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گام هـــای پرطـــراوت وروح انگیـــز بهـــار نـــرم نرمـــک پدیـــدار وگـــوش جـــان را بـــه نـــوای نقـــاره هـــای 
ــحرگاه روح  ــن سـ ــر آوای پرطنیـ ــد ، باردیگـ ــی زنـ ــد مـ ــق پیونـ ــرت عشـ ــم حضـ ــان حریـ ــوش الحـ خـ
انســـان را نـــوازش  داده و نـــوروز عطـــر خـــود را در همـــه جـــا گســـترانیده ، ردای شـــادابی 
وسرســـبزی را رقـــص کنـــان تنپـــوش طبیعـــت  مـــی کنـــدو تولـــدی  شـــوق انگیـــز را باشـــکفتن دوبـــاره 

هستی  نویدمی دهد  .
ســـالی کـــه   همـــراه بـــا  برکـــت و شـــادی اعیـــاد شـــریف مـــاه  شـــعبان المعظـــم مـــی باشـــد از راه  رســـیده، 
ــز از  ــه قـــدوم لبریـ ــه  بـ ــه آمیختـ ــارتی کـ ــد  ؛ بشـ ــارت دهـ ــد را بشـ ــر از امیـ ــای پـ ــا دلهـ ــاید  ،تـ رو مـــی گشـ
ـــا عبـــداهلل الحســـین)ع( ومنتقـــم  ـــام همـــام حضـــرت اب ـــژه ســـومین ام ـــه وی ـــن  ب ـــور والدت ائمـــه معصومی ن
خـــون پـــاک ومطهـــرش حضـــرت ولـــی عصـــر )عـــج (مـــی باشـــد وه کـــه تعبیـــر  آن   تفســـیر ایـــن ضـــرب المثـــل 
اســـت :ســـالی کـــه نکوســـت از بهـــارش پیداســـت.همکاران  گرامـــی ســـالی کـــه گذشـــت در امـــواج پرتالطـــم 
ــاری اش  ــای بهـ ــاخت از ســـیل روزهـ ــاری سـ ــان جـ ــه هایـــش گاهـــی اشـــک وگاهـــی لبخنـــد را برلبانمـ لحظـ
ـــه هـــا همـــدرد شـــدیم ودرگـــذر  ـــا هموطنـــان عزیزمـــان در روزهـــای ســـرد وگـــرم زلزل درســـها آموختیـــم وب
ایـــام دیدیـــم آنهایـــی را کـــه باخـــدا معاملـــه کردنـــد ؛چگونـــه خداونـــد بـــه ایشـــان بزرگـــی وســـعادت ارزانـــی 
داشـــت کـــه بعـــد از عروجشـــان بـــرای همیشـــه از جملـــه ی زنـــده تریـــن مـــردان تاریـــخ شـــهادت وعشـــق 
بـــازی شـــدند  ، شـــهدای بزرگـــی کـــه بـــا رفتنشـــان بـــه مـــا آموختنـــد خدمـــت بـــه خلـــق بزرگتریـــن عبـــادت  
است.درســـال رونـــق تولیـــد توانســـتیم  بـــا انگیـــزه مضاعـــف در امـــر ســـقایی بـــه نقشـــه راهـــی کـــه تدویـــن  
و بـــه آنچـــه وعـــده کـــرده بودیـــم دســـت یافتـــه وگام هـــای مهمـــی را بامشـــارکت دلســـوزانه ومســـئوالنه 
ـــی تأمیـــن  ـــع  آب شـــرب  آن از ســـفره هـــای زیرزمین شـــما  برداشـــته  و دراســـتانی کـــه 97 درصـــد از مناب
مـــی شـــود و هنـــوز خشکســـالی وکمبـــود نـــزوالت جـــوی بـــر قامتـــش ســـایه افکنـــده ؛  بـــا توانـــی ســـتودنی از 

پنـــج شـــهر و 193 روســـتا بـــا وضعیـــت قرمزوســـی شـــهر و 331 روســـتای مواجـــه بـــا تنـــش آبـــی بـــا موفقیـــت 
ــال  ــای جمـــع آوری ، انتقـ ــبکه هـ ــای مهمـــی چـــون احـــداث وتوســـعه شـ ــه هـ گذرکـــرده و اهـــداف  و برنامـ
وتصفیـــه فاضـــالب ، جـــذب و بهـــره گیـــری از تخصـــص  و تـــوان بخـــش خصوصـــی وافتتـــاح  مجتمـــع هـــاو 
پـــروژه هـــای کوچـــک  وبـــزرگ آبرســـانی در قالـــب پویـــش الـــف  . ب  . ایـــران  و  هفتـــه دولـــت ودهـــه 
مبـــارک فجـــر  را بـــه موقـــع  اجـــرا کنیـــم کـــه جـــا دارد از  زحمـــات شـــبانه روزی و همـــت  متعهدانـــه شـــما 
همـــکاران ارجمنـــد تقدیـــر و تشـــکر خاضعانـــه داشـــته باشـــم .امیـــدوارم درســـال  جدیـــد و در راســـتای 
پیـــاده ســـازی اهـــداف نظـــام مقـــدس  جمهـــوری اســـالمی و برنامـــه هـــای وزارت محتـــرم نیـــرو و شـــرکت 
مهندســـی آب و فاضـــالب کشـــور کـــه شـــاهد یکپارچـــه ســـازی خدمـــات بـــه هـــم اســـتانی هـــای عزیـــز در 
ســـطح شـــهرها وروســـتاهای اســـتان خواهیـــم بـــود  منشـــاءخدمات  درخشـــان تـــری باشـــیم چـــرا کـــه یکســـان 
ـــا تحـــول طبیعـــت مانیـــز تحـــول  ـــا ب ســـازی خدمـــات وســـرعت بخشـــی بـــه رفـــع نیازهـــای مردمـــی مـــی طلبـــد ت
عظیمـــی را آغـــاز  و در راه  ارائـــه خدمـــت صادقانـــه و بـــی منـــت در اســـتانی کـــه امـــام مهربانـــی هـــا را چـــون 
نگینـــی در بـــر گرفتـــه اســـت بیـــش از پیـــش کوشـــاتر و مصمـــم تـــر باشـــیم. اینجانـــب بـــا تبریـــک آغـــاز ســـال  
ـــاورم کـــه  ـــر ایـــن ب ـــواده هـــای گرامیتـــان ب ـــرای شـــما همـــکاران محتـــرم وخان 1399  وآرزوی خوشـــبختی  ب
بـــا تـــوکل بـــر خـــدا طبـــق فرمایـــش مقـــام عظمـــای والیـــت در زمـــان محـــدود ضمـــن اســـتفاده از فرصـــت هـــای 
ـــگاه کـــرد معجـــزه  ـــه ایـــن کشـــور ن ـــی بســـازیم کـــه هـــر کـــس از هرجـــا ب ـــود ایران ـــم ب نامحـــدود قـــادر خواهی
ــالمتی و  ــربلندی ، سـ ــعادت ، سـ ــد سـ ــال جدیـ ــد .در سـ ــور وملـــت را ببینـ ــازندگی یـــک کشـ ــالم در سـ اسـ

توفیـــق روز افـــزون ازدرگاه حضـــرت حـــق برایتـــان مســـئلت دارم .
سید ابراهیم علوی
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی                   دل بی تو به جان آمد وقت است  که بازآیی
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مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی بـــه عنـــوان 
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضالب)شـــهری و روســـتایی( ایـــن 

اســـتان منصوب شد.
حمیـــد رضـــا جانبـــاز مدیـــر عامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــالب کشـــور 
ـــر عامـــل شـــرکت آب و  ـــوان مدی ـــه عن ـــوی را ب در حکمـــی ســـید ابراهیـــم عل

فاضـــالب اســـتان خراســـان رضـــوی منصـــوب و معرفـــی کـــرد.
ــل  ــر تصـــدی مدیریـــت عامـ ــالوه بـ ــن عـ ــوی پیـــش از ایـ ــم علـ ــید ابراهیـ سـ
آبفـــای شـــهری ،  سرپرســـتی شـــرکت آب و فاضـــالب روســـتایی اســـتان را 
بـــر عهـــده داشـــت. بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش 18 وظیفـــه بـــرای  مدیرعامـــل 
شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان خراســـان رضـــوی تعریـــف شـــده اســـت.

ـــی اداری درخصـــوص  ـــران و شـــورای عال ـــه هیئـــت وزی ـــاد مصوب اجـــرای مف
انتقـــال کلیـــه وظایـــف، مســـئولیت هـــا، دارایی هـــا ، تعهـــدات و نیـــروی 
انســـانی وفـــق قوانیـــن و مقـــررات و ضوابـــط مربوطـــه ، پیـــاده ســـازی ســـاختار 
ــات الزم  ــام اقدامـ ــتان وانجـ ــالب اسـ ــرکت آب و فاضـ ــد شـ ــازمانی جدیـ سـ
درخصـــوص ارزیابـــی و انتقـــال کلیـــه امـــوال و دارایی هـــا و حقـــوق عمومـــی 
شـــرکت آب و فاضـــالب روســـتایی بـــه شـــرکت یکپارچـــه آب و فاضـــالب 

اســـتان ، ســـاماندهی نیروهـــای انســـانی شـــرکت و همچنیـــن نیروهـــای 
ــه  ــانی بـ ــرد در خدمـــت رسـ ــتمر عملکـ ــود مسـ ــداران ، بهبـ ــکاری و آبـ پیمانـ
ذینفعـــان ، پیـــاده ســـازی نظـــام مدیریـــت دارایـــی هـــا ، ارتقـــای تـــاب آوری و 
مدیریـــت ریســـک در تاسیســـات آب و فاضـــالب ، مدیریـــت توامـــان عرضـــه 
و تقاضـــا در محـــدوده ی عمـــل آن شـــرکت ، توســـعه مشـــارکت ذینفعـــان در 
توســـعه ی بهـــره بـــرداری طـــرح هـــای آب و فاضـــالب ، انجـــام تمهیـــدات الزم 
بـــه منظـــور توســـعه ی مشـــارکت بخـــش خصوصـــی در پروژه هـــای شـــرکت ، 
توجـــه ویـــژه بـــه پیاده ســـازی برنامه هـــای مدیریـــت مصـــرف و اســـتفاده از 
ابزارهـــای فنـــی، مالـــی و فرهنگـــی در ایـــن ارتبـــاط ، ارائـــه خدمـــات پایـــدار 
آب شـــرب شـــهری و روســـتایی و خدمـــات پایـــدار جمـــع آوری، تصفیـــه 
و دفـــع فاضـــالب شـــهری و روســـتایی بـــا کیفیـــت مناســـب و همگـــون ، 
ــژه  ــه ویـ ــا و توجـ ــی در افزایـــش درآمدهـ ــای قانونـ ــتفاده از ظرفیت هـ اسـ
بـــه تبصـــره )3( قانـــون ایجـــاد تســـهیالت بـــرای توســـعه طرح هـــای فاضـــالب 
ـــع  و بازســـازی شـــبکه های آب شـــهری و مـــاده )7( در خصـــوص تأمیـــن مناب
جدیـــد مالـــی بـــا هماهنگـــی شـــوراهای اســـالمی شـــهرها از جملـــه ایـــن 

وظایـــف  مـــی باشـــند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی معرفی شد
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 مدیـــر عامـــل شـــرکت  آب و فاضـــالب اســـتان خراســـان رضـــوی  بـــا اشـــاره  بـــه شـــیوع ویـــروس 
کرونـــا و ضـــرورت رعایـــت توصیـــه هـــای بهداشـــتی از هـــم اســـتانی هـــا خواســـت بـــه دلیـــل شـــرایط 
خـــاص ایجـــاد شـــده فعالیـــت هـــای مربـــوط بـــه ســـنت خانـــه تکانـــی را بـــه تاخیـــر بیندازنـــد تـــا دیگـــر 

مصرف کنندگان با کاهش افت فشار یا قطع آب مواجه نشوند. 
ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــا بیـــان اینکـــه مصـــرف آب در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان در نیمـــه اول اســـفند 
ـــات  ـــا مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل افزایـــش یافتـــه اســـت افـــزود: هرچنـــد تمـــام امکان امســـال در مقایســـه ب
و تاسیســـات تامیـــن آب بـــه طـــور شـــبانه روزی در مـــدار تولیـــد قـــرار دارد امـــا بـــرای جلوگیـــری از شـــیوع 
ویـــروس کرونـــا و نیـــاز بـــه رعایـــت بهداشـــت فـــردی ، مصـــرف آب هـــم بـــه شـــکل فزاینـــده ای افزایـــش 
ــارف و  ــد متعـ ــتی را در حـ ــای بهداشـ ــا توصیه هـ ــتانی هـ ــم اسـ ــه هـ ــی کـ ــه اســـت بنابرایـــن در صورتـ یافتـ
منطقـــی بـــا رعایـــت مدیریـــت مصـــرف مـــد نظـــر قـــرار دهنـــد، مشـــکلی در تامیـــن آب شـــرب ایجـــاد نخواهـــد 

شـــد.

وی همچنیـــن اعـــالم کـــرد: بـــرای رفـــاه حـــال هـــم اســـتانی هـــا و پیشـــگیری از شـــیوع بیمـــاری کرونـــا 
ـــه شـــود.  ـــر حضـــوری ارائ ـــه صـــورت غی ـــان ب ـــه متقاضی ـــات ب ـــه خدم ـــه ارائ ـــی شـــده ک ـــی پیـــش بین تمهیدات
وی افـــزود: کلیـــه خدمـــات مـــورد نیـــاز در ســـایت شـــرکت و نیـــز از طریـــق تمـــاس تلفنـــی بـــا شـــماره 1522 

بـــرای ســـاکنان شـــهرها و شـــماره 1523 بـــرای روســـتاییان قابـــل دسترســـی اســـت . 
ـــا بیـــان اینکـــه تلفـــن 122 در ســـطح شـــهرها و روســـتاهای اســـتان هـــم تمـــام وقـــت در حـــال خدمـــت  وی ب
ــتاهای  ــان رضـــوی در ســـطح شـــهرها و روسـ ــالت شـــرکت آب و فاضـــالب خراسـ ــانی مـــی باشـــد،  رسـ رسـ
اســـتان را تامیـــن کمـــی و کیفـــی آب شـــرب و مطلـــوب در طـــول شـــبانه روز اعـــالم  و تاکیـــد کـــرد: بـــا شـــرایطی 
کـــه در حـــال حاضـــر بـــا آن مواجـــه هســـتیم انشـــعاب هیـــچ مشـــترکی بـــه علـــت عـــدم پرداخـــت هزینـــه قطـــع 
نخواهـــد شـــد امـــا بـــرای اســـتمرار خدمـــت ســـقایی و آبرســـانی بـــه هـــم اســـتانی هـــای عزیـــز قطعـــا دریافـــت 
هزینـــه هـــای مرتبـــط بـــا مصـــرف آب شـــرب اهمیـــت داشـــته و ضـــروری اســـت. وی از مشـــترکین  خواســـت 
نســـبت بـــه پرداخـــت بـــه موقـــع قبـــوض خـــود حتـــی االمـــکان از روش هـــای غیرحضـــوری اقـــدام کننـــد.

مدیرعامل شرکت آبفا خراسان رضوی :شهروندان سنت خانه تکانی را به تاخیر بیندازند
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مدیر دفتر بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی اعالم کرد:

اقدامات آبفاخراسان رضوی برای مقابله باکرونا

مدیـــر دفتـــر بهداشـــت ، ایمنـــی و محیـــط زیســـت شـــرکت 
ـــات  ـــه هـــا و اقدام آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی برنام
ـــا را  ـــروس کرون ـــا شـــیوع وی ـــه ب ـــرای مقابل ـــن شـــرکت ب ای
اعـــالم کـــرد.  عبـــاس الیاســـی راد بااشـــاره بـــه همـــه گیـــری بیمـــاری 
ویروســـی کروناوانتشـــارآن درمـــدت کوتـــاه بـــه نقـــاط مختلـــف 
کشـــور،پیش بینـــی تمهیـــدات الزم و رعایـــت موازیـــن بهداشـــتی 
دانســـت  ضـــروری  را  ویـــروس  ازایـــن  منظورپیشـــگیری  بـــه 
ــت:  ــرد.وی گفـ ــد کـ ــتی تاکیـ ــای بهداشـ ــه هـ ــه توصیـ ــه بـ وبرتوجـ
روزانـــه  حضـــوری  غیـــر  جلســـات  برگـــزاری  بـــا  شـــرکت  ایـــن 
پیشـــگیری کرونـــا، تصمیمـــات مهمـــی از جملـــه پایـــش همـــکاران 
هـــای  توصیـــه  ،نصـــب  کاری  دور  ابـــالغ  و  خطـــر  درمعـــرض 
بهداشـــتی درقالـــب بنروپخـــش کلیـــپ ازتلویزیـــون دربـــاره راه 
هـــای جلوگیـــری ازانتشـــارویروس کرونـــا، نصـــب پمـــپ هـــای 
محلـــول ضدعفونـــی دســـتان درنقـــاط مختلـــف ســـاختمان ســـتاد و 
ســـاختمان امورهـــای تابعـــه و شـــرکت هـــای تبصـــره 2 اتخـــاذ 
کـــرده کـــرد. وی نصـــب بســـته هـــای دســـتمال کاغـــذی در ورودی 
آسانســـور و خـــود پـــرداز ، تســـت روزانـــه درجـــه حـــرارت بـــدن 
همـــکاران در هنـــگام ورود بـــه محـــل کار ، توزیـــع آب و قنـــد 
ــت  ــرف ، ممنوعیـ ــار مصـ ــک بـ ــوان یـ ــن لیـ ــدی و همچنیـ ــته بنـ بسـ
تهیـــه وصـــرف ناهـــار و صبحانـــه و ضدعفونـــی کـــردن ســـرویس 
هـــا ، دســـتگیره هـــا و ســـالن هـــا را از جملـــه اقدامـــات دیگـــر 
ــیون  ــق اتوماسـ ــان نیزازطریـ ــت:  همزمـ ــار داشـ ــمرد و اظهـ برشـ
بـــه  بهداشـــتی  هـــای  توصیـــه  شـــرکت  خبـــری  وکانـــال  اداری 
همـــکاران اطـــالع رســـانی مـــی شـــود و معاونـــت مشـــترکین و 
و شـــهروندان  از مشـــترکان  پیامـــک  ارســـال  بـــا  نیـــز  درآمـــد 
ــر  ــورت غیـ ــه صـ ــود را بـ ــاز خـ ــورد نیـ ــات مـ ــت خدمـ ــته اسـ خواسـ
آبفـــا  ادارات  بـــه  مراجعـــه  از  و  کننـــد  دریافـــت  حضـــوری 
بپرهیزنـــد.  وی ازهمـــکاران خواســـت درصـــورت بروزهرگونـــه 
امـــوراداری  تنفســـی،باهماهنگی  هـــای  وبیمـــاری  تـــب  عالئـــم 
وپشـــتیبانی ازحضوردرمحـــل کار تابهبـــودی کامـــل خـــودداری 
درزنـــان  خطربیمـــاری  بـــه  باتوجـــه  افـــزود:  وی  کننـــد. 
همـــکار  مادروکودک،بانـــوان  بـــرای  بیمـــاری  بارداروعـــوارض 
معالـــج  بانظرپزشـــک  اســـفندماه  توانندتاپایـــان  باردارمـــی 
بعداززایمـــان  بامرخصـــی  غیرمرتبـــط  اســـتعالجی  ازمرخصـــی 
بـــه گفتـــه  ویابانظرمدیرمربوطـــه ازدورکاری اســـتفاده کننـــد. 
الیاســـی راد ترتیبـــی اتخاذشـــده تاازمراجعـــه حضـــوری همـــکاران 
بازنشســـته بـــه شـــرکت خـــودداری وتمهیـــدات الزم بـــرای انجـــام 

