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پیام تبریک مدیر عامل آبفا خراسان رضوی به مناسبت عید فطر
همكاران محترم و خوبم با سالم و عرض خدا قوت :
ابروی خوش ماه به خورشید مبارك
گلخنده شوال به ناهید مبارك
عید است به یاران خبر عید مبارك
آمد خبر از عرش وداع رمضان است
فراگیـــر ســـازمانی  ،تغییـــر ســـاختمان و مـــكان اســـتقرار  ،تغییـــر اتوماســـیون
مــاه مبــارك رمضــان مــاه میهمانــی خــدا  ،مــاه خیــر و بركــت و لطــف و رحمــت الهــی  ،بــا
اداری ومش ــكالت نقدینگ ــی و مال ــی ؛ اینجان ــب را همراه ــی م ــی كنن ــد صمیمان ــه
نســیم بهشــتی شــوال وداع كــرد و دلهــای مشــتاق را عاشــق تــر بــه انتظــار گذاشــت
سپاس ــگزاری نمای ــم  .یقین ـ ًا همی ــن حض ــور مؤث ــر ش ــما عزی ــزان ب ــود ك ــه باع ــث ش ــد
؛ تـــا ســـالی دیگـــر بـــه لطـــف پـــروردگار فرصتـــی ایجـــاد شـــود و برخـــوان رحمـــت
تمامــی ایــن مســایل را كــه هركــدام بــه تنهایــی مــی توانــد یــك ســازمان را تــا مــدت
حض ــرت احدی ــت بنش ــینیم و زمزم ــه الله ــم اه ــل الكبری ــاء والعظم ــه را ب ــا ش ــیرینی
هــا ناكارآمــد نمایــد بــا كوچكتریــن مشــكل و بــدون حاشــیه و اینكــه ارائــه خدمــات
عی ــد س ــعید فط ــر در كام ج ــان بنش ــانیم ك ــه براس ــتی  :چ ــه مب ــارك س ــحری ب ــود و
تح ــت تأثی ــر ق ــرار بگی ــرد پش ــت س ــر گذاری ــم .
چــه فرخنــده شــبی هرچنــد بیمــاری منحــوس كرونــا مانعــی بــرای برگــزاری جلســات
ایم ــان دارم در ادام ــه راه نی ــز در س ــالی ك ــه مزی ــن ب ــه ن ــام جه ــش تولی ــد اس ــت
و دی ــدار ش ــما و تبری ــك حض ــوری ش ــد ؛ ام ــا چ ــه بهان ــه ای بهت ــر از عی ــد س ــعید فط ــر
م ــا م ــی توانی ــم ب ــر كرون ــا پی ــروز ش ــویم ؛ م ــا م ــی توانی ــم مش ــكالت مال ــی ش ــركت
ت ــا كالم ــی مختص ــر را ضمیم ــه تبری ــك ك ــرده و ب ــا ش ــما عزی ــزان مط ــرح نمای ــم.
را مدیری ــت كنی ــم ؛ م ــا م ــی توانی ــم افزای ــش مص ــرف آب بدلی ــل ارتق ــای س ــطح
درروزه ــای پایان ــی س ــال  98و در ك ــوران یك ــه ت ــازی بیم ــاری كرون ــا قط ــار یكپارچ ــه
بهداش ــت را تدبی ــر كنی ــم ؛ م ــا م ــی توانی ــم تابس ــتان را ب ــدون قطع ــی آب علیرغ ــم
س ــازی ب ــه ایس ــتگاه خراس ــان رض ــوی رس ــید وای ــن مأموری ــت ب ــزرگ و حس ــاس ب ــا
هم ــه مش ــكالت ب ــا موفقی ــت پش ــت س ــر گذاری ــم  ،م ــا م ــی توانی ــم ب ــا دس ــت خال ــی
كم ــک هم ــه هم ــكاران عزی ــزم آغ ــاز ش ــد  .پای ــان س ــال  98آغ ــازی ش ــد برفص ــل
و ب ــا س ــاح غی ــرت  ،ب ــر س ــیل و هم ــه ح ــوادث غی ــر مترقب ــه فای ــق ش ــویم ؛ م ــا م ــی
جدیـــد خدمـــت رســـانی و ســـقایی در دیـــار امـــام مهربانـــی هـــا  ،دیـــاری تشـــنه و
توانی ــم دركش ــور بهتری ــن باش ــیم چ ــون:
پهن ــاور ب ــا مردمان ــی مؤم ــن و ب ــا صف ــا  .ای ــن اتف ــاق خجس ــته و میم ــون هرچن ــد در
توكل برخدای بزرگ داریم
ابت ــدا س ــختی ه ــا و مش ــقاتی دارد وكارمضاعف ــی را از مدی ــران وهم ــكاران عزی ــز
تخصص وتعهد داریم
م ــی طلب ــد ول ــی ب ــی ش ــك و ب ــزودی ش ــاهد ثم ــرات ای ــن یكپارچگ ــی و ه ــم افزای ــی
چون شما بهترین هستید
در ارتق ــای س ــطح خدم ــات ب ــرای ه ــم اس ــتانی ه ــای محت ــرم در ش ــهرها و روس ــتاها
در پای ــان ب ــرای هم ــه ش ــما خواه ــران وب ــرادران عزی ــز در پرت ــو عنای ــات حض ــرت
خواهی ــم ب ــود.
ح ــق ط ــول عم ــر  ،ع ــزت و س ــامتی آرزومن ــدم.
جــا دارد از همراهــی و همدلــی همــكاران عزیــزم در شــهرها و روســتاها كــه در ایــن
سید ابراهیم علوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
راه حس ــاس وخطی ــر هم ــراه بن ــده هس ــتند و ب ــا صب ــوری و س ــعه ص ــدر تغیی ــرات
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سخن سردبیر

مدافعان بی ادعای جبهه آب
در س ــاعاتی ک ــه هم ــگان در ح ــال اس ــتراحت و ی ــا در خ ــواب هس ــتند گروه ــی
از افـــراد جامعـــه بـــا حـــرام کـــردن اســـتراحت و خـــواب بـــر دیـــدگان خـــود
مش ــغول خدم ــت رس ــانی ب ــه م ــن و ش ــما هس ــتند ،گروه ــی از ای ــن طی ــف در
مراک ــز درمان ــی' برخ ــی در ح ــوزه ه ــای نظام ــی و انتظام ــی و گروه ــی دیگ ــر در جبه ــه
بهداشت و تامین آب پایدار به عنوان عامل سالمت خدمت رسانی می کنند. .
گ ــروه آخ ــر ک ــه کمت ــر ح ــرف و س ــخنی از آن ــان در می ــان اس ــت و جامع ــه ش ــناختی از
عملکردش ــان ن ــدارد و تنه ــا در زم ــان کمب ــود و ی ــا قط ــع آب ب ــه سراغش ــان م ــی رود
مردان ــی ج ــز نیروه ــای اتفاق ــات آب نیس ــتند.
م ــردان ب ــی ادعای ــی ک ــه در هنگام ــه ب ــروز اتف ــاق در خط ــوط انتق ــال و ش ــبکه توزی ــع
آب روز و ش ــب نم ــی شناس ــند و از گرم ــا و س ــردی ه ــوا ابای ــی ندارن ــد و ت ــاش م ــی
کننــد بــه هــر شــکل ممکــن جریــان آب بــرای شــهروندان و روســتائیان برقــرار شــود
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و اس ــتمرار داش ــته باش ــد.
انج ــام وظیف ــه ای ک ــه خال ــی از ح ــوادث کوچ ــک و ب ــزرگ و حت ــی خط ــرات جان ــی منج ــر
ب ــه ف ــوت نیس ــت.
پـــس بـــه پـــاس قدردانـــی از مدافعـــان حریـــم بهداشـــت و آب ایـــن مایـــه حیـــات و
تضمیــن بهداشــت کــه جانــش بــه دلیــل بــد مصــرف کــردن بســیاری از مــا مــردم در
مع ــرض خط ــر ج ــدی ق ــرار گرفت ــه اس ــت س ــعی کنی ــم ب ــا مص ــرف بهین ــه ' ب ــه فرزن ــدان
خ ــود نی ــز بیاموزی ــم ای ــن مناب ــع خ ــدادادی صرف ــا معط ــوف ب ــه زم ــان ح ــال نیس ــت و
نس ــل ه ــای آین ــده نی ــز از ای ــن نعم ــت اله ــی س ــهم دارن ــد! س ــهمی ک ــه ب ــه امان ــت در
اختیــار مــا قــرار دارد و بایــد بــه آینــدگان تحویــل شــود چنــان کــه گذشــتگان و نیــاکان
مــا امانــت دار صالحــی در حفــظ و حراســت از " آب" بودنــد و بــا خــوب مصــرف کــردن مــا
را به ــره من ــد از س ــهمی کردن ــد ک ــه م ــی توانس ــت ام ــروز در اختیارم ــان نباش ــد.
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اولی ــن جلس ــه ش ــورای مدی ــران ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی در
ســال  99و پــس از اجــرای طــرح یــک پارچــه ســازی شــرکت هــای آب و فاضــاب
ش ــهری و روس ــتایی برگ ــزار ش ــد .در ای ــن نشس ــت ک ــه در دو مرحل ــه قب ــل و
بع ــد از نم ــاز ظه ــر و عص ــر برگ ــزار ش ــد مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای اس ــتان بای ــد ه ــا و
نبایــد هــای کار در دوران گــذار و اســتقرار طــرح یــک پارچــه ســازی را بــرای مدیــران
ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو و اموره ــای تابع ــه تبیی ــن و ب ــر ت ــاش هرچ ــه بیش ــتر ب ــرای
خدمـــت رســـانی بـــه شـــهروندان و روســـتائیان در چارچـــوب قوانیـــن  ،مقـــررات و
ضوابط تاکید کرد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی ب ــا اش ــاره ب ــه اج ــرای مصوب ــات کمیت ــه انتصاب ــات در گزین ــش
و معرف ــی مدی ــران عام ــل ش ــرکت ه ــای تبص ــره دو و اموره ــای تابع ــه پ ــس از ادغ ــام
ش ــرکت ه ــای آبف ــا ش ــهری و روس ــتایی اظه ــار داش ــت :در تعیی ــن مدی ــران توج ــه ب ــه
توانمنـــدی افـــراد بـــا پـــس زمینـــه جـــوان گرایـــی در دســـتور کار قـــرار گرفـــت بـــه
گون ــه ای ک ــه میانگی ــن س ــنی مدی ــران اع ــم از س ــتادی و شهرس ــتان ه ــا نس ــبت ب ــه
قب ــل بی ــن 3ت ــا  3.5س ــال کاه ــش یاف ــت.
بــه گفتــه وی ایــن موضــوع بــه معنــی نادیــده گرفتــن افــراد بــا تجربــه نیســت چــرا کــه
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همــه مــا نیازمنــد راهنمایــی هــای پیشکســوتان هســتیم.
وی در همیـــن رابطـــه یکـــی از سیاســـت هـــای شـــرکت را تقویـــت حـــوزه مشـــاورین
ش ــرکت ب ــا اس ــتفاده از نیروه ــای باتجرب ــه و پیشکس ــوت اع ــام ک ــرد و ب ــا بی ــان اینک ــه
پذی ــرش مس ــئولیت در ش ــرایط فعل ــی بس ــیار س ــخت و نی ــاز ب ــه عش ــق و عالق ــه دارد
خاط ــر نش ــان ک ــرد :مدی ــران در دو راه ــی آرام ــش و آس ــایش ق ــرار دارن ــد ب ــه ای ــن
معنــی کــه در راســتای انجــام وظایــف محولــه آســایش فــردی و خانــواده خــود را فــدای
آرام ــش م ــی کنن ــد .وی مبن ــای مدی ــران را مردم ــی ب ــودن و پرهی ــز از سیاس ــت در
انجــام اموردانســت و اظهــار داشــت :شــان مــا ،شــان خدمــت بــه مــردم اســت و تکریــم
م ــردم دراولوی ــت ق ــرار دارد.
در ادامــه پــس از طــرح دیــدگاه هــا و پرســش هــای مدیــران شــرکت هــای تبصــره دو
و اموره ــای تابع ــه و پاس ــخ مدیرعام ــل  ،معاون ــان ش ــرکت ه ــم ب ــه ارائ ــه برنام ــه ه ــای
راهب ــردی ح ــوزه ه ــای مختل ــف پرداختن ــد و ب ــه س ــواالت حاضری ــن پاس ــخ دادن ــد.
در خاتمـــه لـــوح تقدیـــر و تندیـــس بـــه مدیـــران شـــرکت آبفـــا نیشـــابور و امورهـــای
گلبه ــار  ،درگ ــز و بجس ــتان ک ــه در ارزیاب ــی س ــال  98رتب ــه ه ــای برت ــر را کس ــب ک ــرده
بودن ــد اه ــداء ش ــد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

شمــــاره ،156خرداد ماه 1399

آئین سوگند نیروهای جدید آبفا خراسان رضوی برگزار شد
آئی ــن س ــوگند 9ت ــن ازنیروه ــای جدی ــد االس ــتخدام ش ــرکت آب و فاض ــاب
خراسان رضوی برگزار شد.
در ای ــن مراس ــم ابت ــدا معاونی ــن ش ــرکت ضم ــن تبری ــک ب ــه هم ــکاران جدی ــد،
برانجـــام صحیـــح فعالیـــت هـــای مرتبـــط درحـــوزه کاری و تخصصـــی و تـــاش درجهـــت
خدم ــت رس ــانی مطل ــوب ب ــه م ــردم ش ــریف ش ــهرها و روس ــتاهای اس ــتان تاکیدکردن ــد.
ســپس مدیــر عامــل آبفــا خراســان رضــوی بــا ارائــه چنــد توصیــه ،بایــد هــا و نبایــد هــای
کار درایــن شــرکت را بــرای نیروهــای جدیــد تبییــن کــرد.
س ــید ابراهی ــم عل ــوی کار در آبف ــا را س ــخت و در عی ــن ح ــال ش ــیرین توصی ــف ک ــرد و
اظه ــار داش ــت :س ــقایی ام ــری مق ــدس و ارزش ــمند اس ــت و کار در ای ــن ش ــرکت ی ــک
توفی ــق محس ــوب م ــی ش ــود .وی در همی ــن رابط ــه ب ــه تامی ــن آب وض ــوی نمازگ ــزاران
اش ــاره ک ــرد و ث ــواب ای ــن خدم ــت را ت ــا پای ــان عمرمتوج ــه هم ــکاران دانس ــت ک ــه ب ــر
زندگ ــی آن ــان نی ــز تاثی ــر گ ــذار اس ــت و وی خط ــاب ب ــه ای ــن نیروه ــا یادآورش ــد :ق ــدر
س ــقایی را بدانی ــد و تم ــام عل ــم وت ــاش خ ــود را معط ــوف ب ــه کار ک ــرده و از فعالی ــت در
ســایر حــوزه هــای خــارج شــرکت کــه باعــث اتــاف انــرژی و وقــت شــما مــی شــود پرهیــز
کنی ــد و صرف ــا ب ــر روی کار س ــازمانی خ ــود تمرک ــز داش ــته باش ــید.
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علـــوی بـــا بیـــان اینکـــه نیروهـــای جدیـــد بـــه عنـــوان ســـرمایه هـــای شـــرکت تلقـــی
م ــی ش ــوند ک ــه جایگزی ــن نیروه ــای قدیم ــی خواهن ــد ش ــد ،مه ــارت را ب ــا عل ــم کالس ــیک
متف ــاوت خوان ــد و ب ــر کس ــب مه ــارت ه ــای رفت ــاری ،س ــازمانی و حرف ــه ای تاکی ــد ک ــرد.
در ادام ــه مدی ــر دفترمناب ــع انس ــانی وآم ــوزش آبف ــای خراس ــان رض ــوی ب ــه فرآین ــد
ج ــذب نیروه ــای جدی ــد و برنام ــه ه ــای پی ــش رو پرداخ ــت و گف ــت :نیروه ــای جدی ــد
در آزم ــون مش ــترک دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی ک ــه اس ــفند م ــاه  97کش ــور برگ ــزار ش ــد
ش ــرکت ک ــرده و گزین ــش ش ــدند.
محمودرض ــا م ــوذن تع ــداد داوطلب ــان آزم ــون ورودی ب ــه ش ــرکت ه ــای تابع ــه وزارت
نیرودراس ــتان خراس ــان رض ــوی را 5ه ــزار نف ــر اع ــام ک ــرد و اف ــزود:
مصاحبــه تخصصــی نیروهــای منتخــب تیرمــاه  98بــا ســه برابــر ظرفیــت برگزارشــد کــه
از می ــان آن ــان  9ت ــن گزین ــش ش ــدند .محمودرض ــا م ــوذن اف ــزود :از ای ــن تع ــداد دو
نفــر ســهمیه خانــواده ایثارگــران هســتند ودر مجمــوع ســه نفــر در مشــاغل غیــر فنــی و
ش ــش نف ــر در مش ــاغل فن ــی انج ــام وظیف ــه خواهن ــد ک ــرد.
درپایــان پــس از قرائــت ســوگندنامه توســط نیروهــای جدیــد مدیرعامــل شــرکت آبفــا
خراســان رضــوی نمــاد شــرکت را بــر لبــاس آنــان الصــاق کــرد.
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بیانیه شرکت آبفای خراسان رضوی

به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی و قیام  15خرداد

ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ب ــا ص ــدور
بیانیـــهای فـــرا رســـیدن ســـی و یکمیـــن ســـالگرد
ارتحــال حضــرت امــام خمینــی(ره) و شــهدای قیــام
 ۱۵خــرداد 42را گرامــی داشــت .در ایــن بیانیــه بــا اشــاره
بـــه وحـــدت ،اخـــوت و همدلـــی ایجـــاد شـــده در نتیجـــه
پی ــروی از منوی ــات رهب ــر فرزان ــه انق ــاب و رهنموده ــای
مق ــام معظ ــم رهب ــری در راس ــتای تحکی ــم هرچ ــه بیش ــتر
مبان ــی انق ــاب ب ــه عن ــوان مکت ــب رهای ــی بخ ــش در دنی ــا و
دربیـــن آزادی خواهـــان جهـــان آمـــده اســـت :درســـالروز
عـــروج ملکوتـــی حضـــرت امـــام خمینـــی(ره) و قیـــام
۱۵خ ــرداد  ۱۳۴۲ش ــاهد آن هس ــتیم ک ــه بی ــش از پی ــش
آوازه انقـــاب شـــکوهمند اســـامی در جهـــان طنینانـــداز
شـــده و آرمانهـــای واالی حضـــرت امـــام خمینـــی(ره) بـــا
شـــکافتن مرزهـــای جغرافیایـــی بـــه عمـــق دلهـــای ســـایر
آزادیخواهـــان جهـــان نفـــوذ کـــرده و در حـــال بـــه ثمـــر
نشستن است.
امســـال درحالـــی بـــه ســـوگ رحلـــت جانگـــداز بنیانگـــذار
جمه ــوری اس ــامی نشس ــتیم ک ــه در ج ــای ج ــای ای ــن ک ــره
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خاک ــی از آمری ــکا و اروپ ــا گرفت ــه ت ــا کش ــورهای تح ــت س ــتم
واشــنگتن بــا تاســی از روش و منــش آرمانهــای آن امــام
حکی ــم  ،قی ــام ه ــای مردم ــی رن ــگ و ب ــوی دیگ ــری ب ــه خ ــود
گرفتـــه اســـت و نـــدای حقطلبـــی نـــه تنهـــا از کشـــورهای
همســایه ایــران اســامی بلکــه از دورتریــن نقــاط بــه گــوش
م ــی رس ــد.
ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی ضم ــن تس ــلیت
س ــالگرد رحل ــت جانس ــوز ام ــام خمین ــی(ره) و گرامیداش ــت
ســالروز قیــام  ۱۵خــرداد و تجدیــد بیعــت بــا رهبــر فرزانــه
انقـــاب بـــار دیگـــر همـــراه بـــا ملـــت مســـلمان ایـــران ،بـــا
آرمانه ــای ام ــام خمین ــی(ره) و ش ــهدای انق ــاب اس ــامی
تجدی ــد پیم ــان ک ــرده و ه ــم قس ــم م ــی ش ــود در راس ــتای
وصیــت امــام خمینــی (ره) و تاکیــدات مقــام عظمــای والیــت
همچ ــون گذش ــته در راه خدم ــت رس ــانی ب ــه ش ــهروندان
و روس ــتائیان و برق ــراری عدال ــت در تامی ــن و توزی ــع آب
پای ــدار و س ــالم وبهداش ــتی درتمام ــی نق ــاط تح ــت پوش ــش
شــهری و بــه ویــژه روســتایی بــه عنــوان وظیفــه ای ذاتــی ،
ش ــرعی وقانون ــی ازهی ــچ کوشش ــی دری ــغ نکن ــد .

