا از ش ــهروندان خواس ــته ش ــد ب ــه منظ ــور
جلوگیــری از کــم آبــی و یــا قطــع آب ابتــدا دســت هــا را بــه مایــع
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و صاب ــون براب ــر دس ــتور العم ــل ه ــای بهداش ــتی آغش ــته ک ــرده
س ــپس ش ــیر آب را ب ــاز کنن ــد ت ــا از ه ــدر رف ــت آب جلوگی ــری
ش ــود.

توزی ــع بی ــش از  3ه ــزار بس ــته بهداش ــتی فرهنگ ــی
بی ــن مش ــترکان آب در نیش ــابور

هــای دیــواری و ســقفی در ایــن شــرکت خبــر داد.محمــد حســین
به ــادری اف ــزود  :س ــاخت حوضچ ــه ه ــای دی ــواری و س ــقفی ک ــه
ان ــدازه و ابع ــاد آن بس ــتگی ب ــه تع ــداد اش ــتراک درخواس ــتی
مشـــترک دارد در محـــل هایـــی کـــه امـــکان نصـــب بصـــورت
زمینـــی نباشـــد انجـــام مـــی شـــود.به گفتـــه وی در داخـــل ایـــن
حوضچــه هــا  ،کفشــو هایــی نیــز بــرای هدایــت آب بــه سیســتم
فاض ــاب ی ــا چ ــاه آب ب ــاران در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت ت ــا در
ص ــورت آبزن ــی مش ــکلی ایج ــاد نش ــود.وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :
کیــت هایــی در بــازار موجــود اســت کــه مشــترکین بــا نصــب آن
ب ــر روی حوضچ ــه ه ــا  ،از آبزن ــی کنت ــور خب ــر دار خواهن ــد ش ــد.
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 195م ــورد مرب ــوط ب ــه ش ــبکه فرع ــی و اصل ــی  ،ه ــزارو 781
م ــورد مرب ــوط ب ــه انش ــعابات و نوس ــازی و  15م ــورد ه ــم مرب ــوط
ب ــه خ ــط انتق ــال م ــی باش ــد.وی متوس ــط زم ــان رف ــع اتفاق ــات (از
ش ــروع ت ــا خاتم ــه ) را  93دقیق ــه اع ــام ک ــرد.

اس ــتفاده بی ــش از ح ــد  ،ع ــدم پرداخ ــت آب به ــا و نص ــب غی ــر
اصول ــی از جمل ــه مش ــکالتی اس ــت ک ــه انش ــعابات غی ــر مج ــاز ب ــه
وج ــود م ــی آوردن ــد.

اج ــرای بی ــش از ش ــش کیلومت ــر ش ــبکه جم ــع آوری
فاضـــاب در ســـبزوار

اع ــزام اکی ــپ مجه ــز آبف ــا س ــبزوار ب ــرای تامی ــن آب
روســـتای مهـــر داورزن
اکی ــپ مجه ــز ش ــرکت آب و فاض ــاب س ــبزوار ب ــه منظ ــور کم ــک
ب ــه تامی ــن آب س ــیل روس ــتای مه ــر شهرس ــتان داورزن اع ــزام
شد.شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار در همیـــن رابطـــه دو
دســـتگاه تانکـــر 18هزارلیتـــری و یـــک اکیـــپ مجهـــز بـــه ایـــن
روس ــتا اع ــزام ک ــرد.

رفع اتفاق شبکه 200شهر بار

میــزان برخــورداری جمعیــت روســتایی ســبزوار از آب
پایــدار اعــام شــد

روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب تبصــره دو نیشــابوراقدام
بــه تهیــه و توزیــع بیــش از  3هــزار بســته بهداشــتی فرهنگــی
در مح ــات ای ــن ش ــهر کرد.ای ــن اق ــدام در پ ــی ش ــیوع وی ــروس
کرونـــا و افزایـــش مصـــرف آب انجـــام شـــد.به گفتـــه مســـئول
رواب ــط عموم ــی آبف ــا نیش ــابور ای ــن بس ــته ه ــا ک ــه شــامل  2ع ــدد
ماســـک و اطالعیـــه صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب ومقـــداری
ش ــکالت ب ــود ب ــا رعای ــت کلی ــه مس ــائل بهداش ــتی و ب ــا مش ــارکت
بس ــیجیان ش ــرکت و جمع ــی از جوان ــان پای ــگاه مقاوم ــت بس ــیج
مس ــجد نب ــی اک ــرم (ص) نیش ــابور در اختی ــار مش ــترکان ق ــرار
گرفـــت .حســـن ســـیفی افـــزود  :تعـــدادی از ایـــن بســـته هـــا
نیزبیــن همــکاران و اربــاب رجــوع در طــول ســاعت کاری توزیــع
ش ــد.

س ــاخت حوضچ ــه ه ــای دی ــواری کنت ــور آب در آبف ــای
نیش ــابور
مســئول نصــب انشــعابات آب آبفــا نیشــابوراز ســاخت حوضچــه
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رئیـــس اداره آب و فاضـــاب شـــهر بـــار از رفـــع اتفـــاق خـــط
انتق ــال  200ای ــن ش ــهر خب ــر داد .فاطم ــه حس ــینی اف ــزود  :ب ــا
عنای ــت ب ــه اینک ــه ای ــن حادث ــه در انته ــای خیاب ــان ام ــام خمین ــی
رخ داد و عـــدم امـــکان اســـتفاده از بیـــل مکانیکـــی بدلیـــل
موقعی ــت نامناس ــب مح ــل ب ــا ت ــاش نیروه ــای واح ــد اتفاق ــات
ظ ــرف م ــدت 24س ــاعت رف ــع ش ــد.

●سبزوار

رفع بیش از دو هزار اتفاق آب در سبزوار
کارش ــناس مس ــئول ش ــبکه و انش ــعاب ش ــرکت آب و فاض ــاب
س ــبزوار از رف ــع دو ه ــزارو  991م ــورد اتف ــاق آب در  11م ــاه
ســال  98خبــر داد .عبــاس روزبــه گفــت  :از ایــن تعــداد هــزارو

مدیــر امــور مهندســی و توســعه شــرکت آب و فاضــاب ســبزوار
اعـــام کـــرد :بیـــش از شـــش کیلومتـــر شـــبکه جمـــع آوری
فاض ــاب در  11ماه ــه س ــالل گذش ــته در س ــبزوار اج ــرا ش ــده
اســـت .وحیـــد عـــارف خانـــی گفـــت  :تـــا کنـــون بیـــش از 457
کیلومت ــر ش ــبکه جم ــع آوری فاض ــاب در ای ــن ش ــهر اج ــرا ش ــده
و ح ــدود  70کیلومتردیگ ــر باق ــی مان ــده است.س ــبزوار دارای
 82ه ــزارو  948مش ــترک فاض ــاب م ــی باش ــد.

هــزارو 867فقــره انشــعاب غیــر مجــاز آب در ســبزوار
شناســایی شــد
کارشــناس مســئول امــور حقوقــی  ،قراردادهــا و تملــک اراضــی
شــرکت آب و فاضــاب ســبزوار از شناســایی هــزارو  867فقــره
انش ــعاب غی ــر مج ــاز آب در س ــال  98در ای ــن شهرس ــتان خب ــر
داد.علـــی اکبـــر کوشـــکی گفـــت  :از ایـــن تعـــداد  816فقـــره
تبدیـــل بـــه مجـــاز  115 ،مـــورد بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی و
الباقــی در دســت پیگیــری مــی باشــد .وی افــزود  :عــدم تعــادل
فش ــار در ش ــبکه توزی ــع  ،احتم ــال ایج ــاد آلودگ ــی در ش ــبکه ،

جلســه کارگــروه ســاماندهی و یکپارچــه ســازی آبفــای روســتایی
وشـــهری در شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار برگـــزار شـــد.در
ایـــن نشســـت اعـــام شـــد :شهرســـتان ســـبزوار دارای 180
نقط ــه روس ــتایی در قال ــب  3بخ ــش و  11دهس ــتان م ــی باش ــد
کــه 20روســتا فاقــد ســکنه اســت و در 160روســتا  18هــزارو
 599خانواربـــا جمعیـــت حـــدود  55هـــزارو  355نفرســـاکن
هســتند.میزان برخــورداری روســتائیان ســاکن در51روســتای
بخ ــش شش ــتمد از آب پای ــدار 95درص ــد در بخ ــش روداب ب ــا
 53روســتا  77درصــد و در بخــش مرکــزی بــا  55روســتا دارای
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ســکنه  97درصــد مــی باشــد.در ایــن جلســه همچنیــن وضعیــت
آم ــاری ح ــوزه روس ــتایی  ،چیدم ــان اداری  ،واحده ــای اجرای ــی و
پای ــش نیروه ــای انس ــانی م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت.

و انتقـــال آب برقـــرار امـــکان پذیـــر شد.آبرســـانی بـــه مخـــازن
بجس ــتان ط ــی دو مرحل ــه پمپ ــاژ از دش ــت منص ــوری انج ــام م ــی
ش ــود .