امورایـــن عزیـــزان بـــه صـــورت غیرحضـــوری فراهـــم شـــود.وی از 
ــه اربـــاب  اتخاذتدابیـــرالزم بـــه منظوررســـیدگی وپاســـخگویی بـ
ـــه  ـــان درخـــار ج ازســـتادهای اســـتانی وشـــرکت ب رجـــوع ومتقاضی
نحـــوی کـــه نیازبـــه مراجعـــه آنـــان بـــه شـــرکت مهندســـی نباشـــد 
هـــای  وگردهمایـــی  جلســـات  کلیـــه  کـــرد:  تاکیـــد  و  خبـــرداد 
غیرضـــروراداری ومســـابقات و تمرینـــات ورزشـــی کـــه موجـــب 
تجمـــع هـــم کاران مـــی شـــود لغوشـــده اســـت. وی هـــم کارا ن را 
ازاســـتفاده ازوســـایل وابزارمشـــترک ازجملـــه لـــوازم التحریـــر 
درمحیـــط کاربرحـــذر داشـــت و ادامـــه داد: نیروهـــای خدماتـــی در 
ــرف  ــتکش یکبارمصـ ــتفاده از دسـ ــه اسـ ــزم بـ ــا ملـ ــه هـ آبدارخانـ
هـــا  درب  کاری،  ســـطوح  تمامـــی  ضدعفونـــی  و  انـــد  شـــده 
باموادضدعفونـــی  عمـــوم  مورداســـتفاده  هـــای  وسایرقســـمت 
کننـــده در دســـتور کار قـــرار دارد.وی خاطـــر نشـــان کـــرد : شـــرکت 
هـــای تبصـــره دووامورهـــای تابعـــه نیـــز ضمـــن اجـــرای برنامـــه هـــای 
را  کرونـــا  باویـــروس  مقابلـــه  هـــای  راه  آمـــوزش   ، بهداشـــتی 
آغازکـــرده انـــد کـــه مورداســـتقبال ورعایـــت نـــکات بهداشـــتی 
توســـط همـــکارا ن شـــده اســـت.وی اقدامـــات امورهـــا و شـــرکت 
هـــای تبصـــره دو خـــوب توصیـــف و از مدیـــران عامـــل و مدیـــران 

امورهای تابعه  تشکر کرد.
وی همچنیـــن از حساســـیت مدیرعامـــل شـــرکت و حمایـــت  معـــاون 
مالـــی و پشـــتیبانی مدیـــر امـــور اداری ، همـــکاران امـــور عمومـــی 
ــن  ــر hse و همچنیـ ــئول دفتـ ــناس مسـ ــی و کارشـ ــط عمومـ و روابـ
خراســـان  وفاضـــالب  آب  شـــرکت  هـــای  آزمایشـــگاه  رئیـــس 

رضـــوی قدردانـــی کـــرد.

4

 معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و فاضـــالب 
خراســـان رضـــوی از افزایـــش مصـــرف آب در 

این استان به میزان ۶ درصد خبرداد.
روز   1۰ در  آب  مصـــرف  میـــزان  طلـــب  جهـــان  مهـــدی 
ابتـــدای اســـفند ســـال گذشـــته را ۴ میلیـــون و ۶۴2 هـــزار 
ــزان در مـــدت  ــن میـ ــردو گفـــت:  ایـ ــالم کـ مترمکعـــب اعـ
مشـــابه امســـال بـــا 293هـــزار مترمکعـــب افزایـــش بـــه 
۴ میلیـــون و 935هـــزار مترمکعـــب رســـید. وی دلیـــل 
ایـــن افزایـــش را حساســـیت مشـــترکان و شـــهروندان 

نســـبت بـــه توصیـــه هـــای بهداشـــتی مقابلـــه بـــا ویـــروس 
کرونـــا اعـــالم کـــرد و افـــزود: بـــا وجـــود ایـــن افزایـــش 
تاکنـــون هیـــچ مـــوردی از کمبـــود آب شـــرب در شـــهرهای 
ــرکت  ــه وی شـ ــه گفتـ ــت. بـ ــده اسـ ــزارش نشـ ــتان گـ اسـ
آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی  در راســـتای تامیـــن 
آب کمـــی و کیفـــی شـــهروندان کلیـــه امکانـــات خـــود را 
بـــکار گرفتـــه اســـت تـــا مصـــرف کننـــدگان از ایـــن حیـــث  

ــند. ــته باشـ ــی نداشـ نگرانـ

مصرف آب در شهرهای خراسان رضوی ۶درصد افزایش یافت
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 آزمایشگاه های ستاد آبفای خراسان رضوی و سبزوار 
موفق به دریافت استاندارد 17025 شدند

آزمایشـــگاه ســـتاد شـــرکت آب و فاضـــالب 
ســـبزوار  آزمایشـــگاه  و  رضـــوی  خراســـان 
بـــه  موفـــق  پیاپـــی  ســـال  ســـومین  بـــرای 
 ISO   17۰25 اســـتاندارد  گواهینامـــه  دریافـــت 

IEC شدند.
ــی  ــرکت مهندسـ ــان شـ ــط ارزیابـ ــت توسـ ــن موفقیـ ایـ
آب و فاضـــالب کشـــور کـــه آزمایشـــگاه هـــای ســـتاد 
مـــورد  را   ســـبزوار  و  مشـــهد  در  اســـتان  آبفـــای 
ارزیابـــی قـــرار داده بودنـــد در جلســـه ای بـــا حضـــور 
فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  بـــرداری  بهـــره  معـــاون 

خراســـان رضـــوی اعـــالم شـــد. 
کنتـــرل  دفتـــر  مدیـــر  نشســـت  ایـــن  ابتـــدای  در 
خراســـان  آبفـــا  شـــرکت  فاضـــالب  و  آب  کیفیـــت 
رضـــوی گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده را بـــه 

. رســـاند  اطـــالع 
جـــواد ادیبـــی نیـــا اظهـــار داشـــت: ســـومین ممیـــزی 
و  )شـــیمی(  ســـتاد  مرکـــزی  آزمایشـــگاه  مراقبتـــی 
آزمایشـــگاه )باکتریولـــوژی( ســـبزوار توســـط مدیـــران 
کنتـــرل کیفـــی شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب اصفهـــان 
و شـــیراز طـــی دو روز مـــورد ارزیابـــی قـــرار گرفـــت.
پیگیـــری  لحـــاظ  بـــه  دفتـــر  همـــکاران  تمـــام  از  وی 
مســـتندات بـــرای دریافـــت ایـــن گواهینامـــه تقدیـــر 
دوره  یـــک  عنـــوان  بـــه  ارزیابـــی  شـــیوه  از  و  کـــرد 

آموزشـــی نـــام بـــرد.
در ادامـــه ارزیابـــان بـــه طـــرح دیـــدگاه هـــا و مشـــاهدات 
خـــود از وضعیـــت آزمایشـــگاه هـــای ســـتاد و ســـبزوار 
ــرکت  ــای  شـ ــگاه هـ ــد  ســـپس مدیرآزمایشـ پرداختنـ
آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی نظـــرات ارزیابـــان 
دریافـــت  افـــزود:  و  دانســـت  دلگرمـــی  باعـــث  را 
گواهینامـــه اســـتاندارد و حفـــظ آن نتیجـــه یـــک کار 
تیمـــی ، دانـــش، اشـــراف علمـــی و اعتقـــاد و عالقـــه 

ــت. ــکاران اسـ همـ
پیگیـــری  نبـــود  اگـــر  افـــزود:  اکبـــری  هوشـــیار 
مدیریـــت کالن و تـــالش همـــکاران ، دســـتیابی بـــه 

بـــود. نمـــی  پذیـــر  امـــکان  موفقیـــت  ایـــن 
هـــای  آزمایشـــگاه  بعـــد  مرحلـــه  در  وی  گفتـــه  بـــه 
ـــد  ـــرار خواهن ـــی ق ـــورد ارزیاب ـــت جـــام م کاشـــمر و ترب

گرفـــت. 
آبفـــای  شـــرکت  بـــرداری  بهـــره  معـــاون  ادامـــه  در 
ـــوان  اســـتان خـــط قرمـــز ایـــن شـــرکت را آب کیفـــی عن
کـــرد  و آن را نیازمنـــد برخـــی ابزارهـــا و الزامـــات 

دانســـت.
مهـــدی جهـــان طلـــب افـــزود: اگـــر آزمایشـــگاه هـــا ایـــن 
مهـــم را رعایـــت نکنـــد نتیجـــه قابـــل قبـــول عایـــد 
نخواهـــد شـــد لـــذا آبفـــای اســـتان بـــا رعایـــت الزامـــات 
قانونـــی ، شـــرایط بهبـــود را فراهـــم آورده اســـت. 

5



ماهنامه اطالع رسانی داخلی 

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

شمــــاره 153 ، اسفند ماه  1398

6

شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی بـــرای شـــرکت 
بـــا  پیشـــنهادها  نظـــام  ملـــی  جشـــنواره  دردهمیـــن  
حضـــور ارزیابـــان  ملـــی از دو شـــرکت ســـایپا وپاالیشـــگاه 

نفت اصفهان ارزیابی شد.
معـــاون   بـــا حضـــور  کـــه  ارزیابـــی  ایـــن  افتتاحیـــه  در جلســـه 
برنامـــه ریـــزی و منابـــع انســـانی و دبیـــران کمیتـــه هـــای بررســـی 
پیشـــنهاد ســـایر حـــوزه هـــا برگـــزار شـــد ،  دبیـــر نظـــام پیشـــنهادها 
در خصـــوص وضعیـــت نظـــام پیشـــنهادها در شـــرکت گزارشـــی 

ارائـــه داد .
جـــالل صلواتـــی زاده  رونـــد اســـتقرار و رشـــد نظـــام پیشـــنهادها 
در شـــرکت و کســـب ســـرانه 2.5 کـــه باالتـــر از ســـرانه صنعـــت 
آب و فاضـــالب مـــی باشـــد  را مرهـــون مشـــارکت و همیـــاری 
همـــه همکارانـــی دانســـت کـــه بـــه بهبـــود مســـتمر و ارتقـــاء بهـــره 
ــنواره  ــه جشـ ــزاری سـ ــد . وی همچنیـــن  برگـ ــاد دارنـ وری اعتقـ
و همایـــش داخلـــی نظـــام پیشـــنهادها و تقدیـــر از پیشـــنهاد 
دهنـــدگان و مجریـــان را نشـــان از اعتقـــاد مدیـــران  شـــرکت بـــه 

سیســـتم  مدیریـــت مشـــارکتی دانســـت .
      ســـپس جـــالل کرمـــی ســـر ارزیـــاب و محمـــد رضـــا مـــرادی 
ارزیـــاب  اهـــداف و نحـــوه ارزیابـــی را بـــر اســـاس مـــدل ارزیابـــی 

ملـــی نظـــام پیشـــنهادها  تشـــریح کردنـــد .
در ادامـــه بـــا حضـــور در دبیرخانـــه نظـــام پیشـــنهادها و بعضـــی 
ـــد از پیشـــنهادهای اجـــرا شـــده در  ـــز بازدی ـــر ســـتاد و نی از دفات
ـــد . ـــی شـــرکت نمودن ـــه ارزیاب ـــه شـــاندیز اقـــدام ب ـــور طرقب ام
ــر  ــور مدیـ ــا حضـ ــه  بـ ــه اختتامیـ ــی ، جلسـ ــان ارزیابـ ــس از پایـ پـ
عامـــل شـــرکت آبفـــا اســـتان تشـــکیل شـــد کـــه در ایـــن جلســـه 
ارزیابـــان رونـــد نظـــام پیشـــنهادها در شـــرکت را مثبـــت  و 
رو بـــه پیشـــرفت اعـــالم کردنـــد و اظهـــار داشـــتند: ســـرانه 
ــده  ــن شـ ــای  تدویـ ــه هـ ــده  و برنامـ ــرد آینـ ــنهادها ، رویکـ پیشـ
ــایر  ــای مدیرعامـــل و سـ ــه حمایـــت هـ ــا در نتیجـ در شـــرکت آبفـ

ــت.  ــه اسـ ــل توجـ ــران قابـ مدیـ
جـــالل کرمـــی ســـر ارزیـــاب از نظـــام پیشـــنهادها بـــه عنـــوان 
چشـــم و گـــوش مدیـــران نـــام بـــرد کـــه قـــادر بـــه تشـــخیص نقـــاط 

ضعـــف و قـــوت و ارائـــه راهـــکار بـــه مدیـــران مـــی باشـــد. وی بـــر 
ـــد  ـــور تاکی ـــود ام ـــرای بهب ـــان ب ـــروی فکـــری کارکن اســـتفاده از نی
کـــرد و افـــزود: در کنـــار تهدیـــد هـــا فرصـــت هـــا نیـــز بایســـتی 

مدنظـــر قـــرار بگیرنـــد. 
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی  هـــم 
گـــرو  در  را  ســـازمانی  تعالـــی  و  هـــا  آل  ایـــده  در  بازنگـــری 
نظـــام  بـــه  آن  از  بخشـــی  کـــه  دانســـت  مشـــارکتی  مدیریـــت 

اســـت. مرتبـــط  پیشـــنهادها 
ســـید ابراهیـــم علـــوی مشـــارکت همـــکاران در ارائـــه پیشـــنهاد 
را رو بـــه رشـــد توصیـــف کـــرد و گفـــت : نظـــام مدیریتـــی شـــرکت 
در پـــی راهکارهـــای انگیزشـــی بـــرای افزایـــش ســـرانه پیشـــنهاد 

هـــای همـــکاران مـــی باشـــد .
وی بـــا بیـــان اینکـــه آبفـــای اســـتان در مســـیر تعالـــی ســـازمانی 
ــی  ــت را پایانـ ــرد: کیفیـ ــان کـ ــر نشـ ــت خاطـ ــته اسـ ــدم گذاشـ قـ
نیســـت و شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی از تجربیـــات 
و پیشـــنهادهای خـــارج از ســـازمان هـــم بـــرای ســـرعت بخشـــی 

بـــه رونـــد بهبـــود فعالیـــت هـــا اســـتقبال مـــی کنـــد.
وی یـــک از مهمتریـــن اهـــداف شـــرکت را بـــه حداقـــل رســـاندن 
نگرانـــی شـــهروندان عنـــوان کـــرد و افـــزود: کنتـــرل آســـیب 
هـــای روانـــی جامعـــه ارزش چشـــم پوشـــی از برخـــی منافـــع 

اقتصـــادی را دارد.
معـــاون برنامـــه ریـــزی و منابـــع انســـانی شـــرکت هـــم بـــه نتایـــج 
برخـــی پیشـــنهادها اشـــاره کـــرد کـــه اجـــرای آن هـــا در سیســـتم 

ـــود روش هـــا شـــده اســـت. ـــه بهب اداری شـــرکت منجـــر ب
ســـید ســـعید مدرســـی افـــزود: طراحـــی سیســـتم بومـــی خدمـــات 
مشـــترکین و ارائـــه بـــه ســـایر شـــرکت هـــا و ارتقـــاء الکترونیکـــی 
شـــرکت  هـــای  موفقیـــت  از  بخشـــی  تنهـــا  مشـــترکین  حـــوزه 
بشـــمار مـــی آیـــد کـــه از طریـــق نظـــام پیشـــنهادها کســـب شـــده 

اســـت.
ـــه طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آبفـــای  ـــا اشـــاره ب وی ب
شـــهری و روســـتایی ، بـــر ارتقـــاء ســـامانه نظـــام پیشـــنهادها بـــه 
منظـــور تســـریع و تســـهیل در دسترســـی همـــکاران تاکیـــد کـــرد.

 نظام پیشنهادها در شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
با حضور ارزیابان جشنواره ملی نظام پیشنهادها ارزیابی شد
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احیاء 20حلقه چاه در شهرهای خراسان رضوی

بـــه گفتـــه معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و 
چـــاه  در  فاضـــالب خراســـان رضـــوی 2۰ حلقـــه 
شـــهرهای اســـتان احیـــا و ویدئومتـــری شـــد. مهـــدی 
جهـــان طلـــب اظهـــار داشـــت: بـــا ایـــن عملیـــات 15۶ لیتـــر بـــر 
ــد. وی از  ــزوده شـ ــتان افـ ــد آب اسـ ــوان تولیـ ــه تـ ــه بـ ثانیـ
اتفـــاق در شـــبکه  اتفـــاق ۴۰هـــزار و9۴2مـــورد  رفـــع  
ســـال  یـــک  در  آب  انشـــعاب  و  انتقـــال  ،خطـــوط  توزیـــع  
گذشـــته خبـــرداد وافـــزود: در ایـــن مـــدت نســـبت بـــه 
انجـــام مطالعـــات پدافنـــد غیـــر عامـــل شـــهرهای مـــرزی 
تایبـــاد، تربـــت جـــام ، کالت ، ســـرخس ، ســـنگان ، قاســـم آبـــاد 
ــهرهای  ــراری کل شـ ــن آب اضطـ ــات تامیـ ــواف و مطالعـ و خـ
اســـتان و  مطالعـــات تهدیـــد شناســـی تاسیســـات اســـتان در 

مقابـــل ســـیل انجـــام شـــده اســـت.وی مقـــاوم ســـازی خطـــوط 
انتقـــال آب شـــهرهای خـــواف، کالت و تربـــت جـــام را خاطـــر 
نشـــان کـــرد و گفـــت: در اجـــرای  پدافنـــد غیرعامـــل نســـبت 
بـــه نصـــب 1۰۶ دســـتگاه دوربیـــن هوشـــمند در تاسیســـات 
آب امورهـــای صالـــح آبـــاد ، طرقبـــه شـــاندیز ، کاشـــمر، 
گلبهـــار،  باجگیـــران و قوچـــان اقـــدام شـــد. بـــه گفتـــه وی 
شـــرکت در مانـــور شـــمال شـــرق کشـــور، کمـــک بـــه مـــردم 
آســـیب دیـــده ســـیل فروردیـــن 98 شـــهرهای اســـتان ، 
ـــه اســـتان هـــای  اعـــزام اکیـــپ هـــای عملیاتـــی و تجهیـــزات ب
گرفتـــار در ســـیل )گلســـتان و سیســـتان و بلوچســـتان( 
وبرگـــزاری 1۶ جلســـه مدیریـــت بحـــران و شـــهرهای مواجـــه 

با تنش آبی از دیگر فعالیت ها بوده است.