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

بیانیه مدیرعامل آبفا خراسان رضوی

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر
"فت ــح خرمش ــهر فت ــح خ ــاک نیس ــت ،فت ــح ارزش ه ــای اس ــامی اس ــت .خرمش ــهر ش ــهر الل ــه ه ــای خونی ــن اس ــت.
خرمشهر را خدا آزاد کرد".
رهبر کبیر انقالب اسالمی ،امام خمینی (قدس سره)
ســوم خــرداد  1361یکــی از بارزتریــن جلوههــای نصرالهــی
و مهمتری ــن و زیباتری ــن روزه ــای تقوی ــم انق ــاب اس ــامی
ایــران اســت .در ایــن روز شــهر مقــاوم خیــز خرمشــهر کــه
پـــس از  35روز پایـــداری و مقاومـــت در  4آبـــان 1359
ب ــه اش ــغال دش ــمن در آم ــده ب ــود ،پ ــس از  578روز (19
م ــاه)  ،توس ــط رزمن ــدگان اس ــام فت ــح ش ــد و پرچ ــم اس ــام
ب ــر ف ــراز مس ــجد جام ــع و پ ــل تخری ــب ش ــده خرمش ــهر ب ــه
اهت ــزاز در آم ــد.
بــی شــک ســوم خــرداد و فتــح خرمشــهر ،آیینــه گویــای تاریــخ
و جغرافیـــای دفـــاع مقـــدس و جهـــاد آگاهانـــه و شـــجاعت
مظلومانــه ملــت ایــران اســت ایــن جانــب ضمــن ارج نهــادن
بـــه رشـــادت هـــا و ایثارگـــری هـــای رزمنـــدگان اســـام در
خل ــق ای ــن روی ــداد تاریخ ــی  ،پی ــروزی دالورم ــردان نب ــرد

ب ــزرگ  ،سرنوشتس ــاز و غرورآفری ــن بی ــتالمق ــدس در
ره ــا س ــازی خرمش ــهر از س ــلط ه نیروه ــای بعث ــی و تق ــارن
آن ب ــا روز جهان ــی ق ــدس را ب ــه محض ــر بنیانگ ــذار جمه ــوری
اســـامی  ،مقـــام معظـــم رهبـــری  ،رزمنـــدگان اســـام و
مل ــت ش ــریف ای ــران تبری ــک و تهنی ــت ع ــرض م ــی کن ــم و
اعتقــاد راســخ دارم بــا رهبــری داهیانــه ولــی امــر مســلمین
وحض ــور پرش ــور م ــردم موم ــن و انقالب ــی در صحن ــه ه ــای
مختلــف  ،هیــچ نیــروی نظامــی تــوان تعــدی بــه کیــان اســامی
ایــن ســرزمین شــهید پــرور و اللــه هــای ســرخ را نداشــته و
نــدارد و مــردم قهرمــان ایــران بــا صالبــت و قــدرت دســتان
متج ــاوزان را قط ــع خواه ــد ک ــرد.
سید ابراهیم علوی رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
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امکان خود اظهاری عدد کنتور آب

برای720هزار مشترک شهری در خراسان رضوی فراهم شد
امـــکان خـــود اظهـــاری عـــدد کنتـــور آب بـــرای
720هـــزار مشـــترک آب شـــهری در اســـتان
خراســـان رضـــوی (بـــه جـــز شـــهر مقـــدس
مشهد) فراهم شد.
معـــاون خدمـــات مشـــترکین و درآمـــد شـــرکت آب و
فاضـــاب خراســـان رضـــوی طراحـــی و پیـــاده ســـازی
ســـامانه خدمـــات مشـــترکین را در راســـتای توســـعه
دولـــت الکترونیـــک و ارائـــه خدمـــات غیرحضـــوری
بـــه شـــهروندان دانســـت و گفـــت :مشـــترکان تحـــت
پوشـــش از ســـه طریـــق مـــی تواننـــد نســـبت بـــه
دریافــت و پرداخــت صــورت حســاب  ،اطــاع از بدهــی
اشــتراک و پرداخــت آن  ،دسترســی بــه کلیــه قبــوض
صـــادر شـــده و ثبـــت درخواســـت خریـــد اشـــتراک
جدیــد و دریافــت خدمــات پــس از فــروش بــه صــورت
االکترونیکـــی اقـــدام کننـــد.
محمدســـلطانی اولیـــن روش را ورود بـــه ســـایت
خدم ــات غی ــر حض ــوری ش ــرکت ب ــه آدرس abfacs.ir
اع ــام ک ــرد ک ــه مش ــترک م ــی توان ــد ع ــاوه برمش ــاهده
و چـــاپ کلیـــه قبـــوض صـــادر شـــده در دوره هـــای
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مختل ــف  ،پرداخ ــت ص ــورت حس ــاب ه ــای ص ــادر ش ــده
 ،مشــاهده اطالعــات اشــتراک و آخریــن بدهــی و اعــام
ش ــماره کنت ــور ب ــرای ص ــدور ص ــورت حس ــاب  ،کلی ــه
درخواس ــت ه ــای ف ــروش و خدم ــات پ ــس از ف ــروش
و امـــکان پیگیـــری آن را ثبـــت کنـــد.وی روش دوم
را ارس ــال ع ــدد کنت ــور و دریاف ــت شناس ــه پرداخ ــت
ب ــه س ــامانه پیامک ــی واط ــاع از آخری ــن بده ــی وفع ــال
ســـازی صـــورت حســـاب پیامکـــی عنـــوان کـــرد .بـــه
گفت ــه س ــلطانی س ــامانه  1522تلف ــن ثاب ــت ه ــم ب ــرای
اطـــاع از آخریـــن بدهـــی  ،پرداخـــت صـــورت حســـاب
واع ــام ش ــماره کنت ــوردر نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت.وی
خاط ــر نش ــان ک ــرد :ب ــه منظ ــور دسترس ــی س ــریع ت ــر
مشــترکین بــه قبــض صــادره و مشــاهده آن در ســایت
خدمـــات غیرحضـــوری ،لینـــک مســـتقیم قبـــض نیـــز
درمت ــن پیام ــک ارس ــالی ب ــرای مش ــترکین قی ــد ش ــده
اس ــت.
وی ی ــاد آورش ــد :فعالی ــت ه ــای تخصص ــی کارشناس ــان
ای ــن معاون ــت ب ــرای برخ ــورداری مش ــترکان روس ــتایی
نی ــز ازخدم ــات غی ــر حض ــوری در دس ــت انج ــام اس ــت .

در نامه ای به معاون منابع انسانی و پشیبانی شركت مهندسی اعالم شد:

تهیه كتابچه حاوی  170تجربه همكاران آبفا خراسان رضوی
مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی
ازتهیــه كتابچــه تجربیــات همــكاران خبرداد.بــه گفتــه
ســید ابراهیــم علــوی ایــن کتابچــه حــاوی 170تجربــه
همــکاران مربــوط بــه ســال هــای  98مــی باشــد.وی در
نام ــه ای ب ــه مهن ــدس گیاه ــی مع ــاون مناب ــع انس ــانی
و پش ــیبانی ش ــركت مهندس ــی آب و فاض ــاب كش ــور
از عص ــر حاض ــر ب ــه عن ــوان عص ــر رویاروی ــی اندیش ــه
هــا نــام بــرد و پیــاده ســازی مدیریــت دانــش را كمــك
ش ــایان ب ــه ممانع ــت از دوب ــاره كاری ه ــا ب ــه منظ ــور

ذخیـــره هرچـــه بیشـــتر منابـــع مالـــی ،ایجـــاد تعامـــل
كاری و حـــس مثبـــت و ...دانســـت.علوی بـــا بیـــان
اینک ــه ای ــن رویک ــرد نهایت ــا به ــره وری هرچ ــه بیش ــتر
را در محیــط هــای كاری موجــب مــی شــود خاطــر نشــان
ک ــرد :ای ــن کتابچ ــه ب ــا ه ــدف اش ــتراك گ ــذاری دان ــش
و در راســـتای الزامـــات برنامـــه هـــای اصـــاح نظـــام
اداری و راهبرده ــای وزارت نی ــرو در اف ــق  1404و
چش ــم ان ــداز  20س ــاله ش ــركت تهی ــه و آم ــاده چ ــاپ
م ــی باش ــد.
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اعالم برنامه های  99پایگاه های تابعه

حوزه مقاومت بسیج ادارات شهید عباسپور

"در پی افزایش مصرف آب انجام شد:

ورود منابع ذخیره به شبکه توزیع آب شهرها و روستاهای خراسان رضوی
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــا
اش ــاره ب ــه افزای ــش مص ــرف مش ــترکان ش ــهری و روس ــتایی
از ورود منابـــع ذخیـــره بـــه شـــبکه توزیـــع آب شـــهرها و
روس ــتاهای ای ــن اس ــتان خب ــر داد.س ــید ابراهی ــم عل ــوی اف ــزود :ب ــه
دنب ــال افزای ــش دم ــا و احتم ــال ادام ــه گرمای ــش ه ــوا و ب ــه تب ــع آن
بـــاال رفتـــن مصـــرف آب در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان ضـــرورت
مدیریــت مصــرف آب توســط شــهروندان و مشــترکان بیــش از پیــش
احس ــاس م ــی ش ــود  .وی خاط ــر نش ــان کرد:ه ــر چن ــد وضعی ــت ب ــارش
هــا دراوایــل امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه مراتــب
بهتــر بــوده اســت ولــی بایــد در نظــر داشــت نــزوالت جــوی بــه شــکل
بـــاران تاثیـــر چندانـــی بـــر منابـــع آب زیـــر زمینـــی نـــدارد وجبـــران
کس ــری مناب ــع از دس ــت رفت ــه از خشکس ــالی ه ــای س ــنوات قب ــل را
نمیکنـــد.وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــارش هـــای اخیرجبـــران منابـــع از
دس ــت رفت ــه از خشکس ــالی ه ــای س ــنوات قب ــل را نمیکن ــد  ،از چ ــاه
ه ــا ب ــه عن ــوان مناب ــع اصل ــی تامی ــن آب ش ــرب اس ــتان ن ــام ب ــرد و
اظه ــار ک ــرد :س ــفره ه ــای زیرزمین ــی تاثی ــر کم ــی از ای ــن بارندگ ــی ه ــا
بــرده انــد و امــکان برداشــت بیشــتر از ایــن منابــع بــه ســختی امــکان
پذیـــر اســـت لـــذا تنهـــا راه ارائـــه خدمـــات پایدارتامیـــن آب شـــرب
مدیری ــت مص ــرف و بهین ــه مص ــرف ک ــردن اس ــت .وی افزود:ش ــرکت
آب و فاض ــاب اس ــتان خراس ــان رض ــوی ب ــا ه ــدف تامی ــن آب ش ــرب
س ــالم و پای ــدار تم ــام ت ــوان عملیات ــی خ ــود را ب ــکار گرفت ــه اس ــت ت ــا
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امرمه ــم رعای ــت بهداش ــت ف ــردی و اجتماع ــی در جه ــت مقابل ــه ب ــا
بیمـــاری کرونـــا و ادامـــه جریـــان آب شـــرب دچـــار مشـــکل و اخـــال
نش ــود.وی اس ــتمرار ای ــن رون ــد را نیازمن ــد هم ــکاری ت ــک ت ــک ه ــم
اس ــتانی ه ــا در مص ــرف صحی ــح و اصول ــی آب دانس ــت و متذکرش ــد:
در ص ــورت ع ــدم توج ــه ب ــه اص ــل تاثی ــر گ ــذار مدیری ــت مص ــرف ،
تـــاش هـــای شـــبانه روزی ســـقایان بـــی اثـــر خواهـــد مانـــد و قطعـــا
مصــرف کننــدگان بــا قطــع آب و یــا حداقــل کاهــش فشــار آب مواجــه
خواهن ــد ش ــد.وی یادآورش ــد :تم ــام ظرفی ــت آب ــی اس ــتان ب ــدون
وقف ــه درح ــال تزری ــق آب ب ــرای ب ــه 37ه ــزار کیلومت ــر خ ــط انتق ــال و
ش ــبکه توزی ــع و تحوی ــل ب ــرای ب ــه س ــه میلی ــون و 300ه ــزار نف ــر
جمعیــت در  72شــهر و دو هــزار 400روســتا در ســطح اســتان پهنــاور
خراســان رضــوی مــی باشــند و حتــی چــاه هــای ذخیــره نیــز وارد مــدار
به ــره ب ــرداری ش ــده اند.عل ــوی ب ــا اش ــاره ب ــه وظیف ــه آبف ــا در تامی ــن
آب شــرب مــورد نیــاز مشــترکان ،ازهــم اســتانی هــا خواســت بــا درک
ش ــرایط حاض ــر ب ــه گون ــه ای آب مص ــرف کنن ــد ت ــا ت ــاش ه ــای ش ــبانه
روزی بـــی نتیجـــه نمانـــد.وی از امامـــان جمعـــه و جماعـــات مســـاجد
اســـتان نیـــز تقاضـــا کـــرد ازطریـــق تریبـــون هـــای در اختیارضمـــن
تبییـــن وضعیـــت ّآبـــی اســـتان  ،شـــهروندان را بـــه رعایـــت الگـــوی
مصــرف و پرهیــز از مصــارف غیــر ضــرور توصیــه نماینــد تــا بــه فضــل
اله ــی ازپی ــک مص ــرف آب و تابس ــتان  99نی ــز همچ ــون س ــال ه ــای
قبل بدون قطعی آب عبور کنیم.

در خراسان رضوی

گردهمای ــی فرمانده ــان پای ــگاه ه ــای تابع ــه ح ــوزه مقاوم ــت بس ــیج ادارات ش ــهید عباس ــپور در خراس ــان
رضوی به میزبانی آبفا استان برگزار شد.
در ای ــن نشس ــت فرمان ــده ح ــوزه س ــه ادارات ش ــهید عباس ــپور ب ــه تش ــریح برنام ــه ه ــای پیش ــنهادی س ــال
 99پای ــگاه ه ــای تابع ــه پرداخ ــت.
سیدحمید حسینی افزود :ابن برنامه در قالب  13سرفصل و 61عنوان تدوین و ابالغ شده است.
در ادام ــه ب ــا توج ــه ب ــه ادغ ــام ش ــرکت ه ــای آبف ــا ش ــهری و روس ــتایی فرمان ــده پای ــگاه مقاوم ــت بس ــیج آبف ــای
روس ــتایی س ــابق م ــورد تقدی ــر ق ــرار گرف ــت و محم ــد رض ــا قائم ــی ب ــه عن ــوان فرمان ــده پای ــگاه مقاوم ــت بس ــیج
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی معرفـــی شـــد.

شمــــاره ،156خردادماه 1399

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی تشریح کرد:

روش های تامین اعتباراجرای پروژه های آب و فاضالب
مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب خراس ــان رض ــوی
ب ــا اش ــاره ب ــه مش ــکالت مال ــی در بخ ــش ه ــای عمران ــی
و جـــاری  ،روش هـــای تامیـــن اعتبـــار اجـــرای
پروژه های آب و فاضالب را تشریح کرد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی در جلســـه هـــم اندیشـــی تامیـــن
کنن ــدگان  ،مش ــاوران و پیمان ــکاران آبف ــای اس ــتان پ ــس از
اظه ــارات تع ــدادی از ش ــرکت کنن ــدگان ش ــرایط س ــخت مال ــی
ایج ــاد ش ــده را ناش ــی از تحری ــم ه ــای ظالمان ــه علی ــه کش ــور
ارزیاب ــی ک ــرد.
وی ب ــا بی ــان وضعی ــت تخصی ــص اعتب ــارات آبف ــا اس ــتان در
ســال گذشــته بــه تامیــن کننــدگان  ،مشــاوران و پیمانــکاران
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تاکی ــد ک ــرد :نگ ــران مطالب ــات خ ــود نباش ــید.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه پ ــروژه ه ــای آب در مقایس ــه ب ــا فاض ــاب
در اولویــت قراردارنــد خاطــر نشــان کــرد  :ایــن بــدان معنــی
نیس ــت ک ــه پیمان ــکاران ای ــن بخ ــش فرام ــوش ش ــده ان ــد.
وی همچنیـــن کار ســـقایی را ارزشـــمند و مقـــدس دانســـت
و توج ــه ب ــه توصی ــه ه ــای حفاظت ــی و ایمن ــی در حی ــن کاررا
ض ــروری خوان ــد .
س ــعید روزی مدیردفت ــر رواب ــط عموم ــی و ام ــوزش همگان ــی
ش ــرکت ه ــم از پیمان ــکاران خواس ــت در حی ــن اج ــرای پ ــروژه
هـــا مســـتند ســـازی اقدامـــات را دردســـتور کار خـــود قـــرار
دهن ــد .

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

شمــــاره ،156خردادماه 1399

شهرستان ها

● تربت حیدریه
جداس ــازی آب ش ــرب ترب ــت حیدری ــه از روس ــتاهای
حوم ــه ش ــهر

معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه گفـــت:
بـــا نصـــب یـــک دســـتگاه کنتـــور  6اینچـــی در تاسیســـات چـــاه
و ایســـتگاه پمپـــاژ مجتمـــع ســـیوکی تربـــت حیدریـــه فـــاز اول
جداســـازی آب شـــرب از روســـتاهای حومـــه ایـــن شـــهر آغـــاز
شــد .محمــود اســماعیلی ایــن روســتا هــا را مزجــرد ،بیســقفیزن،
اوم ــی و ش ــیخ ابوالقاس ــم اع ــام ک ــرد واف ــزود :ب ــا اج ــرای ای ــن
طــرح  10لیتــر بــر ثانیــه از مصــرف آب شــرب زون شــهر کاســته
و از طریـــق مجتمـــع آب روســـتایی ســـیوکی آبـــدار مـــی شـــود.

دزدگی ــر س ــیم کارت ــی نص ــب ش ــد.به گفت ــه وی ای ــن دزدگی ــر
قابلی ــت گ ــزارش پیام ــک قط ــع ب ــرق را نی ــز دارد و ب ــا ارس ــال
پیامـــک بـــرای کاربـــر از دزدی ترانـــس جلوگیـــری خواهـــد
شـــد.وی بـــا بیـــان اینکـــه تاسیســـات ایـــن شـــرکت در صـــورت
عم ــل نک ــردن دزدگی ــر ت ــا دو میلی ــارد ری ــال بیم ــه ش ــده ان ــد
خاطــر نشــان کــرد :اعــام قطــع بــرق بــرای تاسیســاتی کــه هنــوز
مجه ــز ب ــه سیس ــتم GSMنش ــده ان ــد بس ــیار کارب ــردی اس ــت.
صادق ــی راه ــکار دیگ ــر حفاظ ــت از تران ــس ه ــای ب ــرق چ ــاه ه ــا
را حف ــر چال ــه در اط ــراف ب ــه فاصل ــه 20ت ــا 30مت ــر اع ــام ک ــرد
ت ــا ام ــکان ورود خودروه ــای س ــارقین ب ــه مح ــدوده اس ــتقرار
تران ــس ه ــا از بی ــن ب ــرود.وی اف ــزود :نص ــب حف ــاظ ش ــاخ گوزن ــی
در زیرگه ــواره تران ــس ه ــا ه ــم ب ــرای جلوگی ــری از س ــرقت ه ــا
راهگش ــا خواه ــد ب ــود.

برخ ــورداری 4200خانوارروس ــتایی از آب ش ــرب در
ترب ــت حیدری ــه
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مع ــاون به ــره ب ــرداری ش ــرکت آبف ــای ترب ــت حیدری ــه ازحف ــر
ی ــک حلق ــه چ ــاه در س ــازندهای س ــخت درای ــن شهرس ــتان ترب ــت
حیدریــه خبرداد.محمــود اســماعیلی گفــت :در پــی افــت شــدید
دب ــی چ ــاه ش ــماره  2اس ــفیوخ و اخ ــذ مج ــوز جابجای ــی چ ــاه جدی ــد
در ســـازندهای ســـخت  ،بـــه 250متـــر و بـــا هزینـــه 5میلیـــارد
ری ــال حف ــر ش ــد .وی همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه آغازعملی ــات نص ــب
لول ــه ج ــدار ای ــن چ ــاه اظه ــار امی ــدواری کرد:ای ــن منب ــع آاب ــی
قبـــل از شـــروع مصـــارف بـــاال در تابســـتان پیـــش رو در مـــدار
به ــره ب ــرداری ق ــرار گی ــرد.

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

یوســـفی جلوگیـــری از هدررفـــت آب را از اهمیـــت باالیـــی
برخ ــوردار دانس ــت و اظه ــار داش ــت :مدیری ــت تنه ــا بخش ــی از
وظای ــف ماس ــت ک ــه باحض ــور در روس ــتاها و آم ــوزش و هم ــکاری
روســـتائیان  ،میـــزان و نحـــوه مصـــرف آب مدیریـــت خواهـــد
ش ــد.به گفت ــه یوس ــفی ب ــا اس ــتفاده از مش ــارکت روس ــتائیان و
ظرفی ــت ه ــای بوم ــی ایج ــاد ش ــده در روس ــتاها بخ ــش مهم ــی از
مش ــکالت موج ــود قاب ــل رف ــع اس ــت.وی بارندگ ــی ه ــای خ ــوب
امســال را یادآورشــد :متاســفانه در بعضــی از روســتاها بدلیــل
فرس ــودگی ش ــبکه و کمب ــود مخ ــازن و نی ــز ع ــدم آبده ــی کاف ــی
چــاه هــا بــا کمبــود آب مواجهیــم کــه مهندســی مجــدد در دســتور
کار ق ــرار دارد .مدیرعام ــل ش ــرکت در ادام ــه اف ــزود :باتوج ــه
ب ــه اینک ــه مس ــئولیت و نظ ــارت ب ــر فعالی ــت ه ــای به ــره ب ــرداری
بــا معاونــت بهــره بــرداری اســت و از طرفــی بــه ســبب پراکندگــی
و بعــد مســافت روســتاها در هــر بخــش عــاوه بــر رئیــس اداره
 ،ی ــک کارش ــناس هماهنگ ــی و ناظ ــر ه ــم از پرس ــنل ش ــرکت ب ــا
حف ــظ س ــمت ب ــا ادارات هم ــکاری خواه ــد داش ــت ک ــه در بخ ــش
بایــگ فتوحــی –ربــاط ســنگ حســنی و در بخــش مرکــزی عبــاس
ن ــژاد تعیی ــن ش ــدند .

