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اجرای طرح خود اظهاری کنتور آب در خراسان رضوی 
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به شبکه فرسوده آب روستاهای سرخس شده است
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برقرار شد
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مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی گفـــت: آب شـــرب   روســـتاهای ی آســـیب دیـــده از 
سیل اخیر در این استان برقرار شد.

ـــا 26 فروردیـــن مـــاه  ـــارش هـــای ســـنگین بهـــاری  روزهـــای 23 ت ـــه گفتـــه ســـید ابراهیـــم علـــوی در جریـــان ب ب
ســـال جـــاری تاسیســـات آبرســـانی  هشـــت شـــهر و 84 روســـتا در 20 شهرســـتان دچـــار خســـارت شـــد. 

وی میـــزان بـــرآورد خســـارت بـــه چـــاه هـــا، قنـــات هـــا و چشـــمه هـــا ، خطـــوط انتقـــال و شـــبکه توزیـــع و جـــاده دسترســـی 
را 131 میلیـــارد و 504میلیـــون ریـــال اعـــام کـــرد و اظهـــار داشـــت: قبـــل ازشـــروع بـــارش هـــای بـــا هشـــدار بـــه 
شـــرکت هـــای تبصـــره دو و امورهـــای تابعـــه کلیـــه نیروهـــا و تجهیـــزات بـــه حـــال آمـــاده بـــاش درآمدنـــد و بـــا وقـــوع 
ـــورد نظـــر اعـــزام شـــدند و  ـــه مناطـــق م ـــاق ب ـــرای رفـــع  اتف ـــات الزم  ب ـــا امکان ـــی ب ـــده ســـیاب ، اکیـــپ هـــای عملیات پدی

نســـبت بـــه مرمـــت خطـــوط و تامیـــن آب روســـتاهای آســـیب دیـــده اقـــدام کردنـــد.
وی از تـــاش شـــبانه روزی اکیـــپ هـــا بـــرای تامیـــن آب روســـتا هـــا خبـــر داد و افـــزود: آب شـــرب مـــورد نیـــاز ســـاکنان 

برخـــی روســـتاها تـــا زمـــان ترمیـــم خطـــوط و شـــبکه توزیـــع از طریـــق تانکـــر ســـیار تامیـــن شـــد. 
وی بیشـــترین میـــزان خســـارت وارده را مربـــوط بـــه شهرســـتان داورزن و بعـــد آز آن کاشـــمر و تربـــت جـــام دانســـت 
و اظهارداشـــت: تاسیســـات فاضـــاب شـــهر ســـبزوار هـــم در جریـــان بـــارش هـــای اخیـــر دچـــار آســـیب شـــده اســـت. 

تشکیل جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
اولیـــن جلســـه کمیتـــه مدیریـــت بحـــران شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در ســـال جـــاری بـــه بررســـی خســـارت 

هـــای ناشـــی از ســـیل روزهـــای آخـــر فروردیـــن مـــاه اختصـــاص یافـــت.
ـــر  ـــه تاسیســـات آبرســـانی روســـتاها مدیرعامـــل شـــرکت ب ـــه گـــزارش میـــزان خســـارت ب در ایـــن جلســـه پـــس از ارائ
شناســـایی نقـــاط آســـیب پذیـــر تاکیـــد کـــرد و دســـتور داد دو میلیـــارد ریـــال  تنخـــواه بـــه 13 شهرســـتان پرداخـــت 

شـــود.
ســـید ابراهیـــم علـــوی همچنیـــن خواســـتار ارزیابـــی دقیـــق از میـــزان خســـارت وارده و  تســـریع در نظافـــت و پاکســـازی 

تاسیســـات و تعویـــض پمـــپ هـــای آســـیب دیـــده بـــه منظـــور تامیـــن آب روســـتائیان شـــد.
وی تاکیـــد کـــرد: مناطـــق هشـــت گانـــه معیـــن در اســـتان نیـــز بـــه لحـــاظ امکانـــات آزمایشـــگاهی و لجســـتیکی تقویـــت 

شـــوند تـــا از تـــوان عملیاتـــی بـــاال در مواقـــع بـــروز حـــوادث برخـــوردار شـــوند.

ــور  ــرا امـ ــاز بـ ــورد نیـ ــپ مـ ــابور پمـ ــره دو نیشـ ــاب تبصـ ــرکت آب و فاضـ ــق شـ ــد از طریـ ــرر شـ ــت مقـ ــن نشسـ در ایـ
ــای ســـطح  ــگاه هـ ــه پیگیـــری شـــود همچنیـــن ازمایشـ ــارت از شـــرکت بیمـ ــال و موضـــوع جبـــران خسـ دوادرزن ارسـ
ــد .  ــده اقـــدام کننـ ــیب دیـ ــهرهای مناطـــق آسـ ــع آب شـ ــنجی منابـ ــنجی و کـــدورت سـ ــه سـ ــه نمونـ ــبت بـ ــتان نسـ اسـ

نیروها و تجهیزات مدیریت بحران آبفا خراسان رضوی برای مقابله با سیالب برخاستند
در پـــی هشـــدار اداره کل هواشناســـی اســـتان خراســـان رضـــوی مبنـــی بـــر تـــداوم بارش هـــا و تقویـــت نســـبی ســـامانه 
بارشـــی فعـــال در ســـطح اســـتان بـــا ســـطح اخطـــار نارنجـــی ، کلیـــه نیروهـــا و تجهیـــزات مدیریـــت بحـــران شـــرکت آبفـــای 

اســـتان بـــه مقابلـــه برخاســـتند.
بـــارش شـــدید بـــاران از عصـــر روزشـــنبه 23فروردیـــن از نواحـــی غـــرب و جنـــوب غـــرب اســـتان آغـــاز شـــد و شهرســـتان 
ـــای،  ـــن، جغت ـــز، جوی ـــود، قوچـــان، درگ ـــروزه، خوشـــاب، نیشـــابور، ارتفاعـــات  بینال ـــع بردســـکن، ســـبزوار، فی هـــا و تواب

ـــاد، کاشـــمر، تربت حیدریـــه، ریـــوش و طرقبـــه– شـــاندیز، را تحـــت تاثیرقـــرارداد. داورزن، خلیل آب
دفتـــر مدیریـــت بحـــران شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــا اعـــام هشـــدار بـــه شـــرکت هـــای تبصـــره دو و 
امورهـــای تابعـــه نســـبت بـــه آگاه ســـازی مدیـــران و ایجهـــاد و اتخـــاذ تمهیـــدات الزم  در خصـــوص وقـــوع ســـیل اقـــدام 
ـــار رســـیده از شـــهرها و روســـتاه هـــای تحـــت پوشـــش شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی  ـــر اســـاس اخب کرد.ب

ـــد .  ـــاش در آمدن ـــه حـــال آمـــاده ب ـــی ب اکیـــپ هـــای عملیات
دراثـــر ســـیاب خـــط قدیـــم چشـــمه دره کورکاشـــمرتخریب وبـــه علـــت کـــدورت بـــاال چشـــمه هـــای دره کـــور ودره گـــرگ 
کاشمرهردوچشـــمه ازمداربهـــره بـــرداری خـــارج شـــدند ورونـــد آبرســـانی در روســـتای چـــل پـــو دچـــار اخـــال شـــد.

کـــدورت آب ورودی از مســـیر رودخانـــه اتـــرک بـــه تصفیـــه خانـــه آب شـــرب شـــهر قوچـــان هـــم در حـــال افزایـــش بـــود 
کـــه دبـــی ورودی بـــه حداقـــل رســـانده شد.درشهرســـتان هـــای ســـبزوار و داورزن کـــه بیشـــترین بـــارش و خســـارت 
گـــزارش شـــده اســـت ، متاســـفانه بـــه دلیـــل آبگرفتگـــی راه هـــای مواصاتـــی 9 روســـتای منطقـــه داورزن و خســـارات 
ـــپ راهـــداری و بحـــران مشـــغول بازگشـــایی  ـــون اکی ـــه میســـر نیســـت و هـــم اکن ـــه منطق ـــکان ورود ب ـــاال  ، ام بســـیار ب

مســـیرها هســـتند .
خـــاک زیـــر لولـــه خـــط انتقـــال چـــاه آب شـــرب شهرمشـــکان بـــه مخـــزن نیزکـــه بـــر اثـــر ســـیل تخلیـــه شـــده بـــود ، ترمیـــم 

و عملیـــات خاکریـــزی پشـــت و روی لولـــه و مرمـــت جاهـــای ســـیل گیـــردر دســـتور کار قـــرار گرفـــت. 

آب شرب روستاهای  آسیب دیده از سیل در خراسان رضوی برقرار شد
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ـــا اجـــرای طـــرح یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی در کشـــور از  ب
محمـــوع 28 امـــور مدیـــران 20امـــور تابعـــه شـــرکت آب و فاضـــاب در خراســـان رضـــوی معرفـــی 

شدند.
ــز  ــرورت پرهیـ ــروس و ضـ ــا ویـ ــی از کرونـ ــود ناشـ ــرایط موجـ ــل شـ ــه دلیـ ــر بـ ــه 17 مدیـ ــم معارفـ مراسـ
ــر  ــر دیگـ ــه نفـ ــزارو سـ ــو کنفرانـــس برگـ ــق ویدئـ ــان و از طریـ ــاال،  همزمـ ــا جمعیـــت بـ ــای بـ از نشســـت هـ
بـــه صـــورت حضـــوری انجـــام شـــد.در ایـــن نشســـت هـــا کـــه فرمانـــداران شهرســـتان هـــای یـــاد شـــده و 
معاونـــان شـــرکت آبفـــا حضـــور داشـــتند مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی شـــرایط 
ـــه منظـــور تامیـــن آب کمـــی و کیفـــی از نقـــاط دور دســـت و تغییـــرات هزینـــه  ـــر حـــوزه هـــای فنـــی ب حاکـــم ب
ـــا اشـــاره بـــه  کاهـــش منابـــع اعتبـــاری اظهـــار  ای را الزمـــه بازنگـــری در سیســـتم هـــای اداری دانســـت و ب
ـــا در ســـاختار خدمـــت رســـانی خـــود  ـــرآن داشـــت ت داشـــت: مجموعـــه ایـــن مـــوارد شـــرکت هـــای آبفـــا را ب
ـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت  ـــدای ســـال 98 اجـــرای طـــرح ی ـــرو در ابت ـــر نی ـــذا وزی ـــد ل ـــی ایجـــاد کنن تغییرات
ـــه خراســـان رضـــوی رســـید و متعاقـــب آن  هـــای آبفـــای شـــهری و روســـتایی را کلیـــد زد کـــه اســـفندماه ب

معرفـــی مدیـــران امورهـــای تابعـــه نیـــز آغـــاز شـــد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی اظهـــار امیـــدواری کـــرد مدیـــران جدیـــد بـــا برنامـــه ریـــزی صحیـــح و تدقیـــق 
اطاعـــات شـــهری و روســـتایی واســـتفاده از پتانســـیل هـــای موجـــود و نیروهـــای خـــدوم دو حـــوزه شـــهری 
و روســـتایی  نســـبت  بـــه تدویـــن برنامـــه جامـــع خدمـــت رســـانی بـــا کیفیـــت بـــه شـــهروندان اقـــدام کننـــد. 
در ادامـــه فرمانـــداران شهرســـتان هـــای اســـتان  ضمـــن تشـــکر از اقدامـــات آبفـــای اســـتان و امـــور در 
تامیـــن آب شـــهرها و روســـتاها ، خواســـتار تکمیـــل پـــروژه هـــای در دســـت اجـــرا بـــه منظـــور تامیـــن آب 
ــر اســـاس ایـــن گـــزارش تاکنـــون  ــتان شـــدند. بـ ــتاها در پیـــک مصـــرف و تابسـ پایـــدار شـــهرها و روسـ

افـــراد زیـــر بـــه عنـــوان مدیـــران امورهـــای تابعـــه آبفـــای خراســـان رضـــوی معرفـــی شـــده انـــد.

محســـن عبدالهـــی مدیـــر امور آب فاضاب تربت جام 
محمدرضـــا حقانـــی نســـب مدیر امور آب و فاضاب داورزن

جواد ســـعادتی مدیر امور آب و فاضاب قوچان 
هـــادی حیـــدری نیـــا مدیرامور آب و فاضاب گناباد

حبیـــب اهلل مدائـــی فـــر سرپرســـت امور آب و فاضاب صالح آباد 
محمدرضـــا اکبـــر نیـــا  مدیر امور آب و فاضاب بجســـتان

محیـــد ســـبحانی مدیـــر امور آب و فاضاب فیروزه
رضـــا رمضـــان پـــور مدیر امور آب و فاضاب کات
جواد ســـاالری  مدیر امور آب و فاضاب خواف

محمدرضـــا کاظمـــی  مدیر امـــور آب و فاضاب خلیل آباد
حســـین مهدوی اولیایی  مدیر امور آب و فاضاب بردســـکن
علـــی اصغـــر پاکـــروان مدیر امور آب و فاضاب طرقبه شـــاندیز

امیـــر پوروحدتـــی  مدیر امور آب و فاضاب ســـرخس
علی رضا عباســـی مدیر امور آب و فاضاب کاشـــمر
مســـعود افرونـــد  مدیـــر امور آب و فاضاب چناران
یوســـف قاســـمی  مدیر امور آب و فاضاب زاوه
علـــی نظـــری  مدیـــر امور آب و فاضاب جوین

مهـــدی رضائیـــان مدیـــر امور آب و فاضاب فیض آباد
احســـان ســـیاح مدیر امور آب و فاضاب باخرز

 مجتبـــی والـــی نژاد مدیـــر امور آب و فاضاب جغتای

معرفی 20مدیر امورتابعه شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
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 پیام مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
به مناسبت روز جانباز

وقتـــی نـــام جانبـــاز و رشـــادت و دالوری مـــردان خـــدا را مـــی شـــنیدیم آنقـــدر شـــادی و شـــوق بـــه 
ســـراغمان مـــی آمـــد کـــه گامهایمـــان اســـتوارتر مـــی شـــد بـــرای عـــرض خـــدا قـــوت و دیـــداری صمیمـــی 
بـــا دالور مـــردان عرصـــه رشـــادت و از خـــود گذشـــتگی ســـعی داشـــتیم کـــه بـــه آنهـــا احســـاس 
درونـــی و افتخـــار خـــود را انتقـــال داده و تاکیـــد کنیـــم کـــه اگـــر شـــما نبودیـــد چـــه بســـا آرامـــش و آســـایش 
بـــودن در ایـــران اســـامی و در کنـــار عزیزانمـــان ســـخت بـــود و بـــه ایـــن آســـودگی امـــکان نداشـــت . ولـــی 
امســـال ایـــن احســـاس متفـــاوت تـــر و عمیـــق تـــر ایجـــاد شـــد. در روزهایـــی کـــه نیمـــی از مـــردم دنیـــا در 
شـــرایطی هســـتند کـــه حتـــی از حقـــوق ابتدایـــی و عـــادی خـــود کـــه همانـــا حـــق اســـتفاده از طبیعـــت و حـــق 
قـــدم زدن مـــی باشـــد فقـــط بـــه خاطـــر ویـــروس منحـــوس کرونـــا محـــروم مـــی باشـــند بـــه همـــه مـــا گوشـــزد 
ـــی از  ـــن وضعیـــت را داشـــته و حت ـــم کســـانی هســـتند کـــه سالهاســـت ای ـــم و درک کنی ـــر بدانی ـــه بهت ـــرد ک ک

ساده ترین نعمتهایی که همگان بهره می برند بی بهره اند که بهترینش سامتی است .
ایـــن روزهـــای ســـخت بـــه مـــا مـــی آمـــوزد کـــه آگاه باشـــیم و بـــاور کنیـــم کـــه شـــجاعترین انســـانها کســـانی 
هســـتند کـــه جـــان خـــود را در دســـت گرفتـــه و نثـــار جانـــان و هـــم نوعـــان خـــود کردنـــد و افتخارشـــان تبعیـــت 

ـــا حضـــرت ابوالفضـــل العبـــاس اســـت . ـــاز و ســـقای کرب ـــن جانب و پیـــروی از بزرگتری
ـــا ســـعادت حضـــرت ابوالفضـــل العبـــاس ع و روز جانبـــاز بـــرای همـــه  ـــا تبریـــک و تهنیـــت والدت ب اینجانـــب ب
شـــما جانبـــازان عزیـــز آرزوی صحـــت و ســـامتی داشـــته و امیـــدوارم کـــه در مســـیر عشـــق بـــازی بـــا خداونـــد 