برگزاریکمیتهبحراندرشرکتآبفاسبزوار

واگـــذاری انشـــعاب آب شـــیرین بـــه کلیـــه مـــدارس
بجس ــتان

بـــا توجـــه بـــه بارندگـــی هـــای اخیـــر و جـــاری شـــدن ســـیل در
برخ ــی مناط ــق ،اعض ــای کمیت ــه بح ــران ش ــرکت آب و فاض ــاب
س ــبزوارراه ه ــای ام ــدادی رس ــانی س ــریع ب ــه مناط ــق آس ــیب
دی ــده احتمال ــی را بررس ــی کردند.تش ــکیل تی ــم ه ــای واکن ــش
ســـریع بـــه منظـــور آمادگـــی هـــر چـــه بیشـــتر بـــرای مقابلـــه بـــا
بالی ــای طبیع ــی  ،بازدی ــد از مس ــیرهای خط ــوط ش ــبکه و انتق ــال
آب و فاضـــاب  ،کنتـــرل مســـتمر کیفیـــت آب و پیـــش بینـــی
برنام ــه ه ــای مقابل ــه ب ــا ه ــر گون ــه بح ــران  ،اع ــزام اکی ــپ مجه ــز
و اع ــزام دو دس ــتگاه تانک ــر  18ه ــزار لیت ــر ب ــه روس ــتای س ــیل
زده مهــر و بــرآورد خســارت ســیل از مصوبــات ایــن جلســه بــود.

لــزوم تســلط بــر تمامــی حــوزه هــا در بخــش بهــره بــرداری تاکیــد
ک ــرد و اف ــزود:آب و فاض ــاب روس ــتایی ک ــه اکن ــون ب ــا عن ــوان
آب و فاض ــاب باخ ــرز فعالی ــت م ــی کن ــد دارای  30حلق ــه چ ــاه
11،چشـــمه 1،دهانـــه قنات15،ایســـتگاه پمپـــاژ 57،مخـــزن
بـــا حجـــم 12000متـــر مکعـــب 370 ،کیلومتـــر خـــط انتقـــال
440،کیلومت ــر ش ــبکه آب و12000مش ــترک م ــی باش ــد ک ــه در
ص ــورت برنام ــه ری ــزی و مهندس ــی مج ــدد در برخ ــی تاسیس ــات
مش ــکل ک ــم آب ــی روس ــتاها ح ــل خواه ــد ش ــد.

●باخرز

پیمایشتاسیساتآبروستاییباخرز
در پـــی معرفـــی مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب باخـــرز طـــی ســـه
روز پیاپـــی  40درصـــد تاسیســـات آب روســـتایی شهرســـتان
پیمایـــش شـــد .بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آبفـــا باخـــرز عملیـــات
پیمای ــش ب ــا ه ــدف آگاه ــی از وضعی ــت فعل ــی و برنام ــه ری ــزی
در راس ــتای بهب ــود و رف ــع ک ــم آب ــی و خدم ــات رس ــانی بهت ــر در
برخـــی از روســـتا هـــا در حـــال انجـــام است.احســـان ســـیاح بـــر
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●بجستان

چاه شماره 2درزاب بجستان احیاء شد

اجرای 200متر توسعه شبکه آب در باخرز

در پ ــی کاه ــش دب ــی چ ــاه ش ــماره  2درزاب بجس ــتان و براب ــر
بررس ــی انج ــام ش ــده احی ــاء چ ــاه در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت.
در همی ــن رابط ــه ضم ــن هماهنگ ــی ب ــا معاون ــت ه ــای مربوط ــه و
انجــام عملیــات احیــاء ،دبــی ایــن منبــع بــه مقــدار قابــل توجهــی
افزای ــش یاف ــت.

انعقاد 55قرارداد و تفاهم نامه در آبفا سبزوار
کارشــناس مســئول امــور حقوقــی  ،قــرار دادهــا و تملــک اراضــی
ســبزوار از انعقــاد  55قــرار داد و تفاهــم نامــه بــه ارزش بیــش
از  70میلی ــارد ری ــال در س ــال  98در س ــبزوار خب ــر داد.عل ــی
اکب ــر کوش ــکی گف ــت  :ای ــن تع ــداد ق ــرار داد و تفاه ــم نام ــه در
قال ــب مناب ــع داخل ــی و ج ــاری منعق ــد ش ــده اس ــت .وی اف ــزود :
در همی ــن م ــدت نس ــبت ب ــه برگ ــزاری  5فق ــره مزای ــده ل ــوازم
اس ــقاطی انب ــار ب ــه ارزش بی ــش از  697میلی ــون ری ــال اق ــدام
ش ــده اس ــت.

شناس ــایی و ب ــه بهتری ــن نح ــو مدیری ــت ش ــود.

ام ــور آب و فاض ــاب باخ ــرزدر آخری ــن م ــاه از س ــال  98نس ــبت
بــه توســعه 200متــر شــبکه بــا قطــر  63میلــی متــر اقــدام کــرد.
ام ــور آب و فاض ــاب باخ ــرز ب ــا احتس ــاب ای ــن رق ــم س ــال 98را
بـــا  502متـــر توســـعه و  710متـــر اصـــاح شـــبکه بـــه پایـــان
رس ــاند.

پمپایستگاهحصارکبجستانتعویضشد

ترانس برق چاه شماره 2امور باخرز جابجا شد
مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب باخـــرز گفـــت :ترانـــس بـــرق چـــاه
شـــماره دو ایـــن امـــور جابجـــا شد.احســـان ســـیاح هـــدف از
ایـــن جابجایـــی را جلوگیـــری از آســـیب دیدگـــی ترانـــس هـــای
ب ــرق اع ــام ک ــرد چ ــرا ک ــه ت ــوان م ــورد نی ــاز ای ــن چ ــاه بیش ــتر
از ت ــوان تران ــس نص ــب ش ــده م ــی باش ــد.وی ضم ــن تش ــکر از
مدی ــرو پرس ــنل ب ــرق باخ ــرز بی ــان داش ــت :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــیوع
وی ــروس کرون ــا و ل ــزوم آبرس ــانی م ــداوم و همچنی ــن افزای ــش
قاب ــل توج ــه مص ــرف نی ــاز شایس ــته اس ــت ریس ــک ه ــای موج ــود

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب بجس ــتان از واگ ــذاری انش ــعاب آب
ش ــیرین ب ــه کلی ــه م ــدارس ای ــن ش ــهر خب ــرداد.
وی اظه ــار داش ــت :ای ــن ط ــرح ب ــا هم ــکاری آم ــوزش و پ ــرورش
و شـــهرداری بجســـتان اجـــرا شـــد و 16واحدآموزشـــی تحـــت
پوشــش شــبکه آب شــیرین قــرار گرفتنــد.وی افــزود :آب مــورد
نی ــاز ای ــن م ــدارس پی ــش از ای ــن ب ــا اس ــتفاده از دس ــتگاه ه ــای
تصفی ــه آب زی ــر س ــینکی و ی ــا حم ــل از جای ــگاه ه ــای برداش ــت
تامیـــن مـــی شـــد.وی افـــزود :کلیـــه هزینـــه هـــای مربـــوط بـــه
اجــرای شــبکه توزیــع آب مــدارس  ،توســط آمــوزش و پــرورش
پرداخ ــت ش ــده و ش ــهرداری ه ــم نس ــبت ب ــه آس ــفالت ش ــکافی
مس ــیرهای لول ــه گ ــذاری اق ــدام ک ــرده اس ــت.وی همچنی ــن ب ــا
اشــاره بــه راه انــدازی  18جایــگاه برداشــت آب کارتــی در شــهر
بجس ــتان خاط ــر نش ــان ک ــرد:آب برداش ــتی از دش ــت درزآب از
طری ــق  3کیلومت ــر خ ــط انتق ــال ب ــه تصفی ــه خان ــه داخ ــل ش ــهر
وارد و از آنجـــا بـــا اســـتفاده از 14کیلومتـــر شـــبکه توزیـــع بـــه
جای ــگاه ه ــا منتق ــل م ــی ش ــود.وی ظرفی ــت ای ــن تصفی ــه خان ــه
را 360مت ــر مکع ــب در ش ــبانه روز اع ــام ک ــرد وگف ــت :در ح ــال
حاض ــر بی ــن  30ت ــا 35مترمکع ــب آب در ای ــن واح ــد تصفی ــه و
در اختی ــار ش ــهروندان ق ــرار م ــی گی ــرد .وی ی ــاد آورش ــد :آب
بهداشــتی 5هــزارو 800مشــترک شــهر بجســتان هــم از طریــق
دو حلق ــه چ ــاه در دش ــت منص ــوری و 40کیلومت ــر خ ــط انتق ــال
تامی ــن م ــی ش ــود.