تعمیرالکتروپمپ شــناور مجتمــع آب روســتایی نوری
بخــش رخ تربــت حیدریــه

تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت هــای بومــی بــرای رفــع
مشــکالت حــوزه آب شــرب روســتاهای تربــت حیدریــه

نص ــب دزدگی ــر س ــیم کارت ــی ب ــا فن ــاوری داخل ــی در
تاسیس ــات آبرس ــانی آبف ــا ترب ــت حیدری ــه

مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب تبص ــره دو ترب ــت حیدری ــه
از اجـــرای طـــرح نصـــب دزدگیربـــا فنـــاوری داخلـــی در اتاقـــک
هـــای چـــاه آب شـــرب ایـــن شـــرکت در ســـطح شهرســـتان خبـــر
داد.ص ــادق یوس ــفی ای ــن اق ــدام را در جه ــت مقابل ــه ب ــا س ــرقت
وســایل و تجهیــزات ابرســانی بــه شــهرها و روســتاها دانســت و
گفــت :عــاوه بــر جوشــکاری کلیــه ترانــس هــای بــرق  ،در اتاقــک
ه ــای چ ــاه آب ش ــرب دش ــت ازغن ــد و ش ــادمهر ترب ــت حیدری ــه
بـــه تعـــداد شـــش حلقـــه چـــاه و همچنیـــن انبـــار ایـــن شـــرکت

حفـــر یـــک حلقـــه چـــاه در ســـازندهای ســـخت در
تربـــت حیدریـــه

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه گفـــت:
مشـــکل آب چهـــار هـــزارو 200خانـــوار روســـتایی در ایـــن
شهرس ــتان برط ــرف ش ــد.صادق یوس ــفی اف ــزود :ت ــوان تولی ــد
آب در ای ــن روس ــتاها ب ــا مهندس ــی مج ــدد تأسیس ــات از جمل ــه
بهس ــازی  ،جابجای ــی پم ــپ ه ــای ایس ــتگاه ه ــای پمپ ــاژ  ،تعوی ــض
الکتـــرو پمـــپ هـــا  ،بهـــره بـــرداری از چـــاه هـــای رزرو  ،اصـــاح
خط ــوط انتق ــال و نص ــب ش ــیر آالت ه ــوا  15/5لیت ــر ب ــر ثانی ــه
افزای ــش یاف ــت .وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :روس ــتاهای احم ــد آب ــاد
خزایـــی ،فـــدرد  ،گرمـــاب  ،شـــوالنک  ،اســـدیه  ،یـــک لنگـــی و
قســـمتی از نســـر نیـــز بـــا جمعیتـــی حـــدود 5هـــزارو 700نفـــر
همچن ــان ب ــا کمب ــود آب روب ــرو م ــی باش ــند ک ــه در ت ــاش ب ــرای
رفــع مشــکل هســتیم .وی افــزود :شــرکت آب و فاضــاب تربــت
حیدریــه  120روســتا بــا 210هــزارو 31خانــوار و جمعیتــی بالــغ
بــر 66هــزارو 850نفــر را تحــت پوشــش دارد  .یوســفی مجمــوع
آب تولی ــدی ای ــن روس ــتاها از61منب ــع آب ــی ش ــامل چ ــاه ،چش ــمه
و قن ــات را  213لیت ــر برثانی ــه و آب م ــورد نی ــاز روس ــتائیان را
 260لیت ــر ب ــر ثانی ــه اع ــام ک ــرد.

بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت پیگیـــری و نظـــارت بـــر اجـــرای کار در
روســـتاهای تحـــت پوشـــش جلســـه ای باحضـــور مدیرعامـــل -
معاونیـــن بهـــره بـــرداری و مشترکین–کارشناســـان و مدیـــران
شـــرکت و روســـای شـــهرهای تابعـــه بایـــگ –ربـــاط ســـنگ و
کدک ــن در مح ــل ات ــاق جلس ــات ش ــرکت برگ ــزار ش ــد.مدیرعامل
شـــرکت در ایـــن نشســـت گفـــت :بـــا توجـــه بـــه شـــروع فصـــل
گرمـــا و احتمـــال کـــم آبـــی در برخـــی از روســـتاها میبایســـت
توج ــه بیش ــتری ب ــه ای ــن مه ــم ش ــود زی ــرا اولوی ــت ش ــرکت در
ایـــن فصـــل تامیـــن آب اســـت و در راســـتای تامیـــن آب عـــاوه
ب ــر تولی ــد بای ــد ب ــه مدیری ــت مص ــرف ه ــم توج ــه ش ــود.صادق

الکتروپمـــپ شـــناور مجتمـــع آب روســـتایی نـــوری بخـــش رخ
تربـــت حیدریـــه تعمیـــر و مجـــددا نصـــب شـــد .بـــه گـــزارش
معاونـــت بهـــره بـــرداری شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه ایـــن
مجتم ــع پن ــج روس ــتا ب ــا  600اش ــتراک را تح ــت پوش ــش دارد .

●نیشابور

بســیج امکانــات آبفــا نیشــابور بــرای رفــع مشــکل آب
روســتاهای میــان جلگــه
در پـــی انتشـــار خبـــری مبنـــی بـــر محرومیـــت  ۲۰روزه مـــردم
روس ــتای حس ــین آب ــاد جن ــگل بخ ــش می ــان جلگ ــه نیش ــابور از
آب آش ــامیدنی از برخ ــی رس ــانهها مدی ــر عام ــل ش ــرکت آب و
فاضــاب تبصــره دو نیشــابور علــت بــروز مشــکل را قطــع بــرق و
اتف ــاق در مس ــیر خ ــط انتق ــال آب اع ــام ک ــرد.
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هــای مــد نظــر تابســتان امســال را بــا کمتریــن تنــش پشــت ســر
بگذاریم.ســپس خبرنــگاران بــه طــرح ســواالتی در بــاره مصــارف
شــرب  ،صنعــت  ،اعتبــارات بخــش آب و فاضــاب  ،وضعیــت آبــی
تابســتان پیــش رو  ،منابــع آبــی شــهری و روســتایی و ادغــام آب
و فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی پرداختن ــد.

توزی ــع ه ــزار بس ــته فرهنگ ــی آموزش ــی ب ــا موض ــوع
آب بی ــن ش ــهروندان نیش ــابور
عل ــی رض ــا اخوی ــان اف ــزود  :ای ــن روس ــتااز مجتم ــع وح ــدت ک ــه
وظیف ــه تامی ــن و توزی ــع آب ف ــی مابی ــن س ــه شهرس ــتان کاش ــمر
،ســـبزوار و نیشـــابور را دارد  ,تامیـــن آب مـــی شـــود کـــه در
س ــه روز قب ــل ب ــه س ــبب قط ــع ب ــرق س ــاعاتی ب ــی آب ب ــود .وی
اس ــامی روس ــتاهای تح ــت پوش ــش ای ــن مجتم ــع را ده حس ــینی
.پاب ــاز .چ ــاه س ــاالر ری ــزآب حصارس ــرخ و حس ــین آبادجن ــگل ب ــا
ه ــزارو  ۲۱۹خان ــوار در قال ــب ه ــزارو  ۲۶۵مش ــترک دانس ــت
کـــه روســـتاهای انتهـــای خـــط زودتـــر بـــی آب و دیرتـــر آبـــدار
م ــی ش ــوند .وی از آب ــدار ش ــدن ش ــبکه آب ای ــن روس ــتا از ۴۸
ســاعت قبــل خبــر داد و قطــع آب در  ۲۰روز گذشــته را تکذیــب
نمـــود .وی ادامـــه داد کـــه بـــه دلیـــل گرمـــی هـــوا و اســـتفاده
مشـــترکین پاییـــن دســـت و ابتـــدای خـــط انتقـــال  ،آب شـــرب
انته ــای خ ــط از فش ــار کمت ــری برخ ــوردار اس ــت ک ــه ب ــرای رف ــع
ای ــن مش ــکل کس ــری آب توس ــط روش آبرس ــانی س ــیار ب ــا تانک ــر
پش ــتیبانی م ــی ش ــود.وی ب ــا اش ــاره ب ــه تمهی ــدات ش ــرکت آبف ــا
نیشـــابور بـــرای رفـــع پایـــدار مشـــکل روســـتائیان  ۶روســـتای
جغرافی ــای شهرس ــتان نیش ــابور اظه ــار داش ــت :عملی ــات حف ــر
چ ــاه رزرو ب ــا ه ــدف پش ــتیبانی تامی ــن آب روس ــتاهای ی ــاد ش ــده
در مح ــل چ ــاه س ــاالر ب ــزودی آغ ــاز م ــی ش ــود ک ــه خ ــط انتق ــال و
برقرس ــانی نی ــز در دس ــتور کار اس ــت  .ب ــه گفت ــه اخوی ــان ای ــن
چــاه ظــرف  ۱۵روز حفــر' تجهیــز و برقرســانی شــود .وی از حفــر
' تجهی ــز و اج ــاره  ۵حلق ــه چ ــاه در  ۲۵روز گذش ــته( ه ــر  ۵روز
یــک حلقــه چــاه) خبــر داد کــه باعــث تزریــق آب بــا مجمــوع ۱۲۵
لیتــر برثانیــه بــه شــبکه آب شــهری و روســتایی شــده اســت.وی
افــزود :همزمــان نســبت بــه اســتفاد از تــوان آب تانکــری بــرای
تامی ــن آب مناط ــق ک ــم فش ــار روس ــتایی اق ــدام ش ــده اس ــت.

کاشــت ســاالنه هــزار نهــال در تصفیــه خانــه فاضــاب
نیشــابور
مدیـــر عامـــل آب و فاضـــاب شهرســـتان نیشـــابور از تصفیـــه
خانـــه فاضـــاب ایـــن شـــهر بازدیـــد کـــرد .رئیـــس اداره بهـــره
ب ــرداری فاض ــاب و پیمان ــکار به ــره ب ــرداری فاض ــاب در جری ــان
ای ــن بازدی ــد میدان ــی توضیح ــات الزم را ارائ ــه دادند.ب ــه گفت ــه
حس ــین خی ــری رئی ــس اداره به ــره ب ــرداری فاض ــاب وج ــود دو
ع ــدد الکتروپم ــپ ه ــای معی ــوب و روش ــنایی محوط ــه تصفی ــه
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خانـــه را از مهمتریـــن مشـــکالت موجـــود بیـــان کرد.رســـتمی
پیمان ــکار به ــره ب ــردار فاض ــاب نی ــز در ب ــاره اقدام ــات انج ــام
شــده در ایجــاد فضــای ســبز گفــت  :ســالیانه هــزار اصلــه نهــال
در تصفیــه خانــه همزمــان در روز درخــت کاری کاشــته مــی شــود
.وی ادامـــه داد  :یکـــی دیگـــر از اقدامـــات صـــورت گرفتـــه در
بح ــث فض ــای س ــبز پ ــرورش درخت ــان پائولونی ــا م ــی باش ــد ک ــه
رش ــد قاب ــل توجه ــی داش ــته و از اج ــزای آن در صنای ــع مختل ــف
مـــی تـــوان اســـتفاده کـــرد.وی خاطـــر نشـــان کـــرد  :درختـــان
کاشـــته شـــده در تصفیـــه خانـــه شـــامل زیتـــون تلـــخ  ،زبـــان
گنجش ــک  ،صنوب ــر ،ت ــوت  ،و پائولونی ــا م ــی باش ــد ک ــه ب ــا زیبای ــی
و ط ــراوت ایج ــاد ش ــده فض ــای تصفی ــه خان ــه نیش ــابور را ع ــوض
ک ــرده اس ــت.

نشســت خبــری مدیــر عامــل آبفــا نیشــابور بــا اصحــاب
رســانه

مس ــئول رواب ــط عموم ــی ش ــرکت آبف ــا نیش ــابور از توزی ــع بی ــش
از هـــزار بســـته فرهنگـــی آموزشـــی بـــا موضـــوع آب در بیـــن
ش ــهروندان ای ــن ش ــهر خب ــر داد.حس ــن س ــیفی ای ــن بس ــته ه ــا
را حـــاوی اطالعیـــه مهـــم صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب  ،نقـــاب
قط ــره آب  ،کت ــاب صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب وی ــژه ک ــودکان
و چن ــد ش ــکالت اع ــام ک ــرد ک ــه در تع ــدادی از پ ــارک ه ــا هم ــراه
بـــا رعایـــت فاصلـــه گـــذاری اجتماعـــی توزیـــع شـــد.وی ادامـــه
داد  :ای ــن برنام ــه در قال ــب پوی ــش مردم ــی ب ــا ش ــعار آب تپ ــش
زندگ ــی و صرف ــه جوی ــی در مص ــرف آب ب ــه ص ــورت مصاحب ــه ب ــا
ش ــهروندان برگ ــزار ش ــد.به گفت ــه وی در اج ــرای ای ــن برنام ــه
راهکاره ــا ی صرف ــه جوی ــی و جلوگی ــری از ه ــدر رف ــت آب ه ــم
ب ــه ش ــهروندان آم ــوزش داده ش ــد.

کم ــک بخ ــش صنع ــت ب ــرای جب ــران کس ــری آب ش ــرب
شــهر نیشــابور
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب نیشــابور بــا اصحــاب رســانه
نشســت هــم اندیشــی برگــزار کــرد.در ایــن دیــدار کــه مدیــران
و خبرنـــگاران  18خبرگـــزاری و نشـــریه محلـــی و معاونیـــن و
همــکاران حــوزه هــای مختلــف حضــور داشــتند مدیــر عامــل آبفــا
نیش ــابور ب ــه بی ــان گزارش ــی از وضعی ــت آب دو ح ــوزه ش ــهری
و روس ــتایی در شهرس ــتان پرداخت.علیرض ــا اخوی ــان س ــپس ب ــا
پاس ــخ ب ــه پرس ــش ه ــای مط ــرح ش ــده اب ــراز امی ــدواری ک ــرد ب ــا
ت ــاش و هم ــکاری پی ــش از پی ــش بتوانی ــم اف ــق روش ــنی ت ــری
در زمین ــه آب  ،افزای ــش راندم ــان و توس ــعه فاض ــاب داش ــته
باشـــیم و در بحـــث تامیـــن آب روســـتاها هـــم بـــا پیـــش بینـــی
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بخ ــش صنع ــت و اختص ــاص ی ــک حلق ــه چ ــاه متعل ــق ب ــه ش ــرکت
فـــوالد خراســـان 10 ،درصـــد از کمبـــود آب شـــرب ایـــن شـــهر
برط ــرف ش ــد.این منب ــع آب ــی ب ــا دب ــی 25لیت ــر برثانی ــه در پ ــی
توافــق مدیرعامــل آبفــا خراســان رضــوی و مدیــر مجتمــع فــوالد
خراس ــان در اختی ــار ش ــرکت تبص ــره دو نیش ــابور ق ــرار گرف ــت.
جعفــر تمیزبــا بیــان اینکــه در پــی گرمــای شــدید هــوا و از طرفــی
شـــیوع ویـــروس کرونـــا و افزایـــش مصـــرف آب مشـــترکین ،
بخــش هایــی از شــهر بــا افــت فشــار شــبکه مواجــه شــد افــزود:
ایــن چــاه پــس از  ۲۴ســاعت کار بــی وقفــه ( تهیــه لــوازم حفــاری
و لولـــه گـــذاری) بـــه خطـــوط انتقـــال مخـــازن آب شـــرب شـــهر
متص ــل ش ــد.به گفت ــه وی در ح ــال حاض ــر ب ــا مدیری ــت مخ ــازن
و تعدی ــل فش ــار روزان ــه ش ــبکه ب ــه  ۹/۰اتمس ــفر و ش ــبانه ب ــه
 ۵/۰اتمســفر نســبت بــه تامیــن آب شــهر نیشــابور اقــدام مــی
ش ــود.وی ب ــر ل ــزوم رف ــع مش ــکالت تجهی ــز  ۵حلق ــه چ ــاه منطق ــه
فوش ــنجان قب ــل از پی ــک مص ــرف تابس ــتان تاکی ــد ک ــرد و اظه ــار
داش ــت :ب ــا اس ــتفاده از چ ــاه ش ــرکت ف ــوالد خراس ــان ش ــبکه آب
ش ــرب مناطق ــی ک ــه دچ ــار کمب ــود فش ــار ب ــود تقوی ــت ش ــد و در
ص ــورت برخ ــورداری از چ ــاه ه ــای جدی ــد حف ــر ش ــده فوش ــنجان
نی ــز وضعی ــت آب در نقط ــه س ــر ب ــه س ــر ق ــرار خواه ــد گرف ــت.

شبکهتوزیعآبشهرنیشابورتقویتشد

معــاون بهــره بــرداری شــرکت آبفــا نیشــابور از اتصــال مســیرهای
 250ب ــه  350ب ــه ش ــبکه آب ای ــن ش ــهرخبر داد.جعف ــر تمی ــز
گف ــت :ای ــن عملی ــات ب ــا توج ــه ب ــه س ــاخت و س ــاز ه ــای ص ــورت
گرفت ــه  ،گرم ــای زود هن ــگام و از طرف ــی ب ــاال رفت ــن مص ــرف آب
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و در راســتای تقویــت و تامیــن
فشــار شــبکه انجــام و مشــکل کمبــور فشــار و قطعــی آب برخــی
مناط ــق برط ــرف ش ــد.وی ادام ــه داد  :ای ــن پ ــروژه از س ــاعت 23
ال ــی  2بام ــداد ب ــه م ــدت س ــه س ــاعت اج ــرا ش ــد.

افزایش29درصدی مصرف آب در نیشابور
بـــه گفتـــه معـــاون شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور بـــا کمـــک

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو شهرســـتان
نیشـــابور گفـــت :افزایـــش مصـــرف آب در نیشـــابور پـــس از
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انجــام شــد ســرمایه گــذار پــروژه گزارشــی از رونــد پیشــرفت
و مشــکالت پــروژه را ارائــه کرد.نماینــدگان منتخــب مــردم هــم
ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت پ ــروژه در مص ــارف صنعت ــی و کش ــاورزی
شهرســتان نســبت بــه پیگیــری مشــکالت قــول مســاعد دادنــد.
ب ــه گفت ــه مدی ــر عام ــل آبف ــا س ــبزوار تصفی ــه خان ــه فاض ــاب
توحی ــد ب ــا س ــرمایه گ ــذاری بخ ــش خصوص ــی ب ــه روش  BOTب ــا
ظرفی ــت  15ه ــزار مت ــر مکع ــب در ح ــال اح ــداث است.حس ــین
ریاض ــی اعتب ــار پ ــروژه تصفی ــه خان ــه فاض ــاب توحی ــد ش ــهررا

ش ــیوع کرون ــا هف ــت درص ــد اس ــت ام ــا ط ــی هفت ــه گذش ــته ای ــن
می ــزان نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه پارس ــال ۲۹درص ــد افزای ــش
داش ــته اس ــت.علیرضا اخوی ــان اف ــزود :ط ــی  ۲۵روز گذش ــته
پن ــج حلق ــه چ ــاه در نیش ــابور تجهی ــز و وارد م ــدار ش ــده ک ــه ه ــر
حلقـــه بـــه طـــور میانگیـــن  ۲۵لیتـــر آب در ثانیـــه وارد شـــبکه
میکنن ــد و از ام ــروز ه ــم چه ــار دس ــتگاه حف ــاری در شهرس ــتان
مس ــتقر و در ح ــال فعالی ــت هس ــتند .به گفت ــه وی ه ــم اکن ــون
در هی ــچ ک ــدام از روس ــتاهای نیش ــابور مش ــکل قط ــع و نوب ــت
بن ــدی آب نداری ــم و در برخ ــی از روس ــتاها ک ــه ب ــا اف ــت فش ــار
آب مواج ــه هس ــتیم ت ــا زم ــان ح ــل مش ــکل ب ــا تانک ــر آبرس ــانی
میشـــود.

●سبزوار

بازدیدنماینــدگان منتخب ســبزوار از تصفیــه خانه در
حــال اجــرای فاضــاب توحیــد شــهر
نماینــدگان منتخــب مــردم ســبزوار  ،خوشــاب  ،داورزن  ،جویــن
وجغت ــای در مجل ــس ش ــورای اس ــامی از تصفی ــه خان ــه فاض ــاب
توحی ــد ش ــهر بازدی ــد کردن ــد.
ایــن بازدیــد کــه بــا حضــور مدیــر عامــل و مدیــران شــرکت آب و
فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار و مدی ــر ام ــور آب ناحی ــه س ــبزوار
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30لیت ــر ب ــر ثانی ــه آب اس ــتحصال م ــی ش ــود ام ــا  10لیت ــر ب ــر
ثانیــه دیگــر هــم نیــاز داریــم.وی اظهــار داشــت  :ایــن مجتمــع بــا
س ــه ه ــزار مش ــترک باالتری ــن تلف ــات آب را در منطق ــه دارد.در
پایــان بخشــداران و دهیــاران روســتاهای شهرســتان مشــکالت
منطق ــه خ ــود را مط ــرح کردن ــد.

درخواس ــت فرمان ــدار س ــبزوار از ش ــهروندان ب ــرای
صرف ــه جوی ــی آب ــی

از نصــب و راه انــدازی منصوبــات چــاه مجتمــع دروک و دامــرود
روداب خب ــر داد.
برزویـــی گفـــت  :منصوبـــات چـــاه مجتمـــع دروک و دامـــرود بـــه
منظــور انجــام عملیــات ویدئومتــری بیــرون کشــیده شــد و پــس
از ویدئومتـــری منصوبـــات نصـــب شـــد.وی افـــزود  :ایـــن چـــاه
پ ــس از نص ــب منصوب ــات چ ــاه ب ــا دب ــی 3لیت ــر ب ــر ثانب ــه م ــورد
به ــره ب ــرداری ق ــرار گرف ــت.

تقدیرازعضوسابقهیئتمدیرهآبفاسبزوار
 900میلی ــارد ری ــال اع ــام ک ــرد.

بررس ــی مش ــکالت آب ش ــرب روس ــتاهای شهرس ــتان
س ــبزوار
مش ــکالت آب ش ــرب روس ــتاهای شهرس ــتان س ــبزوار ب ــا حض ــور
معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان ســـبزوار ،
بخش ــداران  ،دهی ــاران  ،مدیرعام ــل و معاونی ــن ش ــرکت آب و
فاض ــاب ای ــن شهرس ــتان بررس ــی ش ــد.
مدیرعام ــل ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار در ای ــن
جلس ــه گف ــت  16 :مجتم ــع آبرس ــانی روس ــتایی ب ــا  116روس ــتا
فعـــال  42 ،حلقـــه چـــاه  45 ،ایســـتگاه پمپـــاژ و  51هـــزار نفـــر
جمعیـــت و  30هـــزار مشـــترک تحـــت پوشـــش آبفـــا ســـبزوار
ق ــرار دارند.حس ــین ریاض ــی اف ــزود  :در س ــال  98ح ــدود 7.5
میلی ــون مت ــر مکع ــب در روس ــتاها آب اس ــتحصال ش ــده اس ــت
کــه هزینــه تمــام شــده آن بــه مراتــب در مقایســه بــا آب شــهری
باالت ــر اس ــت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه بررس ــی وضعی ــت مجتم ــع آبرس ــانی وح ــدت
گف ــت  :ای ــن مجتم ــع ب ــا س ــه حلق ــه چ ــاه و دب ــی  65لیت ــر ب ــر ثانی ــه
ب ــا کیفی ــت تری ــن آب منطق ــه را دارا م ــی باش ــد.ریاضی ادام ــه
داد  :بـــا توجـــه بـــه فرارســـیدن فصـــل گرمـــا و برداشـــت 24
س ــاعته آب از ای ــن مجتم ــع ب ــا اف ــت س ــفره ه ــای زی ــر زمین ــی
روبـــرو هســـتیم.وی اضافـــه کـــرد  :مجتمـــع وحـــدت آب 28
روس ــتای شهرس ــتان س ــبزوار  ،نیش ــابور و کاش ــمر را ب ــا هف ــت
هـــزار مشـــترک تامیـــن مـــی کند.مدیرعامـــل شـــرکت آب و
فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار گف ــت  :در مجتم ــع رس ــالت ه ــم

معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان ســـبزوار بـــا
اشـــاره بـــه افزایـــش مصـــرف آب همزمـــان بـــا افزایـــش دمـــا ،
از شـــهروندان خواســـت ضمـــن رعایـــت اصـــول بهداشـــتی از
مصـــرف بـــی رویـــه آب خـــودداری کننـــد.
احمـــد بـــرادران در جلســـه بررســـی مشـــکالت آب شـــرب
روس ــتاهای شهرس ــتان س ــبزوار گف ــت  :یک ــی از نیازه ــای مه ــم
مــردم آب اســت کــه اقدامــات کوتــاه مــدت و بلنــد مدتــی بــرای
ح ــل مس ــئله ک ــم آب ــی روس ــتاها و ش ــهرهای شهرس ــتان تهی ــه
ش ــده ک ــه ط ــی روزه ــای آین ــده عملیات ــی خواه ــد ش ــد.فرماندار
وی ــژه شهرس ــتان س ــبزوار ب ــا بی ــان اینک ــه افزای ــش دم ــا باع ــث
افزایـــش مصـــرف آب شـــهروندان شـــده اســـت افـــزود  :بـــا
وج ــود آمادگ ــی دس ــتگاه ه ــا ب ــرای خدم ــات رس ــانی مطل ــوب ب ــه
م ــردم  ،الزم اس ــت ش ــهروندان در مدیری ــت و اس ــتفاده بهین ــه
از آب نهای ــت هم ــکاری را داش ــته باش ــند ت ــا ب ــا مش ــکل کمب ــود
آب روب ــرو نش ــویم .
احم ــد ب ــرادران همچنی ــن از م ــردم درخواس ــت ک ــرد در کن ــار
رعای ــت اص ــول بهداش ــتی  ،ب ــا پرهی ــز از مص ــرف ب ــی روی ــه و
مصــارف غیــر ضــروری  ،خدمتگــزاران خــود را در ارائــه خدمــات
شایســته یــاری کــرده و کمــک کننــد تــا امســال را بــدون بحــران
آب ــی س ــپری کنی ــم.