همـــواره سرمســـت از جـــام عبـــادت و سرخوشـــی باشـــید .
سید ابراهیم علوی 
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل

سرپرســـت دفتـــر قراردادهـــای شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان 
رضـــوی  گـــزارش عملکـــرد  ســـال 98 دفتـــر را ارائـــه داد.علیرضـــا 
آذری تعـــداد کل قراردادهـــای منعقـــده اعـــم از عمرانـــی و جـــاری 
را 112 فقـــره بـــه ارزش ســـه هزارو413میلیـــارد و812 میلیـــون ریـــال 
محـــل  از  منعقـــده  قراردادهـــای  تعـــداد  وی  گفتـــه  بـــه  کـــرد.  اعـــام 
اعتبـــارات عمرانـــی 75  فقـــره ، منابـــع داخلـــی - جـــاری 36 فقـــره  ،ســـرمایه 
گذاری)بیـــع متقابـــل( یـــک فقـــره بـــوده اســـت. وی بـــا اشـــاره بـــه 31 فقـــره 
مناقصـــه هـــای عمومـــی بـــه ارزش 734میلیـــاردو 342میلیـــون ریـــال 
ـــارد و  ـــه ارزش هفـــت میلی ـــره ب ـــک فق ـــداد مناقصـــه هـــای محـــدود را ی تع
ــم  ــده را هـ ــریفات مناقصه/مزایـ ــرک تشـ ــداد تـ ــال  و تعـ ــون ریـ 81میلیـ

یهـــک مـــورد بـــه ارزش 27میلیـــارد و 984میلیـــون ریـــال ذکـــر کـــرد.وی 
بـــا بیـــان اینکـــه در ســـال قبـــل نســـبت بـــه  واگـــذاری 37فقـــره قـــرارداد از 
طریـــق اخـــذ اســـتعام بهـــاء )معامـــات متوســـط( اقـــدام شـــده اســـت گفـــت: 
تحقیقاتـــی،  مشـــاوره،  خدمـــات  ماننـــد  منعقـــده  قراردادهـــای  ســـایر 
بـــه  و  فقـــره   47 تعـــداد  بـــه  هـــم  اجـــاره  و  پژوهشی،کارشناســـی 
ارزش179میلیـــارد و753میلیـــون ریـــال بـــوده اســـت. آذری خاطرنشـــان 
ــال گذشـــته  ــا فـــروش امـــوال منقـــول اســـقاطی در سـ ــه بـ کـــرد: در رابطـ
نیـــز یـــک فقـــره قـــرارداد منعقـــد شـــد. وی یـــاد آور شـــد: تعـــداد پیمـــان 
هـــای فســـخ شـــده در ایـــن مـــدت هـــم صفـــر و پیمـــان هـــای خاتمـــه داده 

شده چهار فقره می باشد.

گزارش عملکرد  سال98 دفتر قرار دادها
سرپرست دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی ارائه داد:

مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای تبصـــره دو و امورهـــای تابعـــه شـــرکت 
آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــا ارســـال نامـــه هـــای جداگانـــه بـــه 
ـــر رعایـــت مصـــرف بهینـــه  28فرمانـــدار شهرســـتان هـــای اســـتان ب
آب در ادارات و ســـازمان هـــا تاکیـــد کردنـــد.در ایـــن نامـــه باتوجـــه بـــه  
شـــیوع ویـــروس کرونـــا و لـــزوم شستشـــوی مـــداوم دســـت بـــه مـــدت 20 تـــا 
30 ثانیـــه در هـــر شستشـــو و نظـــر بـــه وضعیـــت بحرانـــی تامیـــن آب از 
نماینـــدگان دولـــت خواســـته شـــده اســـت: بـــه منظـــور جلوگیـــری از قطـــع آب 
برخـــی از مشـــترکین و امـــکان بهـــره منـــدی همـــه مشـــترکان از آب شـــرب و 

بهداشـــتی  مدیریـــت شـــبکه بهداشـــت و درمـــان شهرســـتان ضمـــن توصیـــه 
ــای  ــه هـ ــز توصیـ ــت آب نیـ ــری از هدرفـ ــور جلوگیـ ــتی ، بمنظـ ــای بهداشـ هـ
ـــا  ـــان 20 ت ـــا در زم ـــد ت ـــه را در دســـتور کار قـــرار دهن ـــت مصـــرف بهین رعای
30 ثانیـــه اســـتفاده از صابـــون یـــا مایـــع دستشـــوئی شـــیر آب نیـــز بـــاز 
نمانـــد.در ادامـــه ایـــن نامـــه  از فرمانـــداران درخواســـت شـــده ادارات و 
دســـتگاه هـــای اجرایـــی را هـــم بـــه نهایـــت صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب 
ملـــزم کننـــد تـــا ایـــن مقطـــع حســـاس بـــدون کـــم آبـــی یـــا قطـــع آب ســـپری 

شود .

نامه درخواست صرفه جویی در مصرف آب به 28 فرماندار خراسان رضوی
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مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی 
معـــاون بهـــره بـــرداری وتوســـعه آب  ایـــن شـــرکت را 
منصـــوب و معرفـــی کرد.ایـــن معاونـــت پـــس از اجـــرای 
طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و 
ــه  ــن و بـ ــازمانی تعییـ ــد سـ ــارت جدیـ ــاس چـ ــر اسـ ــتایی و بـ روسـ
علـــوی در راســـتای  ابراهیـــم  تصویـــب رســـیده است.ســـید 
وظایـــف و اهـــداف تعریـــف شـــده بـــرای شـــرکت آب و فاضـــاب 
ضمـــن معرفـــی مدیـــران جدیـــد 10امـــور در ســـطح اســـتان  ، 
مهـــدی جهـــان طلـــب را   بـــه ســـمت معـــاون بهـــره بـــرداری و 
توســـعه آب شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی منصـــوب 
کـــرد.در حکـــم مدیرعامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی خطـــاب بـــه 
معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب اظهـــار امیـــدواری شـــده 
اســـت  بـــا اتـــکای بـــه نیـــروی الیـــزال الهـــی ضمـــن بهره گیـــری از 
امکانـــات و نیروهـــای متعهـــد، کارآمـــد و متخصـــص در تحقـــق 

اهـــداف نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی و دولـــت خدمتگـــزار 
موفـــق و مؤیـــد باشـــید. وی در ایـــن حکـــم از نیـــروی انســـانی بـــه 
عنـــوان ســـرمایه های ارزشـــمند شـــرکت نـــام بـــرده و خواســـتار 
برنامـــه ریـــزی مناســـب بـــرای نیـــل بـــه اهـــداف 6گانـــه مـــورد نظـــر 
ـــی ســـازمانی  ـــر ایجـــاد پویای ـــن رابطـــه  ب شـــده اســـت.وی در همی
وجـــوان گرایـــی بـــا رعایـــت شایســـته ســـاالری وبهـــره گرفتـــن از 
همـــه  ســـرمایه هـــای ســـازمانی شـــرکت هـــای آب وفاضـــاب 
ــن آب  ــات تامیـ ــدد تاسیسـ ــی مجـ ــتایی و مهندسـ ــهری وروسـ شـ
تاکیـــد کـــرد و خواستارمســـتند ســـازی وضـــع موجـــود وبرنامـــه 
ریـــزی بـــرای ارتقـــاء مســـتمر وارائـــه گـــزارش هـــای بهبـــود بـــه 
صـــورت شـــش ماهـــه ، کاهـــش آب بـــدون درآمـــد ، ایجادســـاختار 
روزآمـــد بهـــره بـــرداری برپایـــه  کنتـــرل ،پایـــش وراهبـــری از راه 
دور تاسیســـات و اســـتفاده بهینـــه واقتصـــادی از تـــوان بخـــش 

خصوصی در حوزه ی برون سپاری ها شد.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفا خراسان رضوی 
معرفی شد

خراســـان  فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل 
بهـــره  معـــاون  بـــه  را  ســـهرابی  محمـــد  رضـــوی 
بـــرداری وتوســـعه فاضـــاب ایـــن شـــرکت منصـــوب 
کرد.ایـــن معاونـــت پـــس از اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی 
شـــرکت آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی وبراســـاس  
چـــارت جدیـــد  شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی 
ایجـــاد شـــد. در حکـــم صادرشـــده از ســـوی ســـید ابراهیـــم 
بـــه محمـــد ســـهرابی   علـــوی مدیرعامـــل شـــرکت خطـــاب 
ضمـــن تاکیـــد بـــر پویایـــی ســـازمانی وجوانگرایـــی بـــا رعایـــت 
هـــای  ســـرمایه  از  گرفتـــن  وبهـــره  ســـاالری  شایســـته 
وضـــع  ســـازی  مســـتند  و  وروســـتاها  شـــهرها  ســـازمانی 
وارائـــه  مســـتمر  ارتقـــا  بـــرای  ریـــزی  برنامـــه  و  موجـــود 

آمـــده  بـــه صـــورت شـــش ماهـــه  بهبـــود  گـــزارش هـــای 
اســـت: مهندســـی مجـــدد تاسیســـات جمـــع آوری وتصفیـــه 
فاضـــاب بـــرای ارتقـــاء راندمـــان و بهبـــود کیفیـــت پســـاب 
خروجـــی ، ایجـــاد ســـاختار روزآمـــد وبهـــره بـــرداری برپایـــه 
ــتفاده  ــط و اسـ ــری از راه دور وبرخـ کنتـــرل ،پایـــش وراهبـ
بهینـــه از تـــوان مالـــی وفنـــی بخـــش خصوصـــی در حـــوزه 
ــات  ــرداری تاسیسـ ــره بـ ــاب وبهـ ــای فاضـ ــرح هـ ــعه طـ توسـ

موجود ضروری است.
در ایـــن حکـــم همچنیـــن از منصـــور آذریـــن فـــر معـــاون 
ســـابق و ســـید مجتبـــی عراقـــی زاده سرپرســـت مهندســـی 
و توســـعه و مهـــدی جهـــان طلـــب معـــاون قبلـــی بهـــره بـــرداری 

شـــرکت تقدیـــر شـــده اســـت.

معاون بهره برداری وتوسعه فاضالب آبفا خراسان رضوی 
منصوب شد

ریـــزی  برنامـــه  "معاونـــت  ســـازمانی  جدیـــد  چـــارت  اســـاس  بـــر 
ــان  ــاب خراسـ ــرکت آب و فاضـ ــذاری " درشـ ــرمایه گـ ــعه سـ وتوسـ
ــرکت آب  ــل شـ ــر عامـ ــه مدیـ ــن رابطـ ــد. در همیـ ــاد شـ ــوی ایجـ رضـ
وفاضـــاب اســـتان بـــا صـــدور جکمـــی کتایـــون دل زنـــده را بـــه عنـــوان 
معـــاون ایـــن حـــوزه منصـــوب کـــرد.در حکـــم ســـید ابراهیـــم علـــوی شـــش 

هدف به شرح زیر برای این معاونت تعیین و اباغ شده است.
1-ایجـــاد پویایـــی ســـازمانی وجـــوان گرایـــی بـــا رعایـــت شایســـته ســـاالری 

وبهـــره گرفتـــن از همـــه ی ســـرمایه هـــای انســـانی در اختیـــار
ـــی وکاهـــش  ـــاز طـــرح هـــای عمران ـــی مـــورد نی ـــع مال ـــه مناب 2-تنـــوع بخشـــی ب

ـــارات دولتـــی در شـــرکت نقـــش اعتب
ـــداز شـــرکت وبرنامـــه هـــای اســـتراتژیک جهـــت  3-تدویـــن ســـند چشـــم ان
دســـت یابـــی بـــه شـــرکتی پیشـــرو،پویا،هدفدار وســـود ده بـــا رعایـــت 
اصـــل ارتقاءکیفیـــت خدمـــات وافزایـــش ســـطح رضایـــت همـــه ذینفعـــان در 

شـــرکت 

مالـــی  نظـــارت  4-تدقیـــق سیســـتم بودجـــه ریـــزی وتقویـــت سیســـتم 
براســـاس ســـامانه هـــای هوشـــمندونظارت بـــر بودجـــه جهـــت جلوگیـــری از 

ــده ــن شـ ــای تدویـ ــه هـ ــراف ازبرنامـ انحـ
ــرد مالـــی صنعـــت  ــی عملکـ ــن ارزیابـ ــای بنیادیـ ــاخص هـ ــتفاده از شـ 5-اسـ

ــرکت ــح شـ ــری صحیـ ــاب جهـــت راهبـ آب وفاضـ
6-پیـــاده ســـازی سیســـتم کنتـــرل پـــروژه ومدیریـــت طـــرح هـــای عمرانـــی 

براســـاس روشـــهای علمـــی

معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه گذاری آبفا خراسان رضوی معرفی شد
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 بـــا انتصـــاب چهـــار مدیـــر جدیـــد دیگـــر ، تعـــداد مدیـــران 
معرفـــی شـــده امورهـــای آب و فاضـــاب در شهرســـتان هـــای 
ــه  ــرح یـــک پارچـ ــرای طـ ــوی پـــس از اجـ ــان رضـ ــتان خراسـ اسـ

سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی به 15 تن رسید.
از تعـــداد مدیـــران معرفـــی شـــده هشـــت مدیـــر ســـابقه فعالیـــت در 
آب روســـتایی  دارنـــد و هفـــت مدیـــر دارای ســـابقه کار در حـــوزه آب 

شـــهری  مـــی باشـــند.
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی بـــا 28 امـــور جمعـــا ســـه 
هـــزارو  دو  و  شـــهر   75 در  جمعیـــت  نفـــر  300هـــزار  و  میلیـــون 

کنـــد. مـــی  ســـقایی  را  اســـتان  500روســـتای 
مراســـم معارفـــه مدیـــران امورهـــای آب و فاضـــاب شهرســـتان هـــای 
ـــو کنفرانـــس  ـــاد همزمـــان از طریـــق ویدئ جویـــن، بردســـکن و خلیـــل آب
برگـــزار و مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب طرقبـــه شـــاندیز هـــم حضـــوری 

معرفـــی شـــد.
یـــاد شـــده و  کـــه فرمانـــداران شهرســـتان هـــای  ایـــن مراســـم  در 
ـــر  ـــوان مدی ـــه عن ـــی نظـــری ب ـــا حضـــور داشـــتند عل ـــان شـــرکت آبف معاون
امـــور جویـــن ، محمدکاظمـــی  بـــه عنـــوان مدیـــر امـــور خلیـــل آبـــاد  ، 
ــی  ــکن و علـ ــور بردسـ ــر امـ ــوان مدیـ ــه عنـ ــی بـ ــدوی اولیایـ ــین مهـ حسـ

اصغرپاکـــروان بـــه عنـــوان مدیـــر آب و فاضـــاب شهرســـتان طرقبـــه 
شـــاندیز معرفـــی و از علـــی یعقوبی،محســـن اولیایـــی، محســـن عبدالهـــی 
مدیـــران قبلـــی حـــوزه شـــهری و محســـن راغـــب ســـرند  و مهـــدوی 

ــد. ــر شـ ــتایی تقدیـ ــای روسـ ــی امورهـ ــران قبلـ ــی مدیـ اولیائـ
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی در مراســـم 
معارفـــه و تکریـــم مدیـــران جدیـــد اعـــام کـــرد: طـــرح یـــک پارچـــه 
ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی در ســـال 98 
ــادی،  ــرایط اقتصـ ــاء شـ ــی ، ارتقـ ــنل فنـ ــی پرسـ ــم افزایـ ــدف هـ ــا هـ و بـ
ســـازگاری بـــا کمبـــود منابـــع مالـــی و افزایـــش کیفیـــت خدمـــات در 
شـــهرها و روســـتاها در دســـتور کار وزارت نیـــرو قـــرار گرفـــت.