آبفای خراسان رضوی به عنوان اولین شرکت در کشور 
موفق به دریافت استاندارد ایزو50001 با گرایش 2018 شد

بـــا حضـــور ســـرممیزی شـــرکت ارزیـــاب مدیریـــت همـــام 
در شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی و بازدیـــد 
وی از بخـــش هـــای مختلـــف ســـتاد و ایســـتگاه پمپـــاژ شـــهر 
طرقبـــه و تشـــکیل دو نشســـت افتتاحیـــه و اختتامیـــه شـــرکت 
آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی موفـــق بـــه دریافـــت اســـتاندارد 
ایـــزو 5۰۰۰1 بـــا گرایـــش 2۰18 در مبحـــث انـــرژی بـــه عنـــوان 

اولین شرکت در بین شرکتهای آبفادر کشور شد. 
انـــرژی  حـــوزه  ممیـــزی  نتایـــج  اعـــالم  و  اختتامیـــه  مراســـم  در 
ــزار  ــانی برگـ ــع انسـ ــزی و منابـ ــه ریـ ــاون برنامـ ــور معـ ــا حضـ ــه بـ کـ
شـــد وحیـــد کلهرســـرممیزی شـــرکت ارزیـــاب مدیریـــت همـــام 

گزارشـــی از نحـــوه ارزیابـــی را بـــه اطـــالع رســـاند ســـپس معـــاون 
ـــرژی را خـــاص   ـــع انســـانی شـــرکت ، حـــوزه ان ـــزی و مناب ـــه ری برنام
و موفقیـــت آبفـــا خراســـان رضـــوی در کســـب ایـــن اســـتاندارد را 

ابتـــدای کار دانســـت. 
ــازی  ــه سـ ــک پارچـ ــرح یـ ــه طـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــعید مدرسـ ــید سـ سـ
شـــرکت هـــای آبفـــای شـــهری و روســـتایی خاطـــر نشـــان کـــرد: بـــا 
ــرژی افزایـــش  ــوزه انـ ــکاران حـ ــم کار همـ ــرح حجـ ــن طـ ــرای ایـ اجـ

ــت.  ــد یافـ خواهـ
وی تاکیـــد کـــرد: تـــالش آبفـــا در حـــوزه انـــرژی برخـــورداری از 

ــد.   ــرد نباشـ ــر فـ ــی بـ ــه مبتنـ ــت کـ ــن اسـ ــتمی آنالیـ سیسـ
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فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  بـــرداری  بهـــره  معـــاون 
خراســـان رضـــوی گفـــت: 17گام  در مســـیرکیفیت 

آب شرب در این شرکت  برداشته شده  است. 
انـــدازی  راه  از  رابطـــه  همیـــن  در  طلـــب  جهـــان  مهـــدی 
آزمایشـــگاه بیوتکنولـــوژیPCR، ایجادتاسیســـات تولیـــدآب 
هـــای  تجهیزآزمایشـــگاه  درشهرســـبزوار،  درمحـــل  ژاول 
میکروبـــی شـــهرهای ســـبزوار، ســـتاد ، تایبـــاد،  نیشـــابور و 
تربـــت حیدریـــه و ســـایر آزمایشـــگاه هـــا و همچنیـــن توســـعه 
فریمـــان،  ســـتاد،  هـــای  آزمایشـــگاه  وتجهیزســـاختمان 
ســـبزوار ، کالت و قوچـــان ، راه انـــدازی آزمایشـــگاه هـــای 
شـــیمی  هـــای  تجهیزآزمایشـــگاه   ، فریمـــان  باکتریولوژیـــک 
بیولـــوژی  هـــای  وتجهیزآزمایشـــگاه  بازســـازی  و  وفاضـــالب 

خبـــرداد. قوچـــان 
ـــا اشـــاره بـــه نصـــب ســـامانه ســـنجش لحظـــه ای درشـــبكه   وی ب
خریددســـتگاه های  ذخیـــره،  مخـــازن  وخروجـــی  توزیـــع 
ســـامانه  تجهیـــزات  و  ســـبزوار  پیشـــرفته  گندزدایـــی 

انـــدازی  راه  داشـــت:  اظهـــار  محلولـــی  گندزدایـــی 
دســـتگاه هـــای  پیشـــرفته انجـــام آزمایشـــات فلـــزات ســـنگین  
ــای كلرزنـــی  ــتگاه هـ و خریدتجهیـــزات ایمنـــی بـــرای ۴5 ایسـ
درشـــهرهای تابعـــه از دیگـــر اقدامـــات ایـــن شـــرکت بـــوده 
اســـت. بـــه گفتـــه وی ایـــن شـــرکت موفـــق بـــه دریافـــت لـــوح 
تقدیراقدامـــات دفترازمدیرعامـــل شـــرکت مهندســـی آب 
وفاضـــالب کشـــورو اخـــذ و تمدیدگواهینامـــه اســـتانداردایزو 
و  ســـتاد  شـــیمی  هـــای  آزمایشـــگاه  بـــرای   17۰25
باکتـــری لوژیـــک تربـــت حیدیـــه ســـبزوار، نیشـــابور وقوچـــان 
شـــده اســـت.وی  یادآورشـــد: تشـــکیل کمیتـــه ایمنـــی آب و 
پیگیـــری اجـــرای آن درشـــهرهای چنـــاران و کاشـــمر ، پیگیـــری 
ســـاخت ســـایت هـــای کلرزنـــی پیـــش ســـاخته وســـاماندهی 
کلـــرزن هـــادر 18 ایســـتگاه درشـــهرهای تابعـــه ، برگـــزاری 
جلســـات کمیتـــه حفاظـــت کیفـــی منابـــع آب اســـتان واخـــذ 
تائیدیـــه در زاهـــدان  از تـــالش هـــای آبفـــای اســـتان در جهـــت 

تحویـــل آب بـــا کیفیـــت بـــه مشـــترکان اســـت.

 17 گام آبفای خراسان رضوی
 در مسیر تحویل آب با کیفیت به مشترکان

انســـانی  منابـــع  و  ریـــزی  برنامـــه  معـــاون 
شـــرکت از ایجـــاد تمهیـــدات الزم بـــرای دور 
خبرداد.ســـید  منـــزل  در  همـــکاران  کاری 
فنـــاوری  دفتـــر  افـــزود:  مدرســـی  ســـعید 
اطالعـــات و توســـعه دولـــت الکترونیـــک امـــکان 
دسترســـی امـــن همـــکاران از طریـــق اینترنـــت 
منـــازل بـــا  اتصـــال  VPN  از طریـــق   IP بـــه 
منابـــع  و  اداری  اتوماســـیون  هـــای  ســـامانه 

انســـانی و مالـــی اداری و ....را فراهـــم کـــرده 
اســـت . وی گفـــت: همـــکاران متقاضـــی مـــی 
ــد پـــس از اخـــذ IP valid از ســـرویس  تواننـ
ـــی  ـــزل خـــود و اعـــالم کتب ـــی من ـــده اینترنت دهن
توســـط مدیـــران حـــوزه ای  بـــه دفتـــر فنـــاوری 
اطالعـــات و توســـعه دولـــت الکترونیـــک ،  از 
ـــرداری  ـــره ب ـــی الزم به ـــا راهنمای ـــن امـــکان ب ای

ــد. کننـ

فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  فرهنگـــی  امـــور 
خراســـان رضـــوی در بیـــن شـــرکت هـــای آبفـــای 
ـــه کســـب  ـــق ب شـــهری و روســـتایی کشـــور موف
لـــوح "شایســـته تقدیـــر ویـــژه" از مســـئول امـــور 
فرهنگـــی و دینـــی و معـــاون منابـــع انســـانی و 
پشـــتیبانی شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــالب 

کشـــور شـــد.
امـــور  مســـئول  بیاضـــی  دشـــت  حســـن 
رضـــوی  خراســـان  آبفـــا  دینـــی  و  فرهنگـــی 
کســـب ایـــن موفقیـــت را بـــه رییـــس شـــورای 
فرهنگـــی )مدیـــر عامل(،اعضـــا و همـــکاران 

گفـــت. تبریـــک 

در برابر تقدیر حضرت حق چاره ای جز تسلیم و رضا نیست
درگذشـــت همســـر گرامـــی تـــان را بـــه جنابعالـــی و خانـــواده محتـــرم صمیمانـــه تســـلیت عـــرض نمـــوده ، 

بـــرای آن ســـفرکرده علـــو درجـــات  و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی مســـئلت مـــی نمایـــم.

سید ابراهیم علوی
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

امکان دورکاری همکاران در منزل فراهم شد

برادر ارجمند جناب آقای دکتر اسدالهی
معاون محترم نظارت مجلس شورای اسالمی

امور فرهنگی آبفا خراسان رضوی لوح "شایسته 
تقدیر ویژه"از شرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور دریافت کرد
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و  مخـــدر  مـــواد  مصـــرف  ســـوء  اثـــرات  بـــا  آشـــنایی  آموزشـــی  دوره 
تاثیـــرات آن بـــر کانـــون خانـــواده بـــا حضـــور همـــکاران ســـتادی در  
شـــرکت آبفـــای خراســـان رضـــوی برگـــزار شـــد.به گـــزارش دفتـــر 
آمـــوزش و منابـــع انســـانی شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان خراســـان رضـــوی، 
ایـــن دوره بـــا تدریـــس رئیـــس آمـــوزش پلیـــس مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر اســـتان 
ـــه  ـــارت ن خراســـان رضـــوی برگـــزار شـــد.محمد رضـــا عـــارف کمـــال  نداشـــتن مه
گفتـــن، دوســـتان نابـــاب، تبلیغـــات کاذب در جامعـــه خصوصـــا فضـــای مجـــازی، 
ـــواده و ضعـــف ســـازمان هـــای آموزشـــی، را مهمتریـــن عوامـــل  عـــدم نظـــارت خان
گرایـــش جوانـــان بـــه اعتیـــاد برشـــمرد. وی افـــزود: مـــواد مخـــدر صنعتـــی بســـیار 

خطرنـــاک بـــوده و تاثیـــرات مخربـــی بـــر روح و روان مصـــرف کننـــدگان دارد کـــه 
مهمتریـــن آن ایجـــاد حـــس توهـــم در افـــراد اســـت. رئیـــس آمـــوزش پلیـــس 
مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر اســـتان بـــه مهمتریـــن نشـــانه هـــای مصـــرف مـــواد مخـــدر 
ـــار فرزنـــدان تاکیـــد کـــرد. ـــر رفت ـــواده هـــا ب ـــر نظـــارت خان ـــان اشـــاره و ب در جوان
وی از خانـــواده هـــا خواســـت بـــا نظـــارت بیشـــتر  و ســـازمان هـــای آموزشـــی بـــا 
آمـــوزش مهـــارت هـــای اصـــول زندگـــی، مانـــع از گرفتـــار شـــدن افـــراد خصوصـــا 
جوانـــان در دام اعتیـــاد شـــوند. الزم بـــه توضیـــح اســـت ایـــن دوره بـــا حضـــور 
معاونیـــن، مدیـــران و کارشناســـان ســـتادی شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان 

خراسان رضوی و در محل سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اثرات سوء مصرف مواد مخدر در آبفای خراسان رضوی

طوســـی  نصیرالدیـــن  خواجـــه  روز  زاد  بزرگداشـــت  بـــا  مصـــادف  اســـفندماه  پنجـــم 
دانشـــمند پـــر افتخـــار و بـــزرگ ایرانـــی اســـت کـــه بـــه نـــام روز مهنـــدس در تقویـــم ملـــی 
کشـــورمان بـــه ثبـــت رســـیده اســـت . مهندســـان ایرانـــی بـــا شایســـتگی وتوانمنـــدی 
ــاز توســـعه همـــه جانبـــه وپایـــدار در تمامـــی عرصـــه هـــای جامعـــه  مثـــال زدنـــی خـــود زمینـــه سـ
بـــوده انـــد و رســـالت عظیمـــی در ســـازندگی .عمـــران وآبادانـــی ایـــران اســـالمی را بـــر دوش 
کشـــیده و الحـــق از هیـــچ کوششـــی دریـــغ نداشـــته و ندارنـــد .مهندســـان در اندیشـــه تاریـــخ 
ارزنـــده ایـــران اســـالمی همـــواره طالیـــه دار علـــم وفـــن و فرهنـــگ و هنـــر بـــوده انـــد و از 

سرچشمه جوشان دانش وتوانایی خود  جهانیان را بهره مند ومتعالی ساخته اند .
اینجانـــب ضمـــن تبریـــک روز مهنـــدس .از زحمـــات شـــما همـــکار عزیـــز وارجمنـــد صمیمانـــه 
ـــه توســـعه وپیشـــرفت کشـــور  ـــر وتشـــکر کـــرده وتوفیقـــات روز افـــزون شـــما را در کمـــک ب تقدی

ــتارم . ــال خواسـ ــد متعـ ــان از درگاه خداونـ عزیزمـ
سید ابراهیم علوی
                                                                          رئیس هیات مدیره ومدیرعامل

 تجلیل مدیر عامل از همکاران مهندس 
در آبفای خراسان رضوی
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ـــد نمایشـــگاه عرضـــع کاال در شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان  ـــد چن    در آســـتانه ســـال جدی
خراسان رضوی برپاشد.

یکـــی از ایـــن مـــوارد نمایشـــگاه و فروشـــگاه گل و ماهـــی هـــای تزتینـــی در شـــرکت آب و 
فاضـــالب خراســـان رضـــوی بـــود کـــه در راســـتای حمایـــت از زنـــان کار آفریـــن و اجـــرای مصوبـــات 
کارگـــروه برنامـــه ریـــزی فرهنگـــی آبفـــای خراســـان رضـــوی از ســـوی دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش 

ـــزار شـــد. ـــه مـــدت ســـه روز برگ ـــای اســـتان در ســـاختمان ســـتاد ب ـــی آبف همگان

ــا 2۰ درصـــد   کلیـــه اقـــالم ایـــن نمایشـــگاه شـــامل گلـــدان ، تنـــگ ماهـــی و شـــمع هـــای فانتـــزی بـ
تخفیـــف بـــه همـــکاران ارائـــه شـــد. 

مـــورد بعـــدی نمایشـــگاه عرضـــه محصـــوالت فرهنگـــی و عفـــاف و حجـــاب بـــود کـــه اقالمـــی همچـــون 
مقنعـــه ، ســـاق دســـت ، هـــد بنـــد  روســـری و شـــال را در اختیـــار همـــکاران قـــرار داد.

همزمـــان نیـــز نمایشـــگاه فـــروش لـــوازم التحریـــر متناســـب بـــا فرهنـــگ ایرانـــی اســـالمی هـــم در 
ســـالن ســـاختمان ســـتاد برپاشـــد کـــه مـــورد اســـتقبال همـــکاران و قـــرار گرفـــت. 

برپایی چند نمایشگاه عرضه محصوالت در آبفای خراسان رضوی
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 مقالـــه همـــکار ابفـــای خراســـان رضـــوی در دومیـــن همایـــش 
اقتصـــاد  ســـوم  هـــزاره  فنـــاوری  و  علـــم  سراســـری 
مجموعـــه  در  و  تائیـــد  ایـــران  حســـابداری  ،مدیریـــت، 

مقاالت علمی پژوهشی همایش چاپ شد.
ــناس  ــت کارشـ ــن دوسـ ــم وطـ ــزه منظـ ــه حمـ ــش مقالـ ــن همایـ در ایـ

مســـئول خدمـــات مشـــترکین آبفـــا اســـتان بـــا عنـــوان "بررســـی 
ـــا مشـــتری الکترونیکـــی بـــر کیفیـــت  تاثیـــر ابعـــاد مدیریـــت ارتبـــاط ب
خدمـــات ادراک شـــده در شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی " 

بصـــورت شـــفاهی ارائـــه و مـــورد تاییـــد قـــرار گرفـــت .

  ارائه مقاله همکار آبفا خراسان رضوی 
در همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم

مدیـــر دفتـــر روابـــط عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی 
ــالم  ــوی اعـ ــان رضـ ــرا سـ ــالب خـ ــرکت آب و فاضـ شـ
ابتدایـــی  مقطـــع  آمـــوز  دانـــش  ۴۰هـــزار  کـــرد: 
مـــدارس اســـتان بـــا راه هـــای مصـــرف بهینـــه آب آشـــنا 

شدند.
ســـعید روزی در نامـــه ای بـــه مدیـــرکل  روابـــط عمومـــی 
وارتباطـــات مردمـــی شـــرکت مهندســـی آب وفاضـــالب کشـــور 
افـــزود: ایـــن تعـــدا دانـــش آمـــوز در قالـــب یازدهمیـــن 
ــهرهای  ــه در شـ ــتین واژه آب کـ ــری نخسـ ــنواره فراگیـ جشـ
برگـــزار شـــد ضمـــن اســـتفاده از برنامـــه هـــای شـــاد و مفـــرح، 
ــد. ــرا گرفتنـ ــه جویـــی در مصـــرف آب را فـ ــای صرفـ راه هـ
بـــا  وی از ایجـــاد زمینـــه همـــکاری وتعامـــل خانـــواده هـــا 
شـــرکت هـــای تبصـــره دو و امورهـــای تابعـــه در راســـتای 
برنامـــه هـــای و اهـــداف فرهنگـــی ایـــن شـــرکت و مشـــارکت 
خبـــر  آب  درســـت  مصـــرف  فرهنـــگ  ترویـــج  و  درایجـــاد 
داد کـــه در همیـــن رابطـــه نســـبت بـــه  تشـــکیل جلســـات 
آموزشـــی اولیـــا ومربیـــان از طریـــق برنامـــه هـــای همیـــن 

جشـــنواره اقـــدام مـــی شـــود.
ـــا برگـــزاری جشـــنواره نخســـتین  ـــان ب ـــه روزی همزم ـــه گفت ب
واژه آب در ســـطح مـــدارس ابتدایـــی اســـتان خراســـان 
ــتان  ــوع آب اسـ ــا موضـ ــی بـ ــر نقاشـ ــوی ۴هزارو2۰۰اثـ رضـ

واصـــل شـــد.
بـــا  زندگـــی  و  آب  نقاشـــی  مســـابقه  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
مشـــارکت بیـــش از 2۰ شـــرکت تبصـــره دو و امورهـــای 
ارزیابـــی  مرحلـــه  در  داشـــت:  اظهـــار  برگزارشـــد  تابعـــه 
شهرســـتان۶9۰ اثـــر برگزیـــده و بـــه ایـــن دفتـــر ارســـال 
کـــه در ارزیابـــی مرحلـــه دوم )اســـتانی (1۰۰ اثـــر انتخـــاب 
شـــد. وی افـــزود:  در مرحلـــه داوری نهایـــی هـــم 33 اثـــر 
گزینـــش کـــه بـــرای شـــرکت در مرحلـــه کشـــوری بـــه شـــرکت 

مهندســـی آبفـــا کشـــور ارســـال شـــد.
وی مشـــارکت دانـــش آمـــوزان در مســـابقه نقاشـــی در ســـال 
تحصیلـــی جـــاری را نســـبت بـــه ســـال قبـــل دارای رشـــد 35 
درصـــد دانســـت و یـــاد آورشـــد: در ســـال گذشـــته 93 

جایـــزه نفیـــس بـــه برنـــدگان اهـــدا شـــد.