نصـــب وراه انـــدازی منصوبـــات چـــاه مجتمـــع دروک
ودامـــرود روداب
کارش ــناس ان ــرژی ش ــرکت آب و فاض ــاب شهرس ــتان س ــبزوار

در مراســمی بــا حضــور مدیــر عامــل  ،معاونیــن و مدیــران شــرکت
آب و فاضــاب شهرســتان ســبزوار و اعضــای هیئــت مدیــره ایــن
ش ــرکت از س ــال ه ــا ت ــاش و خدم ــات ارزش ــمند عب ــاس مه ــری
عض ــو اصل ــی هیئ ــت مدی ــره س ــابق ای ــن ش ــرکت ک ــه ب ــه افتخ ــار
بازنشســتگی نائــل آمدنــد قدردانــی شــد .در ادامــه از نصرالــه
اژدری مدیردفتـــر برنامـــه ریـــزی و بهبـــود مدیریـــت هـــم کـــه
ب ــه افتخ ــار بازنشس ــتگی نائ ــل ش ــده اس ــت و عل ــی نجات ــی پ ــور
معــاون بهــره بــرداری و وحیــد عــارف خانــی مدیــر امــور مهندســی
و توســـعه کـــه بـــه شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی
منتق ــل ش ــدند قدردان ــی ش ــد.در ای ــن مراس ــم مه ــدی جه ــان
طلــب معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضــاب
خراســان رضــوی بــه عنــوان عضــو اصلــی هیئــت مدیــره شــرکت
آب و فاض ــاب س ــبزوار معرف ــی ش ــد.
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●باخرز
شناس ــایی  18انش ــعاب غی ــر مج ــاز آب روس ــتایی در
شهرس ــتان باخ ــرز

مدیــر امــور آب و فاضــاب باخــرز از شناســایی  18فقره انشــعاب
غی ــر مج ــاز آب در روس ــتاهای ای ــن شهرس ــتان خبرداد.احس ــان
س ــیاح اظه ــار داش ــت :ای ــن تع ــداد انش ــعاب ب ــرای آبی ــاری ب ــاغ و
باغچ ــه و دام ــداری ه ــا اس ــتفاده م ــی ش ــد ک ــه نس ــبت ب ــه قط ــع
انه ــا اق ــدام ش ــد.وی اف ــزود :اف ــراد متخل ــف مل ــزم ب ــه پرداخ ــت
جریمــه مصــرف غیــر مجــاز مــی شــوند و در صــورت عــدم تمکیــن
بــه مراجــع قضایــی معرفــی خواهنــد شــد.به گفتــه وی ایــن امــور
در اولی ــن روزه ــای پ ــس از یکپارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب و
فاضــاب شــهری و روســتایی یــک حرکــت جهــادی را در راســتای
شناســایی انشــعابات غیــر مجــاز انجــام داد چــرا کــه شــاخص آب
ب ــدون درآم ــد در روس ــتاها مطل ــوب نیس ــت .س ــیاح ب ــا تاکی ــد
بـــر کاهـــش هـــدر رفـــت آب در شـــبکه هـــای توزیـــع شـــهری و
روســتایی  ،دســتیابی بــه عــدد  15درصــد آب بــدون درآمــد را
از اه ــداف ش ــرکت آب و فاض ــاب اع ــام ک ــرد و اف ــزود :آبف ــای
باخ ــرز تم ــام ظرفی ــت خ ــود را ب ــرای شناس ــایی انش ــعابات غی ــر
مج ــاز آب ب ــه کار گرفت ــه اس ــت.

شناس ــایی ی ــک مناب ــع آب ــی مه ــم ب ــرای گ ــذر باخ ــرز از
پی ــک مص ــرف

م ــورد نظ ــر اق ــدام کردن ــد.وی عل ــت ب ــروز ای ــن اتف ــاق را ب ــروز
ســیالب هــای ابتــدای ســال دانســت و افزود:بــا توجــه بــه واقــع
ب ــودن ای ــن خ ــط انتق ــال در مس ــیر س ــیالب ب ــرای پیش ــگیری از
وق ــوع ح ــوادث احتمال ــی بع ــدی برنام ــه های ــی ب ــا عن ــوان اح ــداث
س ــازه ه ــای مق ــاوم کنن ــده نظی ــر گابی ــون در دس ــتور کار ق ــرار
گرفت ــه اس ــت.

برخـــورداری  5هـــزار روســـتایی در باخـــرز از فشـــار
مناســـب آب

در راســتای بررســی مدیریــت مصــرف انــرژی  ،مدیــر امــور آب
و فاضــاب باخــرز  ،بخشــدار مرکــزی ،دهیاران،مدیــر امــور بــرق
شهرس ــتان تش ــکیل جلس ــه دادند.ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی
ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان باخ ــرز در ای ــن جلس ــه ک ــه ب ــا
موض ــوع مدیری ــت ان ــرژی  ،پیش ــگیری از عواق ــب اف ــت ولت ــاژ
شــبکه و فرهنــگ ســازی صرفــه جویــی برگــزار شــد تصمیماتــی
در خص ــوص هماهنگ ــی نیروه ــای ام ــور آب و ب ــرق شهرس ــتان
ب ــا ه ــدف پیش ــگیری از عواق ــب ناش ــی از اف ــت ولت ــاژ ش ــبکه
اتخ ــاذ ش ــد .همچنی ــن دهی ــاران بخ ــش مرک ــزی شهرس ــتان ب ــا
 25روس ــتا و جمعی ــت 24ه ــزار نف ــر در خص ــوص هم ــکاری در
فرهن ــگ س ــازی مص ــرف اع ــام آمادگ ــی کردن ــد.

●بردسکن

مدیـــر امـــور آب وفاضـــاب باخـــرز از اصـــاح روش کلـــر زنـــی
و افزایـــش مطلوبیـــت ســـطح کلـــر باقیمانـــده در مجتمـــع آب
روس ــتایی دش ــتاب ای ــن شهرس ــتان خب ــر داد .احس ــان س ــیاح ب ــا
بی ــان اینک ــه عملی ــات کلرزن ــی ب ــه روش تزری ــق ب ــه چ ــاه انج ــام
م ــی ش ــد اف ــزود :فاصل ــه زی ــاد مح ــل تزری ــق ت ــا نق ــاط انتهای ــی
نیزمنج ــر ب ــه ع ــدم رس ــیدن س ــطح کل ــر باقیمان ــده در انته ــای
نق ــاط مجتم ــع درح ــد مطل ــوب ش ــده ب ــود ک ــه نس ــبت ب ــه تغیی ــر
محــل تزریــق کلــر اقــدام شــد .بــه گفتــه وی بــا اصالحــات انجــام
شــده مشــکل ســطح پاییــن کلــر در ســه روســتا بطــور کامــل حــل
ش ــد.

مشــکل کــم آبــی پنــج روســتای تحــت پوشــش مجتمــع
فجــر امــور باخــرز رفــع شــد
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب باخ ــرز از رف ــع مش ــکل ک ــم آب ــی در
پن ــج روس ــتای مجتم ــع فج ــر ای ــن شهرس ــتان خب ــر داد.احس ــان
س ــیاح گف ــت :پ ــس از آگاه ــی از کاه ــش فش ــار ش ــبکه و ع ــدم
تامیــن آب بــه نحــو مطلــوب در روســتاهای تحــت پوشــش مجتمــع
فج ــر  ،پرس ــنل به ــره ب ــرداری ب ــه نش ــت ش ــدید آب در قس ــمتی
از خــط انتقــال پــی بردنــد و نســبت بــه اصــاح و بــاز ســازی نقطــه
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

مدیریت مصرف انرژی در دستور کار امور باخرز

مدی ــر ام ــور آب و قاض ــاب باخ ــرز گفت:ای ــن ام ــور ب ــا نگاه ــی
عمیـــق بـــه آینـــده برنامـــه هـــای تامیـــن آب را در حـــال اجـــرا
دارد و کمیت ــه ه ــای تامی ــن آب بص ــورت کام ــا فن ــی گزین ــه ه ــای
مختلــف را از جهــات مختلــف بررســی و تدویــن مــی کند.احســان
س ــیاح اف ــزود :یک ــی از بهتری ــن مناب ــع تامی ــن آب ک ــه م ــی توان ــد
کمــک شــایانی در گــذر از بحــران در فصــول گــرم داشــته باشــد
شناس ــایی ش ــد و برنام ــه ه ــای وارد م ــدار ک ــردن آن در دس ــتور
کار ق ــرار خوه ــد گرف ــت .ب ــه گفت ــه وی مهندس ــی معک ــوس و
مج ــدد مناب ــع نی ــز یک ــی دیگ ــر از مهمتری ــن فعالی ــت ه ــای ای ــن
ام ــور اس ــت.

ســطح کلر باقیمانده در مجتمع آب روســتایی دشــتاب
باخــرز افزایــش یافــت

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

تعویـــض الکتروپمـــپ چـــاه مجتمـــع زمـــان آبـــاد
شهرســـتان بردســـکن

ام ــورآب و فاض ــاب باخ ــرز در راس ــتای خدم ــت ب ــه روس ــتاییان
و ش ــهروندان  ،مش ــکل کاه ــش فش ــار ش ــبکه مجتم ــع آبرس ــانی
ارزنــه ایــن شهرســتان را برطــرف کرد.بــه گفتــه مدیــر امــور آب
و فاضــاب باخــرز تیــم بهــره بــرداری امــور پــس از فشــار ســنجی
شـــبکه توزیـــع از پاییـــن بـــودن فشارشـــبکه آگاهـــی یافـــت و
نســـبت بـــه رفـــع آن اقـــدام کـــرد .احســـان ســـیاح افزود:بـــا
ایـــن اقـــدام پنـــج هـــزار نفـــر از روســـتاییان تحـــت پوشـــش
ای ــن مجتم ــع از آب آش ــامیدنی س ــالم ب ــا رعای ــت تم ــام ش ــاخص
ه ــای فن ــی و کیف ــی برخ ــوردار ش ــدند.وی تعوی ــض الکتروپم ــپ
ایســتگاه پمپــاژ مجتمــع ارزنــه و مهندســی مجــدد آن را راه حــل
ای ــن مش ــکل دانس ــت ک ــه ب ــا موفقی ــت اج ــرا ش ــد.

نق ــص فن ــی در الکتروپم ــپ چ ــاه مجتم ــع زم ــان آب ــاد شهرس ــتان
بردس ــکن ک ــه باع ــث قطع ــی آب چندی ــن روس ــتا ش ــده ب ــود ب ــا
ت ــاش و هم ــت هم ــکاران به ــره ب ــرداری و اتفاق ــات  ،تعوی ــض و
وارد م ــدار ش ــد .ب ــه گفت ــه صادق ــی رئی ــس اداره به ــره ب ــرداری
آبفـــا بردســـکن بـــا تعویـــض الکتروپمـــپ مجتمـــع زمـــان آبـــاد ،
کاه ــش عم ــق نص ــب و تعوی ــض ش ــیر خ ــودکار س ــر چ ــاه مش ــکل
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ک ــدورت چ ــاه نی ــز برط ــرف ش ــد.

شستشـــوی مخـــزن  5000مترمکعبـــی شـــهید آل
حســـین شهرســـتان بردســـکن

مخـــزن  5000مترمکعبـــی شـــهید آل حســـین شهرســـتان
بردســـکن کـــه بـــر اثـــر بارندگـــی و جـــاری شـــدن ســـیالب و در
نتیج ــه ورود ب ــه داخ ــل چ ــاه ه ــای قن ــات و همچنی ــن مخ ــزن گل
آلـــود بـــود شستشـــو شـــد .نیروهـــای زحمتکـــش اتفاقـــات بـــا
مدیریــت اداره بهــره بــرداری امــور بردســکن  ،ایــن مخــزن رااز
م ــدار خ ــارج ط ــی م ــدت  12س ــاعت شستش ــو دادن ــد و پ ــس
ازآبگیـــری ،وارد مـــدار شـــد .

جدیــد آب شــرب روســتای ربــاط ســمنگان  ،بزرگتریــن روســتای
شهرس ــتان ترب ــت ج ــام بازدی ــد کردند.فرماندارشهرس ــتان در
ایـــن بازدیـــد اقدامـــات ســـه ماهـــه اخیـــر در حـــوزه آب شـــرب
ش ــهرها و روس ــتاهای ترب ــت ج ــام را قاب ــل تقدی ــر دانس ــت واز
عنایــت و توجــه ویــژه مدیرعامــل شــرکت آب وفاضــاب اســتان
وخدم ــات مدی ــر وکارشناس ــان به ــره ب ــرداری ام ــور شهرس ــتان
تقدیرکـــرد .مرتضـــی حمیـــدی ازدهیـــار وشـــوراهای اســـامی
واهال ــی روس ــتا خواس ــت درزمین ــه صرف ــه جوی ــی درمص ــرف
آب شـــرب  ،پرداخـــت بـــه موقـــع قبـــوض آب بهـــاء وشناســـایی
ومعرفــی انشــعابات غیرمجــاز نهایــت همــکاری رابــا مجموعــه آب
وفاض ــاب شهرس ــتان ترب ــت ج ــام داش ــته باش ــند .مدیرام ــور
آب وفاضـــاب تربـــت جـــام نیـــز تامیـــن اعتبـــار ایـــن پـــروژه را
ازمح ــل مناب ــع ج ــاری شهرس ــتان اع ــام ک ــرد و از م ــردم روس ــتا
خواس ــت نس ــبت ب ــه پرداخ ــت ب ــه موق ــع آب به ــا اق ــدام کنن ــد.
محســـن عبداللهـــی تجهیـــز وبهـــره بـــرداری چـــاه را منـــوط بـــه
وص ــول مطالب ــات آب به ــا ب ــرای پرداخ ــت طل ــب پیمانکارحف ــار
وخری ــد ل ــوازم و تجهی ــزات موردنیازدانس ــت و اظه ــار داش ــت:
چــاه جدیــد ربــاط ســمنگان دریــک ماهــه اخیــر بــا اعتبــاری بالــغ
ب ــر پن ــج میلی ــارد ری ــال ب ــا عم ــق 220مترحف ــر ش ــده اس ــت .

بازدی ــد فرمان ــدار از عملی ــات حف ــاری چ ــاه آب ش ــرب
بزرگتری ــن روس ــتای ترب ــت ج ــام
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در راســـتای مصوبـــات کمیتـــه مدیریـــت بحـــران شـــرکت آب و
فاض ــاب خراس ــان رض ــوی و ب ــه منظورافزای ــش ت ــوان تولی ــد
آب ش ــرب ش ــهر 130ه ــزار نف ــری ترب ــت ج ــام وتامی ــن کس ــری
آب ش ــرب ای ــن ش ــهر و گ ــذر ازبح ــران ک ــم آب ــی تابس ــتان 99
عملی ــات خ ــروج الکتروپم ــپ چ ــاه ش ــماره 9مجتم ــع والی ــت ک ــه
باکاهــش شــدید آبدهــی مواجــه شــده بــود انجــام شــد.درادامه
ای ــن عملی ــات ب ــا ه ــدف توس ــعه چ ــاه  ،احی ــای ترکیب ــی چ ــاه در
دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت ک ــه منج ــر ب ــه افزای ــش بی ــش از ۴۰
درص ــدی تولی ــد آب ب ــه می ــزان  17لیت ــر برثانی ــه ش ــد.امید
اس ــت باحمای ــت ه ــای معن ــوی ومال ــی مدی ــران ارش ــد ش ــرکت

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

نماینده مردم تربت جام :
آبرســانی بــه  ۵روســتای منطقــه جــام رود شهرســتان
ترب ــت ج ــام در دس ــتور کار دول ــت ق ــرار دارد

افــت ســطح آب هــای زیرزمینــی در تربــت جــام نگــران
کننــده اســت

 17لیتـــر بـــر ثانیـــه بـــه تـــوان تولیـــد آب شـــرب
شهرســـتان تربـــت جـــام افـــزوده شـــد

●تربت جام

فرمانـــدار شهرســـتان تربـــت جـــام بـــه اتفـــاق رجبـــی معـــاون
عمرانــی فرمانــداری و اکبــری بخشــدارنصرآباد درمعیــت مدیــر
امــور آب و فاضــاب شهرســتان تربــت جــام وکارشناســان بهــره
بــرداری ازمرحلــه پایانــی عملیــات حفــاری و آزمایــش پمپــاژ چــاه

آبف ــا خراس ــان رض ــوی و اقدام ــات برنام ــه ری ــزی ش ــده عملیات ــی
و فرهنگ ــی در س ــطح شهرس ــتان ب ــا وج ــود پی ــش بین ــی تن ــش
و بحرانـــی بـــودن وضعیـــت تامیـــن آب در شـــهرتربت جـــام ،
بتوانیــم فصــل گرمــا رابــا کمتریــن مشــکالت آبــی ســپری کنیــم.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان تربــت جــام از افــت نگــران
کننــده ســفره هــای آبــی ایــن شــهر خبــر داد.محســن عبدالهــی از
ترب ــت ج ــام ب ــه عن ــوان یک ــی از شهرس ــتان ه ــای پ ــر تن ــش آب ــی
دراس ــتان خراس ــان رض ــوی ن ــام ب ــرد و عل ــت را برداش ــت ب ــی
رویــه آب از سرچشــمه هــای حــوزه آبــی شهرســتان اعــام کــرد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه زن ــگ خط ــر کمب ــود آب در ای ــن شهرس ــتان
بــه صــدا درآمــده اســت خاطــر نشــان کــرد :دیگــر قــادر بــه حفــر
چ ــاه جدی ــد نیس ــتیم و نم ــی ت ــوان پی ــش بین ــی ک ــرد چ ــاه ه ــای
جدی ــد ت ــا چ ــه زم ــان ت ــوان آبده ــی دارن ــد.وی مناب ــع تامی ــن آب
ش ــهرها و روس ــتاهای شهرس ــتان را  ۸۰حلق ــه چ ــاه بی ــان ک ــرد و
ب ــا اش ــاره ب ــه ع ــدم رعای ــت مدیری ــت مص ــرف بهین ــه آب توس ــط
برخ ــی مش ــترکان یادآورش ــد :بخش ــی از آب ش ــرب م ــورد نی ــاز
شـــهروندان و روســـتائیان صـــرف آبیـــاری باغچـــه هـــا و کشـــت
هـــای خانگـــی و دامـــداری هـــای ســـنگین مـــی شـــود.به گفتـــه
عبداله ــی از ابت ــدای امس ــال تاکن ــون مش ــکل ک ــم آب ــی بی ــش از
 ۳۰ه ــزار روس ــتایی در ای ــن شهرس ــتان رف ــع ش ــده اس ــت.وی
در پای ــان از م ــردم ش ــریف و موم ــن شهرس ــتان خواس ــت ای ــن
امــور را بــا پرداخــت بــه موقــع قبــوض آب بهــا و رعایــت مصــرف
درس ــت آب ی ــاری دهن ــد ت ــا رون ــد آبرس ــانی ب ــه وی ــژه در پی ــک
مص ــرف و روزه ــای گ ــرم س ــال دچ ــار مش ــکل نش ــود.

نماین ــده ترب ــت ج ــام  ،تایب ــاد ،باخ ــرز و صال ــح آب ــاد در مجل ــس
ش ــورای اس ــامی گف ــت :آبرس ــانی  ۵روس ــتای منطق ــه ج ــام رود
در شهرس ــتان ترب ــت ج ــام از جمل ــه بش ــیر آب ــاد در دس ــتور کار
دول ــت اس ــت .جلی ــل رحیم ــی اف ــزود :در همی ــن رابط ــه تامی ــن
اعتبـــار اجـــرای پـــروژه از محـــل منابـــع در اختیـــار نماینـــده بـــه
وزارت نی ــرو اع ــام ش ــده ام ــا تاکن ــون پول ــی ب ــه آبف ــای اس ــتان
خراس ــان رض ــوی پرداخ ــت نش ــده اس ــت.
وی اف ــزود :ای ــن پ ــروژه از مح ــل مجتم ــع چش ــمه گل اج ــرا م ــی
ش ــود و ب ــا پیگی ــری فرمانداروابف ــای شهرس ــتان نی ــاز روزان ــه
آب ایـــن روســـتا و۱۱روســـتای دیگـــر شهرســـتان بـــا تانکـــر
تامی ــن خواه ــد ش ــد.وی ب ــا بی ــان اینک ــه دول ــت ومجل ــس پیگی ــر
حـــل مشـــکل گاز و آب و ســـایر خدمـــات ایـــن روســـتاها بـــوده
وهســتند بــر پاســخ گویــی بــه مطالبــات برحــق روســتائیان تاکیــد
کرد.ای ــن نماین ــده ازم ــردم خواس ــت بی ــن دلس ــوزانو فرص ــت
طلب ــان ف ــرق قائ ــل ش ــوند و خ ــود را درگی ــر فضاه ــای رس ــانه ای
بیگان ــه نکنن ــد.