ســـید ابراهیـــم علـــوی از مدیـــران جدیـــد خواســـت بـــا ارزیابـــی ظرفیـــت 
بـــه انتخـــاب همـــکاران براســـاس شایســـته  هـــای موجـــود نســـبت 
ســـاالری اقـــدام کننـــد و بهتریـــن خدمـــات را در اختیـــار شـــهروندان 

قـــرار دهنـــد. 
در ادامـــه فرمانـــداران شهرســـتان هـــا گزارشـــی از وضعیـــت منایـــع 
تامین و توزیع آب در شـــهرها و روســـتاها را  ارائه دادند و خواســـتار 
اســـتفاده از اعتبـــارات ملـــی در تکمیـــل پـــروژه هـــای در دســـت اجـــرا 
ـــه منظـــور تامیـــن آب پایـــدار مشـــترکان در پیـــک مصـــرف شـــدند. ب

تاکید مدیر عامل بر انتخاب همکاران در امورها بر اساس شایسته ساالری
اجرای طرح خود اظهاری کنتور آب در خراسان رضوی تعداد مدیران جدید معرفی شده امورهای تابعه درشرکت آبفا خراسان رضوی به 15تن رسید

بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب 
خراســـان رضـــوی قبـــوض آب مشـــترکان در 
اســـتان بـــه صـــورت خوداظهـــاری محاســـبه 

می شود.
ــیوه  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــوی افـ ــم علـ ــید ابراهیـ سـ
کرونـــا ویـــروس و ضـــرورت عـــدم مراجعـــه قاریـــان 
اظهـــاری  طـــرح خـــود   ، منـــازل  شـــهروندان  بـــه در 
کنتـــور مشـــترکان در اســـتان در 76 شـــهر و دو هـــزار 
و500روســـتای تحـــت پوشـــش بـــه اجـــرا درآمـــده 

ــت. اسـ
وی افـــزود: در اجـــرای ایـــن طـــرح مشـــترکان اقـــدام 
بـــه ارســـال شـــماره کنتـــور آب خـــود بـــه بـــه شـــماره 
ــته از  ــرای آن دسـ ــد وبـ ــی کننـ ــده مـ ــن شـ ــای تعییـ هـ
مشـــترکان کـــه امـــکان ارســـال از طریـــق پیامـــک را 
ـــی الحســـاب مصـــرف مشـــابه ســـال  ـــد قبـــض عل ندارن

قبـــل صـــادر مـــی شـــود.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: پـــس از گـــذر از بحـــران کرونـــا 
قبـــوض علـــی الحســـاب بـــا شـــماره هـــای فعلـــی تدقیـــق 

شـــده و میـــزان آب بهـــا بـــه مشـــترکان بـــه شـــکل 
قطعـــی اعـــام خواهـــد شـــد.

بـــرای رفـــاه حـــال هـــم  وی همچنیـــن اعـــام کـــرد: 
اســـتانی هـــا و پیشـــگیری از شـــیوع بیمـــاری کرونـــا 
تمهیداتـــی پیـــش بینـــی شـــده ارائـــه خدمـــات بـــه 
ــود  ــه شـ ــوری ارائـ ــر حضـ ــورت غیـ ــه صـ ــان بـ متقاضیـ
بـــه گونـــه ای کـــه کلیـــه خدمـــات مـــورد نیـــاز در ســـایت 
شـــرکت و نیـــز از طریـــق تمـــاس تلفنـــی بـــا شـــماره 
 1523 شـــماره  و  شـــهرها  ســـاکنان  بـــرای   1522
وی   . اســـت  دسترســـی  قابـــل  روســـتاییان  بـــرای 
افـــزود: تلفـــن 122 در ســـطح شـــهرها و روســـتاهای 
اســـتان هـــم تمـــام وقـــت در حـــال خدمـــت رســـانی در 

ــد . ــی باشـ ــات مـ ــاره اتفاقـ بـ
وی بـــا شـــاره بـــه افزایـــش مصـــرف آب در اســـتان 
و ضـــرورت رعایـــت بهداشـــت در مقابلـــه بـــا کرونـــا 
هـــدف  بـــا  خواســـت  شـــهروندان  از   ، ویـــروس 
اســـتمرار ارائـــه خدمـــات آبفـــا نســـبت بـــه پرداخـــت 

قبـــوض آب خـــود اقـــدام کننـــد.
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فرمانـــدار ســـرخس بـــا اشـــاره بـــه 14هـــزار مشـــترک 
آب  مصـــرف  از  شهرســـتان  61روســـتای  در  آب 

شرب برای دام در روستاها خبر داد.
محمدرضـــا رجبـــی مقـــدم در جلســـه معارفـــه مدیـــر امـــور 
ــتائیان  ــدام روسـ ــن اقـ ــزود: ایـ ــرخس افـ ــاب سـ آب و فاضـ
باعـــث فشـــار بـــه شـــبکه فرســـوده و قدیمـــی آب روســـتاها 
ـــژه در فصـــل تابســـتان را  ـــه وی شـــده اســـت کـــه تامیـــن آب ب
ـــان اینکـــه شهرســـتان  ـــا بی ـــد. وی ب ـــا مشـــکل مواجـــه مـــی کن ب

ســـرخس در اغلـــب حـــوزه هـــا از جملـــه آب مظلـــوم واقـــع 
شـــده اســـت خواســـتار تکمیـــل خـــط انتقـــال آب ســـد دوســـتی 
بـــه شـــهر ســـرخس شـــد. بـــه گفتـــه وی متولـــی اجـــرای ایـــن خـــط  
70کیلومتـــری آب منطقـــه ای خراســـان رضـــوی اســـت کـــه 
ـــده  ـــر خـــط باقیمان ـــه احـــداث 35 کیلومت ـــاز ب ـــرای تکمیـــل نی ب
دارد.  وی اظهـــار امیـــدواری کـــرد ایـــن خـــط از محـــل بودجـــه 
ســـال 99 بـــه بهـــره بـــرداری برســـد و شـــهروندان از آب بـــا 

کیفیـــت ســـد دوســـتی برخـــوردار شـــوند.

 استفاده از آب شرب برای دام باعث فشار 
مدیـــران و کارشناســـان دفتـــر کنتـــرل کیفیـــت آب و به شبکه فرسوده آب روستاهای سرخس شده است

ـــی  فاضـــاب شـــهری و روســـتایی خراســـان رضـــوی در پ
و  هـــا  چالـــش  ســـازی  پارچـــه  یـــک  طـــرح  اجـــرای 

راهکارهای ارتقاء عملکرد این حوزه را بررسی کردند.
در ایـــن نشســـت ابتـــدا مدیـــر دفتـــر کنتـــرل کیفیـــت آب و 
فاضـــاب آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــه ارائـــه گزارشـــی از وضعیـــت 
آزمایشـــگاه هـــای شـــهری و روســـتایی اســـتان پرداخـــت و اظهـــار 
داشـــت: امکانـــات و تجهیـــزات 28 آزمایشـــگاه باکتریولوژیـــک 
و 11 آزمایشـــگاه شـــیمیایی شـــهری و روســـتایی در مناطـــق 
فاقـــد ازمایشـــگاه کنتـــرل کیفیـــت مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی 

گیـــرد.
ـــا از پیشـــرفت اجـــرای برنامـــه هـــای ایمنـــی آب  جـــواد ادیبـــی نی
ـــا 10  ـــه شـــاندیز از دو ت ـــاران و طرقب در شـــهرهای کاشـــمر ، چن
ــا 10 گام خبـــرداد  گام و  و پنـــج روســـتای اســـتان  بیـــن ســـه تـ
و افـــزود: طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی  منجـــر بـــه کاهـــش هزینـــه 
هـــا و افزایـــش خدمـــات و توســـعه آزمایشـــگاه هـــا خواهـــد شـــد. 

در ایـــن جلســـه کـــه مهـــدی جهـــان طلـــب معـــاون بهـــره بـــرداری 
ــا  و توســـعه آب شـــرکت هـــم حضـــور داشـــت مدیـــر عامـــل آبفـ
خراســـان رضـــوی بـــا تقدیـــر از همـــکاران حـــوزه آزمایشـــگاه 
هـــای شـــهری و روســـتایی ، بـــر ارزیابـــی دقیـــق وضعیـــت موجـــود 
ایـــن واحدهـــا تاکیـــد و مســـئولیت آن را بـــه مدیـــر مرکـــز پایـــش 
و کنتـــرل کیفیـــت آب و فاضـــاب محـــول کـــرد کـــه در آینـــده 

نزدیـــک معرفـــی خواهـــد شـــد .
ـــا  ســـید ابراهیـــم علـــوی هـــدف گـــذاری بـــرای ارتقـــاء روش هـــا ب
اســـتفاده از همـــکاران متخصـــص و بـــا تجربه شـــهری و روســـتایی 
را خواســـتار شـــد  و از وجـــود تجهیـــزات و نیـــروی انســـانی بـــه 

عنـــوان نقطـــه قـــوت آبفـــا خراســـان رضـــوی یـــاد کـــرد.
وی برتقویـــت کنتـــرل کیفیـــت و بازدیـــد هـــای موثـــر از منابـــع 
آب روســـتایی و تدویـــن برنامـــه هـــای بهبـــود فرآیِنـــد تاکیـــد 
کـــرد واز همـــکاران حـــوزه آزمایشـــگاه هـــای شـــهری و روســـتایی 
خواســـت بازدیـــد، شـــناخت اولیـــه، شناســـایی نقـــاط ضعـــف ، 
برنامـــه ریـــزی و اجـــرا را در دســـتور کار خـــود قـــرار دهنـــد.

بررسی چالش ها و راهکارهای ارتقاء کنترل کیفیت آب 
شهرها و روستا ها در خراسان رضوی 
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ــان  ــرکت آب و فاضـــاب خراسـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
رضـــوی از آب بـــه عنـــوان عامـــل موثـــر و تاثیـــر 

گذار برای مقابله با کرونا ویروس نام برد.
ــن  ــوم فروردیـ ــبت سـ ــه مناسـ ــوی بـ ــم علـ ــید ابراهیـ  سـ
هـــای  توصیـــه  تمامـــی  افزود:پایـــه  آب  جهانـــی  روز 
بهداشـــتی  بـــه نوعـــی بـــه آب بـــر مـــی گـــردد و افزایـــش 
ـــه ایـــن مـــاده حیاتـــی در شـــهرها  فزاینـــده مصـــرف روزان
و روســـتاهای خراســـان رضـــوی حکایـــت از نقـــش بـــی 

بدیـــل آب در مقابلـــه بـــا کرونـــا ویـــروس دارد. 
خراســـان  فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  رســـالت  بـــه  وی 
رضـــوی در ســـقایی ســـه ونیـــم میلیـــون نفـــر از جمعیـــت 
ســـاکن در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان اشـــاره کـــرد 
و  و گفت:چنانچـــه هرفـــرد در شـــبانه روز 10مرتبـــه 
هـــر دفعه)20ثانیـــه( 4 لیتـــرآب فقـــط بـــرای شســـتن 
دســـت هـــای خـــود مصـــرف کنـــد 140میلیـــون لیتـــر بـــه 
میـــزان مصـــرف شـــبانه روز اســـتان افـــزوده مـــی شـــود 
کـــه پیـــش بینـــی مـــی شـــود ایـــن عـــدد بـــه طـــور خـــودکار 
30درصـــد مصـــرف آب اســـتان را نســـبت بـــه ســـال 

گذشـــته افزایـــش دهـــد. 
ــر  ــی آب بـ ــال روز جهانـ ــعار امسـ ــه  شـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
روی "آب و تغییـــرات اقلیم"متمرکـــز شـــده اســـت خاطـــر 
ــا  ــه بـ ــای مقابلـ ــه هـ ــی از مولفـ ــد یکـ ــرد:  هرچنـ ــان کـ نشـ

بهداشـــتی  و  از آب ســـالم  اســـتفاده  ویـــروس  کرونـــا 
ـــم در  ـــد بپذیری ـــز بای ـــن حقیقـــت را نی ـــی ای مـــی باشـــد ول
اســـتانی هســـتیم کـــه شـــرایط اقلیمـــی بســـیار حســـاس 
ــا و  ــا کاهـــش بارندگـــی هـ و مهمـــی دارد از یـــک طـــرف بـ
ــاز  ــورد نیـ ــد آب مـ ــم و 97 درصـ ــوی مواجهیـ ــزوالت جـ نـ
اســـتان از ســـفره هـــای زیرزمینـــی برداشـــت مـــی شـــود و 
از طرفـــی  34 دشـــت از 37 دشـــت اســـتان در وضعیـــت 
بحرانـــی قـــرار دارد و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه کاهـــش 
بارندگـــی هـــا و تغییـــر اقلیـــم ســـبب افـــت ســـطح ســـفره 
ـــی شـــده و حاصـــل آن مواجـــه شـــدن  ـــر زمین هـــای آب زی
ـــا  524 روســـتا و 30 شـــهر در تابســـتان ســـال گذشـــته ب
ـــارش هـــا از  ـــادآور شـــد : تغییـــر ب ـــود . وی ی ـــی ب تنـــش آب
بـــرف بـــه بـــاران و ریـــزش نـــزوالت یـــک ســـال آبـــی تنهـــا 
در چنـــد هفتـــه نشـــاندهنده تاثیـــر تغییـــرات اقلیمـــی بـــر 

آب و هـــوای ایـــن اســـتان دارد .
بـــه گفتـــه علـــوی ایـــن نـــوع بـــارش هـــا تاثیـــری بـــر تغذیـــه 
ــه  ــا حـــدودی بـ ــدارد و تـ ــی نـ ــر زمینـ ــای آب زیـ ــفره هـ سـ
تقویـــت روان آب هـــای ســـطحی کمـــک مـــی کنـــد. وی  از 
آب بـــه عنـــوان  امانتـــی  بـــرای نســـل هـــای آینـــده  نـــام 
بـــرد و تاکیـــد کـــرد:  ایـــن امانـــت بـــا ارزش در نتیجـــه  
منتقـــل  آینـــدگان  بـــه  مـــا  امـــروز  صحیـــح  رفتارهـــای 

ــد شـــد. خواهـ

آب عامل موثر برای مقابله با کرونا 

رئیـــس آزمایشـــگاه هـــای شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی از بهینـــه ســـازی فرمـــول ســـاخت 
ــیار  ــه هوشـ ــه گفتـ ــر داد.بـ ــزی ایـــن شـــرکت خبـ ــگاه مرکـ ــد عفونـــی دســـت  در ازمایشـ محلـــول ضـ
اکبـــری ایـــن محلـــول از قـــدرت بـــاال در مقابلـــه بـــا میکـــروب و ویـــروس و ضـــد عفونـــی برخـــوردار 
اســـت .وی افـــزود: فرمـــول تهیـــه شـــده بـــه تاییـــد بخـــش میکـــروب شناســـی دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی مشـــهد و چنـــد دارو ســـاز رســـیده اســـت.وی خاطـــر نشـــان کـــرد: بـــرای ســـاخت محلـــول 
ضـــد عفونـــی  کننـــده دســـت نیـــاز بـــه تهیـــه مـــواد اولیـــه بـــا کیفیـــت و الـــکل  بـــود کـــه در دو نوبـــت 
اقـــدام بـــه خریـــد 20 و 60 لیتـــر الـــکل شـــد.وی خاطـــر نشـــان کـــرد: عـــاوه بـــر آمـــوزش نحـــوه ســـاخت 
ایـــن محلـــول بـــه نیروهـــای کنتـــرل کیفیـــت آزمایشـــگاه هـــای شـــرکت در ســـطح اســـتان ، محلـــول 
ســـاخته شـــده بـــا فرمـــول بهینـــه شـــده در اختیـــار آبفـــای روســـتایی ، شـــرکت هـــای تبصـــره دو و 
برخـــی امورهـــای تابعـــه قـــرار گرفـــت کـــه راســـا مبـــادرت بـــه ســـاخت محلـــول کنند.اکبـــری همچنیـــن 
بـــه اجـــرای طـــرح ضـــد عفونـــی ســـطوح و قســـمت هـــای مختلـــف ســـاختمان ســـتاد اشـــاره کـــرد و اظهـــار 
داشـــت: ایـــن طـــرح بـــا همـــکاری دفتـــر HSE  و واحـــد خدمـــات شـــرکت در دو نوبـــت )قبـــل و بعـــد از 

ـــد( اجـــرا شـــد. ســـال جدی

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

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

 97 درصد آب مورد نیاز استان از سفره های زیرزمینی 
برداشت می شود

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان رضـــوی گفـــت: 97 درصـــد آب مـــورد نیـــاز اســـتان 
از سفره های زیرزمینی برداشت می شود.