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

ارائـــه گـــزارش رونـــد اجـــرای طـــرح تکمیـــل شـــبکه 
فاضـــالب شـــهر تربـــت حیدریـــه  بـــه شـــورای  اســـالمی

مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه از نصـــب هـــزار و92۶ 
انشـــعاب فاضـــالب مشـــترکان در ایـــن شـــهر خبـــر داد. صـــادق 
یوســـفی در جلســـه شـــورای اســـالمی تربـــت حیدریـــه اظهـــار 
داشـــت: ایـــن تعـــداد انشـــعاب در  اجـــرای طـــرح تکمیـــل شـــبکه 
فاضـــالب شـــهر تربـــت حیدریـــه در ســـال جـــاری نصـــب شـــد. وی 
ـــه در  ـــده ک ـــز باقـــی مان ـــزود : 7هـــزارو18۰ انشـــعاب دیگـــر نی اف
ــتان ســـختی  دســـتور کار مـــی باشـــد.وی در ادامـــه گفـــت : تابسـ
ـــال  ـــه دنب ـــا جدیـــت ب را در ســـال جـــاری پشـــت ســـر گذاشـــتیم و ب
تامیـــن منابـــع آب بـــرای شـــهر هســـتیم.وی بـــه اقدامـــات انجـــام 
ــرای تامیـــن  ــه بـ ــای تریـــت حیدریـ ــرای آبفـ شـــده و دردســـت اجـ
اظهـــار داشـــت:   کـــرد و  آب کمـــی و کیفـــی مشـــترکان اشـــاره 
بـــارش هـــای خـــوب زمســـتان امســـال تاثیـــر چندانـــی بـــر ســـفره 
نیازمنـــد  منابـــع آب  رفـــع کســـری  و  نـــدارد  هـــای زیرزمینـــی 
حداقـــل هفـــت ســـال متوالـــی شـــرایط پـــر بـــارش اســـت.به گفتـــه 
وی باتوجـــه بـــه افزایـــش مصـــرف آب در روز هـــای پایانـــی ســـال و 
شـــب عیـــد طبـــق روال هـــر ســـاله تمهیداتـــی بـــرای تامیـــن آب ایـــن 
ـــا  ـــم ت دوره اندیشـــیده شـــده اســـت و از شـــهروندان مـــی خواهی
نهایـــت دقـــت و صرفـــه جویـــی را درمصـــرف آب داشـــته باشـــند 
.یوســـفی  مطالبـــات  شـــرکت آبفـــا تربـــت حیدریـــه از مشـــترکان را 
3۰ میلیـــارد ریـــال  اعـــالم کـــردو  افـــزود : در اجـــرای طـــرح تکمیـــل 
فاضـــالب شـــهر تربـــت حیدریـــه ، انشـــعاب فاضـــالب  هـــزارو92۶ 
مشـــترک در ســـال جـــاری وصـــل شـــد  و 7هـــزارو18۰ انشـــعاب 
دیگـــر نیـــز باقـــی مانـــده کـــه در دســـتور کار مـــی باشـــد.وی  حـــذف 
قبـــوض کاغـــذی و اجـــرای برنامـــه هـــای فرهنگـــی بـــا موضـــوع 
ضـــرورت صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب در بیـــن جامعـــه هـــدف را 
خاطـــر نشـــان کـــرد وگفـــت : مهمتریـــن درخواســـت ایـــن شـــرکت  
ــاری فضـــای ســـبز  ــازی آبیـ از شـــهرداری و شـــورای شـــهر جداسـ
ــی در  ــای خوبـ ــهرداری گامهـ ــه  شـ ــت کـ ــرب اسـ ــهری از آب شـ شـ
ایـــن خصـــوص برداشـــته اســـت امـــا کافـــی نیســـت . وی بـــا بیـــان 
اینکـــه تنهـــا راه رفـــع مشـــکالت موجـــود در حـــوزه آب اســـتفاده 

ـــرای افزایـــش درآمـــد  ـــی شـــده ب ـــی پیـــش بین از ابزارهـــای قانون
شـــرکت اســـت ازاعضـــای شـــورای اســـالمی خواســـت مســـاعدت 
ــدی  ــید مهـ ــه سـ ــند.در خاتمـ ــته باشـ ــن خصـــوص داشـ الزم را ایـ
وقفـــی  رییـــس شـــورای شـــهر هـــم از آبفـــای تربـــت حیدریـــه 
بـــه عنـــوان یکـــی از  شـــرکت پیشـــرو در ارائـــه خدمـــات و جلـــب 

رضایـــت شـــهروندان نـــام بـــرد.

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

ــه  ــرداری شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت حیدریـ ــره بـ ــاون بهـ  معـ
گفـــت : عملیـــات حفـــاری چـــاه شـــماره 2 اســـفیوخ  تاکنـــون تـــا عمـــق 
2۰۰ متـــری در ســـازندهای ســـخت بـــا موفقیـــت انجـــام شـــده  
اســـت .محمـــود اســـماعیلی افـــزود:  ایـــن شـــرکت در تـــالش بـــرای 
دریافـــت مجـــوز حفـــر چـــاه تـــا عمـــق 25۰ متـــر اســـت تـــا قابلیـــت 
برداشـــت بیشـــتری از ســـفره زیرزمینـــی فراهـــم و بـــا کمـــک 
گرفتـــن از دبـــی چـــاه ، مصـــارف بـــاالی آب در روزهـــای پایانـــی 

ســـال و شـــروع فصـــل گرمـــا بـــه خوبـــی مدیریـــت شـــود.

نشســـت مدیـــران آبفـــای شـــهری تربـــت حیدریـــه بـــا 
آبفـــا روســـتایی

آبفـــای  شـــرکت  معاونیـــن  و  مدیرعامـــل  هماهنگـــی  جلســـه   
شهرســـتان  روســـتایی  آبفـــای  مســـئولین  بـــا  حیدریـــه  تربـــت 
برگـــزار شـــد.در ایـــن نشســـت مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای تربـــت 

ـــه  ـــی در خصـــوص حساســـیت موضـــوع آبرســـانی ب ـــه مطالب حیدری
ــفی  ــادق یوسـ ــرد. صـ ــان کـ ــتاها بیـ ــه و روسـ ــهر تربـــت حیدریـ شـ
افـــزود: مـــی بایســـت برنامـــه ریـــزی الزم بـــرای ارائـــه خدمـــت 
رســـانی مطلـــوب و شایســـته  بـــه مشـــترکین شـــهری و روســـتایی 
در شـــرایط کنونـــی  انجـــام شـــود .وی افزود:پیـــش زمینـــه تغییـــر 
و تحـــول در ســـاختار اداری شـــهر و روســـتا   پـــس از ابـــالغ نامـــه از 
شـــرکت آبفـــای خراســـان رضـــوی در دســـتور کار قـــرار مـــی گیـــرد.

تقدیـــر فرمانـــدار از اقـــدام ضربتـــی آبفـــا تربـــت 
حیدریـــه در اصـــالح و نوســـازی شـــبکه و انشـــعابات آب

 مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه بـــه اتفـــاق مهنـــدس 
رســـتمی معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار  و جمعـــی از مدیـــران 
ــد کردنـــد.در ایـــن  ــالت بازدیـ ــه رسـ ــتان از محلـ اجرایـــی شهرسـ
بازدیـــد مشـــکالت کمبـــود فشـــار و همچنیـــن اجـــرای شـــبکه هـــای 
آب  بررســـی شـــد کـــه  مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا نســـبت بـــه اصـــالح 
شـــبکه فرســـوده رســـالت 17 قـــول مســـاعد داد و بالفاصلـــه 
پیمانـــکار اصـــالح شـــبکه در منطقـــه حضـــور یافـــت و عملیـــات 
ـــی  بطـــول  ـــا اصـــالح خـــط اصل اجرایـــی آغـــاز شـــد. همزمـــان عـــالوه ب
15۰ متـــر،  35  انشـــعاب آب هـــم کامـــال نوســـازی مـــی شـــود. 
ـــن اقـــدام  ـــژه شهرســـتان از ای ـــدار وی ـــاون  اســـتاندار و فرمان مع
ضربتـــی و فـــوری شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه تقدیرکـــرد.

88میلیـــارد و 400میلیـــون ریـــال صـــرف تقویـــت 
زیرســـاخت هـــاي صنعـــت آب و فاضـــالب تربـــت حیدریه 

ـــد ش

ـــارد  ـــه گفـــت: : 88میلی ـــت حیدری ـــاي ترب مدیرعامـــل شـــرکت آبف
و ۴۰۰میلیـــون ریـــال صـــرف تقویـــت زیرســـاخت هـــاي صنعـــت 
آب و فاضـــالب شهرســـتان شـــد.صادق یوســـفي در دیـــدار بـــه 
نماینـــده منتخـــب مجلـــس یازدهـــم شـــره تربـــت حیدریـــه افـــزود: 
ایـــن رقـــم در مقایســـه بـــا ســـال قبـــل دو برابـــر افزایـــش یافتـــه 
ــالح  ــروژه  اصـ ــراي  پـ ــرف اجـ ــغ صـ ــن مبلـ ــه وي ایـ ــت.به گفتـ اسـ
شـــبکه توزیـــع آب شـــهر تربـــت حیدریـــه بـــه طـــول 3 کیلومتـــر،  
ــداث  ــاه  واحـ ــه چـ ــز ۴ حلقـ ــر و تجهیـ ــامل حفـ ــهر شـ ــن آب شـ تامیـ

3.5کیلومتـــر خـــط انتقـــال ،  اصـــالح خـــط انتقـــال آب از دشـــت 
ازغنـــد و تجهیـــز چـــاه هـــاي شـــرب بـــه سیســـتم کنتـــرل از راه دور  
ــه  ــن آب بـ ــاي تامیـ ــري هـ ــه پیگیـ ــان اینکـ ــا بیـ ــده اســـت.وي بـ شـ
نتیجـــه رســـیده اســـت ، از اجـــراي پـــروژه تامیـــن آب شـــهر تربـــت 
حیدریـــه بـــراي عبـــور از تابســـتان 99 خبـــر داد و اظهـــار داشـــت: 
در همیـــن رابطـــه نســـبت بـــه حفـــر یـــک جلقـــه چـــاه واحیـــاء ســـه 
حلقـــه چـــاه دیگـــر و اصـــالح 7 کیلومتـــر اصـــالح شـــبکه اقـــدام 
شـــده اســـت.دکتر زنگنـــه نماینـــده منتخـــب شهرســـتان هـــم 
ضمـــن تشـــکر از اقدامـــات و پیگیـــري هـــاي انجـــام شـــده بـــه ویـــژه 
جـــذب اعتبـــارات عمرانـــي اعـــالم کـــرد پـــس از تشـــکیل مجلـــس 
یازدهـــم بـــراي رفـــع مشـــکالت آب شهرســـتان پیگیریهـــاي الزم 

ــام خواهـــد داد. را انجـ

15لیتـــر برثانیـــه بـــه ظرفیـــت دبـــی ســـه منبـــع آبـــی 
ــد ــزوده شـ ــه افـ ــت حیدریـ ــهر تربـ شـ

 بـــه گفتـــه معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت 
ــت  ــا جهـ ــاه هـ ــدد چـ ــی مجـ ــاء و مهندسـ ــتای احیـ ــه در راسـ حیدریـ
ـــر،  5 اســـفیوخ  ـــاء چـــاه هـــای صنوب ـــه احی ـــی  اقـــدام ب افزایـــش دب
و کاج درخـــت شـــد . محمـــود اســـماعیلی افـــزود: بـــا ایـــن اقـــدام  
حـــدود 15 لیتـــر بـــر  ثانیـــه بـــه دبـــی ثابـــت و پایـــدار ایـــن منابـــع 
آبـــی اضافـــه شـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه مهندســـی مجـــدد چـــاه شـــماره 
3 اســـفیوخ افـــزود: بـــا افزایـــش  12 متـــر بـــه عمـــق چـــاه و تعویـــض 
ـــه 3۰  ـــر ب ـــت از 2۰ لیت ـــی ثاب ـــده ، دب ـــه هـــای آب الکتروپمـــپ و لول
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لیتردرثانیـــه رســـید.

نیشابور   

ششـــمین مرحلـــه از یازدهمیـــن جشـــنواره نخســـتین 
واژه آب در نیشـــابور

ششـــمین  جشـــنواره نخســـتین واژه آب در آموزشـــگاه ابتدایـــی  
دخترانـــه  شـــقایق هـــای مهـــر شـــهر نیشـــابوربرگزار شـــد.در ایـــن 
ــرگرمی ،  ــرح و سـ ــاد و مفـ ــای شـ ــه هـ ــرای برنامـ ــا اجـ ــنواره  بـ جشـ
1۰۰ دانـــش آمـــوز بـــا راه هـــای مصـــرف بهینـــه آب آشـــنا شـــدند.  
در پایـــان کتـــاب ویـــژه کـــودکان بـــا موضـــوع آب بیـــن دانـــش 

آمـــوزان توزیـــع شـــد.

ـــه  حفـــاری چـــاه هـــای رفـــع کســـری آب شـــهر نیشـــابور ب
اتمـــام رســـید

ـــات  ـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب نیشـــابور از اتمـــام عملی مدی
حفـــاری آخریـــن حلقـــه از چـــاه هـــای منطقـــه فوشـــنجان بـــرای رفـــع 
بخشـــی از کســـری آب شـــرب ایـــن شـــهرخبر داد.محمـــد ســـلطانی 
افـــزود: عملیـــات حفـــاری و لولـــه گـــذاری ایـــن چـــاه ابتـــدای دی مـــاه 
ســـال جـــاری آغـــاز شـــد.به گفتـــه وی اعتبـــار اجـــرای ایـــن پـــروژه 
از محـــل منابـــع عمرانـــی تامیـــن شـــده و تجهیـــز و بهـــره بـــرداری 
ــا دبـــی 1۰۰ لیتـــر بـــر ثانیـــه بـــرای تامیـــن آب  ــاه بـ از 5 حلقـــه چـ
شـــرب مشـــترکان در  تابســـتان 99 در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه 
اســـت.وی نیـــاز آب شـــرب شـــهر نیشـــابور بـــا 1۰۴هـــزار مشـــترک 

را 35۰لیتـــر برثانیـــه اعـــالم  کـــرد کـــه بـــا بهـــره بـــرداری از ایـــن 
منابـــع بخشـــی از نیـــاز آبـــی شـــهر نیشـــابور رفـــع خواهـــد شـــد.وی 
افـــزود: آب اســـتحصالی از طریـــق یـــک خـــط بـــه طـــول 1۰کیلومتـــر 
ـــه شـــبکه  وارد دو مخـــزن 1۰هـــزار مترمکعبـــی شـــده و ســـپس ب
توزیـــع تزریـــق خواهـــد شـــد. ســـلطانی نیـــاز آبـــی شـــهر نیشـــابور را 
هزارو15۰لیتـــر برثانیـــه اعـــالم کـــرد و اظهـــار داشـــت: اســـتفاده 
از آب چـــاه هـــای فوشـــنجان ، وضعیـــت آب در نیشـــابور را در 

ـــه ســـر قـــرار مـــی دهـــد.  نقطـــه ســـر ب

مشـــکل زیســـت محیطـــی پســـاب تصفیـــه خانـــه فاضـــالب 
نیشـــابور رفـــع شـــد

از  نیشـــابور  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  بـــرداری  بهـــره  معـــاون 
رفـــع مشـــکل زیســـت محیطـــی پســـاب تصفیـــه خانـــه فاضـــالب 
ایـــن شـــهر خبـــر داد.محـــد ســـلطانی افـــزود : ایـــن مشـــکل بـــا 
تغییـــر روش گنـــد زدایـــی پســـاب تصفیـــه خانـــه فاضـــالب از آب 
ــی از  ــد.جعفرتمیزافزود: یکـ ــع شـ ــن رفـ ــودر پرکلریـ ــه پـ ژاول بـ
اســـتانداردهای پســـاب خروجـــی تصفیـــه خانـــه هـــای فاضـــالب 
حـــذف کلـــی فـــرم مدفوعـــی) فـــکال کلیفـــرم  ( یـــا بـــه عبارتـــی 
ســـاده تـــر میکـــروب هـــای بیمـــاری زا و ... مـــی باشـــد.وی گفـــت : 
ایـــن طـــرح از ســـال گذشـــته بـــا اســـتفاده از آب ژاول شـــروع شـــد 
کـــه نتایـــج آن رضایـــت بخـــش نبـــود و موجـــب ارســـال اخطارهایـــی 
از طـــرف محیـــط زیســـت شـــد لذابـــا بررســـی روش هـــای مختلـــف 
گنـــد زدایـــی و آزمایشـــات متعـــدد پـــودر پرکلریـــن جایگزیـــن آب 
ژاول شـــد.وی افـــزود : بـــا جایگزینـــی پـــودر پرکلریـــن بـــا آب ژاول 
نتایـــج ســـه ماهـــه آخـــر نشـــان دهنـــده مطلـــوب شـــدن شـــرایط بـــود 
و مشـــکل زیســـت محیطـــی  نیـــز برطـــرف شـــد .تمیـــز بـــا اشـــاره بـــه 
۴8هـــزار مشـــترک تحـــت پوشـــش خدمـــات فاضـــالب در ایـــن 
شـــهر اظهـــار داشـــت: در هـــر شـــبانه روز 1۶هزارمترمکعـــب 

فاضـــالب تولیـــد و در ایـــن واحـــد تصفیـــه مـــی شـــود.

پایـــش سیســـتم پیـــش تصفیـــه انشـــعابات خـــاص 
نیشـــابور در  فاضـــالب 

 معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آبفـــا نیشـــابور از پایـــش سیســـتم 

پیـــش تصفیـــه  انشـــعابات خـــاص فاضـــالب در ایـــن شـــهر خبـــر داد.
ــرداری در  ــره بـ ــی از مشـــکالت بهـ ــرد : یکـ ــح کـ ــر تمیزتصریـ جعفـ
بخـــش فاضـــالب و مخاطـــرات زیســـت محیطـــی ، وصـــل انشـــعابات 
ـــا آالینـــده هـــای  خـــاص فاضـــالب و ورود چربـــی ، شـــن و ماســـه و ی
غیـــر از فاضـــالب خانگـــی بـــه داخـــل شـــبکه فاضـــالب مـــی باشـــد.
وی گفـــت : بـــا تدویـــن و طراحـــی دســـتور العمـــل انشـــعابات خـــاص 
ـــه ســـاماندهی   11 مـــورد انشـــعاب خـــاص کـــه  فاضـــالب نســـبت ب
دارای بـــار آلودگـــی بـــاال بودنـــد  اقـــدام شـــد.به گفتـــه وی ایـــن 
رونـــد  بـــا هماهنگـــی و همـــکاری دادســـتان نیشـــابور بـــرای ســـایر 

مـــوارد دیگـــر نیـــز ادامـــه مـــی یابـــد.

شستشوی530کیلومتر شبکه فاضالب در نیشابور

معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و فاضـــالب نیشـــابور  عملکـــرد  
11 مـــاه ایـــن معاونـــت را تشـــریح کرد.جعفـــر تمیـــز  افـــزود: در 
ـــر از شـــبکه فاضـــالب شستشـــو و 1۰۰  ـــن مـــدت 53۰ کیلومت ای
ــبکه  ــر از شـ ــازی و 15.5 کیلومتـ ــالح و بازسـ ــبکه اصـ ــر از شـ متـ
ـــاق  ـــورد اتف ـــک م ـــه ی ـــا اشـــاره ب ـــری شـــده اســـت.وی ب ـــو مت ـــد ئ وی
شـــبکه و منهـــول ، ایـــن کاهـــش را بـــه دلیـــل کیفیـــت و دقـــت 
در شستشـــو و بازدیـــد هـــای دوره ای منظـــم دانســـت.وی  از 
بـــا  1۶هـــزارو ۴3۰ مـــورد ســـم پاشـــی منهـــول هـــا و مبـــارزه 
ــه   ــبت بـ ــدت نسـ ــن مـ ــت: در ایـ ــار داشـ ــرداد و اظهـ ــرات خبـ حشـ
هـــم ســـطح ســـازی ۶۰ مـــورد منهـــول هـــم اقـــدام شـــده اســـت. 