ســقط جنیــن مــادران بــاردار بــه خاطــر حمــل آب دریــک
روســتای تربتجــام تکذیــب شــد
فرمانـــدار و رئیـــس دانشـــکده علـــوم پزشـــکی تربـــت جـــام
ش ــایعه س ــقط جنی ــن پن ــج م ــادر ب ــاردار در روس ــتای بش ــیر آب ــاد
ای ــن شهرس ــتان را تکذی ــب کردند.فرمان ــدار ترب ــت ج ــام ب ــا
بی ــان اینک ــه پن ــج روس ــتا در ای ــن شهرس ــتان ب ــه دلی ــل ع ــدم
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شـــبکه آبرســـانی توســـط تانکـــر آبرســـانی میشـــود ،افـــزود:
مشـــکل کمبـــود آب در ایـــن پنـــج روســـتا وجـــود دارد ،امـــا بـــا
توج ــه ب ــه اینک ــه انتق ــال ش ــبکه آبرس ــانی ب ــه ای ــن روس ــتاها
نیازمنــد حداقــل  ۱۰میلیــارد تومــان اعتبــار اســت پیگیــر تامیــن
اعتبـــار در ایـــن بخـــش هســـتیم .مرتضـــی حمیـــدی در گفتگـــو
بـــا فـــارس تاکیدکرد:دهیـــار روســـتای بشـــیرآباد واقعیـــت را
نگفتــه اســت و بــه گفتــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت
ج ــام و براس ــاس مس ــتندات موج ــود از اول اس ــفند  ۹۶تاکن ــون
س ــقط جنی ــن در ای ــن روس ــتا نداش ــتهایم.وی ب ــا بی ــان اینک ــه
پی ــش از ای ــن آب ب ــا تانک ــر توس ــط آبف ــای خراس ــان رض ــوی بی ــن
م ــردم توزی ــع میش ــد ی ــادآور ش ــد :ب ــا نظ ــر دهی ــار ،آب م ــورد
نظ ــر ب ــرای مص ــرف م ــردم ای ــن روس ــتا در مخ ــزن بتن ــی در حال ــی
ق ــرار میگرف ــت ک ــه مرک ــز بهداش ــت روزان ــه می ــزان کل ــر آن
را بررس ــی میک ــرد ،بنابرای ــن مش ــکلی ب ــرای مص ــرف ن ــدارد و
آل ــوده نیس ــت.
فرمانـــدار تربـــت جـــام اولویـــت کمیتـــه برنامهریـــزی ایـــن
شهرســـتان را انتقـــال ســـریع شـــبکه آبرســـانی بـــه ایـــن پنـــج
روس ــتا دانس ــت و تصری ــح ک ــرد :پیگی ــر هس ــتیم ت ــا مش ــکالت
حـــوزه آب شـــرب و مصرفـــی مـــردم ایـــن روســـتا را هـــر چـــه
ســـریعتر رفـــع کنیم.رئیـــس علـــوم پزشـــکی تربـــت جـــام هـــم
گف ــت :روس ــتای بش ــیرآباد ب ــا  ۴۵۰نف ــر جمعی ــت هف ــت م ــادر
ب ــاردار دارد و هی ــچ س ــقط جنی ــن و ی ــا بیم ــاری خاص ــی ط ــی ای ــن
مـــدت در ایـــن روســـتا اتفـــاق نیفتـــاده اســـت.
دکتــر محمــد افــکار افــزود  :شــایعهای را کــه در فضــای مجــازی و
رس ــانهها مبن ــی ب ــر س ــقط جنی ــن پن ــج م ــادر ب ــاردار در پ ــی تهی ــه
آب آشـــامیدنی در روســـتای بشـــیر آبـــاد تربـــت جـــام از ســـوی
دهیــار روســتا منتشــر شــده اســت ،تکذیــب میکنــم.وی خاطــر
نش ــان ک ــرد :ب ــا بررس ــی بهعم ــل آم ــده ،روس ــتای بش ــیرآباد ب ــا
 ۴۵۰نفرجمعیـــت  ۷مـــادر بـــاردار دارد کـــه از طریـــق ســـامانه
ســیب ،مراقبــت و پایــش مراکــز بهداشــتی توســط همــکاران مــا
انج ــام میش ــود .وی تصری ــح ک ــرد:از س ــال  ۹۶هیچگون ــه س ــقط
جنین ــی در ای ــن روس ــتا اتف ــاق نیفت ــاده و هی ــچ م ــورد بیم ــاری
میکروب ــی ه ــم براث ــر مص ــرف آب آش ــامیدنی گ ــزارش نش ــده
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اس ــت.مدیر ام ــور آب و فاض ــاب تربتج ــام نی ــز ضم ــن تکذی ــب
س ــقط جنی ــن م ــادران ب ــاردار در روس ــتای بش ــیر آب ــاد ب ــه خاط ــر
تامی ــن آب گف ــت :عملی ــات آبرس ــانی ب ــه روس ــتای بش ــیرآباد در
دهـــه  ۸۰از محـــل چشـــمههای باالدســـت انجـــام شـــده اســـت
ام ــا ب ــه عل ــت خشکس ــالی و خش ــک ش ــدن مناب ــع چش ــمه و قن ــات
اکنـــون آبرســـانی بـــه صـــورت ســـیار در ایـــن روســـتا صـــورت
میگیـــرد.
محســـن عبداللهـــی افـــزود :رفـــع مشـــکل آبرســـانی روســـتای
بشـــیرآباد نیازمنـــد تکمیـــل پـــروژه مجتمـــع آبرســـانی بـــا
اعتب ــاری اف ــزون ب ــر  ۱۰۰میلی ــارد ری ــال اس ــت ک ــه روس ــتاهای
"چش ــمه گل ،کالت ــه اهلل رس ــان ،چن ــگ آب ــاد ،یخ ــک و بش ــیرآباد"
را شـــامل میشـــود.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه پیگی ــر تامی ــن اعتب ــار ط ــرح مربوط ــه
هســتیم ادامــه داد :شــرایط آبرســانی ســیار موجــود بــر اســاس
درخواســـت دهیـــار صـــورت میگیـــرد و آب توســـط تانکـــر بـــه
ص ــورت روزان ــه در مخ ــزن بتن ــی روس ــتا تخلی ــه میش ــود.

●خلیل آباد

اقـــدام امـــور خلیـــل آبـــاد در تعویـــض انشـــعابات
فرســـوده آب

●خواف
آغازعملیــات اجرایــی طــرح آبرســانی بــه  15روســتای
شهرســتان مــرزی خــواف

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

بــا حفــر و تجهیــز یــک حلقــه چــاه بــه عمــق 170متــر بحــران آب در
ش ــش روس ــتای شهرس ــتان م ــرزی خ ــواف رف ــع ش ــد.مدیرامور
آب و فاض ــاب خ ــواف جمعی ــت س ــاکن در ای ــن روس ــتاها را س ــه
هــزارو 369خانــوار اعــام کــرد.
جـــواد ســـاالری افـــزود :ایـــن تعـــداد خانـــوار تحـــت پوشـــش
مجتم ــع آبرس ــانی ش ــهید بهش ــتی ام ــور خ ــواف م ــی باش ــند ک ــه
ب ــا بح ــران آب مواج ــه بودن ــد.وی گف ــت :حف ــر ای ــن چ ــاه در پ ــی
بازدی ــد مدیرعام ــل ش ــرکت آبف ــای خراس ــان رض ــوی در س ــال
 98در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت و در آس ــتانه عی ــد فط ــر وارد
م ــدار ش ــد.وی دب ــی ای ــن منب ــع آب ــی را 18لیت ــر برثانی ــه اع ــا
م ک ــرد و اظه ــار داش ــت :ب ــرای اج ــرای ای ــن پ ــروژه تامی ــن آب
10میلی ــارد ری ــال هزین ــه ش ــده اس ــت.

کمب ــود آب ش ــرب در خ ــواف ب ــا خری ــد آب کش ــاورزی
برط ــرف ش ــد
کلن ــگ ای ــن ط ــرح توس ــط فرمان ــدار شهرس ــتان ب ــه زمی ــن زده
شـــد.مدیر عامـــل آب و فاضـــاب اســـتان خراســـان رضـــوی در
ای ــن مراس ــم گف ــت :ب ــرای حف ــر و تجهی ــز ای ــن دو حلق ــه چ ــاه 10
میلیـــارد ریـــال اعتبـــار تخصیـــص یافتـــه اســـت کـــه بـــا اجـــرای
 ۷۰۰مت ــر خ ــط انتق ــال ب ــه ش ــبکه اصل ــی توزی ــع متص ــل خواه ــد
شد.س ــید ابراهی ــم عل ــوی ب ــا اش ــاره ب ــه 70درص ــد پیش ــرفت
فیزیک ــی پ ــروژه آب رس ــانی شهرنش ــتیفان اف ــزود :در نشس ــت
ب ــا فرمان ــدار شهرس ــتان خ ــواف مق ــرر ش ــد قس ــمتی از ش ــبکه
اصــاح شــده در مــدار بهــره بــرداری قــرار بگیــرد .وی همچنیــن
پ ــس از بازدی ــد از پ ــروژه آب رس ــانی روس ــتای نه ــور ،وضعی ــت
آب شـــرب روســـتای خلـــط آبـــاد را مـــورد بررســـی قـــرار داد و
بـــرای رفـــع مشـــکل قطـــع و افـــت فشـــارآب در ایـــن روســـتا
دســتور تعویــض لولــه هــای انتقــال و احــداث ایســتگاه پمپــاژ را
ص ــادر ک ــرد.در ای ــن بازدی ــد ک ــه مس ــئول ام ــور اجرای ــی بخ ــش
جلگـــه زوزن نیـــز حضـــور داشـــتند بـــر انتقـــال آب از چشـــمه
روســـتا و اســـتفاده از آب قنـــات بـــرای آب شـــرب بـــه مـــوازت
اح ــداث ایس ــتگاه پمپ ــاژ و تعوی ــض خ ــط انتق ــال تاکی ــد ش ــد.

بحـــران آب در شـــش روســـتای شهرســـتان مـــرزی
خـــواف رفـــع شـــد
انش ــعابات فرس ــوده خیاب ــان ش ــهید م ــکارم ش ــهر خلی ــل آب ــاد
و لولـــه و انشـــعابات فرســـوده  ۵کوچـــه فرعـــی واقـــع در ایـــن
خیابـــان تعویـــض شـــد.به گفتـــه مدیـــر امـــور آبفـــا خلیـــل آبـــاد
ای ــن پ ــروژه در پ ــی تواف ــق ام ــور آبف ــا شهرس ــتان و ش ــهرداری
خلی ــل آب ــاد اج ــرا ش ــد.محمد کاظم ــی ب ــا اش ــاره ب ــه فرس ــودگی
انش ــعابات خیاب ــان ش ــهید م ــکارم و اج ــرای روک ــش آس ــفالت و
ت ــردد ب ــاال در ای ــن مس ــیر اظه ــار داش ــت:این پ ــروژه ب ــا ه ــدف
کاهـــش تعـــداد اتفاقـــات و جلـــو گیـــری ازهـــدر رفـــت آب ،در
دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

ام ــور آب و فاض ــاب خ ــواف ب ــا خری ــد آب چش ــمه از کش ــاورزان
منطقـــه  ،بخشـــی از کمبـــود آب شـــرب ایـــن شـــهر را برطـــرف
کرد.ب ــه گفت ــه مدی ــر آبف ــای خ ــواف در همی ــن رابط ــه نس ــبت ب ــه
اجرای150مت ــر ش ــبکه انتق ــال ب ــا لول ــه  250اق ــدام ش ــد .
ج ــواد س ــاالری ب ــا بی ــان اینک ــه نیروه ــای آبف ــای خ ــواف ب ــرای
خدمــت رســانی بــه شــهروندان و روســتائیان  ،شــب و روز نمــی
شناس ــند اف ــزود :ای ــن خ ــط ب ــا ت ــاش ش ــبانه روزی هم ــکاران در
م ــدت ی ــک هفت ــه و ب ــا هزین ــه 500میلی ــون ری ــال اج ــرا و ب ــه
یک ــی از خط ــوط جم ــع آوری متص ــل ش ــد.
وی تـــوان انتقـــال آب ایـــن چشـــمه بـــرای دو شـــبانه روز را
40لیتـــر برثانیـــه اعـــام کـــرد کـــه بـــا احتســـاب شـــش حلقـــه
چـــاه موجـــود  ،ظرفیـــت تولیـــد آب شـــرب در امـــور خـــواف بـــه
175لیتـــر برثانیـــه افزایـــش یافـــت.
وی یک ــی از دالی ــل کمب ــود آب را افزای ــش مص ــرف ش ــرب ب ــرای
مقابلــه بــا کرونــا ویــروس و ورود مســافردر تعطیــات عیــد فطــر
بــه شهرســتان دانســت کــه بــا مدیریــت تولیــد و توزیــع در هــر
هفتــه حــدود  ۸۰درصــد مخــازن آبگیــری مــی شــود.
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●رشتخوار
فرماندار رشــتخوار100 :درصد شــهرها و روستاهای
شهرســتان رشتخوار از آب شــرب برخوردارند
فرمانـــدار رشـــتخوار گفـــت100 :
درصـــد شـــهرها و روســـتاهای ایـــن
شهرس ــتان ب ــا 23هزارو400مش ــترک
از آب شـــرب برخوردارنـــد.
خالقـــداد عـــرب بـــا تقدیـــر از رویکـــرد
آبفـــای خراســـان رضـــوی بـــه حـــوزه
آب ایـــن شهرســـتان  ،یکـــی از وظایـــف
حاکمیـــت را تامیـــن آب شـــرب و
بهداشـــتی دانســـت و اظهـــار داشـــت:
آبفــای اســتان بــا روحیــه جهــادی مشــکالت بخــش آب شهرســتان
را رفـــع کـــرد.وی بـــا اشـــاره بـــه ســـکونت 80درصـــد جمعیـــت
شهرس ــتان در روس ــتاها ،ب ــر تقوی ــت و بهس ــازی ش ــبکه ه ــای
توزی ــع آب مناط ــق ش ــهری و روس ــتایی تاکی ــد ک ــرد و ب ــا اش ــاره
ب ــه خ ــط انتق ــال آب از دش ــت رش ــتخوار ب ــه منطق ــه جن ــگل (اع ــم
از ش ــهر و روس ــتا)به ط ــول 150کیلومت ــر اف ــزود :ای ــن خ ــط ک ــه
طوالن ــی تری ــن در اس ــتان محس ــوب م ــی ش ــود ب ــه دلی ــل قدم ــت
بی ــش از 20س ــال  ،ه ــر از گاه دچ ــار اتف ــاق م ــی ش ــود ک ــه ضم ــن
هــدر رفــت آب  ،شــهروندان را درتامیــن آب بــا مشــکل مواجــه
مــی ســازد .وی همچنیــن بــا اشــاره بــه رفــع مشــکل آب روســتای
300خان ــواری "عل ــی آب ــاد" ظ ــرف  20روز  ،خواس ــتار حف ــر چ ــاه
رزرو بــرای ایــن روســتا شــد و گفــت :در ایــام محــرم و تعطیــات
نــورز تعــداد زیــادی مســافر بــه ایــن روســتا وارد مــی شــوند کــه
همیــن امــر باعــث فشــار بــه شــبکه آب منطقــه مــی شــود.وی در
ادام ــه خواس ــتار تس ــریع در س ــاخت مخ ــزن ذخی ــره و اص ــاح
شـــبکه توزیـــع آب روســـتای  5هـــزار نفـــری "باســـفر" و اصـــاح
ش ــبکه روس ــتای "زرغ ــری" ش ــد.

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی طـــی
حکم ــی سرپرس ــت ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان رش ــتخوار
را معرفـــی کرد.مراســـم معارفـــه محمـــد جـــواد نجفـــی ثانـــی از
طریـــق ویدئوکنفرانـــس و بـــا حضـــور معاونـــان آبفـــا اســـتان و
فرمان ــدار ،ام ــام جمع ــه و عض ــو ش ــورای اس ــامی ش ــهر س ــتان
رش ــتخوار برگ ــزار ش ــد.در ای ــن مراس ــم پ ــس از قرائ ــت حک ــم
سرپرســـت جدیـــد امـــور رشـــتخوار و تقدیـــر از غالمعبـــاس
عب ــاس ن ــژاد و س ــهیل حس ــنی مدی ــران قبل ــی آبف ــای ش ــهری و
روس ــتایی شهرس ــتان  ،مدیرعام ــل آبف ــا اس ــتان در س ــخنانی ب ــه
بی ــان دالی ــل اج ــرای ط ــرح ی ــک پارچ ــه س ــازی ش ــرکت ه ــای آب
و فاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی از س ــوی وزی ــر نی ــرو پرداخ ــت
و اظهــار داشــت :امــکان اســتفاده مناطــق شــهری و روســتایی از
منابــع آب یکدیگــر ،تاثیــر کاهــش اعتبــارات دولتــی بــر فعالیــت
هــای عمرانــی آبفــا روســتایی و ضــرورت اصــاح ســاختار تعرفــه
ه ــای آب مهمتری ــن اه ــداف وزارت نی ــرو در اج ــرای ای ــن ط ــرح
است.ســید ابراهیــم علــوی اظهــار امیــدواری کــرد  :سرپرســت
جدیـــد امـــور رشـــتخوار بـــا بهـــره گیـــری از نیروهـــای مســـتعد
آبفــای شــهری و روســتایی موفــق بــه پــی ریــزی اداره ای بــا بدنــه
قــوی بــرای خدمــت رســانی بهتــر و بیشــتر بــه مشــترکان شــهر و
روســتا شــود .ســپس خالقــداد عــرب فرمانــدار و حجــت اال ســام
جهانش ــیری ام ــام جمع ــه رش ــتخواربه بی ــان وضعی ــت ح ــوزه آب
ش ــرب شهرس ــتان پرداختن ــد و در ادام ــه مدی ــران قبل ــی آبف ــا
ش ــهری و روس ــتایی گ ــزارش اقدام ــات انج ــام ش ــده را ارائ ــه
دادنــد و سرپرســت جدیــد امورهــم برخــی برنامــه هــای خــود را
ب ــه اط ــاع حاض ــران رس ــاند.

وضعی ــت ام ــور آب و فاض ــاب شهرس ــتان رش ــتخوار ب ــا حض ــور
کارشناس ــان ش ــرکت آب و فاض ــاب اس ــتان خراس ــان رض ــوی
مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت.در ایـــن جلســـه مدیـــر آبفـــای
رش ــتخوار گزارش ــی از مناب ــع  ،تاسیس ــات  ،تع ــداد مش ــترکین

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

صادق ــی ب ــا بی ــان اینک ــه 85درص ــد مش ــترکین آب شهرس ــتان
در مناط ــق روس ــتایی س ــاکنند اف ــزود :بخ ــش قاب ــل توجه ــی از
پروژه ــای بخ ــش آب مرب ــوط ب ــه روس ــتاها م ــی باش ــد.

قــول امــام جمعــه بــرای همــکاری بــا آبفــا زاوه در جهــت
توســعه فرهنگ صحیح مصــرف آب

●زاوه

بررس ــی راه ه ــای تکمی ــل پ ــروژ ه ه ــای ناتم ــام ح ــوزه
آب شـــرب شهرســـتان زاوه

آبفــا رشــتخوار70هزار جمعیت شــهری و روســتایی را
آبرســانی مــی کنــد
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و وضعیـــت نیروهـــای امـــور را ارائـــه کرد.محمدجـــواد نجفـــی
گفت:ایــن امــور بــا 22هــزار اشــتراک در دو شــهر و  57روســتا
ب ــا جمعیت ــی بال ــغ ب ــر  70ه ــزار نف ــر را ب ــا اس ــتفاده از  5حلق ــه
چ ــاه در بخ ــش ش ــهری و  22حلق ــه چ ــاه در بخ ــش ش ــهری تح ــت
آبرســـانی دارد.
ه ــادی اش ــرف زاده مج ــری ط ــرح توس ــعه فعالی ــت ه ــای ب ــرون
ســـپاری آبفـــا خراســـان رضـــوی هـــم اهـــداف طـــرح یکپارچـــه
ســازی شــرکت هــای آب شــهری و روســتایی را تشــریح و دربــاره
اهــداف و قراردادهــای پیمانــکاران نکاتــی را مطــرح کرد.حســن
فتحــی رئیــس گــروه منابــع انســانی آبفــای اســتان نیــز وضعیــت
نیروه ــای انس ــانی و ن ــوع قرارداده ــای کارکن ــان را م ــورد بح ــث
و بررس ــی ق ــرار داد.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

فرمان ــدار و اعض ــای ش ــورای ش ــهر زاوه درمح ــل ام ــور آبف ــای
شهرس ــتان ب ــا مدی ــر ام ــور دیدارکردن ــد .یوس ــف قاس ــمی در
ایـــن نشســـت وضعیـــت آب شـــرب شـــهر وروســـتاهای تحـــت
پوش ــش را تش ــریح ک ــرد و خواس ــتار هم ــکاری نماین ــده عال ــی
دول ــت و اعض ــای ش ــورای اس ــامی زاوه در اج ــرای پ ــروژه ه ــای
تامیـــن و توســـعه آب شهرســـتان شـــد.
وی ای ــن پ ــروژه ه ــا را ش ــامل لول ــه گ ــذاری ش ــبکه توزی ــع وخ ــط
انتقــال اعــام کــرد کــه اجــرای ان هــا نقــش موثــری در افزایــش
کمـــی و کیفـــی آب پایـــدار ،افزایـــش فشـــار آب مشـــترکین
،کاهـــش قطعـــی آب وجلوگیـــری ازهـــدر رفـــت آب شـــرب
بهداشـــتی شـــهروندان و مشـــترکان دارد.
در ادامـــه فرمانـــدار زاوه بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت و ارزش آب
ش ــرب وبهداش ــتی نس ــبت ب ــه هم ــکاری ب ــا آبف ــا ب ــرای تکمی ــل
پ ــروژه ه ــای در دس ــت اج ــرا و همچنی ــن رف ــع نواق ــص موج ــود
وبهبـــود آب شـــرب شهرســـتان قـــول مســـاعد داد.محمـــود

ام ــام جمع ــه ونماین ــده ول ــی فقی ــه در زاوه ب ــه هم ــراه پرس ــنل
دفتـــری درمحـــل امـــور آبفـــای شهرســـتان حضـــور یافـــت و بـــا
مدی ــر آبف ــا زاوه دی ــدار ک ــرد .در ای ــن دی ــدار حج ــت االس ــام
محمـــد شـــمس الدیـــن زاده باتوجـــه بـــه نقـــش مهـــم آب در
زندگـــی بـــه ویـــژه روســـتائیان  ،بـــر رســـیدگی بـــه وضعیـــت
آب مناطـــق روســـتایی و بهبـــود رونـــد آبرســـانی تاکیـــد کـــرد.
در ادامـــه یوســـف قاســـمی از امـــام جمعـــه خواســـت از طریـــق
تریبـــون نمـــاز جمعـــه ضمـــن اشـــاعه فرهنـــگ مصـــرف صحیـــح
وبهین ــه آب ش ــرب وبهداش ــتی مص ــرف کنن ــدگان را ب ــه ص ــرف
جوی ــی توصی ــه و س ــفارش کند.حج ــت االس ــام محم ــد ش ــمس
الدیــن زاده نیــز باتوجــه بــه فصــل تابســتان و افزایــش مصــرف
آب توس ــط مش ــترکین ق ــول داد در ایج ــاد و توس ــعه فرهنگ ــی
مص ــرف درس ــت آب از طری ــق تریب ــون نم ــاز جمع ــه و روحانی ــون
تح ــت پوش ــش ب ــا آبف ــا هم ــکاری کن ــد.