وی بـــا  بیـــان اینکـــه کاهـــش بارندگـــی هـــا و تغییـــر اقلیـــم ســـبب افـــت ســـطح ســـفره هـــای آب 
زیـــر زمینـــی شـــده اســـت خاطـــر نشـــان کـــرد:  34 دشـــت از 37 دشـــت اســـتان نیـــزدر وضعیـــت بحرانـــی 

قـــرار دارد.
 وی تاثیـــر کاهـــش بارندگـــی هـــا و تغییـــر اقلیـــم را بـــر افـــت ســـطح ســـفره هـــای آب زیـــر زمینـــی مـــورد 
اشـــاره قـــرار داد و متذکـــر شـــد: حاصـــل ایـــن تغییـــر مواجـــه شـــدن 524 روســـتا و 30 شـــهر در تابســـتان 

ـــا تنـــش آبـــی بـــود .  ســـال گذشـــته ب
ـــد  ـــا در چن ـــی تنه ـــزوالت یـــک ســـال آب ـــزش ن ـــاران و ری ـــه ب ـــرف ب ـــارش هـــا از ب ـــر ب ـــادآور شـــد : تغیی وی ی

هفتـــه ، نشـــاندهنده تاثیـــری اســـت کـــه تغییـــرات اقلیمـــی بـــر آب و هـــوای ایـــن اســـتان دارد .
ــا  ــدارد و تـ ــی نـ ــر زمینـ ــای آب زیـ ــفره هـ ــه سـ ــر تغذیـ ــری بـ ــا تاثیـ ــارش هـ ــوع بـ ــن نـ ــوی ایـ ــه علـ ــه گفتـ بـ
حـــدودی بـــه تقویـــت روان آب هـــای ســـطحی کمـــک مـــی کنـــد. وی  از آب بـــه عنـــوان  امانتـــی  بـــرای نســـل 
ـــا ارزش در نتیجـــه  رفتارهـــای صحیـــح امـــروز مـــا بـــه  ـــام بـــرد و تاکیـــد کـــرد:  ایـــن امانـــت ب هـــای آینـــده  ن

آینـــدگان منتقـــل خواهـــد شـــد.
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رئیـــس موسســـه گنجینـــه ملـــی آب ایـــران بـــا ارســـال لـــوح از مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان 
رضـــوی در راه حفـــظ فرهنـــگ آب تقدیـــر کـــرد.

ــور  ــداد کشـ ــای اجـ ــی و گرانبهـ ــدن غنـ ــگ ، تمـ ــا ، فرهنـ ــظ ارزش هـ ــادی از حفـ ــی عزآبـ ــا راعـ ــوح رضـ ــن لـ در متـ
ــوان کاری  ــه عنـ ــه  بـ ــتفاده بهینـ ــت و اسـ ــان در مدیریـ ــر آنـ ــتگی ناپذیـ ــه و خسـ ــی وقفـ ــای بـ ــاش هـ ــه تـ و ارائـ
ـــی آب  ـــه مل ـــوی آمـــده اســـت: موسســـه گنجین ـــم عل ـــه ســـید ابراهی ـــرده شـــده و خطـــاب ب ـــام ب ـــزرگ و حســـنه ن ب
ــت  ــگ و مدیریـ ــظ فرهنـ ــی در راه حفـ ــتودنی جنابعالـ ــد و سـ ــت بلنـ ــه واال و همـ ــیله از اندیشـ ــران  بدینوسـ ایـ

بومـــی افتخـــار آمیـــز آب ایـــن مـــرز و بـــوم تقدیـــر کـــرده و از زحمـــات شـــما تشـــکر مـــی نمایـــد.  

 تبریک مهندس علوی به مدیران عامل آبفای 
خراسان جنوبی و سیستان و بلو چستان

 موسسه گنجینه ملی آب ایران
 از مدیر عامل آبفا خراسان رضوی

ها
ن 

ستا
هر

ش

فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
جداگانـــه  نامـــه  دو  در  رضـــوی  خراســـان 
انتصـــاب مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای آبفـــای 
خراســـان جنوبـــی و سیســـتان و بلوچســـتان را 
تبریـــک گفـــت.در متـــن نامـــه مهنـــدس ســـید 
ابراهیـــم علـــوی ضمـــن تبریـــک بـــه مهنـــدس 
وفاضـــاب  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل  امامـــی 
ـــی و مهنـــدس قاســـمی  اســـتان خراســـان جنوب

مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــاب اســـتان 
اســـت:  آمـــده  وبلوچســـتان  سیســـتان 
امیدواریـــم درســـایه الطـــاف الهـــی بـــا بهـــره 
گیـــری ازســـوابق درخشـــان  وشایســـتگی هـــای 
خـــود ودیگـــر همـــکاران محترمتـــان کمافـــی 
الســـابق منشـــا خیـــر بـــوده و در راه اعتـــای 
آرمـــان هـــای نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی 

ایـــران موفـــق ومؤیـــد باشـــید.
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ستا
هر
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 تربت حیدریه   

رفع اتفاق شبکه  آب داخل شهر تربت حیدریه

ــه  ــت حیدریـ ــاب تربـ ــرکت آب و فاضـ ــرداری شـ ــره بـ ــاون بهـ معـ
گفـــت:  پـــس از اطـــاع  از نشـــت آب در حاشـــیه میـــدان بســـیج 
و داخـــل فضـــای ســـبز  و بررســـی هـــای میدانـــی  احتمـــال بـــروز 
قطعـــی  آزبســـت   میلیمتـــری   350 اصلـــی   لولـــه  در  اتفـــاق 
شـــد.محمود اســـماعیلی افـــزود: پـــس از حفـــاری و بـــا اســـتفاده 
ـــان ممکـــن   ـــن زم ـــی آب در کمتری ـــدون قطع ـــه و ب ـــگ و طوق از رین
نســـبت بـــه رفـــع اتفـــاق و پاکســـازی محـــل اقـــدام شـــد. بـــه گفتـــه 
وی   قطـــع نشـــدن آب در ایـــن اتفـــاق  عـــاوه برصرفـــه جویـــی و 
جلوگیـــری از تنـــش قطـــع و وصـــل آب کـــه احتمـــال بـــروز اتفـــاق 

ــز اهمیـــت اســـت. ــد را در برداشـــت حائـ جدیـ

ســـاختمان شـــرکت آبفـــا تربـــت حیدریـــه   ضـــد عفونـــی 
شـــد

شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه باتوجـــه بـــه مراجعـــه 
مشـــترکین و نیـــاز بـــه حضـــور تعـــدادی از کارکنـــان در محـــل کار 
ــی  ــی و خارجـ ــای داخلـ ــطوح  و فضاهـ ــی سـ ــد عفونـ ــه ضـ ــدام بـ اقـ
شـــرکت کـــرد.در اجـــرای ایـــن طـــرح کـــف هـــا ، در هـــا ، ســـرویس 
پلـــه و اتـــاق هـــا  توســـط دســـتگاه پخـــش کننـــده مـــواد ضدعفونـــی 
بطـــور کامـــل و اصولـــی اســـتریل شـــد. ایـــن شـــرکت همچنیـــن 
عـــاوه بـــر اجـــرای طـــرح فاصلـــه گـــذاری  بیـــن افـــراد  پاســـخگو و 
اربـــاب رجـــوع اقـــدام بـــه خریـــد اقـــام بهداشـــتی الزم از قبیـــل 
دســـتکش یکبـــار مصـــرف– ماســـک و مـــواد ضدعفونـــی بـــرای 

کلیـــه همـــکاران کـــرد.

الکتروپمپ چاه شـــماره 4 دشـــت ازغند تربت حیدریه 
تعویض شـــد

 بـــه گفتـــه مســـئول انـــرژی اداره بهـــره بـــرداری آب شـــرکت آب 
ــماره 4  ــاه شـ ــناور چـ ــه الکتروپمـــپ شـ و فاضـــاب تربـــت حیدریـ
دشـــت ازغنـــد  کـــه در اثـــر افـــت ناگهانـــی و قطـــع و وصـــل بـــرق 
 : . حمیدغیورصفارافـــزود  تعویـــض شـــد  بـــود  دیـــده  آســـیب 
ـــووات و 10 طبقـــه   پـــس از  ـــرو پمـــپ شـــناور110  کیل ـــن الکت ای
نصـــب و تســـت کامـــل  بـــا دبـــی 38 لیتربرثانیـــه اســـتارت خـــورد و 

در مـــدار بهـــره بـــرداری قـــرار گرفـــت.

اقدامـــات آبفـــا تربـــت حیدریـــه بـــرای حفاظـــت از خطـــوط 
انتقـــال آب

دیـــوار محافـــظ خـــط 600 و 700 فایبـــرگاس متصـــل بـــه مخـــزن 
معـــاون  شـــد.  تقویـــت  حیدریـــه  تربـــت  مترمکعبـــی   10000
بهـــره بـــرداری شـــرکت آب و فاضـــاب تربـــت حیدریـــه بـــا توجـــه 
ـــدای امســـال و جـــاری شـــدن ســـیاب خصوصـــا در  ـــارش  ابت ـــه ب ب
مســـیر خـــط انتقـــال بیـــن مخـــازن بـــزرگ شـــهر در رودخانـــه فصلـــی 
ــوار  ــب دیـ ــکان تخریـ ــل امـ ــه دلیـ ــت: بـ ــتی گفـ ــوار بهشـ ــب بلـ جنـ
حفاظتـــی ســـنگی  و آب بردگـــی قســـمتی از آن  ، نســـبت بـــه  ترمیـــم 
ـــح خاکـــی و قطعـــات بـــزرگ  ـــا انباشـــت مصال و محافظـــت از دیـــوار ب
ســـنگی  اقـــدام شـــد. محمـــود اســـماعیلی از اجـــرای اقدامـــات 
ــی در  ــر فراوانـ ــه تاثیـ ــرداد  کـ ــا خبـ ــیل هـ ــب مسـ ــابه در اغلـ مشـ

جلوگیـــری از وارد آمـــدن خســـارت داشـــته اســـت.

نیشابور   

نصـــب 6 هـــزارو 850 فقـــره انشـــعاب آب و فاضـــالب در 
نیشابور

 مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور  از نصـــب 6 هـــزارو 
850 فقـــره انشـــعاب آب و فاضـــاب در ســـال 98  در شـــهرهای 
تحـــت پوشـــش ایـــن شـــرکت خبـــر داد.محمـــد ســـلطانی افـــزود: از 
ایـــن تعـــداد  3 هـــزارو 800 فقـــره  مربـــوط بـــه فاضـــاب و   3 
ـــا اشـــاره  هـــزارو 50 فقـــره مربـــوط بـــه بخـــش آب مـــی باشـــد.وی ب
بـــه فـــروش 4هـــزارو670  فقـــره انشـــعاب آب در راســـتای ارائـــه 
ــت  ــش آب و تحـ ــد در بخـ ــان جدیـ ــه متقاضیـ ــوب بـ ــات  مطلـ خدمـ
پوشـــش صـــد در صـــدی آن افـــزود : 55 درصـــد مشـــترکین آب 

ـــد. ـــات فاضـــاب قـــرار دارن تحـــت پوشـــش خدم

مشـــارکت هـــای مردمـــی در بخـــش هـــای آب و فاضـــالب 
نیشـــابور از مـــرز 9 میلیـــارد ریـــال گذشـــت

ــون  ــد میلیـ ــارد و یکصـ ــذب  دو میلیـ ــرکت از جـ ــل شـ ــر عامـ  مدیـ
ریـــال مشـــارکت مردمـــی در ســـه ماهـــه پایـــان ســـال 98 خبـــر داد.
محمدســـلطانی افـــزود : از ایـــن مبلـــغ یـــک میلیـــاردو هفتصـــد 
میلیـــون ریـــال بـــرای توســـعه شـــبکه هـــای  فاضـــاب و چهارصـــد 
میلیـــون ریـــال بـــرای اصـــاح و توســـعه شـــبکه هـــای آب هزینـــه 
میلیـــاردو   9 جمعـــا   98 ســـال  در  وی  گفتـــه  اســـت.به  شـــده 
310میلیـــون ریـــال  مشـــارکت مردمـــی توســـط ایـــن شـــرکت 

ـــه  ـــن اقـــدام در راســـتای ارائ جـــذب شـــده اســـت.وی افـــزود : ای
خدمـــات مطلـــوب بـــه مشـــترکین و کاهـــش هـــدر رفـــت آب و 
افزایـــش جمعیـــت تحـــت پوشـــش فاضـــاب شـــهری انجـــام شـــده 

اســـت.

ــهرداری  ــبز شـ ــای سـ ــعابات  فضـ ــذاری  انشـ ــور گـ کنتـ
ــابور نیشـ

معـــاون مشـــترکین و درآمـــد شـــرکت آبفـــا نیشـــابور از کنتـــور 
گـــذاری و تعویـــض کنتورهـــای فضـــای ســـبز شـــهرداری ایـــن 
ـــا پیگیـــری مســـتمر  ـــادی گفـــت : ب ـــر داد.ســـعید همـــت آب شـــهر خب
واقعـــی ســـازی مصـــارف  و درراســـتای  وهمـــکاری شـــهرداری 
فضـــای ســـبز، 47 فقـــره از انشـــعابات   فاقـــد کنتـــورو خـــراب 

فضـــای ســـبزاین شـــهر کنتـــور گـــذاری و تعویـــض شـــد.

اطـــالع رســـانی مجـــازی آبفـــا نیشـــابور در بـــاره ضـــرورت 
صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب

مســـئول روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــاب نیشـــابور از 
انتشـــار دو اطاعیـــه صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب در رســـانه هـــا 
ـــر داد.حســـن ســـیفی  ـــر گـــزاری هـــا و شـــبکه هـــای مجـــازی خب ، خب
ــاال  ــروس و بـ ــا ویـ ــیوع کرونـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــم بـ ــن مهـ ــزود : ایـ افـ
رفتـــن میـــزان آب مصرفـــی و ضـــرورت صرفـــه جویـــی توســـط 
مشـــترکان از طریـــق  نشـــریات محلـــی انجـــام شـــد.وی گفـــت : 
ــور  ــه منظـ ــد بـ ــته شـ ــهروندان خواسـ ــا  از شـ ــه هـ ــن اطاعیـ در ایـ
جلوگیـــری از کـــم آبـــی و یـــا قطـــع آب ابتـــدا دســـت هـــا را بـــه مایـــع 
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و صابـــون برابـــر دســـتور العمـــل هـــای بهداشـــتی آغشـــته کـــرده 
ــا از هـــدر رفـــت آب جلوگیـــری  ــاز کننـــد تـ ــیر آب را بـ ســـپس شـ

شـــود.

توزیـــع بیـــش از 3 هـــزار بســـته بهداشـــتی فرهنگـــی  
بیـــن مشـــترکان آب در  نیشـــابور

 روابـــط عمومـــی شـــرکت آب و فاضـــاب تبصـــره دو نیشـــابوراقدام 
بـــه تهیـــه و توزیـــع بیـــش از 3 هـــزار بســـته  بهداشـــتی فرهنگـــی  
ـــروس  ـــی  شـــیوع وی ـــن اقـــدام در پ ـــن شـــهر کرد.ای در محـــات ای
کرونـــا و افزایـــش مصـــرف آب انجـــام شـــد.به گفتـــه  مســـئول 
روابـــط عمومـــی آبفـــا نیشـــابور ایـــن بســـته هـــا  کـــه شـــامل 2 عـــدد 
ومقـــداری  اطاعیـــه صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب  و  ماســـک 
ـــا مشـــارکت  ـــا رعایـــت کلیـــه مســـائل بهداشـــتی  و ب شـــکات بـــود ب
بســـیجیان شـــرکت و جمعـــی از جوانـــان پایـــگاه مقاومـــت بســـیج 
مســـجد نبـــی اکـــرم )ص( نیشـــابور در اختیـــار مشـــترکان قـــرار 
گرفـــت. حســـن ســـیفی افـــزود : تعـــدادی از ایـــن بســـته هـــا  
نیزبیـــن همـــکاران و  اربـــاب رجـــوع در طـــول ســـاعت کاری توزیـــع 

شـــد.