●بردسکن

پمـــپ شـــماره  3ایســـتگاه پمپـــاژ حصـــارک بجســـتان تعویـــض
شــد.این پمــپ کــه بــه علــت خرابــی از مــدار بهــره بــرداری خــارج
ش ــده ب ــود در کمتری ــن زم ــان ممک ــن ب ــا پم ــپ جدی ــد تعوی ــض

فرمانداربردسکنخواستارشد:
لــزوم توجــه جــدی بــه تامیــن آب شــرب در روســتاها و
مناطــق عشــایری بردســکن
ســـعیدنوری /فرمان ــدار بردس ــکن گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن
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کــه آســتانه فصــل تابســتان قــرار داریــم لــزوم توجــه جــدی بــه
تامیــن آب شــرب در ســطح روســتاهای ایــن شهرســتان بــه ویــژه
روســـتاهای بخـــش انابـــد و مناطـــق عشـــایری ایـــن شهرســـتان
ام ــری ض ــروری اس ــت.
مجتبـــی شـــاکری در حاشـــیه جلســـه معرفـــی رئیـــس جدیـــد
ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان بردس ــکن ک ــه بص ــورت ویدئ ــو
کنفران ــس در مح ــل فرمان ــداری برگ ــزار ش ــد ،اظه ــار داش ــت:
تکمیــل  ۲مجتمــع آبرســانی بــا مرکزیــت روســتاهای چشــمه حــاج
س ــلیمان و درون ــه ک ــه هری ــک  ۵روس ــتای اط ــراف ای ــن  ۲مح ــل
را تح ــت پوش ــش ق ــرار م ــی ده ــد ،م ــورد تاکی ــد اس ــت.
فرمان ــدار بردس ــکن ب ــا اع ــام ای ــن ک ــه  ۱۲روس ــتای عش ــایری
بردس ــکن هن ــوز ب ــا تانک ــر آبرس ــانی م ــی ش ــوند ،اظه ــار داش ــت:
در ح ــوزه آب ش ــهری نی ــز بی ــش از  ۱۲پ ــروژه در شهرس ــتان ب ــا
اعتب ــار بال ــغ ب ــر  ۷میلی ــارد و  ۲۰۰میلی ــون توم ــان ،اج ــرا ش ــده
اس ــت.
وی بابیــان ایــن کــه در حــال حاضــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۴میلیــارد
و  ۵۰۰میلی ــون توم ــان چن ــد ط ــرح عمران ــی در دس ــت اج ــرا م ــی
باشــد ،افــزود :بــا اجــرای ایــن طــرح هــا جمعیــت زیــادی از اهالــی
ایـــن شهرســـتان از خدمـــات امـــور آب و فاضـــاب برخـــوردار
خواهن ــد ش ــد.
شـــاکری گفـــت :بـــا توجـــه بـــه مشـــکالت عدیـــده اقتصـــادی در
اس ــتان تجهی ــز و ب ــرق رس ــانی چ ــاه ش ــماره  ۶بردس ــکن و چ ــاه
شــماره  ۴انابــد و همچنیــن اجــرای شــبکه تلــه مترینــگ و کنتــرل
از راه دور و اص ــاح خ ــط انتق ــال قن ــات نوبه ــار ب ــا چه ــار کیلومت ــر
خ ــط انتق ــال ب ــا اعتب ــار  ۱۰میلی ــارد ری ــال ض ــرورت دارد.
فرمانـــدار نیـــز بـــر تجهیـــز ســـه حلقـــه چـــاه بحـــران در ایـــن
شهرســتان تاکیــد کــرد و بــا اشــاره بــه ایــن کــه اکثــر روســتاهای
ایـــن شهرســـتان از نعمـــت آب شـــرب ســـالم برخـــوردار مـــی
باش ــند ،گف ــت :رس ــیدگی ب ــه ام ــور آب روس ــتاهای بخ ــش اناب ــد
و نیــز مناطــق عشــایری از خواســته هــای مــردم ایــن روســتاها و
مناط ــق م ــی باشـ ـد.

در حاشـــیه جلســـه معرفـــی مدیـــر جدیـــد امـــور آب و فاضـــاب
شهرس ــتان بردس ــکن ک ــه بص ــورت ویدئ ــو کنفران ــس در مح ــل
فرمانـــداری برگـــزار شـــد اعـــام کـــرد :چنـــد طـــرح هـــم بـــا 45
میلیاردری ــال اعتب ــار در دس ــت اج ــرا ق ــرار دارد ک ــه ب ــا اج ــرای
ای ــن ط ــرح ه ــا جمعی ــت زی ــادی از اهال ــی شهرس ــتان از خدم ــات
ام ــور بردس ــکن برخ ــوردار خواهن ــد ش ــد.وی در ادام ــه تامی ــن
آب ش ــرب روس ــتاها بوی ــژه روس ــتاهای بخ ــش اناب ــد و مناط ــق
عش ــایری ای ــن شهرس ــتان را در آس ــتانه فص ــل گرم ــا ض ــروری
دانســت وبــر تکمیــل  ۲مجتمــع آبرســانی بــا مرکزیــت روســتاهای
چش ــمه ح ــاج س ــلیمان و درون ــه ک ــه هری ــک  ۵روس ــتای اط ــراف
ای ــن  ۲مح ــل را تح ــت پوش ــش ق ــرار م ــی ده ــد ،تاکی ــد ک ــرد.
ش ــاکری همچنی ــن خواس ــتار تجهی ــز و ب ــرق رس ــانی چ ــاه ش ــماره
 ۶بردســکن و چــاه شــماره  ۴انابــد  ،اجــرای شــبکه تلــه مترینــگ
و کنت ــرل از راه دور و اص ــاح خ ــط انتق ــال قن ــات نوبه ــار ب ــا چه ــار
کیلومتـــر خـــط انتقـــال بـــا اعتبـــار  ۱۰میلیـــارد ریـــال شـــد وبـــر
تجهی ــز س ــه حلق ــه چ ــاه بح ــران در ای ــن شهرس ــتان تاکی ــد ک ــرد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه اکث ــر روس ــتاهای شهرس ــتان از نعم ــت
آب ش ــرب س ــالم برخ ــوردار م ــی باش ــند ،گف ــت :رس ــیدگی ب ــه
امـــور آب روســـتاهای بخـــش انابـــد و نیـــز مناطـــق عشـــایری از
خواس ــته ه ــای م ــردم م ــی باشـ ـد.
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

●تربت جام
شستشــو و گنــد زدائــی مخــزن  20هــزار متــر مکعبــی
امــور تربــت جــام
مخ ــزن  20ه ــزار مت ــر مکعب ــی ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان
تربـــت جـــام شستشـــو  ،گنـــد زدائـــی شـــد  .مدیـــر امـــور آب و
فاض ــاب شهرس ــتان ترب ــت ج ــام ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه تامی ــن آب
شــرب بهداشــتی از وظایــف شــرکت آبفــا اســت گفــت :بــه منظــور
ارتق ــاء بهداش ــت و کنت ــرل کیفی ــت آب هم ــه س ــاله مخ ــازن آب
شــرب شستشــو مــی شــود  .بــه گفتــه محســن عبداللهــی امســال
نیــز بــه همــت پرســنل بهــره بــرداری امــور مخــزن 20هــزار متــر
مکعب ــی ترب ــت ج ــام شستش ــو و در کمتری ــن زم ــان ممک ــن وارد
م ــدار به ــره ب ــرداری ش ــد.

اتف ــاق مجتم ــع آبرس ــانی روس ــتایی( ش ــهید دهق ــان
موس ــی آب ــاد ) ترب ــت ج ــام رف ــع ش ــد

چنــاران  ،ایــن امــور ظــرف مــدت 14ســاعت نســبت بــه کشــیدن
پم ــپ چ ــاه ب ــه ب ــاال ونص ــب پم ــپ جدی ــد در عم ــق 110مت ــری
اقـــدام کـــرد  .مدیـــر امـــور آبفـــای چنـــاران گفـــت :ایـــن مهـــم
باتوجـــه بـــه پیـــک مصـــرف روزهـــای پایانـــی ســـال و همچنیـــن
شـــیوع ویـــروس خطرنـــاک کرونـــا بصـــورت اضطـــراری و در
کمتریــن زمــان ممکــن انجــام شــد و چــاه در مــدار بهــره بــرداری
ق ــرار گرف ــت .

کنتورهایمخازنامورچنارانتعویض شد

اقدام ــات آبف ــای بردس ــکن در راس ــتای پیش ــگیری از
کرونــا

اج ــرای  12پ ــروژه آب ش ــهری ب ــا  72میلی ــارد ری ــال
اعتب ــار در بردس ــکن
فرمانـــدار بردســـکن بـــا
اع ــام اینک ــه  ۱۲روس ــتای
عشـــایری بردســـکن بـــا
تانکــر آبرســانی مــی شــوند،
اظهـــار داشـــت :طـــی ســـه
س ــال گذش ــته  ۱۲پ ــروژه
آب ش ــهری ب ــا اعتب ــار بال ــغ
بـــر  72میلیـــارد ریـــال در
شهرســـتان اجـــرا شـــده
اســـت .مجتبـــی شـــاکری

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

مدی ــر ام ــور آبف ــای بردس ــکن گف ــت  :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــیوع کرون ــا
و ض ــرورت پیش ــگیری از ابت ــای هم ــکاران ب ــه ای ــن وی ــروس،
اقداماتــی بــا همــکاری مســئول  HSEانجــام شــده اســت  .مهــدی
اولیای ــی عن ــوان ک ــرد  :تهی ــه ماس ــک و م ــواد ض ــد عفون ــی در
ورودی و خروج ــی اداره  ،ض ــد عفون ــی ک ــردن محی ــط اداره پ ــس
از پای ــان وق ــت اداری  ،ض ــد عفون ــی س ــرویس ه ــای بهداش ــتی
و راهروه ــا  ،میزه ــا و صندل ــی ه ــا از جمل ــه ای ــن اقدام ــات م ــی
باشــد.وی افــزود :ثبــت ورود و خــروج همــکاران بــا اســتفاده از
دســتگاه حضــور و غیــاب انگشــتی متوقــف و در دفتــر حضــور و
غی ــاب امض ــاء م ــی ش ــود.