حذف 90 درصد قبوض کاغذی در آبفای نیشابور

فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  مشـــترکین  قبـــوض  از  درصـــد   9۰  
ـــه مشـــترکین اعـــالم  مـــی شـــود کـــه  ـــا ارســـال پیامـــک ب نیشـــابور ب
ایـــن رونـــد باعـــث کاهـــش صـــدور  قبـــوض کاغـــذی شـــد .مدیـــر 
عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تبصـــره دو نیشـــابور گفـــت : در 
راســـتای کاهـــش هزینـــه هـــا ، حفـــظ محیـــط زیســـت و تســـهیل 
در امـــور مشـــترکین ایـــن شـــرکت از ابتـــدای تابســـتان امســـال 
ــوض  ــال قبـ ــترکین و ارسـ ــراه مشـ ــماره همـ ــه ثبـــت شـ ــدام بـ اقـ
بصـــورت پیامکـــی کرد.محمـــد ســـلطانی گفـــت : در نتیجـــه تبلیغـــات 
محلـــی و توزیـــع برشـــور در ســـطح شـــهر  9۰ درصـــد از قبـــوض 
بصـــورت پیامکـــی ارســـال مـــی شـــود کـــه ضمـــن صرفـــه جویـــی در 
مصـــرف کاغـــذ ،  دسترســـی آســـان مشـــترکان بـــه خدمـــات غیـــر 
ـــت مشـــترکین شـــده  ـــه باعـــث رضای ـــر داشـــته ک حضـــوری را در ب

اســـت.

سبزوار   

در  شـــرب  آب  مترمکعـــب  اســـتحصال 18میلیـــون 
ســـبزوار

کارشـــناس مســـئول تولیـــد وآبرســـانی شـــرکت آب و فاضـــالب 
ســـبزوار ، از اســـتحصال 18 میلیـــون و ۶3۴ هـــزارو289 متـــر 
ــر  ــر داد .علـــی اصغـ ــالجاری خبـ مکعـــب آب شـــرب در 1۰ ماهـــه سـ
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ملونـــدی گفـــت : ایـــن میـــزان آب شـــرب از 3۶ حلقـــه چـــاه مناطـــق 
ــکن برداشـــت شـــده اســـت.وی افـــزود : آب  ـــره ، کلـــوت و کسـ بف
ـــرل هـــای بهداشـــتی  ـــه مخـــازن منتقـــل و پـــس از کنت اســـتحصالی ب
ــره آب  ــازن ذخیـ ــود .وی تعـــداد مخـ ــبکه آب تزریـــق مـــی شـ ــه شـ بـ
شـــرب را شـــش بـــاب بـــا ظرفیـــت 51 هـــزار متـــر مکعـــب اعـــالم کـــرد.

هزاردانـــش آمـــوز در ســـبزوار بـــا مدیریـــت بهینـــه 
مصـــرف آب آشـــنا شـــدند

، شـــیخ  طالقانـــی   ، هـــای ســـعدی  آموزشـــگاه  آمـــوزان  دانـــش 
عباســـقلی ربانـــی1 ،شـــیخ عباســـقلی ربانـــی 2 ســـبزواربا مدیریـــت 
ـــه  ـــن واژه ای اســـت ک ـــه مصـــرف آب آشـــنا شـــدند . آب اولی بهین
دانـــش آمـــوزان آن را مـــی آموزنـــد بنابرایـــن ضـــروری اســـت از 
ــه کـــودکان  ــوه مصـــرف صحیـــح آب بـ ــان ، اهمیـــت نحـ همیـــن زمـ
ـــه  ـــان نهادین ـــا ایـــن فرهنـــگ از کودکـــی در آن آمـــوزش گوشـــزد  ت
ــا  ــی بـ ــورت عملـ ــه صـ ــوزان بـ ــم دانـــش آمـ ــن مراسـ ــود .در ایـ شـ
نحـــوه کارکـــرد لـــوازم کاهنـــده مصـــرف سرشـــیرهای روشـــویی ، 
حمـــام ، ظـــرف شـــویی و.. آشـــنا شـــدند.آموزش و ترویـــج فرهنـــگ  
در  آب  اهمیـــت  و  مفاهیـــم  یادگیـــری   ، آب  مدیریـــت صحیـــح 
زندگـــی ، آشـــنایی دانـــش آمـــوزان بـــا محدودیـــت هـــای جـــدی 
منابـــع آبـــی و روش هـــای مصـــرف بهینـــه آب  از جملـــه اهـــداف 
جشـــنواره نخســـتین واژه آب  مـــی باشـــد.در پایـــان از طـــرف 
روابـــط عمومـــی ایـــن شـــرکت کتـــاب هایـــی بـــا موضـــوع آب بیـــن 

دانـــش آمـــوزان توزیـــع شـــد.

بازدیـــد اعضـــای کارگـــروه اجرائـــی حفاظـــت کیفـــی منابـــع 
آب اســـتان از  محـــدوده  منایـــع آب شـــرب ســـبزوار

اعضـــای کارگـــروه اجرائـــی حفاظـــت کیفـــی منابـــع آب اســـتان 
خراســـان رضـــوی از حوضـــه  آبریـــز دشـــت بفـــره و کالتـــه ســـادات 
محـــدوده منابـــع آب شـــرب شهرســـتان ســـبزوار بازدیـــد کردنـــد 
.بـــا توجـــه بـــه  فعالیـــت هـــا و کنـــد کاو معـــدن کاران در رشـــته کـــوه 
هـــای بفـــره و تصویـــب کارگـــروه اجرایـــی حفاظـــت کیفـــی منابـــع 
فاضـــالب  و  کارشناســـان شـــرکت آب  از  اکیپـــی   ، اســـتان  آب 
ــان  ــراه  کارشناسـ ــه همـ ــان رضـــوی بـ ــتایی خراسـ شـــهری و روسـ

 NGO اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت و آب منطقـــه ای اســـتان و
هـــای شهرســـتان ســـبزوار پـــس از شـــرکت در جلســـه ای بـــا 
ـــه منطقـــه  ـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب ســـبزوار ب حضـــور مدی
یـــاد شـــده اعـــزام و ضمـــن بازدیـــد وپایـــش ، اقـــدام بـــه نمونـــه 
بـــرداری بـــرای بررســـی  رونـــد پارامترهـــای شـــیمیایی آب کردنـــد.

برگـــزاری جلســـه آموزشـــی پیشـــگیری از ابتـــال بـــه 
ویـــروس کرونـــا در آبفـــا ســـبزوار

جلســـه آموزشـــی پیشـــگیری از ابتـــال بـــه ویـــروس کرونـــا در  
شـــرکت آب و فاضـــالب ســـبزوار برگـــزار شد.جلســـه آمادگـــی 
مقابلـــه بـــا ویـــروس کرونـــا بـــا حضـــور دکتـــر قلـــی زاده کارشـــناس 
برگـــزار  رجـــوع  اربـــاب  و  همـــکاران  وکلیـــه  بهداشـــت  مرکـــز 
شد.کارشـــناس مرکـــز بهداشـــت  در ایـــن جلســـه  بـــه بیـــان راه 
هـــای پیشـــگیری از ابتـــال و نـــکات مهـــم و کلیـــدی مبـــارزه بـــا 
ویـــروس کرونـــا پرداخـــت و خواســـتار فرهنـــگ ســـازی بیشـــتر در 
ـــا توجـــه  ایـــن زمینـــه و پرهیـــز از هرگونـــه اســـترس و اضطـــراب ب

بـــه وضعیـــت موجـــود شـــد.

باخرز   

جـــدا ســـازی کنتـــور خروجـــی مخـــزن 2000 امـــور باخـــرز 
بـــه پایـــان رســـید

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب باخـــرز گفت:جـــدا ســـازی کنتـــور 

ــان  ــان رسید.احسـ ــه پایـ ــرز بـ ــور باخـ ــزن 2۰۰۰ امـ ــی مخـ خروجـ
ســـیاح افـــزود: در راســـتای نظـــارت بهتـــر بـــر رونـــد مصـــرف آب،  
اقـــدام بـــه ســـپریت کنتـــور مغناطیســـی بـــا قطـــر 3۰۰ میلـــی 
مترشـــد.وی پایـــش و نظـــارت دقیـــق بـــر رونـــد تولیـــد و مصـــرف 
را مهـــم دانســـت و بیـــان داشـــت: هـــدف امـــور باخـــرز آمـــاده 
ســـازی زیرســـاخت هـــا ی تکمیـــل تاسیســـات و تجهیـــزات اولیـــه 
سیســـتم تلـــه متـــری مـــی باشـــد کـــه گام بـــه گام در ایـــن مســـیر 

ــم رفـــت. پیـــش خواهیـ

ترانـــس هـــای بـــرق  منابـــع امـــور باخـــرز ایمـــن ســـازی 
شـــد

بـــه گفتـــه مدیـــر امـــورآب و فاضـــالب  باخـــرز در راســـتای ایمـــن 
ســـازی تاسیســـات و پیشـــگیری از ســـرقت تجهیـــزات نســـبت 
اقـــدام  منابـــع  تمـــام  بـــرق  هـــای  ترانـــس  ســـازی  مقـــاوم  بـــه 
و  جوشـــکاری  شـــامل  را  عملیـــات  ایـــن  ســـیاح  شد.احســـان 

مســـتحکم ســـازی ۶ ترانـــس بـــرق بیـــان کـــرد.

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان باخـــرز معرفـــی 
شـــد

ـــر امـــور آب و فاضـــالب در اســـتان خراســـان رضـــوی  دومیـــن مدی
بهـــره  معـــاون  بـــا حضـــور  کـــه  مراســـم  ایـــن  معرفـــی شـــد.در 
بـــرداری بـــه همـــراه مدیـــر دفتـــر روابـــط عمومـــی  شـــرکت آب 

ــزار  ــتان برگـ ــدار شهرسـ ــل کار فرمانـ ــتان در محـ ــالب اسـ و فاضـ
بـــه عنـــوان مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب   شـــد احســـان ســـیاح 
باخـــرز معرفـــی و از مجیـــد بخشـــی مدیرامـــور آبفـــار شهرســـتان  
ــات  ــم از زحمـ ــن مراسـ ــرز در ایـ ــد.فرماندار باخـ ــر شـ ــم تقدیـ هـ
امورهـــای آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتای  تشـــکر و لـــوح تقدیـــر 
بـــه رســـم یـــاد بـــود از طـــرف مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی  
بـــه مهنـــدس بخشـــی مدیـــر ســـابق آبفـــار اهـــداء کـــرد.در ادامـــه  
تمامـــی  کارکنـــان روســـتایی و شـــهری در محـــل ســـاختمان آبفـــار  بـــا 
مهـــدی جهـــان طلـــب معـــاون بهـــره بـــردرای  شـــرکت آب و فاضـــالب 
خراســـان رضـــوی دیـــدار کردنـــد. وی در جمـــع همـــکاران ضمـــن 
ــرکت  ــازی شـ ــه سـ ــوع یکپارچـ ــوص موضـ ــی در خصـ ــه مطالبـ ارائـ
ــده  ــرح شـ ــای مطـ ــه پرســـش هـ ــتایی بـ ــهری و روسـ ــا شـ ــای آبفـ هـ
از  بـــه عنـــوان یکـــی  باخـــرز  امـــور  از  پاســـخ داد.جهـــان طلـــب 
بهتریـــن امـــور هـــا در ارزیابـــی شـــاخص هـــا اصلـــی شـــرکت نـــام 
بـــرد  .درپایـــان مراســـم ســـیاح وبخشـــی گزارشـــی از اقدامـــات 

خـــود را ارائـــه دادنـــد.

بجستان    

تجهیـــز ایســـتگاه پمپـــاژ حصـــارک بجســـتان بـــه تابلـــو 
ــتارتر ــافت اسـ سـ

بـــه تابلـــو ســـافت   ایســـتگاه پمپـــاژ حصـــارک امـــور بجســـتان 
اســـتارتر مجهـــز شـــد.  بـــا در مـــدار قـــرار گرفتـــن ایـــن تابلـــو 
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ضمـــن کاهـــش مصـــرف انـــرژی ، اتفاقـــات ناشـــی از قطـــع بـــرق در 
ــید . ــد رسـ ــل خواهـ ــه حداقـ ــم بـ ــال هـ ــط انتقـ ــول خـ طـ

بردسکن   

نصب اولین  کنتور حجمی 63 در بردسکن

 مدیـــر امـــور آبفـــای بردســـکن گفـــت : اولیـــن کنتورحجمـــی ســـایز 
ــه بهـــره  ــب و بـ ــری آب آزاد نصـ ــان رضـــوان بـــا کاربـ ۶3 در خیابـ
آب  مدیریـــت  درجهـــت  را  اقـــدام  ایـــن  .وی  رســـید  بـــرداری 

دانســـت.

الکترو پمپ چاه شماره 1 بردسکن تعویض شد

مســـئول بهـــره بـــرداری  امـــور آب و فاضـــالب بردســـکن گفـــت: 
الکتـــرو پمـــپ چـــاه شـــماره 1 بردســـکن تعویـــض شـــد. ســـید 
هـــادی شـــایقی افـــزود: ایـــن پمـــپ بـــه دلیـــل نقـــص فنـــی از مـــدار 
ـــا توجـــه بـــه مـــاه هـــای آخـــر ســـال و مصـــرف  خـــارج شـــده بـــود کـــه ب
زیـــاد شـــهروندان نســـبت بـــه تعویـــض الکتـــرو پمـــپ اقـــدام شـــد.

تایباد   

ـــور  ـــات ام ـــری در تاسیس ـــه مت ـــتم تل ـــدازی سیس راه ان
تایبـــاد

 سیســـتم تلـــه متـــری درتاسیســـات امـــورآب و فاضـــالب تایبـــاد 
نصـــب و راه انـــدازی شـــد.این تاسیســـات شـــامل چـــاه هـــای ۴ و 8 

ـــز مـــی  ـــر، چـــاه مشـــهدریزه، مخـــزن مشـــهدریزه و مخـــزن کاری کوث
باشـــد.به گفتـــه ابراهیمـــی کارشـــناس سیســـتم هـــای کنتـــرل 
امـــور، بـــا اســـتفاده از ســـامانه تلـــه متـــری، امـــکان کنتـــرل و 

پایـــش تاسیســـات بصـــورت لحظـــه ای امـــکان پذیـــر شـــد.

کنتور چاه های 3 و 5 کوثر تایباد تعویض شد

کنتـــور هـــای چـــاه هـــای 3 و 5 کوثـــر شـــهر تایبـــاد تعویـــض شـــد. بـــه 
گـــزارش روابـــط عمومـــی تایبـــاد، ایـــن کنتورهـــا بـــه دلیـــل معیـــوب 
بـــودن، تعویـــض شـــد.به گفتـــه مهنـــدس شـــریعت، مســـئول بهـــره 
بـــرداری امـــور، کنتـــور هـــای نصـــب شـــده از نـــوع کرونـــه و ایـــران 

مـــدار مـــی باشـــند.

تربت جام   

برگزاری جلسه شورای فرهنگی امور تربت جام

دومیـــن جلســـه شـــورای فرهنگـــی امورتربـــت جـــام بـــا حضـــور 
مســـئول امـــور دینـــی وفرهنگـــی آبفـــا خراســـان رضـــوی برگـــزار 
ـــات  ـــه آی ـــا اشـــاره ب شـــد . در ایـــن جلســـه حســـن دشـــت بیاضـــی  ب

و روایـــات نکاتـــی ، پیرامـــون انجـــام وظایـــف محولـــه و اهمیـــت 
برنامـــه هـــای عقیدتـــی و فرهنگـــی، اقامـــه نمـــاز اول وقـــت  ، توجـــه 
بـــه فریضـــه امـــر بـــه معـــروف ونهـــی از منکـــر، رعایـــت حجـــاب و 
عفـــاف مطالبـــی بیـــان داشـــت .در ادامـــه اعضـــا بـــه بحـــث و تبـــادل 
ـــه بازســـازی شـــده امـــور  نظـــر پرداختنـــدد و در خاتمـــه از نمازخان
بازدیـــد و بـــه اتفـــاق همـــکاران امـــور تربـــت جـــام نمـــاز جماعـــت  و 

جلســـه قرائـــت قـــرآن برگـــزار شـــد .