ســـاخت حوضچـــه هـــای دیـــواری کنتـــور آب در آبفـــای 
نیشـــابور

 مســـئول نصـــب انشـــعابات آب آبفـــا نیشـــابوراز ســـاخت حوضچـــه 

هـــای دیـــواری و ســـقفی در ایـــن شـــرکت خبـــر داد.محمـــد حســـین 
بهـــادری افـــزود : ســـاخت حوضچـــه هـــای دیـــواری و ســـقفی کـــه 
ــتی  ــتراک  درخواسـ ــداد اشـ ــه تعـ ــتگی بـ ــاد آن بسـ ــدازه و ابعـ انـ
بصـــورت  نصـــب  امـــکان  کـــه  محـــل هایـــی  مشـــترک  دارد در 
زمینـــی نباشـــد انجـــام مـــی شـــود.به گفتـــه وی در داخـــل ایـــن 
حوضچـــه هـــا  ، کفشـــو هایـــی نیـــز بـــرای هدایـــت آب بـــه سیســـتم 
فاضـــاب یـــا چـــاه آب بـــاران  در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت  تـــا در 
ــرد :  ــان کـ ــر نشـ ــود.وی خاطـ ــاد نشـ ــکلی ایجـ ــی مشـ ــورت آبزنـ صـ
کیـــت هایـــی در بـــازار موجـــود اســـت کـــه مشـــترکین  بـــا نصـــب آن 
بـــر روی حوضچـــه هـــا ، از آبزنـــی کنتـــور خبـــر دار خواهنـــد شـــد. 

رفع اتفاق شبکه 200 شهر بار

اتفـــاق خـــط  بـــار از رفـــع   رئیـــس اداره آب و فاضـــاب شـــهر 
انتقـــال 200 ایـــن شـــهر خبـــر داد. فاطمـــه حســـینی افـــزود : بـــا 
عنایـــت بـــه اینکـــه ایـــن حادثـــه در انتهـــای خیابـــان امـــام خمینـــی 
بدلیـــل  مکانیکـــی  بیـــل  از  اســـتفاده   امـــکان  عـــدم  و  داد  رخ 
ــا تـــاش نیروهـــای واحـــد اتفاقـــات  موقعیـــت نامناســـب محـــل  بـ

ــد.  ــع شـ ــاعت رفـ ــدت24 سـ ــرف مـ ظـ

سبزوار   

رفع بیش از دو هزار  اتفاق آب در سبزوار

ــبکه و انشـــعاب شـــرکت آب و فاضـــاب  کارشـــناس مســـئول شـ
ســـبزوار  از رفـــع  دو هـــزارو 991 مـــورد اتفـــاق آب در 11 مـــاه 
ســـال 98 خبـــر داد .عبـــاس روزبـــه گفـــت : از ایـــن تعـــداد هـــزارو 

195 مـــورد مربـــوط بـــه شـــبکه فرعـــی و اصلـــی ، هـــزارو 781 
ـــوط  ـــه انشـــعابات و نوســـازی و 15 مـــورد هـــم مرب ـــوط ب مـــورد مرب
ـــه خـــط انتقـــال مـــی باشـــد.وی  متوســـط زمـــان رفـــع اتفاقـــات )از  ب

شـــروع تـــا خاتمـــه  ( را 93 دقیقـــه اعـــام کـــرد.

ــع آوری  ــبکه جمـ ــر شـ ــرای بیـــش از شـــش کیلومتـ اجـ
فاضـــالب در ســـبزوار

مدیـــر امـــور مهندســـی و توســـعه شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار 
آوری  جمـــع  شـــبکه  کیلومتـــر  شـــش  از  بیـــش  کـــرد:   اعـــام 
فاضـــاب در 11 ماهـــه ســـالل گذشـــته در ســـبزوار اجـــرا شـــده 
اســـت. وحیـــد عـــارف خانـــی گفـــت : تـــا کنـــون بیـــش از 457 
کیلومتـــر شـــبکه جمـــع آوری فاضـــاب در ایـــن شـــهر اجـــرا شـــده  
ــبزوار دارای  ــده است.سـ ــی مانـ ــر باقـ و حـــدود 70 کیلومتردیگـ

82 هـــزارو 948 مشـــترک فاضـــاب  مـــی باشـــد.

هـــزارو867 فقـــره انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب در ســـبزوار 
شناســـایی شـــد

کارشـــناس مســـئول امـــور حقوقـــی ، قراردادهـــا و تملـــک اراضـــی 
شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار از شناســـایی هـــزارو 867 فقـــره 
ــتان خبـــر  ــال 98 در ایـــن شهرسـ ــاز آب در سـ ــر مجـ انشـــعاب غیـ
داد.علـــی اکبـــر کوشـــکی گفـــت :  از ایـــن تعـــداد 816 فقـــره 
تبدیـــل بـــه مجـــاز ، 115 مـــورد بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی و 
الباقـــی در دســـت پیگیـــری مـــی باشـــد .وی افـــزود : عـــدم تعـــادل 
ــاد آلودگـــی در شـــبکه  ،  ــار در شـــبکه توزیـــع ، احتمـــال ایجـ فشـ

ــر  ــب غیـ ــا و نصـ ــت آب بهـ ــدم پرداخـ ــد ، عـ ــتفاده بیـــش از حـ اسـ
ـــه  ـــاز ب ـــر مج ـــه انشـــعابات غی ـــه مشـــکاتی اســـت ک ـــی از جمل اصول

وجـــود مـــی آوردنـــد.

اعـــزام اکیـــپ مجهـــز آبفـــا ســـبزوار بـــرای تامیـــن آب 
روســـتای مهـــر داورزن

اکیـــپ مجهـــز شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار بـــه منظـــور کمـــک 
بـــه تامیـــن آب ســـیل روســـتای مهـــر شهرســـتان داورزن اعـــزام 
دو  رابطـــه  همیـــن  در  ســـبزوار  فاضـــاب  و  آب  شد.شـــرکت 
دســـتگاه تانکـــر 18هزارلیتـــری و یـــک اکیـــپ مجهـــز بـــه ایـــن 

ــرد. ــزام کـ ــتا اعـ روسـ

میـــزان برخـــورداری جمعیـــت روســـتایی ســـبزوار از آب 
پایـــدار اعـــالم شـــد

جلســـه کارگـــروه ســـاماندهی و یکپارچـــه ســـازی آبفـــای روســـتایی 
وشـــهری در شـــرکت آب و فاضـــاب ســـبزوار برگـــزار شـــد.در 
ایـــن نشســـت اعـــام شـــد: شهرســـتان ســـبزوار دارای  180 
نقطـــه روســـتایی در قالـــب 3 بخـــش و 11 دهســـتان مـــی باشـــد 
کـــه 20روســـتا فاقـــد ســـکنه اســـت و در160 روســـتا  18 هـــزارو 
نفرســـاکن  هـــزارو 355  حـــدود 55  جمعیـــت  خانواربـــا   599
هســـتند.میزان برخـــورداری روســـتائیان ســـاکن در51روســـتای 
بخـــش ششـــتمد از آب پایـــدار 95درصـــد  در بخـــش روداب بـــا 
53 روســـتا  77 درصـــد  و در بخـــش مرکـــزی بـــا 55 روســـتا دارای 
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ســـکنه 97 درصـــد مـــی باشـــد.در ایـــن جلســـه همچنیـــن وضعیـــت 
آمـــاری حـــوزه روســـتایی ، چیدمـــان اداری ، واحدهـــای اجرایـــی و 

پایـــش نیروهـــای انســـانی مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت.

برگزاری کمیته بحران در شرکت آبفا سبزوار

بـــا توجـــه بـــه بارندگـــی هـــای اخیـــر و جـــاری شـــدن ســـیل در 
ــه بحـــران  شـــرکت آب و فاضـــاب  ــای کمیتـ برخـــی مناطـــق، اعضـ
ــیب  ــق آسـ ــه مناطـ ــریع بـ ــانی سـ ــدادی رسـ ــای امـ ــبزوارراه هـ سـ
دیـــده احتمالـــی را بررســـی کردند.تشـــکیل تیـــم هـــای واکنـــش 
ســـریع  بـــه منظـــور آمادگـــی هـــر چـــه بیشـــتر بـــرای مقابلـــه بـــا 
بایـــای طبیعـــی ، بازدیـــد از مســـیرهای خطـــوط شـــبکه  و انتقـــال 
آب و فاضـــاب  ، کنتـــرل مســـتمر کیفیـــت آب و  پیـــش بینـــی 
برنامـــه هـــای مقابلـــه بـــا هـــر گونـــه بحـــران ،  اعـــزام اکیـــپ مجهـــز  
و اعـــزام دو دســـتگاه تانکـــر 18 هـــزار لیتـــر بـــه روســـتای ســـیل 
زده مهـــر و بـــرآورد خســـارت ســـیل از مصوبـــات ایـــن جلســـه بـــود.

انعقاد 55 قرارداد و تفاهم نامه در آبفا سبزوار

کارشـــناس مســـئول امـــور حقوقـــی ، قـــرار دادهـــا و تملـــک اراضـــی 
ســـبزوار از انعقـــاد 55 قـــرار داد و تفاهـــم نامـــه بـــه ارزش بیـــش 
ــی  ــر داد.علـ ــبزوار خبـ ــال 98 در سـ ــال در سـ ــارد ریـ از 70 میلیـ
اکبـــر کوشـــکی گفـــت : ایـــن تعـــداد  قـــرار داد و تفاهـــم نامـــه در 
قالـــب منابـــع داخلـــی و جـــاری منعقـــد شـــده اســـت .وی افـــزود : 
در همیـــن مـــدت نســـبت بـــه برگـــزاری 5 فقـــره مزایـــده لـــوازم 
اســـقاطی انبـــار بـــه ارزش بیـــش از 697 میلیـــون ریـــال اقـــدام 

شـــده اســـت.

باخرز   

پیمایش تاسیسات آب روستایی باخرز

در پـــی معرفـــی مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب باخـــرز  طـــی ســـه 
روز پیاپـــی 40 درصـــد تاسیســـات آب روســـتایی شهرســـتان  
باخـــرز عملیـــات  امـــور آبفـــا  بـــه گفتـــه مدیـــر  پیمایـــش شـــد. 
ــزی  ــه ریـ ــی و برنامـ ــی از وضعیـــت فعلـ ــا هـــدف آگاهـ پیمایـــش بـ
در راســـتای بهبـــود و رفـــع کـــم آبـــی و خدمـــات رســـانی بهتـــر در 
برخـــی از روســـتا هـــا در حـــال انجـــام است.احســـان ســـیاح بـــر 

لـــزوم تســـلط بـــر تمامـــی حـــوزه هـــا در بخـــش بهـــره بـــرداری تاکیـــد 
ــا عنـــوان  کـــرد و افـــزود:آب و فاضـــاب روســـتایی کـــه اکنـــون بـ
ــاه  ــه چـ ــد دارای 30 حلقـ ــی کنـ ــت مـ ــرز فعالیـ ــاب باخـ آب و فاضـ
مخـــزن  پمپـــاژ،57  قنات،15ایســـتگاه  ،1دهانـــه  ،11چشـــمه 
انتقـــال  خـــط  370کیلومتـــر   ، مکعـــب  متـــر  حجـــم12000  بـــا 
ـــر شـــبکه آب و12000مشـــترک مـــی باشـــد کـــه در  ،440کیلومت
صـــورت برنامـــه ریـــزی و مهندســـی مجـــدد در برخـــی تاسیســـات 

ــد شـــد. ــتاها حـــل خواهـ ــی روسـ ــم آبـ مشـــکل کـ

اجرای 200 متر توسعه شبکه آب در باخرز

امـــور آب و فاضـــاب باخـــرزدر آخریـــن مـــاه از ســـال 98 نســـبت 
بـــه  توســـعه 200متـــر شـــبکه بـــا قطـــر 63 میلـــی متـــر اقـــدام کـــرد.
امـــور آب و فاضـــاب باخـــرز بـــا احتســـاب ایـــن رقـــم  ســـال98 را 
بـــا 502 متـــر توســـعه  و  710  متـــر اصـــاح شـــبکه بـــه پایـــان  

رســـاند.

ترانس برق چاه شماره2 امور باخرز جابجا شد

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب باخـــرز گفـــت: ترانـــس بـــرق چـــاه 
از  هـــدف  ســـیاح  شد.احســـان  جابجـــا  امـــور  ایـــن  دو  شـــماره 
ایـــن جابجایـــی را جلوگیـــری از آســـیب دیدگـــی ترانـــس هـــای 
ــتر  ــاه بیشـ ــن چـ ــاز ایـ ــورد نیـ ــوان مـ ــه تـ ــرا کـ ــرد چـ ــام کـ ــرق اعـ بـ
از تـــوان ترانـــس نصـــب شـــده مـــی باشـــد.وی ضمـــن تشـــکر از 
مدیـــرو پرســـنل بـــرق باخـــرز بیـــان داشـــت :بـــا توجـــه بـــه شـــیوع 
ویـــروس کرونـــا و لـــزوم آبرســـانی مـــداوم و همچنیـــن افزایـــش 
ـــاز شایســـته اســـت ریســـک هـــای موجـــود  قابـــل توجـــه مصـــرف نی

ــود. ــت شـ ــو مدیریـ ــن نحـ ــه بهتریـ ــایی و بـ شناسـ

بجستان   

چاه شماره 2 درزاب بجستان احیاء شد

 در پـــی کاهـــش دبـــی چـــاه شـــماره 2 درزاب بجســـتان و برابـــر 
ــرار گرفـــت. ــتور کار قـ ــاه در دسـ ــاء چـ ــده احیـ ــام شـ ــی انجـ بررسـ
در همیـــن رابطـــه ضمـــن هماهنگـــی بـــا معاونـــت هـــای مربوطـــه و 
انجـــام عملیـــات احیـــاء،   دبـــی ایـــن منبـــع بـــه مقـــدار قابـــل توجهـــی 

افزایـــش یافـــت.

پمپ ایستگاه حصارک بجستان تعویض شد

پمـــپ شـــماره 3 ایســـتگاه پمپـــاژ حصـــارک بجســـتان تعویـــض 
شـــد.این پمـــپ کـــه بـــه علـــت خرابـــی از مـــدار بهـــره بـــرداری خـــارج 
ــد تعویـــض  ــا پمـــپ جدیـ ــان ممکـــن بـ ــود در کمتریـــن زمـ شـــده بـ

و انتقـــال آب برقـــرار امـــکان پذیـــر شد.آبرســـانی بـــه مخـــازن 
بجســـتان طـــی دو مرحلـــه پمپـــاژ از دشـــت منصـــوری انجـــام مـــی 

شـــود .

واگـــذاری انشـــعاب آب شـــیرین بـــه کلیـــه مـــدارس 
ــتان بجسـ

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب بجســـتان از واگـــذاری انشـــعاب آب 
شـــیرین بـــه کلیـــه مـــدارس ایـــن شـــهر خبـــرداد.

وی اظهـــار داشـــت:  ایـــن طـــرح بـــا همـــکاری آمـــوزش و پـــرورش 
و شـــهرداری بجســـتان اجـــرا شـــد و 16واحدآموزشـــی تحـــت 
پوشـــش شـــبکه آب شـــیرین قـــرار گرفتنـــد.وی افـــزود: آب مـــورد 
ـــدارس پیـــش از ایـــن بـــا اســـتفاده از دســـتگاه هـــای  ـــاز ایـــن م نی
تصفیـــه آب زیـــر ســـینکی و یـــا حمـــل از جایـــگاه هـــای برداشـــت 
تامیـــن مـــی شـــد.وی افـــزود: کلیـــه هزینـــه هـــای مربـــوط بـــه 
اجـــرای شـــبکه توزیـــع آب مـــدارس ، توســـط آمـــوزش و پـــرورش 
ـــه آســـفالت شـــکافی  پرداخـــت شـــده  و شـــهرداری هـــم نســـبت ب
ــا  مســـیرهای لولـــه گـــذاری اقـــدام کـــرده اســـت.وی همچنیـــن بـ
اشـــاره بـــه راه انـــدازی 18 جایـــگاه برداشـــت آب کارتـــی در شـــهر 
بجســـتان خاطـــر نشـــان کـــرد:آب برداشـــتی از دشـــت درزآب از 
ــهر  ــل شـ ــه داخـ ــه خانـ ــه تصفیـ ــال بـ ــط انتقـ ــر خـ ــق 3 کیلومتـ طریـ
وارد و از آنجـــا بـــا اســـتفاده از 14کیلومتـــر شـــبکه توزیـــع بـــه 
ــه  ــه خانـ ــن تصفیـ ــت ایـ ــود.وی ظرفیـ ــی شـ ــل مـ ــا منتقـ ــگاه هـ جایـ
را 360متـــر مکعـــب در شـــبانه روز اعـــام کـــرد وگفـــت: در حـــال 
حاضـــر بیـــن 30 تـــا 35مترمکعـــب آب در ایـــن واحـــد تصفیـــه و 
ــد: آب  ــاد آورشـ ــرد. وی یـ ــی گیـ ــرار مـ ــهروندان قـ ــار شـ در اختیـ
بهداشـــتی 5هـــزارو 800مشـــترک شـــهر بجســـتان هـــم از طریـــق 
دو حلقـــه چـــاه در دشـــت منصـــوری و 40کیلومتـــر خـــط انتقـــال 

تامیـــن مـــی شـــود.  