مص ــرف ب ــرق چ ــاه ه ــای ش ــرب زاوه در پی ــک مص ــرف
مدیری ــت م ــی ش ــود
حســین شــاکری مقــدم رئیــس اداره بهــره بــرداری وتوســعه آب
ام ــور آب وفاظ ــاب شهرس ــتان اع ــام ک ــرد :براس ــاس موافق ــت
نام ــه ف ــی مابی ــن ب ــرق وآبف ــای شهرس ــتان مقررش ــد ،ام ــور ب ــرق
نســـبت بـــه خامـــوش کـــردن تعداد6حلقـــه چـــاه دیمانـــدی در
زمــان پیــک بــار اقــدام کند.درایــن خصــوص ســعید محمــدزاده
کارش ــناس امورب ــرق شهرس ــتان ه ــم زم ــان تعیی ــن پی ــک ب ــاررا
از س ــاعات13الی  15انتخ ــاب اع ــام ک ــرد ک ــه باای ــن روش ب ــا
توجــه بــه ســاعات خاموشــی 6حلقــه چــاه 130 ،مــگاوات بــرق بــه

شمــــاره ،156خردادماه 1399

مشـــارکت  900میلیـــون ریـــال اقـــدام شـــد.

شـــعبه رســـیدگی بـــه انشـــعابات غیـــر مجـــاز آب در
ســـرخس راه انـــداری مـــی شـــود

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

چشــمه بازقلنــدر روســتای ابــرده امورطرقبــه شــاندیزموردبهره
بــرداری قرارگرفــت.
ب ــه گفت ــه عل ــی اصغ ــر پاک ــروان مدیرامورطرقب ــه ش ــاندیز,نیمی
ازجمعی ــت س ــاکن درروس ــتای اب ــرده بدلی ــل ن ــوع توپوگراف ــی
قس ــمتی ازروستابامش ــکل اف ــت فش ــاروقطعی آب مواج ــه ب ــود
کــه بامرمــت وبازســازی چشــمه بازقلندر,مشــکل کمبودوقطعــی
آب برطـــرف شـــد .ایـــن اقـــدام تقدیروتشـــکراهالی
ودهیارروســـتارابه همـــراه داشـــت.

شناســـایی پنـــج فقـــره انشـــعاب غیرمجـــازآب در
شهرســـتان طرقبـــه شـــاندیز
مدی ــر ام ــور ه ــم ازتکمی ــل وبه ــره ب ــرداری اص ــاح ش ــبکه خ ــط
انتق ــال ش ــاندیزبه ط ــول ده کیلومتردرآین ــده نزدی ــک خب ــرداد
وبراتمـــام پـــروژه هـــای نـــا تمـــام تاکیدکـــرد.

ارزش 50میلی ــون ری ــال در م ــدت 5ش ــبانه روز صرف ــه جوی ــی
م ــی ش ــود.

●سرخس

مشـــکل کـــم فشـــاری آب روســـتای قـــوش عظیـــم
ســـرخس رفـــع شـــد

دادس ــتان س ــرخس برداش ــت غی ــر مج ــاز آب را تخل ــف دانس ــت
و اع ــام ک ــرد :ش ــعبه رس ــیدگی ب ــه تخلف ــات ح ــوزه آب در ای ــن
شهرســتان راه انــدازی مــی شــود.حیدر جهانــی افــزود :در ایــن
ش ــعبه پرون ــده ه ــای مرب ــوط ب ــه انش ــعابات غی ــر مج ــاز آب خ ــارج
از نوب ــت رس ــیدگی خواه ــد ش ــد.مدیر ام ــور ه ــم گزارش ــی از
وضعیـــت آب شـــرب شهرســـتان و روســـتاهای بخـــش مرکـــزی
وم ــرزداران  ،پ ــروژه ه ــای در ح ــال اج ــرا و برنام ــه ه ــای س ــال
 99را ب ــه اط ــاع رس ــاند .امی ــر پ ــور وحدت ــی باتوج ــه ب ــه اف ــت
س ــطح آب ه ــای زیرزمین ــی ،ب ــر ل ــزوم فرهن ــگ س ــازی مص ــرف
بهینـــه  ،مدیریـــت تولیـــد و مصـــرف  ،تفکیـــک آب شـــرب از
کش ــاورزی و دام و همچنی ــن افزای ــش به ــره وری تاکی ــد ک ــرد
.وی در ادام ــه ب ــرای حف ــظ حق ــوق عموم ــی و جلوگی ــری از اخ ــال
در رونــد خدمــت رســانی بــه مــردم  ،خواســتار همــکاری الزم بــا
ام ــور ب ــرای برخ ــورد ب ــا انش ــعابات غی ــر مج ــاز آب ش ــد.

مش ــکل کمب ــود فش ــار آب چن ــد س ــاله روس ــتای ق ــوش عظی ــم
ام ــور س ــرخس برط ــرف ش ــد .در همی ــن رابط ــه تحلی ــل ش ــبکه
داخ ــل روس ــتا در بازدی ــد ه ــا و جلس ــات مختل ــف م ــورد بررس ــی
هم ــکاران ام ــور ق ــرار گرف ــت ک ــه در نهای ــت ب ــا تغیی ــر ش ــبکه
داخ ــل روس ــتا ب ــا حداق ــل هزین ــه مش ــکل موج ــود برط ــرف ش ــد.

بهـــره بـــرداری ازچشـــمه بازقلندرروســـتای ابـــرده
شـــاندیز

●طرقبه شاندیز

افزایشآبدهیچاهویرانیامورطرقبهشاندیز

جلســـه کمیتـــه انشـــعابات غیرمجـــازآب امورآبفاشهرســـتان
طرقبـــه شـــاندیزبه ریاســـت مدیراموربرگزارشـــد.
درایـــن جلســـه علـــی اصغـــر پاکـــروان بـــا قدردانـــی ازتـــاش
مجموعـــه درراســـتای وحـــدت وهمدلـــی وکاروتـــاش مضاعـــف
 ،ازشناســـایی پنـــج فقـــره انشـــعاب غیرمجازظـــرف یـــک مـــاه
گذشـــته درروســـتای درخـــت بیـــد ایـــن شهرســـتان خبـــر داد
وافــزود :باالحــاق روســتاها بــه آبفاشــهری ،برخــورد بــا انشــعابات
غیرمجازس ــرعت بیش ــتری م ــی گی ــرد.وی برخوردقاط ــع دس ــتگاه
قضایـــی بـــا پرونـــده هـــای مربـــوط بـــه انشـــعابات غیرمجـــازرا
ضـــروری دانســـت وازتعامـــل خـــوب دادســـتانی شهرســـتان
تشـــکرکرد .مدیرامورآبفـــا طرقبـــه شـــاندیز بـــه اهمیـــت و
حساس ــیت کیفی ــت آب ش ــرب اش ــاره واظهارامی ــدواری ک ــرد :
باشناســایی انشــعاب غیرمجازمیــزان آب بــدون درآمــد کاهــش
یاب ــد.

آبرس ــانی ب ــه مجتم ــع  100واح ــدی خیری ــن مس ــکن
س ــاز س ــرخس

برگـــزاری جلســـه ارتقـــاء بهـــره بـــرداری امورطرقبـــه
شـــاندیز

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب ســـرخس ازآبرســـانی بـــه مجتمـــع
 100واح ــدی خیری ــن مس ــکن س ــاز ای ــن ش ــهر خب ــر داد.امی ــر
پـــور وحدتـــی افـــزود :بـــه همیـــن منظـــور نســـبت بـــه اجـــرای
هـــزارو 20متـــر توســـعه شـــبکه بـــه صـــورت امانـــی بـــا جـــذب

دومیـــن جلســـه ارتقـــاء بهـــره بـــرداری امورآبفاطرقبـــه
شاندیزدرســـالجاری برگزارشـــد.دراین جلســـه کاهـــش
هدررف ــت آب و مصوب ــات جلس ــه قبل ــی بررس ــی و برپیگی ــری
اهـــداف تاحصـــول نتیجـــه تاکیـــد شـــد.علی اصغرپاکـــروان
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تـــوان آبدهـــی چـــاه ویرانـــی امورآبفـــا شهرســـتان طرقبـــه
ش ــاندیزافزایش یافت.ریی ــس اداره به ــره ب ــرداری وتوس ــعه
آب اموربابی ــان ای ــن مطل ــب اف ــزود :ت ــوان آبده ــی ای ــن منب ــع
بـــا انجـــام عملیـــات احیـــاء بـــه روش ضربـــه هـــوای فشـــرده،
شستشــوی شــیمیایی ،بــرس زنــی وتخلیــه رســوبات از18لیتــر
ب ــه 21لیتربرثانی ــه افزای ــش یافت.ب ــه گفت ــه ه ــادی اللهی ــاری
درپـــی کاهـــش تـــوان آبدهـــی چـــاه وپـــس ازهماهنگـــی هـــای
الزم بامعاون ــت به ــره ب ــرداری وتوس ــعه آب ،احی ــای چ ــاه ویران ــی
باهزین ــه ای بال ــغ ب ــر 800میلی ــون ری ــال در دس ــتور کار ق ــرار
رگرفـــت .روســـتای ویرانـــی بـــا  2هـــزار و  500اشـــتراک
درطـــرح یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــا بـــه امورآبفاطرقبـــه
شاندیزواگذارشـــد  .درپـــی ایـــن اقـــدام  ،شـــورای اســـامی
ودهیـــاری روستاازامورتشـــکرکردند.

●فریمان

دیــدار رییــس شــورای اســامی و شــهردار فریمــان بــا
مدیــر امــور شهرســتان

شمــــاره ،156خردادماه 1399

ریی ــس ش ــورای اس ــامی ش ــهر ب ــه هم ــراه ش ــهردار فریم ــان ب ــا
مدی ــر ام ــور آبف ــا شهرس ــتان دی ــدار و گفتگ ــو کرد.ای ــن دی ــدار
در پ ــی انتص ــاب موس ــی رضائ ــی ب ــه عن ــوان مدیرجدی ــد ام ــور
آبف ــای فریم ــان و ب ــه منظ ــور آش ــنایی و تعام ــل بیشترش ــورا و
ش ــهرداری ب ــا ای ــن امورانج ــام ش ــد.
ابراهی ــم رض ــا پ ــور رئی ــس ش ــورای اس ــامی ش ــهر و علیرض ــا
قلـــی زاده شـــهردار فریمـــان در ایـــن نشســـت بـــه تعامـــل
مناس ــب ش ــهرداری ب ــا آبف ــا اش ــاره و در خص ــوص پ ــروژه ه ــای
در دس ــت اق ــدام ش ــهرداری و مش ــکالت تامی ــن آب م ــورد نی ــاز
ارائ ــه مطالب ــی را بی ــان کردند.تاکی ــد برهماهنگ ــی و دریاف ــت
اســـتعالمات قبـــل از اجـــرای پـــروژه هـــای عمرانـــی شـــهری بـــا
ه ــدف کاه ــش اتفاق ــات از جمل ــه م ــواردی ب ــود ک ــه م ــورد تاکی ــد
ق ــرار گرف ــت.

ســـرقت کابـــل یـــک مجتمـــع آبرســـانی روســـتایی در
فریم ــان

بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور فریمـــان بـــا ســـرقت 30متـــر کابـــل از
ایس ــتگاه پمپ ــاژ روس ــتای ب ــره خ ــور از مجتم ــع آق کم ــر فریم ــان
اهال ــی ای ــن روس ــتا دچ ــار قطع ــی آب ش ــدند.
موس ــی رضای ــی اف ــزود :ب ــرای جب ــران کمب ــود آب اهال ــی نس ــبت
ب ــه آبرس ــانی بوس ــیله تانکرس ــیار اق ــدام ش ــد و در م ــدت 24
س ــاعت ب ــا تمهی ــدات الزم کارشناس ــان به ــره ب ــرداری ،ایس ــتگاه
مج ــدد راه ان ــدازی و اهال ــی از آب ش ــرب به ــره من ــد ش ــدند.

آش ــنایی آب ــداران ام ــور فریم ــان ب ــا نح ــوه قرائ ــت و
نص ــب کنت ــور
کارگاه آموزش ــی آش ــنایی آب ــداران فریم ــان ب ــا نح ــوه قرائ ــت و
نص ــب کنتورروس ــتایی برگ ــزار ش ــد.
موس ــی رضای ــی مدی ــر ام ــور فریم ــان در ب ــاره هم ــکاری و ت ــاش
مضاعـــف آبـــداران در خصـــوص تامیـــن آب روســـتاها و دقـــت
هرچــه بیشــتر درقرائــت کنتــور مطالبــی بیــان کردودرادامــه بــا
توضیح ــات مس ــئول مش ــترکین ش ــرکت کنن ــدگان درکارگاه ب ــا
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تاسیســات و هــدر رفــت آب اعــام کــرد کــه باعــث بحــران آبــی
در منطق ــه ش ــده اس ــت.در ادام ــه جعف ــری بخش ــدار قلندرآب ــاد
خواســـتاررفع هرچـــه ســـریعتر مشـــکالت موجـــود در حـــوزه
آب روســـتاها شـــد و در ادامـــه بـــا جمـــع بنـــدی مطالـــب مطـــرح
ش ــده در جلس ــه  ،مقررش ــد حج ــم عملی ــات و اعتب ــار م ــورد نی ــاز
ب ــرای رف ــع مش ــکالت آبرس ــانی روس ــتاهای ای ــن منطق ــه توس ــط
ام ــور آب و فاض ــاب اع ــام ت ــا پیگی ــری ه ــای الزم در خص ــوص
ج ــذب اعتب ــارات م ــورد نی ــاز توس ــط فرمان ــداری انج ــام ش ــود.
روســـتاهای کتـــه شمشـــیر ســـفلی و علیـــا دارای هـــزارو481
مش ــترک آب اس ــت.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

 ،تکمی ــل س ــایت تصفی ــه خان ــه ب ــا اج ــرای دیوارکش ــی و اتاق ــک
بهـــره بـــرداری عملیاتـــی شـــود.مجید ســـبحانی مدیـــر آبفـــای
فیـــروزه نیـــز ایـــن طـــرح را شـــامل اجـــرای  11کیلومتـــر خـــط
انتقــال ،ســاخت یــک بــاب مخــزن اصلــی و احــداث تصفیــه خانــه
اع ــام ک ــرد.

●قوچان

تجلیلازروابطعمومیامورقوچان

●فیروزه

نح ــوه نص ــب و قرائ ــت کنت ــور و انش ــعابات ب ــه ص ــورت تئ ــوری و
عمل ــی آش ــنا ش ــدند.

ط ــرح آبرس ــانی ب ــه شهرس ــتان فی ــروزه هفت ــه دول ــت
به ــره ب ــرداری م ــی ش ــود

مصـــرف آب شـــرب در بخـــش هـــای کشـــاورزی و دامـــداری
روســـتایی باعـــث بحـــران آب شـــرب در شهرســـتان فریمـــان
شـــده اســـت.
مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب فریم ــان ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر اف ــزود:
در بس ــیاری از روس ــتاها آب ش ــرب ب ــه مص ــرف دام س ــنگین و
ســبک و طیــور و یــا تولیــد محصــوالت کشــاورزی می رسد.موســی
رضایـــی در جلســـه بررســـی مشـــکالت آب شـــرب روســـتاهای
کت ــه شمش ــیر س ــفلی و علی ــا شهرس ــتان ک ــه ب ــا حض ــور مع ــاون
فرمانــدار و بخشــدار قلندرآبــاد و مدیــران حــوزه آب و فاضــاب
برگ ــزار ش ــد ب ــا اش ــاره ب ــه 12ه ــزار مش ــترک آب روس ــتایی در
شهرس ــتان اظه ــار داش ــت :جه ــاد کش ــاورزی متول ــی تامی ــن آب
مـــورد نیـــاز دام و طیـــور اســـت در حالیکـــه آب شـــرب کـــه بـــا
قیم ــت بس ــیار پایی ــن در اختی ــار مش ــترکان روس ــتایی ق ــرار م ــی
گی ــرد ب ــدون توج ــه ب ــه وضعی ــت مناب ــع آب شهرس ــتان ص ــرف
دام و طیـــور و تولیـــد "گل ختمـــی" مـــی شـــود.وی علـــت دیگـــر
کمبــود شــرب را فرســوده بــودن خطــوط انتقــال و شــبکه توزیــع

فرمانـــدار در بازدیـــد میدانـــی معاونـــان شـــرکت هـــای آب و
فاضـــاب و آب منطقـــه ای اســـتان خراســـان رضـــوی از طـــرح
انتق ــال آب س ــد ب ــار ب ــه ش ــهر فی ــروزه خب ــرداد و گف ــت :ای ــن
طــرح در هفتــه دولــت ســال جــاری مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی
گیرد.ابوالفض ــل حکی ــم پ ــور ضم ــن اب ــراز رضای ــت از رون ــد کار
و تاکی ــد برتس ــریع دراج ــرای ط ــرح اف ــزود :شهرس ــتان فی ــروزه
ب ــا افتت ــاح ای ــن ط ــرح از نعم ــت آب ش ــرب ب ــا کیفی ــت به ــره من ــد
مـــی شـــوند .وی درخصـــوص تامیـــن آب شـــرب روســـتاهای
شهرســـتان هـــم اظهارداشـــت:تصمیمات خوبـــی بـــرای تامیـــن
منابـــع آب شـــرب بـــه ویـــژه از محـــل واگـــذاری قنـــات قنـــداب
گرفت ــه ش ــد ک ــه ب ــا اجرای ــی ش ــدن آن ش ــاهد رف ــع مش ــکالت
کمبــود آب تعــدادی از روســتاهای شهرســتان فیــروزه خواهیــم
بـــود .در ادامـــه مهـــدی جهـــان طلـــب معـــاون بهـــره بـــرداری و
توســـعه آب آبفـــای خراســـان رضـــوی خاطـــر نشـــان کـــرد :بـــا
توافــق انجــام شــده بــا شــرکت آب منطقــه ای اســتان مقــرر شــد

اســـتفاده ازآب شـــرب در کشـــاورزی و دامـــداری
روســـتایی عامـــل بحـــران آب در فریمـــان

ب ــه مناس ــبت هفت ــه ارتباط ــات و رواب ــط عموم ــی و ط ــی مراس ــمی
بـــا حضـــور فرمانـــدار قوچـــان از تـــاش هـــای روابـــط عمومـــی
ه ــای برت ــر شهرس ــتان قوچ ــان در ی ــک س ــال گذش ــته ب ــه جه ــت
عملکــرد مطلــوب  ،اطــاع رســانی و انعــکاس اخبــار تجلیــل بعمــل
آم ــد.

معرفیمسئولجدیددفترحراستامورقوچان
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مراســم تودیــع و معارفــه مســئول حراســت امــور آب وفاضــاب
قوچـــان برگـــزار شـــد.در ایـــن مراســـم محمدترکمانـــی مدیـــر
دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت آب و فاضــاب خراســان
رضــوی ضمــن تقدیــر از عملکــرد علــی کشــمیری مســئول قبلــی،
دانی ــال صب ــوری را ب ــه عن ــوان مس ــئول جدی ــد حراس ــت ام ــور
قوچ ــان معرف ــی ک ــرد .

الم ــپ ه ــای ال ای دی  15و  9وات ک ــم مص ــرف ش ــد ک ــه نتیج ــه
کاهــش مصــرف انــرژی بــه میــزان هــزارو 700وات مــی باشــد .
امی ــر حس ــین دهق ــان اف ــزود :ب ــا نص ــب  4ع ــدد پرژکت ــور ال ای
دی  70وات ک ــم مص ــرف ب ــرای تامی ــن روش ــنایی محوط ــه اداره
ب ــه ج ــای  4پرژکت ــور 400وات پ ــر مص ــرف ه ــزارو 320وات
صرف ــه جوی ــی ش ــد.