بـــا تـــاش 15ســـاعته اکیـــپ اتفاقـــات امـــور آب و فاضـــاب
شهرســـتان تربـــت جـــام خـــط لولـــه انتقـــال آب شـــرب مجتمـــع
آبرســانی شــهیددهقان موســی آبــاد کــه در جریــان بارندگــی هــای
اخیرآس ــیب دی ــده ب ــود تعمی ــروراه ان ــدازی ش ــد .ای ــن خ ــط لول ــه
آب اســتحصالی  4حلقــه چــاه عمیــق مجتمــع را بــه مخــزن تجمیــع و
پمپــاژ  1000مترمکعبــی منتقــل مــی کند.بــا انجــام بــه موقــع ایــن
عملیــات آب شــرب اکثرروســتاهای مجتمــع وصــل شــد باســتثنای
یـــک روســـتا کـــه بـــه دلیـــل حجـــم زیادمصـــرف آب واحدهـــای
صنعت ــی و س ــنتی ب ــه وی ــژه مرغ ــداری ه ــا قط ــع موق ــت و کوت ــاه
را تجرب ــه کردن ــد .ش ــایان ذک ــر اس ــت ای ــن مجتم ــع آبرس ــانی آب
ش ــرب  24روس ــتای شهرس ــتان ب ــا جمعیت ــی قری ــب ب ــه  20ه ــزار
نف ــر را دردو بخ ــش مرک ــزی ونصرآب ــاد تامی ــن م ــی کن ــد.

●چناران

تعویـــض اضطـــراری الکتروپمـــپ چـــاه آب شـــرب
چنـــاران
در پ ــی اع ــام خراب ــی الکت ــرو پم ــپ چ ــاه ش ــماره 2عدال ــت ش ــهر

کنتورهــای مغناطیســی خروجــی مخــازن آب شــرب شــهر چنــاران
تعویــض ،تعمیــر و مانیتورینــگ شــد .بــه گفتــه سرپرســت بهــره
بـــرداری امـــور چنـــاران کنتورخروجـــی مخـــازن بـــرای کنتـــرل
مص ــارف وتحلی ــل آب ب ــدون در آم ــد تعمی ــر و در سیس ــتم تل ــه
مت ــری مانیتورین ــک ب ــکار گرفت ــه ش ــد  .مه ــدی ضام ــن هزین ــه
ص ــرف ش ــده در ای ــن زمین ــه را 15میلی ــون ری ــال اع ــام ک ــرد.

صرفه جویی220میلیون ریالی درامورچناران
شــیر فشــار شــکن خــط انتقــال زنــدان چنــاران تعمیــر ودر مــدار
بهـــره بـــرداری قـــرار گرفـــت .ایـــن شـــیر فشـــار شـــکن ســـایز
 250در س ــال 92نص ــب وب ــه عل ــت ع ــدم س ــرویس غی ــر قاب ــل
اس ــتفاده ب ــود ک ــه نس ــبت ب ــه تعمی ــرو تغیی ــر از کنت ــرل دب ــی
بــه کنتــرل فشــار بــا هزینــه ای بالــغ بر75میلیــون ریــال اقــدام
شــد.هزینه یــک دســتگاه شــیر فشــار شــکن ســایز  250حــدود
300میلیـــون ریـــال اســـت کـــه صـــرف جویـــی حاصـــل از ایـــن

شمــــاره  ، 154فروردین ماه 1399
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بــه هوادهــی و کاهــش آبدهــی و افــت شــدید ســطح اســتاتیک،
نســـبت بـــه کاهـــش تـــوان الکتروموتـــور اقـــدام و تعـــدادی از
لول ــه ه ــای آب ــده ه ــم تعوی ــض ش ــد .وی اف ــزود :ب ــا توج ــه ب ــه
هواده ــی مناب ــع ط ــی ی ــک م ــاه اخی ــر  ۳ ،دس ــتگاه الکتروپم ــپ
ه ــم در ای ــن ش ــهر ب ــا ه ــدف مهندس ــی مج ــدد و بهب ــود راندم ــان
تعویــض شــد.به گفتــه وی ایــن امــور درصــدد اســت تــا قبــل از
پیــک مصــرف تابســتان تمامــی الکتروپمــپ هــای شــهر خــواف را
تعوی ــض و مهندس ــی مج ــدد کن ــد.

●خوشاب

اق ــدام 225میلی ــون ری ــال م ــی باش ــد.

قطع انشعاب غیر مجاز آب در روستا چمله چناران

دســـتکاری شـــیرآالت باعـــث قطـــع آب دو روســـتای
تحـــت پوشـــش آبفـــای خراســـان رضـــوی شـــد

یــک فقــره انشــعاب غیــر مجــاز آب در روســتای چملــه شهرســتان
چنــاران قطــع و جمــع آوری شــد  .ایــن انشــعاب کــه بــرای آبیــاری
فض ــای وی ــا اس ــتفاده م ــی ش ــد در پ ــی گ ــزارش اهال ــی قط ــع و
مالــک خاطــی بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــد.

اتصـــال شـــبکه آب روســـتای علـــی آبـــاد بـــه شـــبکه
شـــرب شـــهر چنـــاران
مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب چنـــاران گفـــت : :روســـتای علـــی
آبـــاد بخـــش مرکـــزی شهرســـتان چنـــاران ازآب شـــرب شـــهری
برخـــوردار شـــد.
وی علــت ایــن اقــدام را مشــکالت چــاه و شــور بــودن آب منطقــه
اع ــام ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ش ــبکه آب روس ــتای عل ــی آب ــاد ب ــه
در خواســت اهالــی و شــورای روســتا و پــس از کســب مجــوز از
اداره زن ــدان ه ــا وفرمان ــداری ب ــه ش ــبکه آب ش ــهری متص ــل
ش ــد.

● خواف

افزایش راندمان چاه شماره 5امور خواف

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب خـــواف از تعویـــض الکتروپمـــپ
چ ــاه ش ــماره  ۵ش ــهر خ ــواف باه ــدف مهندس ــی مج ــدد و بهب ــود
راندمــان خبــر داد.جــواد ســاالری گفــت :درایــن عملیــات باتوجــه
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پم ــپ چ ــاه آب ش ــرب ش ــهر مش ــکان خب ــر داد.پروی ــز آس ــیایی
اف ــزود :ای ــن پم ــپ ب ــه دلی ــل نوس ــان ب ــرق و در نتیج ــه اتص ــال
کاب ــل داخ ــل چ ــاه از م ــدار خ ــارج ش ــد.وی م ــدت زم ــان عملی ــات
خــروج ،تعمیــر و نصــب مجــدد الکتــرو پمــپ را  19ســاعت اعــام
ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ب ــا مدیری ــت مص ــرف و هم ــکاری م ــردم
قطع ــی آب ب ــه حداق ــل ممک ــن رس ــید ب ــه گفت ــه وی آب ش ــرب
م ــورد نی ــاز ه ــزار 350مش ــترک ش ــهر مش ــکان از طری ــق ی ــک
حلق ــه چ ــاه و ی ــک چش ــمه ب ــا دب ــی 21لیت ــر ب ــر ثانی ــه تامی ــن م ــی
ش ــود.