بردسکن   

فرماندار بردسکن خواستار شد:
لـــزوم توجـــه جـــدی بـــه تامیـــن آب شـــرب در روســـتاها و 

مناطـــق عشـــایری بردســـکن

ــن  ــه ایـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــکن گفـ ــدار بردسـ ــعیدنوری/   فرمانـ سـ
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کـــه آســـتانه فصـــل تابســـتان قـــرار داریـــم لـــزوم توجـــه جـــدی بـــه 
تامیـــن آب شـــرب در ســـطح روســـتاهای ایـــن شهرســـتان بـــه ویـــژه 
روســـتاهای بخـــش انابـــد و مناطـــق عشـــایری ایـــن شهرســـتان 

امـــری ضـــروری اســـت.
جدیـــد  رئیـــس  معرفـــی  جلســـه  حاشـــیه  در  شـــاکری  مجتبـــی 
امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان بردســـکن کـــه بصـــورت ویدئـــو 
ــت:  ــار داشـ ــد، اظهـ ــزار شـ ــداری برگـ ــل فرمانـ کنفرانـــس در محـ
تکمیـــل 2 مجتمـــع آبرســـانی بـــا مرکزیـــت روســـتاهای چشـــمه حـــاج 
ســـلیمان و درونـــه کـــه هریـــک 5 روســـتای اطـــراف ایـــن 2 محـــل 

را تحـــت پوشـــش قـــرار مـــی دهـــد، مـــورد تاکیـــد اســـت.
فرمانـــدار بردســـکن بـــا اعـــام ایـــن کـــه 12 روســـتای عشـــایری 
ـــار داشـــت:  ـــی شـــوند، اظه ـــا تانکـــر آبرســـانی م ـــوز ب بردســـکن هن
ـــا  ـــروژه در شهرســـتان ب ـــز بیـــش از 12 پ در حـــوزه آب شـــهری نی
اعتبـــار بالـــغ بـــر 7 میلیـــارد و 200 میلیـــون تومـــان، اجـــرا شـــده 

اســـت.
وی بابیـــان ایـــن کـــه در حـــال حاضـــر بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 4 میلیـــارد 
ـــی در دســـت اجـــرا مـــی  ـــد طـــرح عمران ـــان چن ـــون توم و 500 میلی
باشـــد، افـــزود: بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح هـــا جمعیـــت زیـــادی از اهالـــی 
ایـــن شهرســـتان از خدمـــات امـــور آب و فاضـــاب برخـــوردار 

ـــد شـــد. خواهن
شـــاکری گفـــت: بـــا توجـــه بـــه مشـــکات عدیـــده اقتصـــادی در 
ــاه  ــکن و چـ ــماره 6 بردسـ ــاه شـ ــانی چـ ــرق رسـ ــز و بـ ــتان تجهیـ اسـ
شـــماره 4 انابـــد و همچنیـــن اجـــرای شـــبکه تلـــه مترینـــگ و کنتـــرل 
ـــر  ـــار کیلومت ـــا چه ـــار ب ـــات نوبه از راه دور و اصـــاح خـــط انتقـــال قن

خـــط انتقـــال بـــا اعتبـــار 10 میلیـــارد ریـــال ضـــرورت دارد.
ایـــن  در  بحـــران  چـــاه  حلقـــه  ســـه  تجهیـــز  بـــر  نیـــز  فرمانـــدار 
شهرســـتان تاکیـــد کـــرد و بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه اکثـــر روســـتاهای 
مـــی  ایـــن شهرســـتان از نعمـــت آب شـــرب ســـالم برخـــوردار 
ـــد  ـــه امـــور آب روســـتاهای بخـــش اناب باشـــند، گفـــت: رســـیدگی ب
و نیـــز مناطـــق عشـــایری از خواســـته هـــای مـــردم ایـــن روســـتاها و 

مناطـــق مـــی باشـــد .

ــال  ــارد ریـ ــا 72 میلیـ ــهری بـ ــروژه آب شـ ــرای 12 پـ اجـ
ــار در بردســـکن اعتبـ

بـــا  بردســـکن  فرمانـــدار 
اعـــام اینکـــه 12 روســـتای 
بـــا  بردســـکن  عشـــایری 
تانکـــر آبرســـانی مـــی شـــوند، 
طـــی ســـه  اظهـــار داشـــت: 
ســـال گذشـــته  12 پـــروژه 
آب شـــهری بـــا اعتبـــار بالـــغ 
بـــر 72 میلیـــارد ریـــال در 
شـــده  اجـــرا  شهرســـتان 
شـــاکری  .مجتبـــی  اســـت 

در حاشـــیه جلســـه معرفـــی مدیـــر جدیـــد امـــور آب و فاضـــاب 
شهرســـتان بردســـکن کـــه بصـــورت ویدئـــو کنفرانـــس در محـــل 
فرمانـــداری برگـــزار شـــد اعـــام کـــرد: چنـــد طـــرح هـــم بـــا 45 
میلیاردریـــال اعتبـــار در دســـت اجـــرا قـــرار دارد کـــه بـــا اجـــرای 
ایـــن طـــرح هـــا جمعیـــت زیـــادی از اهالـــی شهرســـتان از خدمـــات 
امـــور بردســـکن برخـــوردار خواهنـــد شـــد.وی در ادامـــه تامیـــن 
ــق  ــد و مناطـ ــتاهای بخـــش انابـ ــژه روسـ ــتاها بویـ ــرب روسـ آب شـ
ــا ضـــروری  عشـــایری ایـــن شهرســـتان را در آســـتانه فصـــل گرمـ
دانســـت وبـــر تکمیـــل 2 مجتمـــع آبرســـانی بـــا مرکزیـــت روســـتاهای 
چشـــمه حـــاج ســـلیمان و درونـــه کـــه هریـــک 5 روســـتای اطـــراف 
ــرد. ــد کـ ــد، تاکیـ ــی دهـ ــرار مـ ــش قـ ــت پوشـ ــل را تحـ ــن 2 محـ ایـ
شـــاکری همچنیـــن خواســـتار تجهیـــز و بـــرق رســـانی چـــاه شـــماره 
6 بردســـکن و چـــاه شـــماره 4 انابـــد ، اجـــرای شـــبکه تلـــه مترینـــگ 
ـــا چهـــار  و کنتـــرل از راه دور و اصـــاح خـــط انتقـــال قنـــات نوبهـــار ب
کیلومتـــر خـــط انتقـــال بـــا اعتبـــار 10 میلیـــارد ریـــال شـــد وبـــر 
تجهیـــز ســـه حلقـــه چـــاه بحـــران در ایـــن شهرســـتان تاکیـــد کـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اکثـــر روســـتاهای شهرســـتان از نعمـــت 
ــالم برخـــوردار مـــی باشـــند، گفـــت: رســـیدگی بـــه  آب شـــرب سـ
امـــور آب روســـتاهای بخـــش انابـــد و نیـــز مناطـــق عشـــایری از 

ــد . ــی باشـ ــردم مـ ــای مـ ــته هـ خواسـ

اقدامـــات آبفـــای بردســـکن در راســـتای پیشـــگیری از 
کرونـــا

ـــا  ـــه شـــیوع کرون ـــا توجـــه ب ـــای بردســـکن گفـــت : ب ـــور آبف ـــر ام مدی
ــن ویـــروس،  ــه ایـ ــکاران بـ ــای همـ ــگیری از ابتـ ــرورت پیشـ و ضـ
اقداماتـــی  بـــا همـــکاری مســـئول HSE انجـــام شـــده اســـت . مهـــدی 
اولیایـــی عنـــوان کـــرد :  تهیـــه ماســـک و مـــواد ضـــد عفونـــی در 
ـــط اداره پـــس  ـــی کـــردن محی ورودی و خروجـــی اداره ، ضـــد عفون
از پایـــان وقـــت اداری ، ضـــد عفونـــی ســـرویس هـــای بهداشـــتی 
و راهروهـــا ، میزهـــا و صندلـــی هـــا از جملـــه ایـــن اقدامـــات مـــی 
باشـــد.وی افـــزود:  ثبـــت ورود و خـــروج همـــکاران بـــا اســـتفاده از 
دســـتگاه حضـــور و غیـــاب انگشـــتی متوقـــف و  در دفتـــر حضـــور و 

ـــاب امضـــاء مـــی شـــود. غی

تربت جام   

شستشـــو و گنـــد زدائـــی مخـــزن 20 هـــزار متـــر مکعبـــی  
امـــور تربـــت جـــام

مخـــزن 20 هـــزار متـــر مکعبـــی امـــور آب و فاضـــاب شهرســـتان 
تربـــت جـــام شستشـــو ، گنـــد زدائـــی  شـــد . مدیـــر امـــور آب و 
ــان ایـــن کـــه تامیـــن آب  ــا بیـ ــام بـ فاضـــاب  شهرســـتان تربـــت جـ
شـــرب بهداشـــتی از وظایـــف شـــرکت آبفـــا اســـت گفـــت: بـــه منظـــور 
ارتقـــاء بهداشـــت و کنتـــرل کیفیـــت آب همـــه ســـاله مخـــازن آب 
شـــرب شستشـــو مـــی شـــود . بـــه گفتـــه  محســـن عبداللهـــی امســـال 
نیـــز بـــه همـــت پرســـنل بهـــره بـــرداری امـــور مخـــزن 20هـــزار متـــر 
ـــان ممکـــن  وارد  ـــن زم ـــت جـــام شستشـــو و در کمتری ـــی ترب مکعب

ـــرداری شـــد. ـــره ب مـــدار به

اتفـــاق مجتمـــع آبرســـانی  روســـتایی) شـــهید دهقـــان 
موســـی آبـــاد (  تربـــت جـــام  رفـــع شـــد

امـــور  آب و فاضـــاب  تـــاش 15ســـاعته  اکیـــپ اتفاقـــات  بـــا 
شهرســـتان تربـــت جـــام خـــط لولـــه انتقـــال آب شـــرب مجتمـــع 
آبرســـانی شـــهیددهقان موســـی آبـــاد کـــه در جریـــان بارندگـــی هـــای 
ـــه  ـــن خـــط لول ـــدازی شـــد .ای ـــروراه ان ـــود تعمی ـــده ب اخیرآســـیب دی
آب اســـتحصالی 4 حلقـــه چـــاه  عمیـــق مجتمـــع را بـــه مخـــزن تجمیـــع و 
پمپـــاژ 1000 مترمکعبـــی منتقـــل مـــی کند.بـــا انجـــام بـــه موقـــع ایـــن 
عملیـــات آب شـــرب اکثرروســـتاهای مجتمـــع وصـــل شـــد باســـتثنای 
یـــک روســـتا کـــه بـــه دلیـــل حجـــم زیادمصـــرف آب  واحدهـــای 
صنعتـــی و ســـنتی بـــه ویـــژه مرغـــداری هـــا قطـــع موقـــت و کوتـــاه 
ـــع آبرســـانی آب  ـــن مجتم ـــر اســـت ای ـــد .شـــایان ذک ـــه کردن را تجرب
ـــا جمعیتـــی قریـــب بـــه 20 هـــزار  شـــرب 24 روســـتای شهرســـتان ب

نفـــر را دردو بخـــش مرکـــزی ونصرآبـــاد تامیـــن مـــی کنـــد.

چناران   

شـــرب  آب  چـــاه  الکتروپمـــپ   اضطـــراری  تعویـــض 
چنـــاران

ـــت شـــهر  ـــاه شـــماره 2عدال ـــرو پمـــپ چ ـــی الکت ـــی اعـــام خراب در پ

چنـــاران ، ایـــن امـــور ظـــرف مـــدت 14ســـاعت نســـبت بـــه کشـــیدن 
پمـــپ چـــاه بـــه بـــاال ونصـــب پمـــپ جدیـــد در عمـــق 110متـــری 
اقـــدام کـــرد . مدیـــر امـــور آبفـــای چنـــاران گفـــت: ایـــن مهـــم 
باتوجـــه بـــه پیـــک مصـــرف روزهـــای پایانـــی ســـال و همچنیـــن 
در  و  اضطـــراری  بصـــورت  کرونـــا  خطرنـــاک  ویـــروس  شـــیوع 
کمتریـــن زمـــان ممکـــن انجـــام شـــد و چـــاه در مـــدار بهـــره بـــرداری 

ــت . ــرار گرفـ قـ

کنتور های مخازن امور چناران تعویض شد

کنتورهـــای مغناطیســـی خروجـــی مخـــازن آب شـــرب شـــهر چنـــاران 
تعویـــض ،تعمیـــر و مانیتورینـــگ شـــد .بـــه گفتـــه سرپرســـت بهـــره 
بـــرای کنتـــرل  بـــرداری امـــور چنـــاران کنتورخروجـــی مخـــازن 
مصـــارف وتحلیـــل آب بـــدون در آمـــد تعمیـــر و در سیســـتم تلـــه 
ــه  ــن هزینـ ــد . مهـــدی ضامـ ــه شـ ــکار گرفتـ ــری مانیتورینـــک بـ متـ
صـــرف شـــده در ایـــن زمینـــه را 15میلیـــون ریـــال اعـــام کـــرد.

صرفه  جویی220میلیون ریالی در امور چناران

شـــیر فشـــار شـــکن خـــط انتقـــال زنـــدان چنـــاران تعمیـــر ودر مـــدار 
بهـــره بـــرداری قـــرار گرفـــت. ایـــن شـــیر فشـــار شـــکن ســـایز 
250 در ســـال 92نصـــب وبـــه علـــت عـــدم ســـرویس غیـــر قابـــل 
اســـتفاده  بـــود کـــه نســـبت بـــه  تعمیـــرو تغییـــر از کنتـــرل دبـــی 
بـــه کنتـــرل فشـــار بـــا هزینـــه ای بالـــغ بر75میلیـــون ریـــال اقـــدام 
شـــد.هزینه یـــک دســـتگاه شـــیر فشـــار شـــکن ســـایز 250 حـــدود 
300میلیـــون ریـــال اســـت کـــه صـــرف جویـــی حاصـــل از ایـــن 
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اقـــدام 225میلیـــون ریـــال مـــی باشـــد.

قطع انشعاب غیر مجاز آب در روستا چمله چناران

 یـــک فقـــره انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب در روســـتای چملـــه شهرســـتان 
چنـــاران قطـــع و جمـــع آوری شـــد . ایـــن انشـــعاب کـــه بـــرای آبیـــاری 
فضـــای ویـــا اســـتفاده مـــی شـــد در پـــی گـــزارش اهالـــی قطـــع و 

مالـــک خاطـــی بـــه دســـتگاه قضایـــی معرفـــی  شـــد.

اتصـــال شـــبکه آب روســـتای علـــی آبـــاد بـــه شـــبکه 
شـــرب شـــهر چنـــاران

امـــور آب و فاضـــاب چنـــاران گفـــت: : روســـتای علـــی  مدیـــر 
آبـــاد بخـــش مرکـــزی شهرســـتان چنـــاران ازآب شـــرب شـــهری 

برخـــوردار شـــد.
وی علـــت ایـــن اقـــدام را مشـــکات چـــاه و شـــور بـــودن آب منطقـــه 
ـــه  ـــاد  ب ـــی آب ـــار داشـــت: شـــبکه آب روســـتای عل اعـــام کـــرد و اظه
در خواســـت اهالـــی و شـــورای  روســـتا و پـــس از کســـب مجـــوز از 
ــل  ــهری متصـ ــبکه آب شـ ــه شـ ــداری  بـ ــا وفرمانـ ــدان هـ اداره زنـ

شـــد.