مدیر امور آب و فاضالب قوچان خبرداد:
شناســـایی  93روســـتای مواجـــه بـــا تنـــش آبـــی در
شهرســـتان قوچـــان

افزایش دبی یک منبع آب شرب در کاشمر

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب قوچ ــان از شناس ــایی 93روس ــتای
مواج ــه ب ــا تن ــش آب ش ــرب در ای ــن شهرس ــتان خبرداد.ج ــواد
ســـعادتی جمعیـــت ســـاکن در ایـــن روســـتا هـــا را 14هـــزارو
940خان ــوار اع ــام ک ــرد و اف ــزود :از ای ــن تع ــداد 28م ــورد ت ــک
روس ــتا تلق ــی ش ــده و مابق ــی در قال ــب مجتم ــع ه ــای آبرس ــانی
 ،تامی ــن ش ــرب م ــی ش ــوند.وی خاط ــر نش ــان ک ــرد :ب ــه منظ ــور
رف ــع مش ــکالت تامی ــن آب ش ــرب ای ــن روس ــتاها چندی ــن پ ــروژه
در ح ــال اجراس ــت ک ــه ب ــرای تکمی ــل آن ه ــا 522میلی ــارد ری ــال
اعتبـــار مـــورد نیـــاز مـــی باشـــد.وی بـــا اشـــاره بـــه 180روســـتا
در شهرســـتان قوچـــان یادآورشـــد33 :روســـتای بـــاالی 20
خانـــوارو 21روســـتای زیـــر  20خانـــواردر شهرســـتان نیـــز از
خدم ــات آبف ــا قوچ ــان محرومن ــد ک ــه از ای ــن تع ــداد 10روس ــتا
بــا تانکــر آبرســانی مــی شوند.ســعادتی بــا اشــاره بــه یــک پارچــه
س ــازی ش ــرکت ه ــای آب وفاض ــاب ش ــهری و روس ــتایی ه ــدف
ای ــن ط ــرح را ایج ــاد مدیری ــت واحددرح ــوزه آبرس ــانی ،کاه ــش
هزینـــه هـــای مطالعـــه و اجـــرای طرحهـــا و افزایـــش رضایـــت
من ــدی مش ــترکان ب ــا ارتق ــای کیفی ــت خدم ــات دانس ــت.

بررســـی راه هـــای رفـــع مشـــکالت پـــروژه فاضـــاب
مســـکن مهرقوچـــان
پیــرو پیگیــری هــای جــدی مدیــر امــور آبفــای قوچــان در خصــوص
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رف ــع مش ــکالت پ ــروژه فاض ــاب مس ــکن مه ــر شهرس ــتان جلس ــه
ای بـــا حضورمعـــاون بهـــره بـــرداری وتوســـعه فاضـــاب آبفـــا
اســـتان  ،جمعـــی ازمدیـــران ستادی،مســـئول مســـکن مهـــردر
اســـتانداری و نماینـــده اداره کل راه وشهرســـازی خراســـان
رضــوی برگــزار شــد  .در ایــن جلســه ابتــدا  ،بازدیــدی از ســایت
مس ــکن مه ــر و ش ــبکه  ،خ ــط جم ــع آوری وس ــایت اصل ــی تصفی ــه
خان ــه فاض ــاب ش ــهر ب ــه عم ــل آم ــد ک ــه  ،پیش ــرفت فیزیک ــی
 80درص ــدی ومطالب ــات پیمان ــکار م ــورد تایی ــد وبح ــث وبررس ــی
قـــرار گرفـــت  .همچنیـــن مقـــرر شـــد پـــس از تاییـــد عملکـــرد
توســط آب وفاضــاب شهرســتان  ،اداره راه وشهرســازی نســبت
بــه پرداخــت قســط دوم ،اقــدام فــوری بــه عمــل آورد .درپایــان
تامیـــن اعتبـــار مـــورد نیـــاز تکمیـــل شـــبکه جمـــع آوری،نصـــب
انشــعابات واحــداث پکیــج تصفیــه فاضــاب ســایت مســکن مهــر
م ــورد بررس ــی و تاکی ــد ق ــرار گرف ــت.

●کاشمر

اجرای پروژه های صرفه جویی برق در امور کاشمر

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

اســکادا شــهری برگــزار شــد .همچنیــن پــس از بازدیــد میدانــی
نس ــبت ب ــه تعوی ــض  plcو پاورمیت ــر تابل ــو ه ــای تل ــه مت ــری و
ارتق ــا ء ن ــرم افزاراق ــدام ش ــد.وی همچنی ــن از شناس ــایی 70
کیل ــو وات خ ــازن در تابلوه ــای ب ــرق روس ــتایی کاش ــمر و نص ــب
در اش ــتراک ه ــای دارای جریم ــه راکتی ــو خب ــرداد و گف ــت :پ ــس
ازبررســـی قبـــوض بـــرق منابـــع تولیـــد روســـتایی و مشـــاهده
جریم ــه راکتی ــو  ،ط ــی بازدی ــد میدان ــی از تاسیس ــات  70کیل ــو
وات خ ــازن ب ــدون اس ــتفاده در تابل ــو ب ــرق چ ــاه ه ــا شناس ــایی و
در تابل ــو ه ــای ب ــدون خ ــازن نص ــب ش ــد.وی ارزش ای ــن اق ــدام
راح ــدود  50میلی ــون ری ــال م ــی باش ــد.

●کالت

اقدامـــات آبفـــا کالت در حـــوزه مدیریـــت مصـــرف
وتوزیـــع آب در روســـتاها

بـــا تجهیـــز چـــاه " "kامـــور کاشـــمر تـــوان تولیـــد آب ایـــن منبـــع
16لیتـــر برثانیـــه افزایـــش یافـــت و بـــه  33لیتـــر بـــر ثانیـــه
رسید.کارش ــناس به ــره ب ــرداری ام ــور اظه ــار داش ــت :ب ــا توج ــه
بـــه فصـــل گرمـــا و نیـــاز بـــه تولیـــد باالتـــر ایـــن امـــور پـــس از
تهی ــه ل ــوازم و تجهی ــزات الزم اق ــدام ب ــه نص ــب الکت ــرو پم ــپ
100کیل ــو وات کرد.امی ــر حس ــین دهق ــان گف ــت  :ب ــا توج ــه ب ــه
کمب ــود امکان ــات و ع ــدم وج ــود کاب ــل ب ــا مش ــخصات الزم م ــدت
زم ــان تجهی ــز چ ــاه ب ــه تاخی ــر افت ــاده ب ــود ک ــه ب ــا اقدام ــات انج ــام
ش ــده مش ــکل مرتف ــع ش ــد .

برگزاریاولینجلسهتلهمتریامورکاشمر

بـــه گفتـــه کارشـــناس انـــرژی امـــور بـــا توجـــه بـــه مســـتقر
ش ــدن اداره به ــره ب ــرداری در مح ــل س ــاختمان آب و فاض ــاب
روســـتایی ،پـــس از بررســـی و هماهنگـــی بـــا مدیریـــت امـــور
کارش ــناس ان ــرژی ام ــور و مش ــخص نم ــودن نق ــاط پ ــر مص ــرف
در مح ــل س ــاختمان ،اق ــدام ب ــه تعوی ــض الم ــپ ه ــای فلورس ــنت
خ ــراب و تعوی ــض الم ــپ ه ــای رش ــته ای  100و  200وات ب ــا

ماهنامه اطالع رسانی داخلی

اولیــن جلســه تلــه متــری امــور کاشــمر در محــل ســاختمان بهــره
بـــرداری بـــا پیمانـــکار جهـــت تعویـــض  plcو ارتقـــاء سیســـتم

مدی ــر ام ــور آب و فاض ــاب کالت اقدام ــات ای ــن ام ــور در ح ــوزه
مدیریـــت مصـــرف وتوزیـــع آب در روســـتاها را اعـــام کـــرد.
رضــا رمضــان پــور بــا اشــاره بــه برگــزاری نشســت بــا دادســتان
شهرســـتان گفـــت :در ایـــن جلســـه موضـــوع رعایـــت الگـــوی
مصــرف  ،برخــورد بــا انشــعابات غیــر مجــاز آب و عــدم پرداخــت
قب ــوض تاکی ــد ش ــد.وی اف ــزود :در همی ــن رابط ــه نام ــه ای ب ــا
امضــاء دادســتان و مدیــر آبفــا شهرســتان بــرای توزیــع در ســطح
روس ــتاهای شهرس ــتان تنظی ــم ش ــد.وی همچنی ــن از تش ــکیل
جلســـه بـــا فرمانـــدار و بخشـــدار هـــا در خصـــوص بررســـی راه
ه ــای پیش ــگیری از بح ــران آب در س ــال ج ــاری خب ــرداد ك ــه ط ــی
آن مق ــرر ش ــد اخطاری ــه ه ــای ام ــور آبف ــا ب ــه تم ــام دهی ــاری ه ــا و
ش ــوراهای اس ــامی روس ــتاها ارس ــال ش ــود ت ــا م ــردم را نس ــبت
ب ــه ش ــرایط موج ــود توجی ــه کنن ــد.وی ب ــا اش ــاره ب ــه افزای ــش
مصــرف شــرب و هشــدار نســبت بــه احتمــال كمبــود آب شــدید
حت ــی در ح ــوزه ه ــای كش ــاورزی و دام ــداری خاط ــر نش ــان ک ــرد:
ب ــا توج ــه ب ــه اس ــتفاده دام ــداران از آب ش ــرب ب ــرای دام ه ــای
خـــود  ،آبفـــای کالت اقـــدام بـــه دریافـــت آمـــار دام شهرســـتان
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برنامــه هــای حضــور مدیرعامــل آبفــا خراســان رضــوی
در گنابــاد

از جهـــاد کشـــاورزی بـــه منظـــور تصمیـــم گیـــری در كارگـــروه
كشــاورزی ،آب و منابــع طبیعــی کــرده اســت.رمضان پــور بــا یــاد
آوری ای ــن موض ــوع ب ــه فرمان ــداری مبن ــی ب ــر اینك ــه ام ــور آبف ــا
فق ــط متول ــی تامی ــن آب ش ــرب انس ــان م ــی باش ــد و هی ــچ گون ــه
تعه ــدی در تامی ــن آب دام و طی ــور ن ــدارد بلک ــه وظیف ــه اداره
جهـــاد كشـــاورزی مـــی باشـــد ،ایجـــاد منابـــع رزوآب در مجتمـــع
ه ــای روس ــتایی تح ــت پوش ــش آبف ــا را ض ــروری دانس ــت.

●گلبهار

خواســته هــای مدیــر امــور از اعضــای شــورا و شــهردار
گلبهار
جهان ــی قن ــات قصب ــه ب ــه مدی ــر ام ــور ازهم ــکاری ه ــا ومس ــاعدت
ام ــورآب وفاض ــاب گناب ــاد باای ــن پای ــگاه تقدی ــر ک ــرد .ش ــایان
ذکراس ــت قن ــات قصب ــه گناب ــاد ب ــه عن ــوان اولی ــن اثراس ــتان
خراســـان رضـــوی در فهرســـت آثـــار جهانـــی بـــه ثبـــت رســـیده
اس ــت .ای ــن قن ــات 2هزارو500س ــاله ب ــا بی ــش از  300مت ــر
عم ــق مادرچ ــاه عمی ــق تری ــن قن ــات کش ــور محس ــوب م ــی ش ــود.

مشـــکل کـــم آبـــی  600خانـــوار روســـتای دلویـــی
شهرســـتان گنابـــاد رفـــع شـــد
دیدارمدیـــر امـــور آبفـــای گلبهـــار بـــا اعضـــای شـــورای
شهروشهردارگلبهاربرگزارشـــد.به گـــزارش روابـــط عمومـــی
گلبه ــاردر ای ــن جلس ــه مصطف ــی محم ــدی ب ــه تش ــریح عملک ــرد
ســال  98امــور وبرنامــه هــای ســال جــاری بــا اســتفاده از فرصــت
ه ــای پی ــش رونظی ــر م ــاده 7وتبص ــره  3پرداخ ــت وهم ــکاری ه ــر
چ ــه بیش ــتر ش ــهرداری درتس ــریع مرم ــت مس ــیرهای ناش ــی از
اتفاق ــات درس ــطح ش ــهررا خواس ــتار ش ــد .رئی ــس ش ــورای ش ــهر
از ت ــاش ه ــای پرس ــنل ام ــور آب وفاض ــاب گلبه ــار قدردان ــی
کردودرخص ــوص هم ــکاری ب ــا ام ــور در تمام ــی زمین ــه ه ــا ق ــول
مســـاعد داد.

شناســایی و رفــع ســه مــورد نشــت نامرئــی در شــبکه
توزیــع آب گلبهــار
س ــه م ــورد نش ــت نامرئ ــی در ش ــبکه توزی ــع گلبه ــار شناس ــایی
ش ــد.به گ ــزارش رواب ــط عموم ــی گلبه ــار نش ــت ه ــای مرب ــوط ب ــه
خط ــوط 75و 110پل ــی اتیل ــن ب ــود ک ــه توس ــط پیمان ــکار اتفاق ــات
ام ــور رف ــع ش ــد.

●گناباد

اهداتابلومیراثجهانیقناتقصبهبهامورگناباد
مدیرپای ــگاه قن ــات قصب ــه گناب ــاد بااه ــدا تابل ــو معرف ــی می ــراث
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مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب گنابـــاد از رفـــع مشـــکل کـــم آبـــی
بی ــش از  600خان ــوار روس ــتایی در ای ــن شهرس ــتان خب ــرداد.
ه ــادی حی ــدری نی ــادر همی ــن رابط ــه ب ــه تعوی ــض تابل ــو ب ــرق چ ــاه
مجتمــع آبرســانی دلویی،خیبــری شهرســتان گنابــاد اشــاره کــرد
و گف ــت :چ ــاه ش ــماره  2مجتم ــع دلوی ــی خیب ــری ک ــه منب ــع اصل ــی
تامی ــن آب ش ــرب روس ــتای دلوی ــی م ــی باش ــد ب ــه دلی ــل از کار
افت ــادن تابل ــو ب ــرق از م ــدار تولی ــد آب خ ــارج ش ــده ب ــود .ب ــه
گفت ــه وی ای ــن تابلـ ـ و در حداق ــل زم ــان ممک ــن تعوی ــض و چ ــاه
دوب ــاره ب ــه م ــدار به ــره ب ــرداری برگش ــت .وی دب ــی اس ــتحصالی
چــاه را  5.1لیتــر بــر ثانیــه اعــام کــرد کــه آب شــرب مــورد نیــاز
دو هــزارو 31نفــر جمعیــت ســاکن درروســتاهای بخــش مرکــزی
گناب ــاد را تامی ــن م ــی کن ــد.

دردیدارمدیرعامـــل ومعاونیـــن شـــرکت بااعضـــای شـــورای
اســـامی وشـــهردارگناباد مســـائل ومشـــکالت آب وفاضـــاب
درشـــهرگنابادمورد بحـــث وتبـــادل نظـــر قرارگرفـــت .درایـــن
جلســـه درخصـــوص جداســـازی آب فضـــای ســـبز ازشـــبکه آب
ش ــرب ،پ ــروژه توس ــعه جای ــگاه ه ــای برداش ــت وهزین ــه ه ــای
آس ــفالت ش ــکافی ومجوزه ــای الزم درخص ــوص اج ــرای ادام ــه

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

پ ــروژه ه ــا بررس ــی ش ــد.
مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــاب خراســـان رضـــوی وهیـــات
همــراه ازتصفیــه خانــه فاضــاب شــهرک امــام رضــای شــهرگناباد
بازدیدکردند.درایـــن بازدیدابتـــدا مدیرامـــورآب وفاضـــاب
گناباد،گزارشـــی ازچگونگـــی اجـــرای ایـــن پـــروژه ومشـــکالت
تصفی ــه فاض ــاب ک ــه اعت ــراض مجاوری ــن راب ــه دنب ــال داش ــته
بیـــان کرد.ســـید ابراهیـــم علـــوی مدیرعامـــل شـــرکت هـــم
ازمعاونی ــن وکارشناس ــان خواس ــت هرچ ــه س ــریع ترنس ــبت ب ــه
بررس ــی وح ــل مش ــکل اق ــدام کنن ــد .ش ــایان ذکراس ــت باتوج ــه
بــه احــداث شــهرک امــام رضــا (ع) مســکن مهــر و عــدم حفرچــاه
جذب ــی درمنطق ــه  ،ب ــرای تصفی ــه فاض ــاب اهال ــی اق ــدام ب ــه
نص ــب تصفی ــه خان ــه محلی(ل ــوکال) درای ــن منطق ــه ش ــده اس ــت.
درجلس ــه مش ــترک مدیرعام ــل ش ــرکت آب وفاض ــاب خراس ــان
رضـــوی بـــا فرماندارشهرســـتان گنابـــاد ،اعضـــای شـــورای
شـــهرکاخک ،بخشداروشـــهردارکاخک مشـــکالت ایـــن شـــهر
دربخـــش آب وفاضـــاب بررســـی شـــد.به گـــزارش روابـــط
عمومـــی امـــورآب وفاضـــاب گناباد،درایـــن جلســـه عـــاوه
برمدیرعامـــل ومســـئولین شـــهرکاخک معاونیـــن آب وفاضـــاب
شـــرکت ،مدیـــر دفترفنـــی ومدیـــر امـــورآب وفاضـــاب
گنابادحضورداشـــتند ،فرماندارشهرســـتان گنابـــاد ،بخشـــدار،
ریاســـت شوراوشـــهردارکاخک بابیـــان مشـــکالت درخواســـت
هــای خــود رادرخصــوص مشــکالت آب وفاضــاب ایــن شــهربیان
کردند.درایـــن جلســـه مهنـــدس علـــوی بابیـــان گزارشـــی
ازاقدامـــات شـــرکت درخصـــوص بررســـی وحـــل مشـــکالت
درخواس ــتی مس ــئولین ش ــهر کاخ ــک ق ــول مس ــاعد داد .س ــپس
مدیرعام ــل وهی ــات هم ــراه ازقس ــمت های ــی ازش ــهرکه مش ــکل
دفـــع فاضـــاب بـــه دلیـــل ســـنگالخی بـــودن زمیـــن وعـــدم
حفرچـــاه جذبـــی  ،داشـــت بازدیـــد کـــرد .همچنیـــن مهنـــدس
عل ــوی دردیدارباام ــام جمع ــه ای ــن ش ــهر براج ــرای هرچ ــه س ــریع
ترپ ــروژه هادرای ــن ش ــهرتاکیدکرد .مدیرعام ــل وهی ــات هم ــراه
باحض ــور درگلزارش ــهدای گمن ــام ای ــن ش ــهر ب ــه ش ــهدای گمن ــام
ادای احتـــرام کردنـــد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی وهیـــات همـــراه دربازدیـــد ازجایـــگاه
ه ــای س ــاخته ش ــده ودرح ــال س ــاخت ایس ــتگاه ه ــای برداش ــت
آب  ،پ ــروژه اح ــداث مخ ــزن  10ه ــزار مترمکعب ــی گنابادمخ ــزن
روش ــناوند ومخ ــزن درح ــال س ــاخت روس ــتای بیلن ــد  ،درجری ــان
اجـــرای رونـــد پـــروژه هـــا قرارگرفـــت .شـــایان ذکراســـت10
جایـــگاه برداشـــت آب باکمـــک خیریـــن درقالـــب نـــذرآب در
گناب ــاد س ــاخته ش ــده ویادرح ــال س ــاخت م ــی باش ــد.همچنین
مخ ــزن 10هزارمترمکعب ــی گنابادبی ــش از90درصدپیش ــرفت
فیزیکـــی دارد.
مدیــر عامــل شــرکت آب وفاضــاب اســتان درجلســه ای باحضــور
هم ــکاران ب ــه بررس ــی مس ــائل ومش ــکالت امورپرداخت.درای ــن
دیـــدار کـــه معاونیـــن بهـــره بـــرداری وتوســـعه آب وفاضـــاب
ومدی ــر دفت ــر فن ــی ،مهن ــدس عل ــوی راهمراه ــی م ــی کردن ــد،
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مدیــر امــور گزارشــی از اقدامــات وپــروژه هــای دردســت اجــرا
رابی ــان کرد.ه ــادی حی ــدری نی ــا اه ــم مش ــکالت ام ــور را کمب ــود
منابـــع بحـــث مالـــی و اعتباردراجـــرای پـــروژه هـــا اعـــام کـــرد.
درایــن جلســه ســید ابراهیــم علــوی باتشــکرازتالش وکوشــش
هم ــکاران امورگنابادگف ــت :ب ــا وج ــودئ مش ــکالت مال ــی ش ــرکت
آب وفاض ــاب س ــعی برتکمی ــل ب ــه موق ــع پ ــروژه ه ــای درح ــال
اج ــرا درس ــطح اس ــتان دارد.
مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــاب خراســـان رضـــوی باحضـــور
دردیداربافرمان ــدار گناب ــاد وضعی ــت ه ــای ح ــوزه آب وفاض ــاب
ای ــن شهرس ــتان را بررس ــی ک ــرد .فرماندارشهرس ــتان گناب ــاد،
درای ــن دیدارضم ــن بی ــان ویژگ ــی ه ــا ومش ــکالت بخ ــش ان ــرژی
شهرس ــتان ،خواس ــتارتکمیل مخ ــزن 10هزارمترمکعب ــی و رف ــع
مشـــکل آب روســـتاهای گنابادوســـرعت بخشـــی بـــه اجـــرای
پـــروژه ســـاخت ایســـتگاه هـــای برداشـــت آب درشـــهرهای
گنابـــاد ،کاخـــک وبیدخـــت شـــد.حامدقربانی بابیـــان اینکـــه
تکمیـــل مخـــزن گنابادنقـــش بســـزایی درحـــل مشـــکالت
آبرســـانی گنابادخواهدداشـــت برتخصیـــص اعتبـــار تکمیـــل
پـــروژه و پیگیـــری اســـتفاده ازآب هـــای وقفـــی تاکیدکـــرد.
فرماندارگناب ــاد باتوج ــه ب ــه فرس ــودگی و اتفاق ــات متع ــدد خ ــط
 120کیلومت ــری انتق ــال آب گناب ــاد  ،خواس ــتار اص ــاح ای ــن خ ــط
شـــد وبرتخصیـــص اعتبـــارات دراختیارشهرســـتان بـــه بخـــش
آب وفاض ــاب ک ــه اولوی ــت اول شهرس ــتان اس ــت تاکی ــد ک ــرد.
مدیرعامــل آبفــا خراســان رضــوی هــم براســتفاده ازآب قنــوات
وجایگزین ــی آن ب ــاآب ه ــای باکیفی ــت ک ــم و تامی ــن آب صنای ــع
شهرس ــتان ازمح ــل پس ــاب تاکی ــد ک ــرد وگف ــت :ع ــاوه برپ ــروژه
ه ــای درح ــال اجرادرشهرس ــتان  ،تامی ــن آب روس ــتاها واص ــاح
خــط انتقــال ازاولویــت هــای شــرکت آب وفاضــاب اســت .ســید
ابراهیـــم علـــوی خواســـتار جداســـازی هرچـــه ســـریع تـــرآب
فض ــای س ــبز ازآب ش ــرب درش ــهرهای گناب ــد ،بیدخ ــت وکاخ ــک
ش ــد و از فرماندارخواس ــت درجلس ــه کارگ ــروه برنام ــه ری ــزی
شهرس ــتان ن ــگاه وی ــژه ای ب ــه اعتب ــارات م ــورد نیازپ ــروژه ه ــای
تامی ــن آب ای ــن شهرس ــتان داش ــته باش ــد.