می ــاد ام ــام اول ش ــعیان حض ــرت عل ــی (ع) و روز پ ــدر ،نم ــود.
روابط عمومی امور آبفای شهری درگز

●رشتخوار

تس ــریع در تعوی ــض کنتوره ــای خ ــراب آب در ام ــور
رش ــتخوار

خطانتقالامورخوشاببازدیدمیدانیشد
مدی ــر آبف ــای روس ــتایی خوش ــاب گف ــت :آب دو روس ــتای حج ــت
آبــاد و عبــداهلل آبــاد کــه توســط افــرادی ناشــناس بــا دســتکاری
فولت ــرو ش ــیرآالت مخ ــزن آب قط ــع ش ــده ب ــود مج ــددا برق ــرار
شــد.جعفر اســماعیل نیــا گفــت :پیــرو گــزارش و تمــاس شــورای
روس ــتای عب ــداهلل آب ــاد مبن ــی برقطع ــی آب بالفاصل ــه پیمان ــکار
مربوط ــه فراخوان ــده و مام ــور بررس ــی و رف ــع مش ــکل ش ــد .وی
اف ــزود :بررس ــی ه ــای انج ــام ش ــده نش ــان داد اف ــراد ناش ــناس
اق ــدام ب ــه دس ــتکاری فلوتروش ــیرآالت کنار_مخ ــزن ک ــرده ان ــد
کـــه منجـــر بـــه قطعـــی آب شـــرب دو روســـتای عبـــداهلل آبـــاد و
حم ــت آب ــاد ش ــده اس ــت.وی ادام ــه داد :ب ــا تنظی ــم فلوت ــر و
ش ــیرآالت مش ــکل رف ــع و درح ــال حاض ــر ه ــردو روس ــتا از آب
شــرب برخوردارنــد و مقــرر شــد بــا هماهنگــی شــورای اســامی
ای ــن دو روس ــتا نس ــبت ب ــه تنظی ــم فش ــار ش ــبکه اق ــدام ش ــود.
مدیــر آبفــای روســتایی شهرســتان خوشــاب تصریــح کــرد :برخــی
افــراد آگاهانــه ایــن گونــه اتفاقــات را رقــم مــی زننــد و بــا نشــر
آن در فض ــای مج ــازی ب ــا روح روان م ــردم ب ــازی م ــی کنن ــد ،ل ــذا
امیدواریــم در ایــن برهــه از زمــان کــه تمــام دســتگاه هــا درگیــر
مقابل ــه ب ــا کرون ــا هس ــتند و ش ــدیدا ه ــم احتی ــاج ب ــه آب وج ــود
دارد  ،ش ــاهد ب ــروز ای ــن گون ــه رفتاره ــا نباش ــیم.

تعویضالکتروپمپچاهمشکان
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب خوش ــاب گف ــت :از تعمی ــر الکت ــرو

ب ــه گفت ــه مدی ــر آب و فاض ــاب خوش ــاب خ ــط انتق ــال آب ش ــرب
ای ــن ام ــور بازدی ــد میدان ــی ش ــد.
پرویــز آســیایی ایــن اقــدام را در راســتای جلوگیــری از صدمــات
احتمال ــی س ــیل اع ــام ک ــرد واف ــزود :ی ــک قس ــمت از لول ــه خ ــط
انتق ــال چ ــاه آب ش ــرب مش ــکان ب ــه مخ ــزن ب ــر اث ــر س ــیل مرئ ــی
ش ــده ب ــود ک ــه ب ــا دپ ــوی خ ــاک ب ــر روی آن پنه ــان ش ــد.

مدیــر آبفــای رشــتخوار گفــت :رونــد تعویــض کنتورهــای خــراب
آب در ایـــن امـــور تســـریع شـــده اســـت.عباس عبـــاس نـــژاد
گفــت :بــه منظــور مدیریــت مصــرف و جلوگیــری از هدررفــت آب
تعوی ــض کنتوره ــای خ ــراب همانن ــد س ــنوات گذش ــته افزای ــش
داشــته اســت.وی بیــان کــرد :تعویــض کنتورهــای خــراب عــاوه
برجلوگی ــری از پ ــرت بی ــش از ح ــد آب  ،کنت ــرل بهت ــر مص ــرف
و خدم ــات رس ــانی شایس ــته ت ــر ب ــه مش ــترکین و ش ــهروندان را
نی ــز فراه ــم م ــی کن ــد.

اصالح شبکه آب شرب در میدان آزادی

همکاریاتفاقاتآبفایرشتخوارباهاللاحمر

بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل بهــار (پیــک مصــرف آب )امــور آبفــای
ش ــهری جه ــت اص ــاح فش ــار ش ــبکه و خدم ــات رس ــانی مطلوبت ــر
ب ــه ش ــهروندان محت ــرم خیاب ــان آزادی و کوچ ــه کوش ــک اق ــدام
ب ــه انج ــام ط ــرح اص ــاح ش ــبکه ب ــا قطرلول ــه  150در روز عی ــد

مدیـــر امـــور آبفـــای رشـــتخوار از همـــکاری نیروهـــای اتفاقـــات
ایــن امــور بــا هــال احمــر در مناطــق ســیل زده خبــر داد.عبــاس
عبــاس نــژاد گفت:نیروهــای اتفاقــات ایــن امــور بــه همــراه یــک
دس ــتگاه خ ــودرو و تجهی ــزات تخصص ــی مقابل ــه ب ــا س ــیالب ب ــه
روس ــتای س ــیل زده مل ــک آب ــاد اع ــزام ش ــدند..

●درگز

شمــــاره  ، 154فروردین ماه 1399

● ریوش
پیشـــرفت 90درصـــدی پـــروژه انتقـــال آب از بنـــد
خوشـــرود بـــه ریـــوش

حوضچــه هــای ادارات آب ،گاز و مخابــرات توســط ســارقین شــد
ک ــه ای ــن ام ــور ب ــرای رف ــع ای ــن مش ــکل و در راس ــتای اس ــتفاده
از ظرفی ــت ه ــای موج ــود و توانمن ــدی ه ــای پرس ــنل زحمتک ــش
واح ــد اتفاق ــات ام ــور اق ــدام ب ــه طراح ــی و س ــاخت درب بتن ــی
منه ــول حوضچ ــه ش ــیر آالت ک ــرد ک ــه جایگزی ــن دریچ ــه ه ــای
چدن ــی ش ــد.

رفع اتفاق خط 30ساله توزیع آب شهر سرخس

اصغـــر پاکـــروان کـــه بـــا حضـــور مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی برگ ــزار ش ــد س ــید حس ــن حس ــینی
فرمانـــدار شهرســـتان خواســـتار تحویـــل گیـــری روســـتاهای
زشـــک و جاغـــرق توســـط امـــور طرقبـــه شـــاندیز شـــد.

● فیروزه

تعویض پمپ چاه شماره 2امور فیروزه

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

بــا تــاش و پیگیــری شــبانه روزی آبفــای فیــروزه ،قطــع آب شــرب
بی ــش از 2ه ــزارو 300نف ــر از روس ــتائیان شهرس ــتان ک ــه ب ــر
اث ــر نف ــص فن ــی الکت ــرو پم ــپ رخ داده ب ــود برط ــرف ش ــد.مدیر
آبف ــا در ای ــن خص ــوص بی ــان داش ــت:با توج ــه ب ــه نق ــص الکت ــرو
پم ــپ  ،اکی ــپ رف ــع اتف ــاق ی ــرای نص ــب الکت ــرو پم ــپ جدی ــد ب ــه
منطق ــه اع ــزام و آبرس ــانی ب ــا تانک ــر س ــیار ب ــه روس ــتائیان انج ــام
ش ــد.مجید س ــبحانی بی ــان داش ــت :ب ــا ت ــاش وپیگی ــری ش ــبانه
روزی بعم ــل آم ــده الکت ــرو پم ــپ جدی ــد در اولی ــن زم ــان نص ــب
و آب شـــرب مجتمـــع آبرســـانی شـــهید شورگشـــتی برقـــرار
ش ــد.این مجتم ــع ب ــا  6روس ــتا در بخ ــش طاغنک ــوه شهرس ــتان
فی ــروزه واق ــع اس ــت.

●قوچان

رفع اتفاق لوله 150روستای اندرزی قوچان
مدی ــر دفت ــر فن ــی معاون ــت مهندس ــی و توس ــعه آبف ــا خراس ــان
رض ــوی از پ ــروژه انتق ــال آب از بن ــد خوش ــرود ب ــه ش ــهر ری ــوش
بازدیــد کرد.علــی حاجــی زاده در راســتای تکمیــل اجــرای پــروژه
خ ــط انتق ــال بن ــد خوش ــرود ب ــه مخ ــزن  1000مترمکعب ــی ش ــهر
ریــوش از چاهــک بنــد خوشــرود بازدیــد کرد.مدیــر امــور آبفــای
کاشـــمر پیشـــرفت ایـــن پـــروژه را بیـــش از  90درصـــد اعـــام
کــرد و افــزود :تــا کنــون 5هــزارو 600متــر شــبکه بــا لولــه هــای
قطــر  160میلــی متــر و اتصــال الکتروفیــوژن اجــرا شــده اســت
و ب ــا تکمی ــل اتاق ــک پی ــش س ــاخته و نص ــب تجهی ــزات دهان ــه
چ ــاه ،ای ــن پ ــروژه ب ــزودی ب ــه پای ــان م ــی رش ــد.علی رض ــا عباس ــی
اعتبــار هزینــه شــده تــا ایــن مرحلــه را  35میلیــارد ریــال اعــام
ک ــرد.