اولیـــن مدیـــر امـــور در شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان 
رضـــوی معرفـــی شـــد

اولیـــن مدیـــر امـــور شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان خراســـان 
رضـــوی در شهرســـتان تربـــت جـــام معرفـــی شـــد.در مراســـم 
معارفـــه مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان تربـــت جـــام 
اســـتان  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل  حضـــور  بـــا  کـــه 
محســـن  شـــد  برگـــزار  شهرســـتان  مســـئوالن   فرمانـــدارو  و 
ــام  ــت جـ ــالب  تربـ ــور آب و فاضـ ــر امـ ــوان مدیـ ــه عنـ ــی بـ عبدالهـ
معرفـــی و از رضـــا صباغـــی مدیرقبلـــی امـــور تقدیـــر بعمـــل آمـــد. 
در ایـــن مراســـم ابتـــدا مدیـــر قبلـــی امـــور گزارشـــی از وضعیـــت 
ســـپس  رســـاند  اطـــالع  بـــه  را  شهرســـتان  شـــرب  آب  منابـــع 
فرمانـــدار شهرســـتان بـــا اشـــاره بـــه خشکســـالی هـــای دو دهـــه 
گذشـــته در کشـــور از برداشـــت بیـــش از حـــد آب  از منابـــع 
زیـــر زمینـــی شهرســـتان توســـط بخـــش هـــای مختلـــف بـــه ویـــژه 
کشـــاورزی اظهـــار نگرانـــی کـــرد .مرتضـــی حمیـــدی بـــا تاکیـــد بـــر 
تغییـــر الگـــوی کشـــت محصـــوالت کشـــاورزی و اســـتفاده از روش 
هـــای نویـــن آبیـــاری بـــرای حفـــظ منابـــع موجـــود اظهـــار داشـــت: 
تولیـــد و صـــادرات خریـــزه و هندوانـــه در شهرســـتان ، صـــادرات 

آب محســـوب مـــی شـــود چـــرا کـــه  در کشـــت ایـــن دو محصـــول 
آب فراوانـــی مصـــرف مـــی شـــود.وی در ادامـــه چنـــد ویژگـــی 
مدیـــردر نظـــام اداری کشـــور را خاطـــر نشـــان کـــرد و افـــزود: 
ـــار  ـــوری اســـالمی ایث ـــام جمه ـــی در نظ ـــول پســـت هـــای مدیریت قب
ــی  ــدس عبدالهـ ــر از مهنـ ــا تقدیـ ــود.وی بـ ــی شـ ــی مـ ــاد تلقـ و جهـ
بـــرای پذیـــرش پســـت مدیریـــت امـــور آبفـــای شهرســـتان خطـــاب 
بـــه وی اعـــالم کـــرد : شـــما رســـالت و مســـئولیت ســـخت تامیـــن 
روســـتاهای  و  شـــهرها  در  ســـاکن  225هزارنفرجمعیـــت  آب 
شهرســـتان را عهـــده دارهســـتید.مدیر عامـــل شـــرکت آب و 
فاضـــالب اســـتان خراســـان رضـــوی هـــم بـــه شـــرایط خـــاص آبـــی 
و تغییـــرات اقلیمـــی اســـتان اشـــاره کـــرد و گفـــت: الگـــوی بـــارش 
ــا از بـــرف بـــه بـــاران تغییـــر کـــرده و تغییـــرات دمایـــی باعـــث  هـ
ــال  ــه در سـ ــا 1.5درجـ ــک تـ ــزان یـ ــه میـ ــای هوابـ ــش گرمـ افزایـ
شـــده و ایـــن درحالـــی اســـت کـــه تـــوان آبدهـــی چـــاه هـــای حفـــر 
ـــا  ـــه یـــک ســـوم  ت ـــت جـــام ب شـــده در 3- ۴ ســـال گذشـــته در ترب
یـــک چهـــارم کاهـــش یافتـــه است.ســـید ابراهیـــم علـــوی شـــرایط 
موجـــود را ســـخت و یـــک جنـــگ تمـــام عیـــار اقتصـــادی توصیـــف 
حـــوزه  در  همـــکاران  بیشـــتر  تـــالش  و  کار  خواســـتار  و  کـــرد 
ــرد. ــد کـ ــا تاکیـ ــر چالـــش هـ ــدن بـ ــق آمـ ــرای فائـ ــف بـ ــای مختلـ هـ
وی افـــزود: تعرفـــه پائیـــن آب در شـــهر و روســـتا باعـــث فشـــار 
ــا شـــده اســـت و از ســـوی دیگـــر بایســـتی  بـــر شـــرکت هـــای آبفـ
گام هـــای خـــود را بـــرای  همـــراه شـــدن بـــا تحـــوالت اجتماعـــی و 
پاســـخگویی بـــه نیازهـــا و مطالبـــات شـــهروندان بلنـــد برداریـــم.
ـــا شـــهری  وی اهـــداف طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آبف
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ــرکت  ــرو و شـ ــزود: وزارت نیـ ــد و افـ ــادآور شـ ــتایی را یـ و روسـ
ــرای ایـــن طـــرح  ــا اجـ ــه بـ ــیدند کـ ــه رسـ ــه ایـــن نتیجـ ــی بـ مهندسـ
شـــرکت هـــای آبفـــا کامـــل شـــده و بهتـــر مـــی تواننـــد بـــه تغییـــرات 

ــان دهنـــد. واکنـــش نشـ

 خوشاب   

نشست مشترک آبفای شهری و روستایی خوشاب

بـــا هماهنگـــی امـــور آب و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی شهرســـتان 
خوشـــاب جلســـه ای در محـــل امـــور آب و فاضـــالب شـــهری برگـــزار 

شـــد.
در ایـــن نشســـت کـــه مدیـــر و مســـئول بهـــره بـــرداری آبفـــای 
روســـتایی و مدیـــر و مســـئول مشـــترکین امـــور آبفـــای شـــهری 
حضـــور داشـــتند ، در خصـــوص نحـــوه اســـتفاده از تجهیـــزات و 
ـــه هرچـــه  ـــرای ارائ ـــوروزی 99 ب نیروهـــای موجـــود در تعطیـــالت ن

ــات تصمیـــم گیـــری شـــد. ــع اتفاقـ ــات و رفـ ــر خدمـ بهتـ
هـــر دو امـــور همچنیـــن توافـــق کردنـــد لـــوازم و تجهیـــزات هـــر دو 
امـــور در مواقـــع ضـــروری مـــورد اســـتفاده طرفیـــن قـــرار بگیـــرد.

پاداش رعایت پیک مصرف برای امور خوشاب

امـــور آب و فاضـــالب خوشـــاب و اداره بـــرق شهرســـتان توافـــق 
نامـــه امضـــاء کردنـــد.

 بـــر اســـاس ایـــن توافقنامـــه رعایـــت پیـــک مصـــرف چـــاه هـــا و 

ــدامور  ــرر شـ ــرار گرفـــت و مقـ ــد قـ ــورد تاکیـ ــور مـ ــات امـ تاسیسـ
ــه از  ــرف روزانـ ــک مصـ ــت پیـ ــورت رعایـ ــتان در صـ ــرق شهرسـ بـ
ـــاداش در قبـــوض بـــرق  ســـاعت 12 الـــی 18 نســـبت بـــه ارائـــه پ

مصرفـــی امـــور  اقـــدام کنـــد.

 خواف    

بازدید سرزده فرماندار از آبفا خواف

فرمانـــدار خـــواف بـــه طـــور ســـرزده از امـــور آب و فاضـــالب شـــهری 
ایـــن شهرســـتان بازدیـــد کرد.درایـــن بازدیـــد جـــواد ســـاالری 
مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب خـــواف گزارشـــی از وضعیـــت منابـــع 

آب شهرســـتان را بـــه اطـــالع حســـین ســـنجرانی رســـاند.

پرسش ازهمکاران و مشترکین امورخواف

 تیـــم نظـــر ســـنجی شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی 
بـــا حضـــوردر شـــهر خـــواف ، دیـــدگاه هـــای همـــکاران امـــور و 
برنامـــه  ایـــن  جریـــان  کـــرد.در  آوری  جمـــع  را  آب  مشـــترکان 
ــای تابعـــه را تحـــت  ــای تبصـــره دو و امورهـ ــام شـــرکت هـ کـــه تمـ
پوشـــش قـــرار مـــی دهـــد پیمانمـــکار شـــرکت ضمـــن گفتگوبـــا 
همـــکاران  از شـــهروندان هـــم در بـــاره خدمـــات آبفـــا چندیـــن 

پرســـش مطـــرح کـــرد.

 درگز    

جلســـه تعاملـــی  نیـــروی انتظامـــی  وامـــور درگـــز بـــرای 
ــات آب ــت از تاسیسـ حفاظـ

در جلســـه ای کـــه بـــه میزبانـــی نیـــروی انتظامـــی )پلیس پیشـــگیری 
ـــر امـــور  ومدیریـــت بحـــران ( شهرســـتان درگـــز برگـــزار شـــد مدی
درگـــز و ســـرهنگ یزدانـــی رئیـــس پلیـــس پیشـــگیری و بحـــران 
انتظامـــی  نیـــروی  فیزیکـــی  حفاظـــت  خصـــوص  در  شهرســـتان 
شهرســـتان ازمنابـــع آب شـــرب امـــور گفـــت وگـــو کردنـــد.در ایـــن 
نشســـت توافقنامـــه ای بـــه امضـــای طرفیـــن رســـید و ایـــن مهـــم 
در راس اولویـــت برنامـــه هـــای پلیـــس پیشـــگیری قـــرار گرفـــت .

ـــز  ـــور درگ ـــتان در ام ـــئولین شهرس ـــی مس ـــه قرآن جلس
برگـــزار شـــد

جلســـه قـــرآن مســـئولین شهرســـتان بـــه میزبانـــی امـــور آب و 
فاضـــالب درگـــز برگـــزار شـــد. در ایـــن محفـــل دینـــی کـــه ایروانـــی 
امـــام جمعـــه ،فراهـــی فرمانـــدار  و ســـرهنگ غفـــاری فرماندهـــی 
ناحیـــه مقاومـــت بســـیج  و اعضـــای شـــورای تامیـــن شهرســـتان 
درگـــز حضـــور داشـــتند  بعـــد از قرائـــت قـــرآن ،  امـــام جمعـــه 
درگـــز از خدمـــات رســـانی پرســـنل امـــور درگـــز بـــه شـــهروندان 

ــرد .  ــی کـ قدردانـ

رشتخوار و جنگل   

توسعه 180 متر شبکه توزیع آب در رشتخوار

ــارکتی در  ــورت مشـ ــه صـ ــع آب بـ ــبکه توزیـ ــعه شـ ــات توسـ عملیـ
دو منطقـــه شـــهر رشـــتخوار اجـــرا شـــد.مدیر آبفـــای رشـــتخوار 
گفت:ایـــن عملیـــات همزمـــان در خیابـــان شـــهید مطهـــری شـــمالی 
بـــه متـــراژ1۰۰ متـــر و ضلـــع غربـــی بلـــوار معلـــم بـــه متـــراژ 8۰ 
متـــر بـــه صـــورت مشـــارکتی اجـــرا شـــد.وی افـــزود : در ایـــن 
پـــروژه تهیـــه لولـــه و اتصـــاالت بـــه عهـــده مشـــترکین و اجـــرای آن 

بـــه عهـــده امـــور رشـــتخوار بـــود.

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

مدیـــر آبفـــای رشـــتخوار از توزیـــع محلـــول آب ژاول رقیـــق شـــده 
ــه ادارات و  ــتخوار بـ ــان رشـ ــت و درمـ ــبکه بهداشـ ــارت شـ ــا نظـ بـ
ــژاد   ــاس نـ ــر داد.عبـــاس عبـ ــتخوار خبـ ــتان رشـ ــای شهرسـ نهادهـ
افـــزود: همـــکاری بـــا شـــبکه بهداشـــت و درمـــان و مدافعـــان 
حریـــم ســـالمت جامعـــه در توزیـــع محلـــول آب ژاول رقیـــق شـــده 
بـــه منظـــور گندزادیـــی و جلوگیـــری از شـــیوع ویـــروس کرونـــا 

ــد. ــام شـ ــتخوار  انجـ ــای رشـ ــن ادارات و نهادهـ بیـ

جمـــع آوری ســـه انشـــعاب فضـــای ســـبز شـــهرداری 
رشـــتخوار

مدیـــر امـــور آبفـــای رشـــتخوار از جمـــع آوری ســـه فقـــره انشـــعاب 
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فضـــای ســـبز شـــهرداری در ایـــن شـــهر خبـــر داد.بـــا توجـــه بـــه 
آبیـــاری  آبـــی در شـــهر و همچنیـــن جداســـازی  منابـــع  کمبـــود 
فضـــای ســـبز از آب شـــرب ، ایـــن امـــور ضمـــن هماهنگـــی بـــا 
شـــهرداری رشـــتخوار ســـه فقـــره انشـــعاب فضـــای ســـبز را جمـــع 
ــتای مدیریـــت مصـــرف  ــزود:در راسـ ــژاد افـ ــاس نـ آوری کرد.عبـ
،جمـــع آوری دیگـــر اشـــعابات فضـــای ســـبز شـــهرداری در دســـتور 

کار  قـــرار دارد.

نصـــب شـــیر فلکـــه ســـایز 110 در شـــبکه آب شـــهر 
جنـــگل

شـــیر فلکـــه ســـایز 11۰ در شـــبکه توزیـــع آب شـــهر جنـــگل نصـــب 
شـــد.این شـــیر بـــه منظـــور کاهـــش زمـــان رفـــع اتفـــاق و همچنیـــن 
مدیریـــت بهتـــر در زمـــان قطعـــی آب نصـــب شـــد.این عملیـــات 

ـــه همـــراه ســـاخت حوضچـــه اجـــرا شـــد. طـــی یـــک روز ب

سرخس   

نظر سنجی از مشترکان و کارکنان امور سرخس

پیمانـــکار آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــا حضـــور در امـــور آب و فاضـــالب 
ســـرخس از مشـــترکان و کارکنـــان ایـــن امـــور نظـــر ســـنجی بـــه 
عمـــل آورد. در ایـــن نظـــر ســـنجی کـــه بـــا نظـــارت مدیـــر روابـــط 
عمومـــی و آمـــوزش همگانـــی شـــرکت آبفـــا خراســـان رضـــوی 
همـــراه بـــود پیمانـــکار شـــرکت ضمـــن دریافـــت دیـــدگاه هـــای 

ـــرد. ـــور ســـرخس هـــم نظـــر ســـنجی  ک مشـــترکان ، ازهمـــکاران ام

طرقبه  و شاندیز    

نشت یابی شبکه آب شهر طرقبه

 شـــبکه آب شـــهر طرقبـــه بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 55۰ میلیـــون 
ریـــال  نشـــت یابـــی شد.مســـئول آب بـــدون درآمـــد امـــور طرقبـــه 
شـــاندیز گفـــت : عملیـــات نشـــت یابـــی شـــبکه آب شـــهر طرقبـــه بـــا 
هـــدف کاهـــش هدررفـــت  اجـــرا شـــد .مجتبـــی محمـــد زاده افـــزود: 
ــان ،  ــه فرهنگیـ ــه محلـ ــاه در سـ ــی ظـــرف مـــدت یـــک مـ نشـــت یابـ
عنبـــران و طرقـــدر انجـــام و بالـــغ بـــر 35 مـــورد نشـــتی انشـــعاب 

ــائی و  و 8 مـــورد نشـــتی شـــبکه  اصلـــی و فرعـــی کشـــف ، شناسـ
رفـــع نشـــت شـــد.

نصـــب کنتـــور اینزرشـــن بـــرروی خـــط 300 ایســـتگاه 
ــاندیز پمپاژشـ

کنتـــور اینزرشـــن بـــرروی خـــط 3۰۰ ایســـتگاه پمپـــاژ شـــماره 
ـــا هـــدف  انـــدازه  ســـه شـــهر شـــاندیز نصـــب شـــد .ایـــن دســـتگاه ب
گیـــری خروجـــی ایســـتگاه پمپـــاژ بـــا هزینـــه 13۰ میلیـــون ریـــال 

نصـــب و راه انـــدازی شـــد.
بـــه گفتـــه علـــی اصغـــر پاکـــروان مدیـــر امـــور طرقبـــه شـــاندیز 
 5۰۰ دار  فلنـــج  کنتورهـــای  بـــه  نســـبت  کنتـــور  ایـــن  نصـــب 

میلیـــون ریـــال صرفـــه جوئـــی در پـــی داشـــته اســـت.

امـــور آبفـــای طرقبـــه شـــاندیز  پایلـــوت ممیـــزی انـــرژی 
ـــوی ـــان رض ـــا خراس آبف

 بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب طرقبـــه شـــاندیز ایـــن 
ـــای اســـتان  ـــرژی شـــرکت آبف ـــزی ان ـــوت ممی ـــوان پایل ـــه عن ـــور ب ام

ــد. ــاب شـ انتخـ
در همیـــن رابطـــه بـــا حضـــور ســـرممیزی شـــرکت ارزیـــاب مدیریـــت 
همـــام در شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی و بازدیـــد وی 
ــه  ــهر طرقبـ ــاژ شـ ــتگاه پمپـ ــتاد و ایسـ ــف سـ ــای مختلـ از بخـــش هـ
و تشـــکیل دو نشســـت افتتاحیـــه و اختتامیـــه ، شـــرکت آب و 

فاضـــالب خراســـان رضـــوی موفـــق بـــه دریافـــت اســـتاندارد ایـــزو 
5۰۰۰1 بـــا گرایـــش 2۰18 در مبحـــث انـــرژی شـــد.

  فیض آباد    

در  شـــیرآالت   حوضچـــه  2بـــاب  از  بـــرداری  بهـــره 
آبـــاد فیـــض 

مســـئول بهـــره بـــرداری فیـــض آبـــاد ازســـاخت دو بـــاب حوضچـــه 
کنتـــور و شـــیر آالت آب در مخـــازن قدیـــم وجدیـــد ایـــن شـــهر 
خبـــر داد. وحیـــد جهانشـــیری افـــزود: ایـــن دو2بـــاب حوضچـــه 
بـــا هزینـــه 98میلیـــون ریـــال  بـــرای کنتورهـــای نصـــب شـــده 
کنتـــرل  بـــرای  وی  گفتـــه  شـــد.به  ســـاخته  مخـــازن  ورودی  در 
ـــه مخـــازن  هـــم نمایشـــگر  ومانیتورینـــگ دائمـــی جریـــان ورودی ب
جریـــان  بررســـی  بـــرای  دوربیـــن  از  و  نصـــب   کنتورهـــا  ایـــن 

اســـتفاده شـــد.

راه اندازی  گشـــت شـــبانه برای حراســـت از تاسیســـات 
آب  فیـــض آبـــاد

مســـئول بهـــره بـــرداری امـــور آبفـــای فیـــض آبـــاد،از راه انـــدازی 
ـــرای پیشـــگیری از ســـرقت تاسیســـات آب   گشـــت هـــای شـــبانه ب
خبـــر داد .وحیـــد جهانشـــیری افـــزود:  گشـــت هـــای شـــبانه  بـــا 
همـــکاری نیـــروی انتظامـــی بـــرای تامیـــن امنیـــت و پیشـــگیری از 
ســـرقت احتمالـــی ترانـــس هـــای بـــرق چـــاه هـــا و مخـــازن آب شـــرب 

بـــه صـــورت مســـتمر انجـــام مـــی شـــود.

رفع نشت  شیر آتش نشانی شهر فیض آباد

مســـئول بهـــره بـــرداری امـــور آبفـــای فیـــض آبـــاد،از رفـــع نشـــت 
یـــک عـــدد شـــیر آتـــش نشـــانی مدفـــون بـــا قدمـــت بـــاالی 3۰ ســـال 
در ایـــن شـــهر خبـــر داد.وحیـــد جهانشـــیری افزود:ایـــن شـــیر بـــا 
قطـــر8۰ میلـــی متـــردر عمـــق 5/2متـــری دچـــار نشـــتی شـــد کـــه 
ـــا زحمـــت همـــکاران بخـــش بهـــره بـــرداری رفـــع و از هـــدر رفـــت  ب

آب جلوگیـــری شـــد.

قوچان   

تجلیل از بانوان شاغل در امور قوچان
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بـــه مناســـبت ســـالروز میـــالد بـــا ســـعادت حضـــرت صدیقـــه طاهـــره، 
فاطمـــه زهـــرا)س( ، بانـــوان شـــاغل در امـــور آب و فاضـــالب 
قوچـــان مـــورد تقدیـــر قـــرار گرفتنـــد.در ایـــن مراســـم ســـعید 
قارنگیـــان مدیرامـــور ، وجـــود نازنیـــن حضـــرت فاطمـــه )س(را 
ــت  ــیعیان دانسـ ــژه شـ ــه ویـ ــلمانان بـ ــات  مسـ ــر و مباهـ ــه فخـ مایـ
والگوگیـــري از شـــخصیت كامـــل و بـــي بدیـــل دخـــت رســـول خـــدا 
را بـــراي تمـــام زنـــان مایـــه  آرامـــش و ســـعادت در زندگـــي عنـــوان 
ــالب  ــورآب وفاضـ ــم امـ ــان خانـ ــم از کارکنـ ــان مراسـ ــرد. در پایـ کـ
ـــه عمـــل  ـــر ب ـــه و گل و شـــیرینی تقدی ـــا اهـــدا کارت هدی قوچـــان ب

آمـــد.