 خواف    

افزایش راندمان چاه شماره 5 امور خواف

الکتروپمـــپ  تعویـــض  از  خـــواف  فاضـــاب  و  آب  امـــور  مدیـــر 
چـــاه شـــماره 5 شـــهر خـــواف باهـــدف مهندســـی مجـــدد و بهبـــود 
راندمـــان خبـــر داد.جـــواد ســـاالری گفـــت: درایـــن عملیـــات باتوجـــه 

بـــه هوادهـــی و کاهـــش آبدهـــی و افـــت شـــدید ســـطح اســـتاتیک، 
نســـبت بـــه کاهـــش تـــوان الکتروموتـــور اقـــدام و تعـــدادی از 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــد. وی افـ ــم تعویـــض شـ ــده هـ ــای آبـ ــه هـ لولـ
هوادهـــی منابـــع طـــی یـــک مـــاه اخیـــر ،  3 دســـتگاه الکتروپمـــپ  
ـــا هـــدف مهندســـی مجـــدد و بهبـــود راندمـــان  هـــم در ایـــن شـــهر ب
تعویـــض شـــد.به گفتـــه وی ایـــن امـــور درصـــدد اســـت تـــا قبـــل از 
پیـــک مصـــرف تابســـتان تمامـــی الکتروپمـــپ هـــای شـــهر خـــواف را 

تعویـــض و مهندســـی مجـــدد کنـــد.

خوشاب   

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

مدیـــر آبفـــای روســـتایی خوشـــاب گفـــت: آب دو روســـتای حجـــت 
آبـــاد و عبـــداهلل آبـــاد کـــه توســـط افـــرادی ناشـــناس بـــا دســـتکاری 
فولتـــرو شـــیرآالت مخـــزن آب قطـــع شـــده بـــود  مجـــددا برقـــرار  
شـــد.جعفر اســـماعیل نیـــا گفـــت: پیـــرو گـــزارش و تمـــاس شـــورای 
روســـتای عبـــداهلل آبـــاد مبنـــی برقطعـــی آب  بافاصلـــه پیمانـــکار 
ـــور بررســـی و رفـــع مشـــکل شـــد. وی  ـــده  و مام مربوطـــه فراخوان
افـــزود: بررســـی هـــای انجـــام شـــده نشـــان داد افـــراد ناشـــناس 
ـــد  ـــه دســـتکاری فلوتروشـــیرآالت کنار_مخـــزن کـــرده ان اقـــدام ب
کـــه منجـــر بـــه قطعـــی آب شـــرب دو روســـتای عبـــداهلل آبـــاد و 
ــر و  ــم  فلوتـ ــا تنظیـ ــه داد:  بـ ــت.وی ادامـ ــده اسـ ــاد  شـ ــت آبـ حمـ
ــتا از آب  ــر هـــردو روسـ ــال حاضـ ــع و درحـ ــیرآالت مشـــکل رفـ شـ
شـــرب برخوردارنـــد و مقـــرر شـــد بـــا هماهنگـــی شـــورای اســـامی 
ـــم فشـــار شـــبکه اقـــدام شـــود. ـــه تنظی ـــن دو روســـتا  نســـبت ب ای
مدیـــر آبفـــای روســـتایی شهرســـتان خوشـــاب تصریـــح کـــرد: برخـــی 
افـــراد آگاهانـــه ایـــن گونـــه اتفاقـــات را رقـــم مـــی زننـــد و بـــا نشـــر 
آن در فضـــای مجـــازی بـــا روح روان مـــردم بـــازی مـــی کننـــد، لـــذا 
امیدواریـــم در ایـــن برهـــه از زمـــان کـــه تمـــام دســـتگاه هـــا درگیـــر 
مقابلـــه بـــا کرونـــا هســـتند و شـــدیدا هـــم احتیـــاج بـــه آب وجـــود 

دارد ، شـــاهد بـــروز ایـــن گونـــه رفتارهـــا نباشـــیم.

تعویض الکترو پمپ چاه مشکان

ــرو  ــر الکتـ ــت: از تعمیـ ــاب گفـ ــاب  خوشـ ــور آب و فاضـ ــر امـ مدیـ

ــیایی  ــز آسـ ــر داد.پرویـ ــکان خبـ ــهر مشـ ــرب شـ ــاه آب شـ پمـــپ چـ
افـــزود: ایـــن پمـــپ بـــه دلیـــل نوســـان بـــرق و در نتیجـــه اتصـــال 
کابـــل داخـــل چـــاه از مـــدار خـــارج شـــد.وی مـــدت زمـــان عملیـــات 
خـــروج، تعمیـــر و نصـــب مجـــدد الکتـــرو پمـــپ را 19 ســـاعت اعـــام 
ــردم  ــکاری مـ ــرف و همـ ــا مدیریـــت مصـ ــار داشـــت: بـ ــرد و اظهـ کـ
ــه وی آب شـــرب  ــه گفتـ ــید بـ ــه حداقـــل ممکـــن رسـ قطعـــی آب بـ
مـــورد نیـــاز  هـــزار 350مشـــترک شـــهر مشـــکان از طریـــق  یـــک 
حلقـــه چـــاه و یـــک چشـــمه بـــا دبـــی 21لیتـــر بـــر ثانیـــه تامیـــن مـــی 

شـــود.  

خط انتقال امور خوشاب بازدید میدانی شد

بـــه گفتـــه مدیـــر آب و فاضـــاب خوشـــاب خـــط انتقـــال آب شـــرب 
ایـــن امـــور بازدیـــد میدانـــی شـــد.

پرویـــز آســـیایی ایـــن اقـــدام را در راســـتای جلوگیـــری از صدمـــات 
احتمالـــی ســـیل اعـــام کـــرد وافـــزود: یـــک قســـمت از لولـــه خـــط 
انتقـــال چـــاه آب شـــرب مشـــکان بـــه مخـــزن بـــر اثـــر ســـیل مرئـــی 

ـــر روی آن پنهـــان شـــد. ـــا دپـــوی خـــاک ب ـــود کـــه ب شـــده ب

درگز   

اصالح شبکه آب شرب در میدان آزادی 

بـــا نزدیـــک شـــدن بـــه فصـــل بهـــار )پیـــک مصـــرف آب (امـــور آبفـــای 
شـــهری جهـــت اصـــاح فشـــار شـــبکه و خدمـــات رســـانی مطلوبتـــر  
بـــه شـــهروندان محتـــرم خیابـــان آزادی و کوچـــه کوشـــک اقـــدام 
ــد  ــه 150 در روز عیـ ــا قطرلولـ ــبکه بـ ــاح شـ ــرح اصـ ــام طـ ــه انجـ بـ

ــود. ــعیان حضـــرت علـــی )ع( و روز پـــدر، نمـ ــام اول شـ  میـــاد امـ
روابط عمومی امور آبفای شهری درگز

رشتخوار   

ــور  ــراب آب در امـ ــای خـ ــریع در تعویـــض کنتورهـ تسـ
رشـــتخوار

مدیـــر آبفـــای رشـــتخوار گفـــت: رونـــد تعویـــض کنتورهـــای خـــراب 
آب در ایـــن امـــور تســـریع شـــده اســـت.عباس عبـــاس نـــژاد 
گفـــت: بـــه منظـــور مدیریـــت مصـــرف و جلوگیـــری از هدررفـــت آب  
تعویـــض کنتورهـــای خـــراب هماننـــد ســـنوات گذشـــته افزایـــش 
داشـــته اســـت.وی بیـــان کـــرد: تعویـــض کنتورهـــای خـــراب عـــاوه 
ــرف  ــر مصـ ــرل بهتـ ــد آب ، کنتـ ــش از حـ ــرت بیـ ــری از پـ برجلوگیـ
ـــه مشـــترکین و شـــهروندان را  ـــر ب ـــات رســـانی شایســـته ت و خدم

ـــد. ـــی کن ـــز فراهـــم م نی

همکاری اتفاقات آبفای رشتخوار با هالل احمر

مدیـــر امـــور آبفـــای رشـــتخوار از همـــکاری نیروهـــای اتفاقـــات 
ایـــن امـــور بـــا هـــال احمـــر در مناطـــق ســـیل زده خبـــر داد.عبـــاس 
عبـــاس نـــژاد گفت:نیروهـــای اتفاقـــات ایـــن امـــور بـــه همـــراه یـــک 
ــه  ــیاب بـ ــا سـ ــه بـ ــی مقابلـ ــزات تخصصـ ــودرو و تجهیـ ــتگاه خـ دسـ

روســـتای ســـیل زده ملـــک آبـــاد اعـــزام شـــدند..
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 ریوش   

پیشـــرفت 90درصـــدی پـــروژه انتقـــال آب از بنـــد 
خوشـــرود بـــه ریـــوش

مدیـــر دفتـــر فنـــی معاونـــت مهندســـی و توســـعه آبفـــا خراســـان 
رضـــوی از پـــروژه انتقـــال آب از بنـــد خوشـــرود بـــه شـــهر ریـــوش 
بازدیـــد کرد.علـــی حاجـــی زاده  در راســـتای تکمیـــل اجـــرای پـــروژه 
خـــط انتقـــال بنـــد خوشـــرود بـــه مخـــزن 1000 مترمکعبـــی شـــهر 
ریـــوش از چاهـــک بنـــد خوشـــرود بازدیـــد کرد.مدیـــر امـــور آبفـــای 
کاشـــمر پیشـــرفت ایـــن پـــروژه را بیـــش از 90 درصـــد اعـــام 
کـــرد و افـــزود: تـــا کنـــون 5هـــزارو600 متـــر شـــبکه  بـــا لولـــه هـــای 
قطـــر 160 میلـــی متـــر و اتصـــال الکتروفیـــوژن اجـــرا شـــده اســـت 
ــه  ــزات دهانـ ــب تجهیـ ــاخته و نصـ ــک پیـــش سـ ــل اتاقـ ــا تکمیـ و بـ
چـــاه، ایـــن پـــروژه بـــزودی بـــه پایـــان مـــی رشـــد.علی رضـــا عباســـی 
اعتبـــار هزینـــه شـــده تـــا ایـــن مرحلـــه را 35 میلیـــارد ریـــال اعـــام  

کـــرد.

سرخس   

ــط  ــیرآالت توسـ ــای شـ ــه هـ ــول حوضچـ ــاخت در منهـ سـ
ــور ســـرخس امـ

امـــور آب و فاضـــاب ســـرخس گفـــت:  درب منهـــول    مدیـــر 
حوضچـــه هـــای شـــیرآالت توســـط پرســـنل اتفاقـــات امـــور ســـاخته 
شـــد. امیـــر پوروحدتـــی افـــزود :  شـــیوع کرونـــا و خلـــوت شـــدن 
معابـــر شـــهر ســـرخس منجـــر بـــه ســـرقت تعـــدادی از در منهـــول 

حوضچـــه هـــای ادارات آب، گاز و مخابـــرات توســـط ســـارقین شـــد 
ـــن مشـــکل  و در راســـتای اســـتفاده  ـــرای رفـــع ای ـــور ب ـــن ام ـــه ای ک
از ظرفیـــت هـــای موجـــود و توانمنـــدی هـــای پرســـنل زحمتکـــش 
واحـــد اتفاقـــات امـــور اقـــدام بـــه طراحـــی و ســـاخت درب بتنـــی 
ــای  ــه هـ ــن دریچـ ــه  جایگزیـ ــرد کـ ــیر آالت کـ ــه شـ ــول حوضچـ منهـ

چدنـــی شـــد.

رفع اتفاق خط 30 ساله  توزیع آب شهر سرخس

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب ســـرخس از رفـــع اتفـــاق خیابـــان امـــام 
خمینـــی)ره( و نصـــب همزمـــان شـــیر فلکـــه بـــر روی خـــط اصلـــی 
ـــن  ـــی افـــزود : ای ـــور وحدت ـــر پ ـــر داد.امی ـــن شـــهر خب آب شـــرب ای
لولـــه بـــا قدمـــت 30 ســـال  ، در نقطـــه ترافیکـــی شـــهر قـــرار دارد 
کـــه بـــه علـــت  نشســـت زمیـــن منجـــر بـــه اتفـــاق شـــد. وی اظهـــار 
داشـــت: بـــا تـــاش همـــکاران امـــور همزمـــان بـــا رفـــع اتفـــاق ، 
ـــدی شـــبکه  ـــور قطـــع و وصـــل و زون بن ـــوان مان ـــرای افزایـــش ت ب
ـــر روی خـــط و ســـاخت  ـــه نصـــب شـــیر فلکـــه ب ـــز اقـــدام ب ـــع نی توزی

حوضچـــه شـــد.

طرقبه  و شاندیز   

تاکیـــد فرمانـــدار بینالـــود بـــر تحویـــل گیـــری روســـتاهای 
زشـــک و جاغـــرق توســـط امـــور طرقبـــه شـــاندیز

در  شـــاندیز  طرقبـــه  فاضـــاب شهرســـتان  و  آب  امـــور  مدیـــر 
اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــاب 
شـــهری  و روســـتایی معرفـــی شـــد. در مراســـم معارفـــه علـــی 

و  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر  حضـــور  بـــا  کـــه  پاکـــروان  اصغـــر 
ــینی  ــان رضـــوی برگـــزار شـــد ســـید حســـن حسـ فاضـــاب خراسـ
روســـتاهای  گیـــری  تحویـــل  خواســـتار  شهرســـتان  فرمانـــدار 

زشـــک و جاغـــرق توســـط امـــور طرقبـــه شـــاندیز شـــد. 

  فیروزه    

تعویض پمپ چاه شماره 2 امور فیروزه

مدیـــر امـــور آب و فاضـــاب فیـــروزه از تعویـــض پمـــپ چـــاه شـــماره 
ـــه گفتـــه مجیـــد ســـبحانی ایـــن  2 ایـــن امـــور فیـــروزه در خبرداد.ب
پمـــپ بـــه دلیـــل خرابـــی و بـــا همـــت پرســـنل و پیمانـــکار در هـــوای 
کامـــا ســـرد و بارانـــی  و بـــدون قطعـــی آب در کمتریـــن زمـــان 
ممکـــن تعویـــض وراه انـــدازی شـــد . وی منابـــع تامیـــن آب شـــهر 
فیـــروزه را دو حلقـــه چـــاه اعـــام کـــرد کـــه چـــاه شـــماره 2 فیـــروزه 

بیشـــترین دبـــی را دارد .

از  نفـــر   2300 از  بیـــش  شـــرب  آب  قطعـــی  رفـــع 
فیـــروزه روســـتائیان 

بـــا تـــاش و پیگیـــری شـــبانه روزی آبفـــای فیـــروزه، قطـــع آب شـــرب 
ــر  ــه بـ ــتان کـ ــتائیان شهرسـ ــر از روسـ بیـــش از 2هـــزارو300 نفـ
اثـــر نفـــص فنـــی الکتـــرو پمـــپ رخ داده بـــود برطـــرف شـــد.مدیر 
آبفـــا در ایـــن خصـــوص بیـــان داشـــت:با توجـــه بـــه نقـــص الکتـــرو 
ـــه  ـــد ب ـــرو پمـــپ جدی ـــرای نصـــب الکت پمـــپ ، اکیـــپ رفـــع اتفـــاق ی
ـــا تانکـــر ســـیار بـــه روســـتائیان انجـــام  منطقـــه اعـــزام و آبرســـانی ب
شـــد.مجید ســـبحانی بیـــان داشـــت: بـــا تـــاش وپیگیـــری شـــبانه 
ـــان نصـــب  ـــن زم ـــد در اولی ـــرو پمـــپ جدی ـــده الکت روزی بعمـــل آم
و آب شـــرب  مجتمـــع  آبرســـانی شـــهید شورگشـــتی برقـــرار 
ــتان  ــوه شهرسـ ــش طاغنکـ ــتا در بخـ ــا 6 روسـ ــع  بـ ــد.این مجتمـ شـ

فیـــروزه واقـــع اســـت.

قوچان   

رفع اتفاق لوله 150 روستای اندرزی قوچان

بدلیـــل بارندگـــی هـــای روزهـــای اخیـــر و وقـــوع ســـیاب  قســـمتی 
از لولـــه اصلـــی مجتمـــع ســـهل آبـــاد شهرســـتان قوچـــان تخریـــب 
و اهالـــی روســـتای انـــدرزی بـــا مشـــکل آبرســـانی مواجـــه  کـــه 
بـــا تـــاش شـــبانه روزی پرســـنل آب وفاضـــاب قوچـــان رفـــع 
ـــا رفـــع ایـــن اتفـــاق ، آبرســـانی توســـط  ـــه ذکـــر اســـت ت شـــد.الزم ب

تانکـــر ســـیار بـــرای اهالـــی انجـــام شـــد.