●سرخس

س ــاخت در منه ــول حوضچ ــه ه ــای ش ــیرآالت توس ــط
ام ــور س ــرخس

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب ســـرخس گفـــت :درب منهـــول
حوضچ ــه ه ــای ش ــیرآالت توس ــط پرس ــنل اتفاق ــات ام ــور س ــاخته
ش ــد .امی ــر پوروحدت ــی اف ــزود  :ش ــیوع کرون ــا و خل ــوت ش ــدن
معاب ــر ش ــهر س ــرخس منج ــر ب ــه س ــرقت تع ــدادی از در منه ــول
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مدیــر امــور آب و فاضــاب ســرخس از رفــع اتفــاق خیابــان امــام
خمین ــی(ره) و نص ــب همزم ــان ش ــیر فلک ــه ب ــر روی خ ــط اصل ــی
آب ش ــرب ای ــن ش ــهر خب ــر داد.امی ــر پ ــور وحدت ــی اف ــزود  :ای ــن
لولــه بــا قدمــت  30ســال  ،در نقطــه ترافیکــی شــهر قــرار دارد
ک ــه ب ــه عل ــت نشس ــت زمی ــن منج ــر ب ــه اتف ــاق ش ــد .وی اظه ــار
داش ــت :ب ــا ت ــاش هم ــکاران ام ــور همزم ــان ب ــا رف ــع اتف ــاق ،
ب ــرای افزای ــش ت ــوان مان ــور قط ــع و وص ــل و زون بن ــدی ش ــبکه
توزی ــع نی ــز اق ــدام ب ــه نص ــب ش ــیر فلک ــه ب ــر روی خ ــط و س ــاخت
حوضچ ــه ش ــد.

●طرقبه و شاندیز

تاکیــد فرمانــدار بینالــود بــر تحویــل گیــری روســتاهای
زشــک و جاغــرق توســط امــور طرقبــه شــاندیز

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان طرقبـــه شـــاندیز در
اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب و فاض ــاب
شـــهری و روســـتایی معرفـــی شـــد .در مراســـم معارفـــه علـــی

مدیــر امــور آب و فاضــاب فیــروزه از تعویــض پمــپ چــاه شــماره
 2ای ــن ام ــور فی ــروزه در خبرداد.ب ــه گفت ــه مجی ــد س ــبحانی ای ــن
پمــپ بــه دلیــل خرابــی و بــا همــت پرســنل و پیمانــکار در هــوای
کامـــا ســـرد و بارانـــی و بـــدون قطعـــی آب در کمتریـــن زمـــان
ممک ــن تعوی ــض وراه ان ــدازی ش ــد  .وی مناب ــع تامی ــن آب ش ــهر
فی ــروزه را دو حلق ــه چ ــاه اع ــام ک ــرد ک ــه چ ــاه ش ــماره  2فی ــروزه
بیش ــترین دب ــی را دارد .

رفـــع قطعـــی آب شـــرب بیـــش از  2300نفـــر از
روســـتائیان فیـــروزه

بدلی ــل بارندگ ــی ه ــای روزه ــای اخی ــر و وق ــوع س ــیالب قس ــمتی
از لول ــه اصل ــی مجتم ــع س ــهل آب ــاد شهرس ــتان قوچ ــان تخری ــب
و اهالـــی روســـتای انـــدرزی بـــا مشـــکل آبرســـانی مواجـــه کـــه
بـــا تـــاش شـــبانه روزی پرســـنل آب وفاضـــاب قوچـــان رفـــع
ش ــد.الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ت ــا رف ــع ای ــن اتف ــاق  ،آبرس ــانی توس ــط
تانک ــر س ــیار ب ــرای اهال ــی انج ــام ش ــد.

تعویض پمپ چاه آب روستای آلماجق قوچان
پم ــپ چ ــاه آب روس ــتای آلماج ــق قوچ ــان ب ــا ت ــاش هم ــکاران
آب وفاضــاب و شــورای روســتا تعویــض شــد .علیرغــم شــرایط
ن ــا مس ــاعد مس ــیر بدلی ــل بارندگ ــی ه ــای اخی ــر هم ــکاران ای ــن
ام ــور موف ــق ب ــه نص ــب پم ــپ چ ــاه روس ــتا و رف ــع مش ــکل آب
روس ــتائیان ش ــدند .قاب ــل ذک ــر اس ــت اعض ــا ش ــورای روس ــتای
آلماجـــق ازجـــواد ســـعادتی مدیـــر و همـــکاران امـــور تقدیـــر
کردن ــد.

●گناباد

فرماندار گناباد خواستار تسریع در اجرای پروژه های
آب و فاضالب شهرستان شد

شمــــاره  ، 154فروردین ماه 1399

فرمان ــدار گناب ــاد در مراس ــم معارف ــه مدی ــر ام ــور شهرس ــتان
از حمای ــت ه ــای ش ــرکت آب وفاض ــاب خراس ــان رض ــوی تقدی ــر
کرد.حامــد قربانــی همچنیــن خواستارتســریع دراجــرای پــروژه
ه ــای آب وفاض ــاب شهرس ــتان ش ــد.

بررســـی مســـائل ومشـــکالت تامیـــن آب شـــهرها و
روســـتا هـــای گنابـــاد

نشســت بررســی مســائل ومشــکالت تامیــن آب گنابــاد باحضــور
فرمانــدار ومدیرامــورآب وفاضــاب این شهرســتان برگزارشــد.
درایــن جلســه فرماندارگنابــاد بــا تقدیرازاقدامــات انجــام شــده
توس ــط ش ــرکت آب وفاض ــاب خراس ــان رض ــوی گف ــت :اینک ــه
هی ــچ نقط ــه ای ازشهرس ــتان چ ــه ح ــوزه ش ــهری وچ ــه روس ــتایی
ب ــدون آب نیس ــت وهم ــه دسترس ــی ب ــه آب آش ــامیدنی س ــالم
دارنــد ازاقدامــات ارزنــده شــرکت آب وفاضــاب درشهرســتان
گناب ــاد اس ــت .حامدقربان ــی براس ــتفاده ازظرفی ــت آب قن ــوات
بـــرای تامیـــن آب شـــرب شهرســـتان تاکیـــد کـــرد وگفـــت :مـــی
بایس ــت ب ــا اح ــداث مخ ــازن ذخی ــره ازای ــن ظرفی ــت اس ــتفاده
ک ــرد .ه ــادی حی ــدری نی ــا مدیرام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد ه ــم
بـــا اشـــاره بـــه ســـختی تامیـــن آب ازفاصلـــه دور وپراکندگـــی
روس ــتاها ب ــر حمای ــت ه ــای الزم درجه ــت تامی ــن آب باکیفی ــت
مش ــترکان تاکی ــد ک ــرد.

افزایــش 16درصــدی مصــرف آب در گنابــاد همزمــان
باشــیوع کرونــا
گنابــادی هــا اســفند ســال قبــل
ونیمـــه فروردیـــن امســـال
158میلیـــون لیتـــر بیشـــتر
ازمــدت مشــابه ســال قبــل آب
مص ــرف کردن ــد .مدی ــر ام ــور
آب وفاضـــاب گنابـــاد شـــیوع
بیمــاری کرونــا ،درخانــه مانــدن
و رعای ــت ن ــکات بهداش ــتی را
عامـــل افزایـــش مصـــرف آب
دانس ــت .ه ــادی حی ــدری نی ــا
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اف ــزود :ای ــن می ــزان مص ــرف  ،رش ــد 16درص ــدی رادرمقایس ــه
بام ــدت مش ــابه س ــال گذش ــته نش ــان م ــی ده ــد.
مدیــر امــورآب وفاضــاب گنابــاد ازمــردم ومشــترکین خواســت
ضمـــن توجـــه بـــه نـــکات وتوصیـــه هـــای بهداشـــتی  ،رعایـــت
صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب را درفاصلـــه زمانـــی 20ثانیـــه
شس ــتن دس ــت ه ــا داش ــته باش ــند.
وی بـــا اشـــاره بـــه نزدیکـــی بـــه پیـــک مصـــرف آب برهمـــکاری
مش ــترکین ورعای ــت مص ــرف بهین ــه درت ــداوم ارائ ــه خدم ــات
شـــبانه روزی تاکیـــد کـــرد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

همکار برتر اسفند  98انتخاب شد
همکارامـــور آب فاضـــا تایبـــاد بـــه عنـــوان کارمنـــد
نمونــه اســفند مــاه  98شــرکت آبفــا خراســان رضــوی
شد.نســـرین حیـــدری پـــس از بررســـی نامـــه هـــا و
گزارش ــات واصل ــه از ح ــوزه س ــتادی ،ش ــرکت ه ــای تبص ــره 2
و اموره ــای تابع ــه و بح ــث و تب ــادل نظ ــر و بررس ــی ه ــای الزم
حائ ــز رتب ــه برت ــر ش ــد.همچنین حمیدرض ــا ظفراس ــداله پ ــور
رئیـــس اداره ســـفید ســـنگ و احســـان ثابتـــی امینائـــی از
شـــرکت تبصـــره  2ســـبزوار و ســـلیمه عبدالـــه آبـــادی از
شــرکت آبفــا تبصــره  2نیشــابور مشــترک ًا بــه عنوان همــکاران

نمون ــه ش ــش ماه ــه دوم
ســـال  98انتخـــاب
شـــدند.الزم بـــه ذکـــر
اســـت همـــکاران برتـــر
ســـال  98تجربیـــات
ارزنــده خــود را در جلســه
کارگاهـــی بـــه دیگـــر
کارکنــان ارائــه خواهنــد داد.ضمن ـ ًا همــکاران برتــر در ســال
 99بر اساس شاخص های جدید انتخاب خواهند شد.