دیـــدار فرمانـــده بســـیج ادارات شهرســـتان بـــا مدیـــر 
امـــور قوچـــان

فرمانـــده بســـیج حـــوزه ادارات شهرســـتان قوچـــان بـــا ســـعید 
قارنگیـــان مدیرامـــور و فرمانـــده پایـــگاه بســـیج قمـــر بنـــی هاشـــم  
ــرد.   ــو کـ ــدار و گفتگـ ــان دیـ ــا قوچـ ــیج اداره آبفـ ــئولین بسـ و مسـ
ـــک ســـاعت بطـــول  ـــه حـــدود ی ـــن جلســـه ک ـــدگان درای شـــرکت کنن
ــان  ــد . در پایـ ــت کردنـ ــائل روز صحبـ ــوص مسـ ــد در خصـ انجامیـ
لـــوح یـــاد بـــودی بـــه پـــاس خدمـــات فرمانـــده و دیگـــر اعضـــاء 

پایـــگاه بـــه مدیـــر امـــور قوچـــان اهـــداء شـــد.

 کاشمر    

دیدار مدیر امور کاشمر با امام جمعه شهرستان

جمعـــه  امـــام  بـــا  کاشـــمر  فاضـــالب  و  آب  امـــور  ایـــن  مدیـــر   
شهرســـتان دیـــدار کـــرد. در ایـــن دیـــدار کـــه در محـــل دفتـــر امـــام 
ــرد  ــی از عملکـ ــد، گزارشـ ــزار شـ ــمر برگـ ــتان کاشـ ــه شهرسـ جمعـ
ـــا  ـــی آبف ـــاح و کلنـــگ زن ـــل افتت ـــروژه هـــای قاب یـــک ســـاله امـــور و پ
ــالم  ــد.حجت االسـ ــه شـ ــر ارائـ ــه فجـ ــام اهلل دهـ ــبت ایـ ــه مناسـ بـ
طباطبایـــی امـــام جمعـــه کاشـــمر ضمـــن تشـــکر از گـــزارش مدیـــر 
امـــور، بـــا اشـــاره بـــه رضایـــت منـــدی همشـــهریان، از زحمـــات  

ــرد. ــر کـ ــمر تقدیـ ــهری کاشـ ــای شـ ــکاران آبفـ همـ

کالت و زاوین   

کلنـــگ زنـــی و افتتـــاح 4 پـــروژه آبرســـانی در شـــهرهای 
کالت و زاویـــن

ـــا  چهـــار پـــروژه آبرســـانی در شـــهرهای کالت و زاویـــن  افتتـــاح و ی
کلنـــگ زنـــی شـــد. پـــروژه آبرســـانی خطـــوط انتقـــال بیـــن مخـــازن 
ــازی  ــاوم سـ ــال و پـــروژه مقـ ــارد ریـ ــار میلیـ ــار بالـــغ برچهـ ــا اعتبـ بـ
ــارد  ــار میلیـ ــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر چهـ خطـــوط انتقـــال شـــهر کالت  بـ
ــاد واحـــد  ریـــال هـــم وارد مـــدار بهـــره بـــرداری شـــد.پروژه ایجـ
اعتبـــار 3.5میلیـــارد  بـــا  زاویـــن  زنـــی شـــهر  ازن  و  هوادهـــی 
ریـــال و پـــروژه حفـــر چـــاه جدیـــد شـــهر کالت بـــا اعتبـــار بالـــغ بـــر  
2.5میلیـــارد ریـــال ریـــال از دیگـــر پـــروژه هـــای افتتاحـــی امـــور 
کالت بـــود کـــه بـــا حضـــور دکتـــر شـــیران نماینـــده مـــردم مشـــهد 
وکالت در مجلـــس شـــورای اســـالمی، ناصـــری فرمانـــدار  و جمعـــی 

ــتان کلنـــگ زنـــی شـــد. ــئولین شهرسـ از مدیـــران ومسـ

گناباد   

بهسازی تاسیسات امور گناباد

 ســـه اتاقـــک ســـرچاه در امـــورآب وفاضـــالب گنابـــاد بهســـازی شـــد. 
مدیرامـــورآب وفاضـــالب گنابـــاد گفـــت: ایـــن پـــروژه درراســـتای 
بهـــره بـــرداری بهینـــه وتامیـــن آب ســـالم وبهداشـــتی بـــا هزینـــه 
ـــا  17۰ میلیـــون ریـــال ازمحـــل منابـــع جـــاری اموراجـــرا شـــد. وی ب
ـــات بهســـازی قســـمتی از خـــط مکـــش ایســـتگاه  ـــان اینکـــه عملی بی
پمپاژخیبـــری امورآبفـــای گنابـــاد هـــم انجـــام شـــد گفـــت: باتوجـــه 
بـــه فرســـودگی وخوردگـــی شـــدید خـــط مکـــش ایـــن ایســـتگاه 

واحتمـــال آب گرفتگـــی ایســـتگاه وتاسیســـات ، عملیـــات تعویـــض 
لولـــه هـــای الکتروپمـــپ هـــا ونصـــب ســـه عـــدد شیرکشـــویی 
2۰۰ دردســـتورکار قرارگرفـــت. حیـــدری نیـــا افـــزود: در همیـــن 
ـــز اقـــدام شـــد. ـــه تعویـــض اتصـــاالت مربوطـــه نی رابطـــه نســـبت ب

کاشت درخت توسط همکاران امور گناباد

ــاد  ــور گنابـ ــکاران امـ ــط همـ ــال توسـ ــه نهـ ــت اصلـ ــش ازدویسـ بیـ
کاشـــته شـــد.همکاران آبفـــا گنابـــاد ایـــن تعـــداد نهـــال را بـــه 
مناســـبت هفتـــه درخـــت کاری درمحـــل مخـــزن 2۰۰۰مترمکعبـــی 

ــد. ــرس کردنـ ــروزاد غـ ــهید خسـ شـ

گلبهار   

اتفاق خط 110 گلبهار رفع شد

شد.براســـاس  رفـــع  گلبهـــار  شـــهر  انتقـــال11۰  خـــط  اتفـــاق 
گـــزارش مشـــترکان امـــور ، اکیـــپ اتفاقـــات بـــه محـــل اعـــزام 
ــوب  ــاق نامرغـ ــت اتفـ ــاق کرد.علـ ــع اتفـ ــاری ورفـ ــه حفـ ــدام بـ واقـ

بـــودن لولـــه گـــزارش شـــده اســـت.

اتفاق خط 600 گلبهار رفع شد

گـــزارش  اعـــالم  پـــی  خـــط ۶۰۰ گلبهـــار رفـــع شـــد. در  اتفـــاق 
ــروه  ــتقالل ،گـ ــه GRP ۶۰۰ درمسیربلواراسـ ــط لولـ ــی خـ ترکیدگـ
اتفاقـــات  آبفـــا گلبهاربـــه محـــل اعـــزام وپـــس از بررســـی و تامیـــن 
تمهیـــدات اولیـــه اقـــدام بـــه قطـــع جریـــان آب لولـــه وآبدارنمـــودن 
مشـــترکین تحـــت پوشـــش ایـــن خـــط ازمســـیر دیگـــری کـــرد.در 
ادامـــه پـــس از تهیـــه لـــوازم مـــورد نیـــاز اقـــدام بـــه رفـــع اتفـــاق 

شـــد.

مینیمم شبکه آب گلبهار اندازه گیری شد

 فشـــارمینیمم شـــبانه شـــبکه آب شـــهر گلبهـــار انـــدازه گیـــری 
شـــد.این اقـــدام از ســـاعت 2 الـــی ۴ صبـــح انجـــام  شـــد.همچنین 
ــن  ــوار بهمـ ــه بلـ ــبکه کـ ــوط شـ ــط 9۰۰ خطـ ــه خـ ــبانه  ادامـ ــی شـ دبـ
ـــه مـــی کـــرد   ـــررا تغذی ـــز مجتمـــع هـــای مســـکن مه ـــوار کاوه ونی وبل
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مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت وســـهم هریـــک از ایـــن خطـــوط نیـــز 
تعییـــن شـــد.

ملک آباد   

رئیس جدید آبفا ملک آباد معرفی شد

رئیـــس جدیـــد اداره آب و فاضـــالب ملـــک آبـــاد معرفـــی و از 
مدیـــر قبلـــی ایـــن اداره تقدیـــر شد.مراســـم معارفـــه و تکریـــم 
روســـای جدیـــد و قدیـــم اداره آبفـــای ملـــک آبـــاد  بـــا حضـــور 
ــان  ــالب خراسـ ــرکت آب و فاضـ ــد شـ ــترکین و درامـ ــاون مشـ معـ
رضـــوی در دفتـــر بخشـــدار ملـــک آبـــاد برگـــزار شـــد. در ایـــن 
مراســـم ضمـــن ابـــالغ حکـــم صـــادق جالئـــی شـــیخ بـــه عنـــوان 
رئیـــس جدیـــد از زحمـــات کاظـــم جـــم رئیـــس قبلـــی ایـــن اداره 

ــد.  ــل آمـ ــر بعمـ تقدیـ

کمیتـــه تشـــویق و پـــاداش شـــرکت آب و فاضـــالب 
خراســـان رضـــوی همـــکار برتـــر بهمـــن ســـال 98 را 

انتخاب و نعرفی کرد.
ـــه  ایـــن کمیتـــه پـــس از بررســـی نامـــه هـــا و گزارشـــات واصل
از حـــوزه ســـتادی، شـــرکت هـــای تبصـــره 2 و امورهـــای 
تابعـــه در خصـــوص معرفـــی همـــکاران برتـــر و معیارهـــای 
فاضـــالب  و  آب  همکارامـــور  والیتـــی  الـــه  روح  تعییـــن 

ســـرخس  را حائـــز رتبـــه برتـــر و همـــکار نمونـــه بهمـــن مـــاه 
98 انتخـــاب کـــرد. براســـاس اعـــالم ایـــن کمیتـــه همچنیـــن 
ســـلیمه عبدالـــه آبـــادی از شـــرکت آبفـــا تبصـــره 2 نیشـــابور 
و نســـرین حیـــدری از امـــور آبفـــا تایبـــاد مشـــترکًا بـــه عنـــوان 
ـــان  ـــر در بیـــن منتخب ـــرای انتخـــاب همـــکار برت نفـــرات دوم ب
شـــش ماهـــه دوم ســـال معرفـــی شـــدند تـــا مـــورد بررســـی 

بیشـــتر قـــرار بگیـــرد. 

همکار برتر بهمن ۹8 آبفا خراسان رضوی معرفی شد
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شناســـایی،  دنبـــال  بـــه  دنیـــا  سرتاســـر  در  بهداشـــت  جهانـــی  ســـازمان 
ردیابـــی و محـــدود کـــردن ویـــروس جدیـــدی از خانـــواده ویـــروس کرونـــا بـــه 
نام»کویـــد-COVID-19( »19( اســـت. ویـــروس COVID-19 هنـــوز 
در حـــال مبتـــال کـــردن افـــراد زیـــادی در چیـــن و شـــیوع در کشـــورهای دیگـــر 
دنیـــا اســـت. ایـــن نـــوع ویـــروس کرونـــا در ایـــران هـــم در حـــال پراکنـــده شـــدن 
اســـت. عالئـــم بیمـــاری کرونـــا در اکثـــر مبتالیـــان بـــه ایـــن ویـــروس خفیـــف اســـت 
و درمـــان می شـــود، امـــا ممکـــن اســـت بیمـــاری در برخـــی دیگـــر شـــدیدتر باشـــد 
و حتـــی منجـــر بـــه مـــرگ شـــود. امـــا ویـــروس کرونـــا چیســـت و تـــا چـــه انـــدازه 
خطرنـــاک اســـت؟ عالئـــم کرونـــا چیســـت؟ درمـــان کرونـــا چیســـت؟ راه پیشـــگیری از کرونـــا 

چیســـت؟ در ایـــن مطلـــب قصـــد داریـــم شـــما را بـــا همـــه چیـــز دربـــاره کرونـــا آشـــنا کنیـــم.
عالئم بیماری کرونا و راه های پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا

تـــا کنـــون هـــزاران نفـــر بـــه ایـــن ویـــروس آلـــوده شـــده اند و افـــراد زیـــادی جـــان خـــود را از دســـت 
ــده اند.  ــان شـ ــم درمـ ــروس هـ ــن ویـ ــه ایـ ــوده بـ ــراد آلـ ــدادی از افـ ــن تعـ ــن بیـ ــد. در ایـ داده انـ
بیشـــترین میـــزان فراگیـــری ویـــروس در چیـــن مشـــاهده شـــده امـــا مـــوارد بســـیار زیـــادی هـــم 

ـــده شـــده اســـت. ـــران دی ـــه ای در کشـــورهای دیگـــر از جمل
ـــه شـــده از ســـوی ســـازمان بهداشـــت  ـــکات بهداشـــتی ارائ ـــا و رعایـــت ن ـــم کرون ـــا شـــناخت عالئ ب
جهانـــی کـــه در ایـــن مطلـــب بـــه آن هـــا می پردازیـــم، از ســـالمت خـــود و دیگـــران محافظـــت کنیـــد.

دستان خود را به طور مرتب بشویید
بـــه طـــور منظـــم و بـــا دقـــت دســـتان خـــود را بـــا آب و صابـــون یـــا محلـــول ضدعفونـــی کننـــده حـــاوی 

الـــکل تمیـــز کنیـــد.
یـــا محلـــول ضدعفونـــی کننـــده حـــاوی الـــکل،  بـــا آب و صابـــون  چـــرا؟ شســـتن دســـت ها 
ویروس هایـــی را کـــه ممکـــن اســـت بـــه دســـت های شـــما منتقـــل شـــده باشـــند، از بیـــن می بـــرد.

فاصله استاندارد با دیگران را رعایت کنید
با کسانی که سرفه یا عطسه می کنند، حداقل یک متر فاصله داشته باشید.

ــاب  ــرون پرتـ ــه بیـ ــراد بـ ــان افـ ــی و دهـ ــزی از بینـ ــرات ریـ ــه قطـ ــرفه و عطسـ ــگام سـ ــرا؟ هنـ چـ
می شـــود. اگـــر شـــما بـــه آن هـــا خیلـــی نزدیـــک باشـــید و فـــرد دیگـــر مبتـــال بـــه ویـــروس باشـــد، 
ایـــن ذرات ریـــز کـــه حـــاوی ویـــروس COVID-19 هســـتند از طریـــق تنفـــس بـــه بدن تـــان 

می شـــوند. وارد 
از تماس دست ها با چشم ها، بینی و دهان خودداری کنید

از تماس دست ها با چشم، بینی و دهان بپرهیزید.
ــذب  ــروس را جـ ــت ویـ ــن اسـ ــتند و ممکـ ــاس هسـ ــی در تمـ ــطوح مختلفـ ــا سـ ــت ها بـ ــرا؟ دسـ چـ
ـــه  ـــه راحتـــی می تواننـــد ویـــروس را ب ـــوده شـــدند، ب ـــه ویـــروس آل ـــی کـــه دســـت ها ب کننـــد. زمان
چشـــم ها، بینـــی و دهـــان انتقـــال دهنـــد و از ایـــن طریـــق ویـــروس وارد بـــدن شـــما شـــده و شـــما 

را بیمـــار کنـــد.
بهداشت تنفسی را تمرین کنید

مطمئـــن شـــوید کـــه شـــما و اطرافیان تـــان بهداشـــت تنفســـی را رعایـــت می کننـــد. بهداشـــت 
تنفســـی بـــه معنـــی پوشـــاندن دهـــان و بینـــی بـــا داخـــل آرنـــج یـــا دســـتمال کاغـــذی هنـــگام عطســـه 

ـــه ســـرعت اســـت. و ســـرفه و دور انداختـــن دســـتمال ب
چـــرا؟ قطـــرات ریـــزی کـــه بـــا عطســـه و صرفـــه از دهـــان و بینـــی مـــا خـــارج می شـــوند، ویـــروس 
را گســـترش می دهنـــد. بـــا رعایـــت نـــکات بهداشـــتی تنفســـی، می توانیـــد از اطرافیـــان خـــود 
 19-COVID در برابـــر ویروس هایـــی ماننـــد ســـرماخوردگی، آنفوالنـــزا و کرونـــای جدیـــد

محافظـــت کنیـــد.
اگر عالئم کرونا را دارید با مراجع مربوطه تماس بگیرید

در صورتـــی کـــه احســـاس ناخوشـــی می کنیـــد در خانـــه بمانیـــد. اگـــر عالئمـــی ماننـــد ســـرفه و 
تنگـــی نفـــس را در خـــود احســـاس کردیـــد بـــه پزشـــک مراجعـــه کنیـــد، مراجـــع مربـــوط را مطلـــع 

کنیـــد و از توصیه هـــای متخصصیـــن ســـالمت مربوطـــه پیـــروی کنیـــد.
چـــرا؟ متخصصیـــن ملـــی و محلـــی شـــما بـــه روزتریـــن اطالعـــات در مـــورد شـــرایط منطقـــه شـــما را 
دارنـــد. اطـــالع دادن بـــه کمـــک رســـان ها کمـــک می کنـــد کـــه شـــما را فـــورا بـــه مراکـــز درمانـــی 
ـــروس و  ـــر اســـت و هـــم از انتشـــار وی ـــان بهت ـــرای خودت ـــن کار هـــم ب ـــد. ای مناســـب ارســـال کنن

ــد. ــری کرده ایـ ــر جلوگیـ ــای دیگـ عفونت هـ
برای پیشگیری ازابتال به ویروس کرونا از توصیه های مراکز بهداشت پیروی کنید

ـــع باشـــید و  در مـــورد جدیدتریـــن اطالعـــات و اقدامـــات در مـــورد ویـــروس COVID-19 مطل

توصیه هـــای مراکـــز بهداشـــت یـــا محـــل کار خـــود را در مـــورد اینکـــه چطـــور از خـــود و دیگـــران در 
برابـــر ویـــروس COVID-19 محافظـــت کنیـــد، جـــدی بگیریـــد.

 19-COVID چـــرا؟ مراکـــز بهداشـــت هـــر منطقـــه به روزتریـــن اخبـــار در مورد انتشـــار ویـــروس
ــت  ــه جهـ ــردم آن منطقـ ــی مـ ــرای راهنمایـ ــع بـ ــن منبـ ــد بهتریـ ــد و می تواننـ ــه را دارنـ در منطقـ

محافظـــت از خودشـــان باشـــند.
نکات ایمنی سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری و واکنش صحیح به عالئم کرونا

نـــکات و توصیه هـــای ایمنـــی ســـازمان جهـــان بهداشـــت بـــرای افـــراد ســـاکن در شـــهرهای آلـــوده 
ـــا جدیـــد یـــا همـــان COVID-19 یـــا افـــرادی در 1۴ روز گذشـــته بـــه چنیـــن  بـــه ویـــروس کرون

مناطقـــی مراجعـــه کرده انـــد بـــه شـــرح زیـــر اســـت.
نکات ایمنی گفته شده در قسمت قبلی را به درستی رعایت کنید.