●مه والت
برگــزاری جلســه بررســی راه هــای ارتقــاء بهــره بــرداری
در امــور مــه والت
اولی ــن جلس ــه بررس ــی راه ه ــای ارتق ــاء به ــره ب ــرداری پ ــس از
یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آبفـــای روســـتایی و شـــهری در
امـــور مـــه والت برگـــزار شـــد.در ایـــن جلســـه مدیـــر امـــور بـــر
اج ــرای ه ــر چ ــه س ــریع ت ــر اتص ــاالت ض ــروری خط ــوط انتق ــال
ب ــرای گ ــذر از تابس ــتان  ،تامی ــن و تجهی ــز ات ــاق بح ــران ،ایم ــن
س ــازی خط ــوط انتق ــال و جلوگی ــری از س ــرریز و ب ــی آب ــی مخ ــازن
تاکیـــد کـــرد .رضائیـــان افـــزود :بـــا تعامـــل و هماهنگـــی دفتـــر
فن ــی س ــتاد ،ه ــر چ ــه س ــریع ت ــر ای ــن اقدام ــات ب ــرای افزای ــش
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ت ــاب آوری و بهین ــه س ــازی عملیات ــی م ــی ش ــود.

بازدیـــد کارشـــناس مســـئول ســـتاد از وضعیـــت
تاسیســـات آبرســـانی امـــور آبفـــای مـــه والت

رئیـــس گـــروه طراحـــی و نوســـازی ســـاختمان و ابنیـــه آبفـــا
خراس ــان رض ــوی از تاسیس ــات آبرس ــانی ام ــور آب و فاض ــاب
شهرســـتان مـــه والت بازدیـــد کـــرد .حســـن یوســـفی همچنیـــن
در جلس ــه ای ب ــا مدی ــر و کارشناس ــان به ــره ب ــرداری آبف ــا م ــه
والت بـــه بررســـی پیشـــنهادهای مطروحـــه در خصـــوص ارتقـــاء
به ــره ب ــرداری تاسیس ــات آبرس ــانی پرداختن ــد .در ای ــن جلس ــه
مهــدی رضائیــان مدیــر امــور ضمــن ارائــه گزارشــی از وضعیــت
آبرســـانی شـــهری و روســـتایی خواســـتار تامیـــن لـــوازم مـــورد
نی ــاز مدیری ــت به ــره ب ــرداری از تاسیس ــات آبرس ــانی واص ــاح
ش ــبکه آب روس ــتایی ش ــد.

بازدیدبخشداریونسیازتاسیساتآبفایمهوالت
بخشـــدار یونســـی از تاسیســـات امـــور آبفـــای شهرســـتان مـــه
والت در مح ــل مخ ــازن آب ش ــرب ش ــهرهای یونس ــی و مرندی ــز
بازدی ــد کرد.ای ــن بازدی ــد ب ــا ه ــدف رایزن ــی ب ــرای تحوی ــل آب
پایـــدار بـــه ســـکوهای برداشـــت یونســـی و مرندیـــز انجـــام و

اعــام شــد :بــا نصــب یــک دســتگاه شــیر تثبیــت فشــار  ،میــزان
ورود آب ب ــه مخ ــازن یونس ــی و مرندی ــز پای ــدار خواه ــد ب ــود.
شــایان ذکــر اســت آب شــرب ســکوهای برداشــت شــهر یونســی
و مرندیـــز شهرســـتان بجســـتان از انتهـــای خـــط انتقـــال فـــاز 1
مجتمـــع آبرســـانی گلســـتان امـــور آبفـــای مـــه والت تامیـــن مـــی
ش ــود.

ماهنامه اطالع رسانی داخلی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

خواندنی

جان برق هم در خطر است
ه ــر قطع ــی ب ــرق یعن ــی کودکان ــی ک ــه ب ــر اث ــر گرم ــا رن ــج میکش ــند ،کارگران ــی ک ــه
ســـاعاتی بیـــکار میشـــوند و دســـتمزدی را از دســـت میدهنـــد ،بیمارانـــی کـــه در
مراکـــز درمانـــی در معـــرض تهدیـــد قـــرار میگیرنـــد ،و خالصـــه هموطنانـــی کـــه
آزار میبیننـــد .برخـــی بـــه هـــر دلیلـــی در «آگاهـــی انـــکار» فـــرو رفتهانـــد و بـــر
اث ــر ناامی ــدی ی ــا ه ــر دلی ــل دیگ ــری قص ــدی ب ــرای کم ــک ک ــردن ب ــه بهب ــود ش ــرایط
ندارن ــد .نظ ــر ای ــن گ ــروه ه ــم محت ــرم اس ــت ،ام ــا دس ــته دوم ــی هس ــتند ک ــه فک ــر
میکننــد در ایــن شــرایط بایــد بــه فکــر ایــران بــود و کوشــید تــا مــردم کمتریــن رنــج
و ناراحت ــی را تحم ــل کنن ــد .دانس ــتن اع ــداد می ــزان مص ــرف ب ــرق مصرف ــی وس ــایل
برق ــی ب ــه ای ــن ع ــده کم ــک میکن ــد ت ــا تصمی ــم بهت ــری درب ــاره مصرفش ــان بگیرن ــد.
اع ــداد زی ــر از س ــایت ش ــرکتهای توزی ــع ب ــرق اس ــتخراج ش ــده اس ــت و ب ــه ترتی ــب
از پرمصرفتریـــن بـــه کممصرفتریـــن وســـایل مرتـــب شـــدهاند.
 .1سرمایش مرکزی 5000 :وات
 .2ماشین لباسشویی 2500 :وات
 .3کولر گازی 2400 :وات
 .4ماشین ظرفشویی 2000 :وات
 .5اتو بخار 1800 :وات
 .6سشوار 1200 :وات
 .7اتو 1100 :وات
 .8جاروبرقی 1000 :وات
 .9ماشین خشککن لباس 1000 :وات

 .10اتو 1000 :وات
 .11سماور برقی 1000 :وات
 .12پلوپز 800 :وات
 .13مایکروفر 900 :وات
 .14کولر آبی 600 :وات
 .15چرخ گوشت 500 :وات
 .16غذاساز 500 :وات
 .17کامپیوتر شخصی 250 :وات
 .18تلویزیون پالسما  42اینچ 280 :وات
 .19تلویزیون معمولی 180 :وات
 .20چرخ خیاطی 100 :وات
 .21پنکه 80 :وات
 .22المپ مهتابی 40 :وات
 .23المپ کممصرف 20 :وات
ســاعات اوج مصــرف بیــن  12ظهــر تــا ســاعت  16و همچنیــن از غــروب آفتــاب تــا
ح ــدود س ــاعت  22ش ــب اس ــت .اگ ــر میخواهی ــم س ــهمی در کاه ــش احتم ــال قطع ــی
بــرق و کاســتن از رنــج هموطنــان خــود داشــته باشــیم ،ســعی کنیــم:
وسایل ردیف  1تا  13را در ساعات اوج مصرف روشن نکنیم.
عمدهتریـــن مصـــارف تابســـتان ناشـــی از کولرهـــای گازی اســـت .هموطنـــان
اس ــتانهای ش ــمالی و جنوب ــی م ــا واقع ـ ًا ب ــه اس ــتفاده از کولره ــای گازی نی ــاز دارن ــد،

ام ــا در س ــایر اس ــتانها واقعـ ـ ًا میتوانی ــم ب ــا ی ــک پنک ــه  80وات ــی ،گرم ــای ه ــوا را
تعدی ــل ک ــرده و از روش ــن ک ــردن کول ــر گازی  2400وات ــی خ ــودداری کنی ــم.
اگــر بــه هــر دلیلــی مایلیــد کولــر گازی روشــن کنیــد ،آن را روی دمــای  26درجــه
تنظیــم کنیــد.
صنع ــت ب ــرق کش ــورو س ــرزمین ای ــران ب ــه ای ــن همراه ــی نی ــاز دارن ــد .لطفــ ًا ب ــه
کــودکان ،بیمــاران ،کارگــران ،ســالمندان و همــه هموطنانــی فکــر کنیــم کــه بــر اثــر
ب ــی توجه ــی در مص ــرف بهین ــه ب ــرق در رن ــج و س ــختی ق ــرار خواهن ــد گرف ــت.

چطور عالئم خفیف کرونا ناگهان شدید میشود؟
گ ــروه علم ــی ،پزش ــکانی ک ــه مراقب ــت از بیم ــاران کووی ــد ۱۹-را
ب ــه عه ــده دارن ــد ،یافتــه نگرانکنن ــدهای را گ ــزارش میکنن ــد:
ش ــدت گرفت ــن ناگهان ــی عالئ ــم در بیم ــاری ک ــه قب ــا دچ ــار عالئ ــم
خفیف ــی ب ــود.
ب ــه گ ــزارش همش ــهری آنالی ــن ب ــه نق ــل از وبامدی پزش ــکانی
کـــه در بخشهـــای اورژانـــس در بیمارســـتانهای آمریـــکا بـــا
بیمـــاران مبتـــا بـــه عفونـــت ویـــروس کرونـــا ســـروکار دارنـــد،
میگوینـــد بیمارانـــی بـــا «عالئـــم خفیـــف» مراجعـــه میکننـــد
ک ــه قاب ــل درم ــان در خان ــه اس ــت ،ام ــا یک ــی دو روز بع ــد ای ــن
بیمـــاران بـــه بخـــش اورژانـــس بـــاز میگردنـــد در حالیکـــه
حالش ــان بس ــیار بدت ــر ش ــده اس ــت .ی ــک پزش ــک اورژان ــس ای ــن
رونـــد را ایـــن چنیـــن توصیـــف میکنـــد« :بیمـــاری ابتـــدا ســـیر
کن ــدی دارد و عالئ ــم بیم ــار خفی ــف اس ــت ،بع ــد ناگه ــان بیم ــار ب ــه
ش ــدت بیم ــار میش ــود و از پ ــا میافت ــد .دی ــدن چنی ــن رون ــدی
واقع ــا ترس ــناک اس ــت ».برخ ــی از بیم ــاران تجرب ــه مش ــابهی را
توصی ــف میکنن ــد .ای ــن بیم ــاران ممک ــن اس ــت ب ــرای چن ــد روز
عالئ ــم خفیف ــی مانن ــد س ــرفه ،خس ــنگی و درد عضالن ــی داش ــته
باشـــند ،بعـــد ناگهـــان دچـــار تنـــگ نفـــس شـــدید میشـــوند و
تقریبـــا پـــر کـــردن ریههایشـــان بـــا هـــوا ناممکـــن میشـــود.
پزشـــکان همچنیـــن گـــزارش میکننـــد کـــه برخـــی از بیمـــاران
پـــس از حـــدود یـــک هفتـــه از شـــروع عالئـــم خفیـــف بیمـــاری
احس ــاس میکنن ــد کم ــی بهت ــر ش ــدهاند ،بع ــد در ط ــول یک ــی دو
روز عالئمشـــان بـــاز میگـــردد و شـــدت پیـــدا میکننـــد و نیـــاز
ب ــه بس ــتری در بیمارس ــتان ب ــرای دریاف ــت اکس ــیژن ب ــا غلظ ــت
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ب ــاال و لولهگ ــذاری تنفس ــی ب ــرای اتص ــال ب ــه دس ــتگاه تنف ــس
مصنوعـــی پیـــدا میکننـــد.
طیف عالئم بیماران کووید ۱۹-به چه شــکل اســت؟
بـــر اســـاس دادههـــای فعلـــی بـــه نظـــر میرســـد کـــه حـــدود ۲۵
تـــا  ۳۰درصـــد بیمـــاران مبتـــا بـــه کوویـــد ۱۹-بیعالمـــت یـــا
«در مرحلـــه پیـــش از بـــروز عالئـــم» باشـــند و خبـــری از دچـــار
بودنشـــان بـــه بیمـــاری ندارنـــد .حـــدود  ۸۰درصـــد بیمـــاران
عالئـــم خفیـــف تـــا بیمـــاری متوســـط پیـــدا میکنـــد و در همیـــن
مرحل ــه باق ــی میمانن ــد .ام ــا ح ــدود  ۱۶درص ــد بیم ــاران حالش ــان
بدت ــر میش ــود و در ادام ــه ای ــن رون ــد دچ ــار بیم ــاری وخیمت ــر
میشـــوند .بـــا توجـــه بـــه گزارشهـــای فعلـــی در بیمـــاران
کوویـــد ۱۹-عالئـــم خفیـــف بیمـــاری بـــه صورتـــی شـــبیه بـــه
س ــرماخوردگی ب ــروز میکن ــد ،آبری ــزش بین ــی ،س ــرفه ،گل ــودرد.
در مـــوارد بیمـــاری خفیـــف تـــا متوســـط بیمـــاری بیشـــتر شـــبیه
آنفلوان ــزا ی ــا «ذاتالری ــه س ــرپایی» میش ــود :ف ــرد ب ــرای روزه ــا
دچــار ســرفه خشــک و شــدید ،تــب و تنــگ نفــس میشــود و چنــد
هفت ــه ط ــول میکش ــد ت ــا بهب ــود یاب ــد و بالق ــوه ممک ــن اس ــت نی ــاز
ب ــه مراقب ــت در بیمارس ــتان داش ــته باش ــد .باالخ ــره در م ــوارد
شــدید -بحرانــی بیمــاری فــرد دچــار تنــگ نفــس شــدید ،عطــش
هـــوا و ســـرفه شـــدید میشـــود و نیـــاز بـــه بســـتری شـــدن در
بیمارس ــتان ،اکس ــیژندرمانی ،انتق ــال ب ــه بخ ــش مراقبته ــای
وی ــژه ،اتص ــال ب ــه دس ــتگاه تنفس ــی مصنوع ــی پی ــدا میکن ــدو در
خطــر بــاالی مــرگ ناشــی از بیمــاری قــرار میگیــرد .توجــه داشــته
باش ــید ک ــه اکن ــون میدانی ــم عالئ ــم احتمال ــی بیم ــاران فق ــط ب ــه

ت ــب ،س ــرفه ی ــا تن ــگ نف ــس مح ــدود نمیش ــود و ممک ــن اس ــت
شـــامل :ســـردرد ،آبریـــزش بینـــی ،گلـــودرد ،ضعـــف ،خســـتگی،
درد عضالن ــی ،ته ــوع ،دلآش ــوبه ،اس ــتفراغ ،اس ــهال ،از دس ــت
رفت ــن ح ــس بویای ــی و چش ــایی و قرم ــزی چشـ ـمها ه ــم باش ــد.
چه کســانی در معرض خطر پیشــرفت بیماری هســتند؟
پاســـخ کوتـــاه ایـــن اســـت کـــه نمیدانیـــم .هنـــوز نمیدانیـــم
چـــه کســـانی دچـــار بدتـــر شـــدن ناگهانـــی بیمـــاری میشـــوند و
حالشـــان وخیـــم میشـــود .چنیـــن رونـــدی هـــم در افـــرادی کـــه
در دههه ــای  ۲۰ت ــا  ۴۰زندگ ــی هس ــتند دی ــده ش ــده اس ــت و
ه ــم در اف ــراد در س ــنین باالت ــر .ای ــن بدت ــر ش ــدن ناگهان ــی ه ــم
در افـــراد دچـــار بیماریهـــای زمینـــهای ماننـــد بیمـــاری قلبـــی و
ری ــوی دی ــده میش ــود ،ه ــم در اف ــرادی ک ــه پی ــش از ابت ــا ب ــه
کوویـــد ۱۹-کامـــا ســـالم بودهانـــد.
ب ــر اس ــاس آنچ ــه پزش ــکان خ ــط مق ــدم گ ــزارش میکنن ــد اغل ــب
بیم ــاران دارای بیم ــاری خفی ــف در روز س ــوم ت ــا پنج ــم بیم ــاری
عالمـــتدار میشـــوند ،پـــس از حـــدود یـــک هفتـــه نشـــانههای
بهب ــودی را نش ــان میٔهن ــد و پ ــس از  ۲هفت ــه «بهب ــودی کام ــل»
پیـــدا میکننـــد .برخـــی گزارشهـــا نشـــان میدهنـــدد افـــرادی
ک ــه بیم ــاری ش ــدیدتر را تجرب ــه میکنن ــد (ک ــه نی ــاز ب ــه بس ــتری
ش ــدن دارد) پ ــس از روز پنج ــم ی ــا در ط ــول هفت ــه دوم از روز
 ۷ت ــا  ۱۰عالئمش ــان بدت ــر ش ــدن بیم ــاری را ب ــروز میدهن ــد.
همچنیـــن دادههایـــی وجـــود دارد کـــه نشـــان میدهنـــد کـــه
اف ــرادی ک ــه عالئمش ــان ش ــامل خس ــتگی ش ــدید ،س ــردرد ،درد
ش ــکمی و تن ــگ نف ــس اس ــت از مرحل ــه بیم ــاری خفی ــف ب ــه س ــمت

بیم ــاری ش ــدید میرون ــد ،ب ــه خص ــوص اگ ــر سنش ــان ب ــاالی ۶۰
س ــال باش ــد و بیم ــاری زمینـ ـهای (مانن ــد بیم ــاری قلب ــی ،ری ــوی،
س ــرطان و ضع ــف دس ــتگاه ایمن ــی) داش ــته باش ــند .ی ــک یافت ــه
دیگ ــر ک ــه ممک ــن اس ــت بیانگ ــر بیم ــاری ش ــدیدتر باش ــد ،ای ــن
اس ــت ک ــه س ــرعت تنف ــس ف ــرد (ش ــمار نفسه ــا در ه ــر دقیق ــه)
در هنــگام اســتراحت از  ۲۴تنفــس در دقیقــه بیشــتر میشــود.
اگ ــر س ــرعت تنف ــس ف ــرد کمت ــر از  ۲۰تنف ــس در دقیق ــه باش ــد،
ب ــه نظ ــر میرس ــد وضعی ــت ف ــرد پایدارت ــر باش ــد.
بــرای حفاظت خودتان چــه باید بکنید؟
آز آنجایــی کــه احتمــال بدتــر شــدن ناگهانــی بیمــاری بــدون هیــچ
عام ــل خطرس ــاز واضح ــی وج ــود دارد ،اگ ــر دچ ــار عالئ ــم خفی ــف
بیمـــاری کوویـــد ۱۹-هســـتید و خودتـــان را در خانـــه ایزولـــه
کردهایـــد ،بایـــد چنـــد بـــار در روز عالئمتـــان را وارســـی کنیـــد.
دم ــای بدنت ــان ،س ــرعت تنفست ــان ،ش ــدت س ــرفهتان و ش ــدت
تنگ ــینفست ــان را ب ــه ط ــور مرت ــب وارس ــی کنی ــد.
اگـــر هـــر یـــک از عالئمـــی را کـــه بـــرای کوویـــد ۱۹-ذکـــر شـــد
داری ــد (چ ــه آزمای ــش داده و آزمایشت ــان مثب ــت ش ــده اس ــت
و چ ــه آزمای ــش ندادهای ــد) ،ب ــه دق ــت مراق ــب خودت ــان باش ــید
و اگـــر وضعیتتـــان دارد بدتـــر میشـــود ،بـــه ســـرعت بـــه
پزش ــکتان اط ــاع دهی ــد .تنگ ــینف ــس ناگهان ــی و ش ــدید ،س ــرفه
ش ــدید و غیرقاب ــل کنت ــرل ،س ــیاهی رفت ــن چشــمها و احس ــاس
درد در قفسهس ــینه نش ــانههایی هس ــتند ک ــه نی ــاز ب ــه مراجع ــه
بـــه بخـــش اورژانـــس را مطـــرح میکننـــد .بنابرایـــن اگـــر دچـــار
ای ــن عالئ ــم ش ــدید ،ف ــورا ب ــه دنب ــال درم ــان بروی ــد.
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ﻃﺮﻗﺒﮫ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﻓﯿﺮوزه

ﻓﯿﺾ آﺑﺎد

ﻗﻮﭼﺎن

ﮐﺎﺷﻤﺮ

ﮐﻼت

ﮔﻠﺒﮭﺎر

0

ﮔﻨﺎﺑﺎد

23

ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮ ارﺳﺎﻟﯽ ﺧﺮداد 99

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 خرداد99
11
0
0
2
0
3
12
0
0
0
2
7
0
0
0
6
5
15
27
7
0
12
10
1
6
3
6
1
5
15
13

انتصاب-تسلیت-تقدیر -تولد
● ●انتصابات
		
جواد اصغری

رئیس گروه انرژی در دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب

		
محمد کسروی

رئیس گروه بهره برداری از شبکه های توزیع آب

غالمرضامیرزاییرزقآباد رئیس گروه سیســتم های تله متری و کنترل آب
محمد کوهستانی

رئیس گروه بهره برداری از تاسیسات تامین و انتقال آب

		
علی کیوان

رئیس گروه نگهداری و تعمیرات در دفتر بهره برداری

حامدزارعی 		

رئیس گروه کاهش آب بدون درامد

		
علیرضا آذری

نماینده هسته گزینش شرکت مهندسی و سرپرست دفتر گزینش شرکت آبفا خراسان رضوی

محمد پور اسحاق

رئیس گروه نگهداری و تعمیرات

		
سعید روزی

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

محمدصابری 		

رئیس گروه نگهداری و تعمیرات شبکه های جمع اوری و خطوط فاضالب

		
علی یعقوبی

سرپرست امورآبفا جغتای

حسین پژوهان مهر

رئیس بهره برداری از تصفیه خانه های فاضالب

عمار اسماعیلیان

رئیس گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات

جعفر اسماعیلی		

سرپرست امور آب و فاضالب خوشاب

نشریه پیام آبفا برای همکاران گرانقدر آرزوی موفقیت دارد.

● ●تسلیت
		
درگذشت مادر گرامی موسی رضایی

همکار امورفریمان ومحمد رضایی همکار ستاد

درگذشت مادر محترم حسین افشین فر

همکار امور گناباد

نشریه پیام آبفا از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبرواجرتقاضا دارد.

● ●تولد
		
الینا فرزند امیر پوروحدتی

همکار امور آبفا سرخس

نشریه پیام آبفا قدم نورسیده را تبریک عرض مینماید.
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