خواندنی

 22مارس روز جهانی آب

 22مــارس برابــر بــا  2فروردیــن ،از ســوی ســازمان ملــل متحــد بــه عنــوان روز جهانــی آب
نامگ ــذاری ش ــده اس ــت .
رش ــد فزاین ــده جمعی ــت و افزای ــش مص ــرف آب ،قط ــع ب ــی روی ــه درخت ــان جنگله ــا و تغیی ــر
اکوسیســـتم طبیعـــت ،رشـــد شهرســـازی و افزایـــش صنایـــع آلـــوده کننـــده آب ،شـــیوه
ه ــای نامناس ــب و غیراصول ــی کش ــاورزی ،اح ــداث س ــدهای مخزن ــی و ایج ــاد دریاچ ــه ه ــای
مصنوع ــی همگ ــی از عوام ــل ناب ــودی چرخ ــه منظ ــم آب در س ــطح جه ــان اس ــت ک ــه نوع ــی
تهدی ــد ج ــدی ب ــرای جامع ــه بش ــریت محس ــوب م ــی ش ــوند.
در ســال  1992و در بیســت و یکمیــن دســتور جلســه کنفرانــس محیــط زیســت و توســعه
س ــازمان مل ــل ک ــه در ش ــهر ریودوژانی ــرو برزی ــل برگ ــزار ش ــد ،موض ــوع روز جهان ــی آب
رس ــما مط ــرح ش ــد .در ای ــن کنفران ــس از کلی ــه کش ــورها خواس ــته ش ــد ت ــا در راس ــتای
اجــرای بیانیــه  21ســازمان ملــل ،ایــن روز را بــه عنــوان روز ترویــج و آگاهســازی مــردم در
م ــورد آب اختص ــاص داده و از طری ــق پخ ــش و اش ــاعه نش ــریات و برگ ــزاری کنفرانسه ــا،
س ــمینارها و نمایش ــگاهها در گرامیداش ــت آن بکوش ــند.
ع ــاوه ب ــر کش ــورهای عض ــو س ــازمان مل ــل ،بس ــیاری از س ــازمانهای غیردولت ــی  NGOه ــا
مس ــائلی از قبی ــل چگونگ ــی دس ــتیابی بی ــش از ی ــک میلی ــارد نف ــر ب ــه آب ش ــرب س ــالم و
ی ــا نق ــش زن و م ــرد در خان ــواده ب ــرای دس ــتیابی ب ــه آب س ــالم را پررن ــگ ت ــر میکن ــد.
همچنی ــن آژانس ــی از س ــوی س ــازمان مل ــل ب ــرای هماهنگ ــی مس ــائلی در م ــورد روز جهان ـی
آب تعیی ــن میش ــود ک ــه بس ــیاری از مس ــائل را در م ــورد مناب ــع آب ــی منعک ــس میکن ــد.
بخــش امــور اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل ( ،)UNDESAدهــه  2005تــا  2015را
ب ــا عن ــوان "آب ب ــرای زندگ ــی" معرف ــی ک ــرده اس ــت.

ای ــن ده ــه ب ــا ه ــدف جهان ــی"تمرک ــز بیش ــتر روی موضوع ــات مرب ــوط ب ــه آب" آغ ــاز ش ــده ک ــه
تــاش بــرای اســتفاده از مشــارکت زنــان در فعالیتهــای توســعه مرتبــط بــا آب و همــکاری
در هم ــه س ــطوح ب ــرای دس ــتیابی ب ــه اه ــداف مرب ــوط ب ــه آب در اعالمی ــه ه ــزاره و برنام ــه
نشس ــت جهان ــی توس ــعه پای ــدار در ژوهانس ــبورگ را ش ــامل میش ــود .از س ــال1993هر
س ــال ی ــک ش ــعار جدی ــد درب ــاره مس ــائل حیات ــی و حس ــاس آن زم ــان برگزی ــده میش ــود ت ــا
فعالیته ــای جامع ــه ب ــر پای ــه آن ش ــعار ش ــکل گی ــرد.
جایگاه آب در اسالم
" هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون"( نحل)10/
« خدایـــی کـــه آب را از آســـمان فـــرو فرســـتاد کـــه از آن بیاشـــامید و درختـــان پـــرورش
دهی ــد ت ــا از می ــوه آن به ــره من ــد ش ــوید ب ــه ب ــرگ آن حیوان ــات خ ــود را بچرانی ــد».
ب ــدون ش ــک مناف ــع آب صرف ــا نوش ــیدن انس ــان و رویی ــدن درخت ــان و گیاه ــان و مص ــرف
چه ــار پای ــان نیس ــت  ،بلک ــه بنی ــان حی ــات ب ــر آب نه ــاده ش ــده اس ــت.
چنانچ ــه در آی ــه ای دیگ ــر آم ــده اس ــت  " :و ه ــو ال ــذی خل ــق الس ــموات و االرض ف ــی س ــتة
ای ــام و کان عرش ــه عل ــی الم ــاء ("...ه ــود)7/
« و او خدایـــی اســـت کـــه آســـمان و زمیـــن را در فاصلـــه شـــش روز آفریـــد و عـــرش بـــا
عظمـــت او بـــر آب قـــرار یافـــت».
در آیــات یــاد شــده خداونــد تبــارک و تعالــی ضمــن بیــان فوائــد آب  ،ارزش واال و اهمیــت
آن را بـــه انســـانها بفهمانـــد ودر آیـــه دیگـــری حـــق تعالـــی دنیـــا را بـــه آب تشـــبیه کـــرده
اس ــت " :و اض ــرب له ــم مث ــل الحی ــوة الدنی ــا کم ــاء انزلن ــه م ــن الس ــماء ("...که ــف( «)45/ای
رســول مــا بــرای امــت) زندگــی دنیــا را بــرای آنهــا بــه آبــی تشــبیه کــن کــه از آســمان فــرو

م ــی فرس ــتیم».در روای ــات آم ــده ک ــه ش ــخصی از ام ــام ص ــادق(ع) پرس ــید :آب چ ــه طعم ــی
دارد؟ ام ــام (ع) نخس ــت فرمودن ــد :ب ــه منظ ــور ی ــاد گرفت ــن ،س ــوال ک ــن  ،ن ــه ب ــه منظ ــور
بهانـــه جویـــی! ســـپس اضافـــه فرمودنـــد  «:طعـــم آب  ،طعـــم حیـــات و زندگانـــی اســـت»
خداون ــد م ــی فرمای ــد " :و جعلن ــا م ــن الم ــاء کل ش ــیء ح ــی».
وضعیت منابع آب در ایران
ایــران جــزء کشــورهای کــم آب و خشــک ،و دارای منابــع آب محــدود اســت .حجــم نــزوالت
جــوی نســبت بــه خشــکیهای کــره زمیــن بــه ازاء هــر کیلومتــر مربــع  830هــزار متــر مکعــب
مــی باشــد ،در حالــی کــه ایــن میــزان نســبت بــه وســعت خشــکیهای ایــران تنهــا  250هــزار
مترمکع ــب اس ــت .از ط ــرف دیگ ــر کلی ــه آبه ــای موج ــود درای ــران قاب ــل اس ــتفاده نیس ــت و
درص ــد باالی ــی را آبه ــای ش ــور تش ــکیل م ــی دهن ــد ،ک ــه روزب ــه روز برمی ــزان آنه ــا اف ــزوده
م ــی ش ــود .از س ــویی برداش ــت ب ــی روی ــه آبه ــای زیرزمین ــی ش ــیرین از طری ــق چاهه ــای
عمی ــق و نیم ــه عمی ــق باع ــث کاه ــش می ــزان آب ش ــیرین و افزای ــش آبه ــای ش ــورمی ش ــود.
درنتیج ــه حاصلخی ــزی زمینه ــای کش ــاورزی کاه ــش م ــی یاب ــد و تبدی ــل ب ــه زمینه ــای ش ــور
م ــی گردن ــد؛ و چ ــون تبدی ــل آبه ــای ش ــور ب ــه ش ــیرین ب ــه دلی ــل هزین ــه زی ــاد ،مق ــرون ب ــه
صرف ــه نیس ــت ،بنابرای ــن بای ــد ب ــا اس ــتمرار صرف ــه جوی ــی عموم ــی  ،برنام ــه ری ــزی دقی ــق
،اســتفاده بهینــه از آب  ،جلوگیــری از هــدر رفتــن منابــع موجــود  ،تصفیــه مجــدد پســابها و
ب ــه کارگی ــری مج ــدد آنه ــا ،کمب ــود آب را جب ــران ک ــرد.