اگـــر برخـــی عالئـــم کرونـــا را داریـــد یـــا احســـاس ناخوشـــی می کنیـــد، حتـــی اگـــر عالئـــم جزئـــی 
مثـــل ســـردرد و آب ریـــزش بینـــی داریـــد، تـــا زمانـــی کـــه عالئـــم برطـــرف شـــوند، در خانـــه بمانیـــد. 
چـــرا؟ خـــودداری از ارتبـــاط بـــا دیگـــران و مراجعـــه بـــه مراکـــز درمانـــی، باعـــث می شـــود تـــا مراکـــز 
درمانـــی کار خـــود را بهتـــر انجـــام دهنـــد و از شـــما و دیگـــران در برابـــر احتمـــال ابتـــال بـــه ویـــروس 

COVID-19 و دیگـــر ویروس هـــا محافظـــت کننـــد.
در صـــورت وجـــود تـــب، ســـرفه و احســـاس تنگـــی نفـــس، فـــورا بـــه پزشـــک مراجعـــه کنیـــد چـــرا 
کـــه ممکـــن اســـت ایـــن عالئـــم بـــه دلیـــل وجـــود عفونـــت دســـتگاه تنفســـی یـــا مشـــکالت جـــدی دیگـــر 
باشـــد. پزشـــک متخصـــص را در مـــورد ســـوابق ســـفرهای اخیـــر یـــا هـــر گونـــه تمـــاس و بازدیـــد بـــا 
ـــه مرکـــز پزشـــکی مناســـب  ـــن کار در فرســـتادن شـــما ب ـــد. چـــرا؟ ای ـــع کنی مســـافرین دیگـــر مطل
کمـــک می کنـــد. همچنیـــن بـــه جلوگیـــری از انتشـــار احتمالـــی ویـــروس COVID-19 و دیگـــر 

ــا کمـــک می کنـــد. ویروس  هـ
ویروس کرونا از کجا پیدا شد؟

ـــی بهداشـــت اعـــالم  ـــه ســـازمان جهان ـــان مـــاه دســـامبر مســـؤوالن ســـالمت عمومـــی چیـــن ب در پای
کردنـــد کـــه ویـــروس جدیـــد و ناشـــناخته ای باعـــث نوعـــی بیمـــاری بـــا عالئمـــی شـــبیه بـــه ذات الریـــه 
در شـــهر ووهـــان شـــده اســـت. آن هـــا فـــورا تشـــخیص دادنـــد کـــه ایـــن ویـــروس از خانـــواده ی 
ویـــروس کرونـــا اســـت و بـــه ســـرعت در حـــال تکثیـــر و راه یابـــی بـــه بیـــرون از شـــهر ووهـــان اســـت.
ویـــروس کرونـــا بیـــن تمـــام حیوانـــات رایـــج اســـت و گاهـــی می توانـــد بـــا تغییـــر شـــکل انســـان ها 
را هـــم آلـــوده کنـــد. تـــا کنـــون از ابتـــدای ســـال 2۰۰۰ ســـه نـــوع دیگـــر از ویـــروس کرونـــا بـــه 
 )MERS( در ســـال 2۰۰2 و مـــرس )SARS( انســـان ها ســـرایت کـــرده و باعـــث شـــیوع ســـارس
ــم از  ــد هـ ــروس جدیـ ــن ویـ ــه ایـ ــد کـ ــر می کننـ ــمندان فکـ ــده است.دانشـ ــال 2۰12 شـ در سـ
ابتـــدای مـــاه دســـامبر توانایـــی انتقـــال بـــه انســـان ها را پیـــدا کـــرده اســـت. بـــه نظـــر می رســـد کـــه 
ویـــروس در ابتـــدا در یـــک بازارچـــه ی غذاهـــای دریایـــی در شـــهر ووهـــان پیـــدا شـــده و ســـپس از 
آنجـــا بـــه نقـــاط دیگـــر پخـــش شـــده اســـت. امـــا یکـــی از آزمایش هـــا روی بیمـــاری نشـــان می دهـــد 
کـــه اولیـــن فـــردی کـــه بـــه بیمـــاری کرونـــا مبتـــال شـــده، هیـــچ ارتباطـــی بـــا بازارچـــه نداشـــته اســـت. 
محققـــان هنـــوز در حـــال پیگیـــری منبـــع اصلـــی بیمـــاری هســـتند.نوع حیوانـــی کـــه ویـــروس از آن 
بـــه انســـان منتقـــل شـــده نیـــز همچنـــان بـــرای محققـــان روشـــن نیســـت. یـــک تیـــم تحقیقاتـــی در 
چیـــن گزارشـــی منتشـــر کردنـــد کـــه طـــی آن گفتـــه شـــده بـــود طبـــق کدهـــای ژنتیکـــی ایـــن ویـــروس 
ممکـــن اســـت کـــه بیمـــاری از مـــار بـــه انســـان رســـیده شـــده باشـــد. البتـــه محققـــان دربـــاره ی 
صحـــت ایـــن نتیجه گیـــری مطمئـــن نیســـتند. آزمایش هـــای دیگـــری کـــه روی ژنتیـــک ویـــروس 
ـــا  ـــا ویـــروس کرون جدیـــد انجـــام شـــد نشـــان داد کـــه توالـــی ژنتیکـــی ایـــن ویـــروس 9۶ درصـــد ب
ـــه انســـان منتقـــل  در خفاش هـــا یکســـان اســـت. ویـــروس ســـارس و مـــرس هـــر دو از خفـــاش ب

شـــده اند.
آیا ویروس کرونا همان سارس است؟

ویروس کرونا چیست
ویـــروس جدیـــد هـــم از چیـــن شـــروع شـــده، امـــا ویـــروس ســـارس نیســـت. از آنجـــا کـــه ایـــن دو 
ـــا یـــک ویـــروس  ـــا یکدیگـــر دارنـــد امـــا کرون ویـــروس از یـــک خانـــواده هســـتند، شـــباهت هایی ب
ـــه دانشـــمندان کمـــک  ـــد ب ـــروس می توان ـــن دو وی ـــاط مشـــترک ای ـــه نق ـــد اســـت. البت ـــال جدی کام
کنـــد تـــا بـــا اســـتفاده از تجربیاتـــی کـــه از گذشـــته دارنـــد بـــرای متوقـــف کـــردن ایـــن ویـــروس 

بهتـــر عمـــل کننـــد.
آیا ممکن است چین باز هم در مورد ویروس دروغ بگوید؟

زمانـــی کـــه ویـــروس ســـارس شـــیوع پیـــدا کـــرد، مقامـــات چیـــن ســـعی کردنـــد حقیقـــت را از 
بازرســـان ســـازمان جهانـــی بهداشـــت مخفـــی نگـــه دارنـــد و اطالعـــات ناقصـــی بـــه آن هـــا بدهنـــد. 

ـــد  ـــی را از شـــیوع ویـــروس جدی ـــه ســـرعت ســـازمان ســـالمت جهان ـــار مقامـــات چیـــن ب ـــن ب ـــا ای ام
ـــی بهداشـــت اجـــازه  ـــه تیمـــی از متخصصیـــن حرفـــه ای ســـازمان جهان ـــد. همچنیـــن ب ـــع کردن مطل

ـــد. ـــکاری کنن ـــا آن هـــا هم ـــد ب ـــع مشـــکل جدی ـــرای رف ـــا ب ـــد ت دادن
وزیـــر ســـالمت و خدمـــات درمانـــی آمریـــکا در کنفرانـــس خبـــری ضمـــن اعـــالم شـــفافیت مقامـــات 
چیـــن در مـــورد ویـــروس کرونـــا، اعـــالم کـــرد: »میـــزان همـــکاری مقامـــات چیـــن نســـبت بـــه ســـال 

2۰۰3 بســـیار بیشـــتر بـــوده اســـت«.
ـــا وجـــود ایـــن، منتقدیـــن و شـــهروندان چینـــی نگـــران ایـــن هســـتند کـــه مقامـــات چیـــن تعـــداد  ب
بیمـــاران را کمتـــر از میـــزان واقعـــی اعـــالم و تعـــداد مرگ ومیـــر افـــراد بـــر اثـــر ویـــروس کرونـــا را 

ـــا علـــت ذات الریـــه طبقه بنـــدی کننـــد. ب
ویروس کرونا تا چه اندازه خطرناک است؟

در حال حاضر هیچ کس پاسخ این سوال را نمی  داند.
ـــه اطالعاتـــی هـــم  ـــا چـــه حـــد »خطرنـــاک« اســـت، نیـــاز ب بـــرای مشـــخص کـــردن ایـــن کـــه بیمـــاری ت
ـــم.  ـــاره ی ســـرعت و ســـهولت گســـترش آن داری ـــاره ی وخامـــت و شـــدت بیمـــاری و هـــم درب درب
ــد  ــی ماننـ ــی بیماری هایـ ــرای ارزیابـ ــزار بـ ــن ابـ ــب از ایـ ــی اغلـ ــای اپیدمـ ــان بیماری هـ متخصصـ

انـــواع جدیـــد آنفوالنـــزا و تعییـــن اقدامـــات مـــورد نیـــاز بـــرای آن هـــا اســـتفاده می کننـــد.
چارت میزان خطر بیماری های واگیردار

در صورتـــی کـــه بیمـــاری خیلـــی شـــدید نباشـــد )درصـــد کمـــی از افـــراد را بکشـــد( امـــا خیلـــی 
مســـری باشـــد، بـــاز هـــم اثـــرات مخربـــی خواهـــد داشـــت. اگـــر ویروســـی میلیون هـــا نفـــر را درگیـــر 
کنـــد، حتـــی اگـــر درصـــد کمـــی از آن هـــا هـــم بمیرنـــد، تعـــداد تلفـــات بـــاز هـــم زیـــاد خواهـــد بـــود.
محققـــان هنـــوز در تـــالش هســـتند کـــه عالئـــم ویـــروس کرونـــا را بشناســـند کـــه از چیـــزی شـــبیه 
ـــر اســـاس اطالعـــات  ـــم بســـیار شـــدید متغییـــر اســـت. ب ـــا عالئ ـــم ســـرماخوردگی ســـاده ت ـــه عالئ ب

ـــم شـــدید داشـــته اند. ـــروس عالئ ـــه وی ـــوده ب حـــدود 2۰ درصـــد از افـــراد آل
ـــه  ـــی 3 درصـــد اســـت ک ـــا حـــدود 2 ال ـــروس کرون ـــد از وی ـــوع جدی ـــن ن ـــات ای در حـــال حاضـــر تلف
البتـــه بـــا ادامـــه پیـــدا کـــردن شـــیوع ویـــروس امـــکان تغییـــر ایـــن درصـــد وجـــود دارد؛ در صورتـــی 
کـــه تلفـــات ویـــروس ســـارس چیـــزی حـــدود 1۴ الـــی 15 درصـــد بـــود. اکثـــر تلفـــات ویـــروس 
ـــد کـــه مشـــکالت ســـالمتی دیگـــری مثـــل بیماری هـــای قلبـــی،  ـــا کنـــون افـــراد پیـــر بوده ان ـــا ت کرون
فشـــار خـــون و دیابـــت داشـــتند. طبـــق آمـــار ایـــن گـــروه از افـــراد بیـــش از دیگـــران در خطـــر مـــرگ 

بـــر اثـــر بیماری هایـــی مثـــل آنفوالنـــزا هســـتند.
سرعت پخش ویروس تا چه اندازه  است؟

در حـــال حاضـــر هنـــوز ســـرعت احتمـــال انتشـــار ویـــروس مشـــخص نیســـت. در چیـــن افـــراد 
ــاری را بـــه صـــورت شـــخص بـــه شـــخص بـــه دیگـــران  ــه ایـــن بیمـ ــاه ژانویـ ــار از ابتـــدای مـ بیمـ
انتقـــال می داده انـــد. ســـازمان جهانـــی بهداشـــت اعـــالم کـــرده حداقـــل بـــرای چهـــار مرحلـــه یـــک 
زنجیـــره ی پایـــدار از انتقـــال بیمـــاری بیـــن افـــراد وجـــود داشـــته اســـت؛ یـــک نفـــر )احتمـــاال از 
طریـــق حیـــوان( بیمـــار می شـــده، ویـــروس را بـــه شـــخص دیگـــری انتقـــال مـــی داده و او هـــم  آن 
را بـــه شـــخص دیگـــری انتقـــال مـــی داده اســـت. مـــوارد گـــزارش شـــده در کشـــورهای دیگـــر مثـــل 
آمریـــکا، آلمـــان، ژاپـــن و ویتنـــام هـــم از طریـــق افـــراد دیگـــر بـــه ویـــروس کرونـــا مبتـــال شـــده اند و 
نـــه بـــا ســـفر مســـتقیم بـــه چین.شـــواهد اولیـــه نشـــان می دهـــد ایـــن ویـــروس هـــم هماننـــد ســـایر 
انـــواع ویـــروس کرونـــا از طریـــق تمـــاس نزدیـــک بـــا افـــراد آلـــوده و هنـــگام عطســـه یـــا ســـرفه 
فـــرد آلـــوده انتقـــال پیـــدا می کند.امـــا مقامـــات چیـــن اعـــالم کرده انـــد مـــواردی وجـــود داشـــته 
کـــه افـــراد آلـــوده بـــه ویـــروس حتـــی قبـــل از ایـــن کـــه عالئـــم بیمـــاری را نشـــان دهنـــد ویـــروس 
ـــد  ـــال پزشـــکی نیوانگلن ـــه ژورن ـــن، نامـــه ای کـــه ب ـــر ای ـــد. عـــالوه ب ـــه دیگـــران انتقـــال داده ان را ب
ارســـال شـــده اســـت مـــوردی در آلمـــان را توضیـــح می دهـــد بـــه نظـــر می رســـد در آن افـــرادی کـــه 
احســـاس مریضـــی نمی کرده انـــد ویـــروس را بـــه دیگـــران انتقـــال داده اند.طبـــق تخمین هـــای 
ـــا  ـــه طـــور متوســـط بیـــن 1.۴ ت ـــی بهداشـــت، هـــر فـــرد مریـــض ب اولیـــه ی محققیـــن ســـازمان جهان
2.5 نفـــر دیگـــر را آلـــوده می کنـــد. طبـــق تخمیـــن تیم هـــای تحقیقـــات دیگـــری هـــر فـــرد بیمـــار بـــه 

ـــوده می کنـــد. ـــا 3 نفـــر دیگـــر را آل طـــور میانگیـــن 2 ت
چطور می توانیم از خودمان در برابر ویروس کرونا محافظت کنیم؟

ــا رعایـــت نـــکات بهداشـــتی پیشـــگیری از  ــا ایـــن لحظـــه می دانیـــم، بـ ــه تـ ــر اســـاس چیـــزی کـ بـ
آنفوالنـــزا می توانیـــد از خودتـــان در برابـــر ویـــروس کرونـــا هـــم محافظـــت کنیـــد. ایـــن نـــکات 
شـــامل شســـتن دســـت ها، پوشـــاندن دهـــان هنـــگام عطســـه و ســـرفه و دور مانـــدن از افـــراد 

بیمـــار اســـت.
چطور از مبتال شدن به آنفوالنزا پیشگیری کنیم؟

در 22 ژانویـــه مقامـــات چیـــن در ووهـــان فعالیـــت تمـــام وســـایل نقلیـــه ی شـــهری، اتوبوس هـــا، 
متـــرو و حتـــی پرواز هـــا و قطارهایـــی کـــه بـــه خـــارج از شـــهر رفـــت و آمـــد داشـــتند را قطـــع کردنـــد. 

آن هـــا همچنیـــن در نظـــر دارنـــد همیـــن عملیـــات را بـــرای 15 شـــهر دیگـــر انجـــام دهنـــد.

همه چیز درباره ی پیدایش، گسترش و پیشگیری از ویروس کرونا
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امور  تربت جام نائب قهرمان مسابقات فوتسال ادارات 
شهرستان شد

 تیـــم امـــور آب و فاضـــالب تربـــت جـــام در مســـابقات 
ـــادواره ســـردار  ـــان ادارات شهرســـتان ی فوتســـال کارکن
شـــهید ســـپهبد حـــاج قاســـم ســـلیمانی  نائـــب قهرمـــان 

شد.
تیـــم فوتســـال امـــور آبفـــای تربـــت جـــام  در ایـــن دوره از مســـابقات 

ــای شـــهرداری  ــا  تیـــم هـ ــد  بـ ــزار شـ ــا شـــرکت 1۶تیـــم برگـ ــه بـ کـ
نیـــل شـــهر ، اداره گاز ، شـــهرداری تربـــت جـــام و دانشـــکده علـــوم 
ـــا  پزشـــکی بـــه رقابـــت پرداخـــت کـــه در نهایـــت در دیـــدار نهایـــی ب
تیـــم دانشـــکده علـــوم پزشـــکی بـــا نتیجـــه 2 بـــر 5 پیـــروز شـــد و 

ـــی شهرســـتان را کســـب کـــرد. ـــوان نائـــب قهرمان عن
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فرنگی- 2.رشته  ماشینی  اقتصادی-  1.موسسه 
اصطالحی در فوتبال 3.لیکن–گروه خونی کمیاب ۴.جواِب 
های- ظرفیت انجام کار 5.رولور- سوره هجدهم قرآن 
کریم ۶. آشوب–ظرف حصیری 7. جد-سمت چپ8. ذره 
بنیادین–خام  9.کنایه از اتومبیل کهنه– زادگاه نیما 1۰. 
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گزارش تصویری اقدامات آبفا خراسان رضوی برای مقابله با کرونا
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تعداد خبر ارسالی  اسفندماهشرکت / امور

2۰ستاد

1۰سبزوار

1کاشمر

7 طرقبه شاندیز

13نیشابور

3تربت جام

۴باخرز

۰جغتای

2درگز

2قوچان

۰چناران

۴ گلبهار

5رشتخوار

2بردسکن

2سرخس

۴خواف

۰فریمان

1کالت

3بجستان

11تربت حیدریه

3گناباد

۰خلیل آباد

3تایباد

8فیض آباد

2خوشاب

۰داورزن

۰زاوه

۰جوین

۰فیروزه
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تسلیت – تقدیر – انتصاب

انتصابات   
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آبفا سبزوار  مهدی جهان طلب   

به سمت عضو علی البدل هیپت مدیره شرکت آبفا سبزوار علی نجاتی پور     
محسن والی نژاد   به عنوان مدیر امور آب و فاضالب جغتای
به عنوان سرپرست امور آبفای صالح آباد حبیب اهلل ندایی فر   

واگذاری شرح وظایف تدوین شده در صورت جلسه در خصوص تبیین و تشریح وظایف کارشناس تامین اجتماعی به مجتبی رشیدنژاد

درگذشتگان   
همکار ستادی سرکارخانم شریعت زاده درگذشت برادر   

درگذشت ابوالقاسم غفاریان  همکار امور کاشمر
همکار بازنشسته شرکت آبفای نیشابور  درگذشت ماشااهلل فضلی  

بازنشسته    
همکار امور طرقبه شاندیز مهدی جمعه    

همکار ستاد  عباس نامنی    
همکار ستاد سید مهدی نقوی   

تقدیر   
تقدیر فرمانداراز سید ابراهیم علوی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی وموسی رضایی مدیرامورآبفای کالت برای مقاوم سازی خطوط انتقال آب شرب و آبرسانی به شهرک اسکان سیل زدگان 

تقدیر مدیر کل حقوقی و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو از جواد عافیت مدیر دفتر حقوقی شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
تقدیر شورای اسالمی و شهردار از مدیر و کارکنان امور فیض آباد به واسطه تالش در جهت پیشبرد پروژه آبرسانی به این شهر

تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از مدیرعامل آبفای شهرستان
تقدیر فرماندارسرخس از مدیرعامل آبفای خراسان رضوی ومدیر امور شهرستان

تقدیر بخشدار مرکزی از امور آبفای بجستان در انجام وظایف سازمانی
تقدیر امام جمعه و فرماندارشهرستان از امور آبفای گناباد

تقدیر فرماندار از علی رضا عباسی مدیر امور کاشمر
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