تغذیه مناسب برای پیشگیری از ویروس کرونا
کارش ــناس اداره نظ ــارت معاون ــت غ ــذا و دارو دانش ــگاه ای ــران:
عملکـــرد سیســـتم ایمنـــی بـــدن نقشـــی مهمـــی در پیشـــگیری از
بیماریه ــای تنفس ــی ازجمل ــه بیم ــاری ویروس ــی کرون ــا دارد.
بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی معاونـــت غـــذا و دارو دانشـــگاه :بـــه
هم ــت مهن ــدس هنری؛کارش ــناس اداره نظ ــارت ب ــر موادغذای ــی،
آشــامیدنی  ،آرایشــی و بهداشــتی معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه
عل ــوم پزش ــکی ای ــران توصی ــه های ــی جه ــت تغذی ــه مناس ــب ب ــرای
پیش ــگیری از ویروس ــی کرون ــا ارائ ــه ش ــده اس ــت.
عملکـــرد سیســـتم ایمنـــی بـــدن نقشـــی مهمـــی در پیشـــگیری از
بیماریهـــای تنفســـی ازجملـــه بیمـــاری ویروســـی کرونـــا دارد.
عام ــل ابت ــا ب ــه ای ــن وی ــروس بیماریه ــای زمین ــه ای ــی مث ــل دیاب ــت
و بیماریه ــای ری ــوی ،بیم ــار یه ــای قلب ــی  ،س ــوء تغذی ــه و نداش ــتن
تغذی ــه صحی ــح اس ــت .
کمب ــود دریاف ــت غذای ــی و کمب ــود ویتامی ــن های ــی مث ــل ویتامی ــن
 Cو  Aو  Dو تضعی ــف سیس ــتم ایمن ــی ب ــدن احتم ــال ابت ــا ب ــه
بیماریه ــا را افزای ــش م ــی ده ــد.
بـــا مصـــرف روزانـــه منابـــع غذایـــی ویتامیـــن  Cمثـــل مصـــرف
س ــبزی و س ــاالد هم ــراه ب ــا غ ــذا ،می ــوه ه ــای ح ــاوی ویتامی ــن C
مثـــل پرتقـــال ،نارنگـــی ،لیموشـــیرین ،کیـــوی و ســـبزیهای دارای
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ویتامیـــن  Cمثـــل انـــواع کلـــم ،گل کلـــم ،شـــلغم ،فلفـــل ســـبز و
فلف ــل دلم ــه ای ــی از مناب ــع غذای ــی خ ــوب ویتامی ــن  Cهس ــتند.
بعنـــوان مثـــال مصـــرف روزانـــه یـــک عـــدد پرتقـــال یـــا  ۲عـــدد
نارنگ ــی ویتامی ــن  Cم ــورد نی ــاز روزان ــه ب ــدن را تأمی ــن م ــی کن ــد.
هوی ــج و کدوحلوای ــی و س ــبزی ه ــای س ــبز تی ــره مث ــل اس ــفناج ،
ب ــرگ چغن ــدر وب ــرگ ه ــای تی ــره رن ــگ کاه ــو ه ــم از مناب ــع خ ــوب
ویتامیــن  Aهســتند .بطورکلــی بــه منظــور پیشــگیری از ابتــا بــه
بیمــاری و تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن مصــرف روزانــه  ۳واحــد
از گــروه ســبزی هــا ( بجــز ســبزی هــای نشاســته ای ) و حداقــل ۲
واح ــد می ــوه توصی ــه ش ــود.
کـــودکان زیر۵ســـال،مادران بارداروســـالمندان وبیمارانـــی کـــه
داروه ــای کورتن ــی مص ــرف م ــی کنندبیش ــتردرمعرض خط ــر ابت ــا
هســـتند و الزم اســـت بـــرای پیشـــگیری نـــکات زیـــر را رعایـــت
نماین ــد:
 هــر روز ســبزی یــا ســاالد همــراه بــا آب لیموتــرش یــا آب نارنــجتــازه اســتفاده کننــد.
 از هویج و کدوحلوایی در غذاهای روزانه استفاده شود. مصــرف پیــاز خــام بــه دلیــل داشــتن ویتامیــن  Cهمــراه بــا غــذاتوصیــه مــی شــود.

 از مصـــرف سوســـیس و کالبـــاس و ســـایر فســـت فودهـــا وغذاهـــای چـــرب و ســـنگین اجتنـــاب شـــود.
 اســتفاده از منابــع پروتئیــن در غــذای روزانــه مثــل حبوبــات یــاتخــم مــرغ حائــز اهمیــت اســت.
 کمب ــود ری ــز مغ ــذی های ــی مث ــل آه ــن و روی ه ــم سیس ــتمایمن ــی ب ــدن را تضعی ــف م ــی کن ــد .از مناب ــع غذای ــی ای ــن  ۲ری ــز
مغـــذی مثـــل حبوبـــات بـــه عنـــوان جایگزیـــن مناســـب گوشـــت ،
ش ــیر و لبنی ــات وس ــبزیهای ب ــرگ س ــبز و ان ــواع خش ــکبار بیش ــتر
اس ــتفاده ش ــود.

 از خـــوردن غذاهایـــی کـــه خـــوب پختـــه نشـــده ( مثـــل تخـــمم ــرغ عس ــلی و نیم ــرو  ،کب ــاب های ــی ک ــه مغ ــز پخ ــت نش ــده ان ــد )
خ ــودداری ش ــود.
 از خــوردن غــذا و مایعــات در مــکان هایــی کــه از نظــر بهداشــتیمــورد اطمینــان نیســتند خوداری شــود.
 در صورتـــی کـــه عالئـــم ســـرماخوردگی داریـــد ،از غذاهـــایآبک ــی مث ــل س ــوپ و آش هم ــراه ب ــا آب لیم ــوی ت ــازه و مایع ــات
گ ــرم اس ــتفاده کنی ــد.
 از جوانــه هــا گنــدم  ،مــاش و شــبدر در رژیــم غذایــی روزانــهخــود اســتفاده کنیــد.
 مص ــرف م ــواد غذای ــی ح ــاوی ان ــواع آنت ــی اکس ــیدان ه ــا مث ــلش ــکالت تل ــخ  ،ادوی ــه ج ــات مث ــل زردچوب ــه توصی ــه م ــی ش ــود.
 بخاطــر داشــته باشــید رعایــت تعــادل و تنــوع در برنامــه غذایــیروزان ــه و حص ــول اطمین ــان از دریاف ــت کاف ــی ری ــز مغ ــذی ه ــا و
پروتئیــن از برنامــه غذایــی روزانــه نقــش مهمــی در پیشــگیری از
ابت ــا ب ــه بیم ــاری ه ــا از جمل ــه وی ــروس کرون ــا دارد.
عــاوه بــر ایــن خــواب کافــی  ،مصــرف فــراورده هــای پروبیوتیــکو یــا مکمــل هــای آن توصیــه مــی شــود .
از استرس و فشارهای جسمی و روحی دوری کنید.
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ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﻓﯿﺮوزه

ﻓﯿﺾ آﺑﺎد

ﻗﻮﭼﺎن

ﮐﺎﺷﻤﺮ

ﮐﻼت

ﮔﻠﺒﮭﺎر

0

ﮔﻨﺎﺑﺎد

18

35

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

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

تعداد خبر ارسالی فروردین
5
3
0
3
0
3
10
0
0
6
0
1
3
0
1
4
0
13
31
4
0
1
0
3
0
4
4
0
0
5
10
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تسلیت – تقدیر – انتصاب
● ●انتصابات
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب داورزن
محمدرضا حقانی نسب
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب قوچان
جواد سعادتی 		
به عنوان مدیرامور آب و فاضالب گناباد
هادی حیدری نیا
حبیب اهلل ندائی فر به عنوان سرپرست امور آب و فاضالب صالح آباد
محمدرضا اکبر نیا به عنوان مدیر امور آب و فاضالب بجستان
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب فیروزه
		
مجید سبحانی
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب کالت
رضا رمضان پور
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب خواف
جواد ساالری		
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب خلیل آباد
محمدرضا کاظمی
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب بردسکن
حسین مهدوی اولیایی
علی اصغر پاکروان به عنوان مدیر امور آب و فاضالب طرقبه شاندیز
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب سرخس
امیر پوروحدتی
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب کاشمر
علی رضا عباسی
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب چناران
مسعود افروند		
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب زاوه
یوسف قاسمی 		
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب جوین
علی نظری 		
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب فیض آباد
مهدی رضائیان		
به عنوان مدیر امور جغتای
مجتبی والی نژاد
به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آبفا خراسان رضوی
کتایون دل زنده
به عنوان معاون بهره برداری و توسعه آب آبفا خراسان رضوی
مهدی جهان طلب
به عنوان معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفا خراسان رضوی
محمد سهرابی 		
به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آبفا سبزوار
علی نجاتی پور 		

● ●درگذشتگان
همکار پیمان کارمزدی شاغل در امور قوچان
ابراهیم ایمانی		
همکار بازنشسته آبفا تربت حیدریه
		
محمد زنگنه

● ●تقدیر
محمد امانی مدیر کل دفتر حقوقی و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو از سید جواد عافیت مدیر دفتر حقوقی آبفا خراسان رضوی
فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری  ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان کالت از مدیر عامل آبفا خراسان رضوی و مدیر امور کالت
امام جمعه و فرماندار شهرستان از امورآبفا گناباد
مدیر شبکه بهداشت و درمان و فرماندار شهرستان از غالمعباس عباس نژاد مدیر امور رشتخوار

● ●تولد
محمدصدرا فرزند مصطفی مصطفوی نژاد
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