تعویض پمپ  چاه آب روستای آلماجق قوچان

ــا تـــاش  همـــکاران  ــان بـ ــتای آلماجـــق قوچـ ــاه آب روسـ  پمـــپ  چـ
آب وفاضـــاب و شـــورای روســـتا تعویـــض شـــد.  علیرغـــم  شـــرایط 
نـــا مســـاعد مســـیر بدلیـــل بارندگـــی هـــای اخیـــر همـــکاران ایـــن 
ــکل آب  ــع مشـ ــتا و رفـ ــاه  روسـ ــپ چـ ــب پمـ ــه نصـ ــق بـ ــور موفـ امـ
روســـتائیان شـــدند. قابـــل ذکـــر اســـت اعضـــا شـــورای روســـتای 
امـــور تقدیـــر  ازجـــواد ســـعادتی مدیـــر و همـــکاران  آلماجـــق  

کردنـــد.  

گناباد   

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

14



ماهنامه اطالع رسانی داخلی 

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی شمــــاره 154 ، فروردین ماه  1399

ــتان  ــور شهرسـ ــر امـ ــه مدیـ ــم معارفـ ــاد در مراسـ ــدار گنابـ فرمانـ
ـــر  از حمایـــت هـــای شـــرکت آب وفاضـــاب خراســـان رضـــوی تقدی
کرد.حامـــد قربانـــی همچنیـــن  خواستارتســـریع دراجـــرای پـــروژه 

هـــای آب وفاضـــاب شهرســـتان شـــد.

بررســـی مســـائل ومشـــکالت تامیـــن آب شـــهرها و 
روســـتا هـــای  گنابـــاد 

نشســـت بررســـی مســـائل ومشـــکات تامیـــن آب گنابـــاد باحضـــور 
فرمانـــدار ومدیرامـــورآب وفاضـــاب این شهرســـتان برگزارشـــد.
درایـــن جلســـه فرماندارگنابـــاد بـــا تقدیرازاقدامـــات انجـــام شـــده 
ــه  ــت: اینکـ ــوی گفـ ــان رضـ ــاب خراسـ ــرکت آب وفاضـ ــط شـ توسـ
هیـــچ نقطـــه ای ازشهرســـتان چـــه حـــوزه شـــهری وچـــه روســـتایی 
بـــدون آب نیســـت وهمـــه دسترســـی بـــه آب آشـــامیدنی ســـالم 
دارنـــد ازاقدامـــات ارزنـــده شـــرکت آب وفاضـــاب درشهرســـتان 
گنابـــاد اســـت. حامدقربانـــی براســـتفاده ازظرفیـــت آب قنـــوات 
بـــرای تامیـــن آب شـــرب شهرســـتان تاکیـــد کـــرد وگفـــت :مـــی 
بایســـت بـــا احـــداث مخـــازن ذخیـــره ازایـــن ظرفیـــت اســـتفاده 
کـــرد. هـــادی حیـــدری نیـــا مدیرامـــورآب وفاضـــاب گنابـــاد هـــم 
بـــا اشـــاره بـــه ســـختی تامیـــن آب ازفاصلـــه دور وپراکندگـــی 
ــت  ــن آب باکیفیـ ــای الزم درجهـــت تامیـ ــر حمایـــت هـ ــتاها بـ روسـ

مشـــترکان تاکیـــد کـــرد.

افزایـــش 16درصـــدی مصـــرف آب در گنابـــاد همزمـــان 
باشـــیوع کرونـــا

گنابـــادی هـــا اســـفند ســـال قبـــل  
امســـال  فروردیـــن   ونیمـــه  
158میلیـــون  لیتـــر   بیشـــتر 
ازمـــدت مشـــابه ســـال قبـــل آب 
ــور  ــر امـ ــد. مدیـ ــرف  کردنـ مصـ
آب وفاضـــاب  گنابـــاد شـــیوع 
بیمـــاری  کرونـــا، درخانـــه مانـــدن 
ــتی را  ــکات بهداشـ و رعایـــت  نـ
عامـــل  افزایـــش مصـــرف آب 
ــا  ــدری نیـ ــادی حیـ ــت.  هـ دانسـ

افـــزود:  ایـــن میـــزان مصـــرف ، رشـــد 16درصـــدی رادرمقایســـه 
بامـــدت  مشـــابه ســـال گذشـــته نشـــان مـــی دهـــد.

 مدیـــر امـــورآب وفاضـــاب گنابـــاد ازمـــردم ومشـــترکین خواســـت 
ضمـــن توجـــه بـــه نـــکات وتوصیـــه هـــای بهداشـــتی  ، رعایـــت 
صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب را درفاصلـــه زمانـــی 20ثانیـــه 

ــند.  ــته باشـ ــا داشـ ــت هـ ــتن دسـ شسـ
وی بـــا اشـــاره بـــه نزدیکـــی بـــه پیـــک مصـــرف آب برهمـــکاری 
مشـــترکین ورعایـــت مصـــرف بهینـــه درتـــداوم ارائـــه خدمـــات 

شـــبانه روزی تاکیـــد کـــرد.

15

همکارامـــور آب فاضـــا تایبـــاد بـــه عنـــوان کارمنـــد 
نمونـــه اســـفند مـــاه 98 شـــرکت آبفـــا خراســـان رضـــوی 
شد.نســـرین حیـــدری پـــس از بررســـی نامـــه هـــا و 
گزارشـــات واصلـــه از حـــوزه ســـتادی، شـــرکت هـــای تبصـــره 2 
ـــادل نظـــر و بررســـی هـــای الزم  و امورهـــای تابعـــه و بحـــث و تب
ـــور  ـــر شـــد.همچنین حمیدرضـــا ظفراســـداله پ ـــه برت ـــز رتب حائ
رئیـــس اداره ســـفید ســـنگ و احســـان ثابتـــی امینائـــی از 
از  آبـــادی  و ســـلیمه عبدالـــه  تبصـــره 2 ســـبزوار  شـــرکت 
شـــرکت آبفـــا تبصـــره 2 نیشـــابور مشـــترکًا بـــه عنوان همـــکاران 

ــه دوم  ــه شـــش ماهـ نمونـ
انتخـــاب   98 ســـال 
ذکـــر  بـــه  شـــدند.الزم 
برتـــر  همـــکاران  اســـت 
تجربیـــات   98 ســـال 
ارزنـــده خـــود را در جلســـه 
دیگـــر  بـــه  کارگاهـــی 

کارکنـــان ارائـــه خواهنـــد داد.ضمنـــًا همـــکاران برتـــر در ســـال 
99 بر اساس شاخص های جدید انتخاب خواهند شد.

همکار برتر اسفند 98 انتخاب شد
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22 مـــارس برابـــر بـــا 2 فروردیـــن، از ســـوی ســـازمان ملـــل متحـــد بـــه عنـــوان روز جهانـــی آب 
نام گـــذاری شـــده اســـت .

رشـــد فزاینـــده جمعیـــت و افزایـــش مصـــرف آب، قطـــع بـــی رویـــه درختـــان جنگلهـــا و تغییـــر 
اکوسیســـتم طبیعـــت، رشـــد شهرســـازی و افزایـــش صنایـــع آلـــوده کننـــده آب، شـــیوه 
هـــای نامناســـب و غیراصولـــی کشـــاورزی، احـــداث ســـدهای مخزنـــی و ایجـــاد دریاچـــه هـــای 
ــی  ــه نوعـ ــان اســـت کـ ــطح جهـ ــم آب در سـ ــه منظـ ــودی چرخـ ــل نابـ ــی از عوامـ مصنوعـــی همگـ

تهدیـــد جـــدی بـــرای جامعـــه بشـــریت محســـوب مـــی شـــوند.
در ســـال 1992 و در بیســـت و یکمیـــن دســـتور جلســـه کنفرانـــس محیـــط زیســـت و توســـعه 
ــوع روز جهانـــی آب  ــد، موضـ ــزار شـ ــرو برزیـــل برگـ ــهر ریودوژانیـ ــه در شـ ــازمان ملـــل کـ سـ
ــتای  ــا در راسـ ــد تـ ــته شـ ــورها خواسـ ــه کشـ ــس از کلیـ ــن کنفرانـ ــد. در ایـ ــرح شـ ــما مطـ رسـ
اجـــرای بیانیـــه 21 ســـازمان ملـــل، ایـــن روز را بـــه عنـــوان روز ترویـــج و آگاه ســـازی مـــردم در 
ـــق پخـــش و اشـــاعه نشـــریات و برگـــزاری کنفرانس هـــا،  مـــورد آب اختصـــاص داده و از طری

ــند.  ــگاه ها در گرامیداشـــت آن بکوشـ ــمینارها و نمایشـ سـ
ـــل، بســـیاری از ســـازمان های غیردولتـــی NGO هـــا  ـــر کشـــورهای عضـــو ســـازمان مل عـــاوه ب
مســـائلی از قبیـــل چگونگـــی دســـتیابی بیـــش از یـــک میلیـــارد نفـــر بـــه آب شـــرب ســـالم و 
یـــا نقـــش زن و مـــرد در خانـــواده بـــرای دســـتیابی بـــه آب ســـالم را پررنـــگ تـــر می کنـــد. 
ـــی   ـــرای هماهنگـــی مســـائلی در مـــورد روز جهان ـــل ب ـــن آژانســـی از ســـوی ســـازمان مل همچنی
ــد.  ــی منعکـــس می کنـ ــع آبـ ــورد منابـ ــائل را در مـ ــیاری از مسـ ــه بسـ ــود کـ ــن می شـ آب تعییـ
بخـــش امـــور اقتصـــادی و اجتماعـــی ســـازمان ملـــل )UNDESA(، دهـــه 2005 تـــا 2015 را 

بـــا عنـــوان "آب بـــرای زندگـــی" معرفـــی کـــرده اســـت.

ـــا هـــدف جهانـــی  "تمرکـــز بیشـــتر روی موضوعـــات مربـــوط بـــه آب" آغـــاز شـــده کـــه  ایـــن دهـــه ب
تـــاش بـــرای اســـتفاده از مشـــارکت زنـــان در فعالیت هـــای توســـعه مرتبـــط بـــا آب و همـــکاری 
در همـــه ســـطوح بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف مربـــوط بـــه آب در اعامیـــه هـــزاره و برنامـــه 
نشســـت جهانـــی توســـعه پایـــدار در ژوهانســـبورگ را شـــامل می شـــود. از ســـال1993هر 
ـــا  ـــده می شـــود ت ـــی و حســـاس آن زمـــان برگزی ـــاره مســـائل حیات ـــد درب ســـال یـــک شـــعار جدی

ـــرد. ـــه آن شـــعار شـــکل گی ـــه بـــر پای فعالیت هـــای جامع
جایگاه آب در اسالم

" هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون") نحل/10(
» خدایـــی کـــه آب را از آســـمان فـــرو فرســـتاد کـــه از آن بیاشـــامید و درختـــان پـــرورش 

ــد.« ــود را بچرانیـ ــات خـ ــرگ آن حیوانـ ــه بـ ــوید  بـ ــد شـ ــره منـ ــوه آن بهـ ــا از میـ ــد تـ دهیـ
بـــدون شـــک منافـــع آب صرفـــا نوشـــیدن انســـان و روییـــدن درختـــان و گیاهـــان و مصـــرف 

ـــاده شـــده اســـت. ـــر آب نه ـــات ب ـــان حی ـــان نیســـت ، بلکـــه بنی ـــار پای چه
چنانچـــه در آیـــه ای دیگـــر آمـــده اســـت : " و هـــو الـــذی خلـــق الســـموات و االرض فـــی ســـتة 

ایـــام و کان عرشـــه علـــی المـــاء...") هـــود/7(
» و او خدایـــی اســـت کـــه آســـمان و زمیـــن را در فاصلـــه شـــش روز آفریـــد و عـــرش بـــا 

عظمـــت او بـــر آب قـــرار یافـــت.«
در آیـــات یـــاد شـــده خداونـــد تبـــارک و تعالـــی ضمـــن بیـــان فوائـــد آب ، ارزش واال و اهمیـــت 
آن را بـــه انســـانها بفهمانـــد ودر آیـــه دیگـــری حـــق تعالـــی دنیـــا را بـــه آب تشـــبیه کـــرده 
ـــن الســـماء...") کهـــف/45(» )ای  ـــه م ـــاء انزلن ـــا کم ـــوة الدنی ـــل الحی ـــم مث اســـت: " و اضـــرب له
رســـول مـــا بـــرای امـــت( زندگـــی دنیـــا را بـــرای آنهـــا بـــه آبـــی تشـــبیه کـــن کـــه از آســـمان فـــرو 

مـــی فرســـتیم.«در روایـــات آمـــده کـــه شـــخصی از امـــام صـــادق)ع( پرســـید: آب چـــه طعمـــی 
دارد؟ امـــام )ع( نخســـت فرمودنـــد: بـــه منظـــور یـــاد گرفتـــن، ســـوال کـــن ، نـــه بـــه منظـــور 
بهانـــه جویـــی! ســـپس اضافـــه فرمودنـــد :» طعـــم آب ، طعـــم حیـــات و زندگانـــی اســـت« 

خداونـــد مـــی فرمایـــد: " و جعلنـــا مـــن المـــاء کل شـــیء حـــی.«
وضعیت منابع آب در ایران

ایـــران جـــزء کشـــورهای کـــم آب و خشـــک، و دارای منابـــع آب محـــدود اســـت. حجـــم نـــزوالت 
جـــوی نســـبت بـــه خشـــکیهای کـــره زمیـــن بـــه ازاء هـــر کیلومتـــر مربـــع 830 هـــزار متـــر مکعـــب 
مـــی باشـــد، در حالـــی کـــه ایـــن میـــزان نســـبت بـــه وســـعت خشـــکیهای ایـــران تنهـــا 250 هـــزار 
ـــل اســـتفاده نیســـت و  ـــران قاب ـــای موجـــود درای ـــه آبه مترمکعـــب اســـت. از طـــرف دیگـــر کلی
ـــا افـــزوده  ـــه روز برمیـــزان آنه ـــد، کـــه روزب درصـــد باالیـــی را آبهـــای شـــور تشـــکیل مـــی دهن
ــای  ــق چاههـ ــیرین از طریـ ــی شـ ــای زیرزمینـ ــه آبهـ ــی رویـ ــت بـ ــویی برداشـ ــود. از سـ ــی شـ مـ
عمیـــق و نیمـــه عمیـــق باعـــث کاهـــش میـــزان آب شـــیرین و افزایـــش آبهـــای شـــورمی شـــود.
درنتیجـــه حاصلخیـــزی زمینهـــای کشـــاورزی کاهـــش مـــی یابـــد و تبدیـــل بـــه زمینهـــای شـــور 
مـــی گردنـــد؛ و چـــون تبدیـــل آبهـــای شـــور بـــه شـــیرین بـــه دلیـــل هزینـــه زیـــاد، مقـــرون بـــه 
صرفـــه نیســـت، بنابرایـــن بایـــد بـــا اســـتمرار صرفـــه جویـــی عمومـــی ، برنامـــه ریـــزی دقیـــق 
،اســـتفاده بهینـــه از آب ، جلوگیـــری از هـــدر رفتـــن منابـــع موجـــود ، تصفیـــه مجـــدد پســـابها و 

ـــرد. ـــران ک ـــود آب را جب ـــا، کمب ـــری مجـــدد آنه ـــه کارگی ب
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 کارشـــناس اداره نظـــارت معاونـــت غـــذا و دارو دانشـــگاه ایـــران: 
عملکـــرد سیســـتم ایمنـــی بـــدن نقشـــی مهمـــی در پیشـــگیری از 

ــا دارد.  ــی کرونـ ــاری ویروسـ ــه بیمـ ــی ازجملـ ــای تنفسـ بیماریهـ
بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی معاونـــت غـــذا و دارو دانشـــگاه: بـــه 
همـــت مهنـــدس هنری؛کارشـــناس اداره نظـــارت بـــر موادغذایـــی، 
آشـــامیدنی ، آرایشـــی و بهداشـــتی معاونـــت غـــذا و دارو دانشـــگاه 
ـــرای  علـــوم پزشـــکی ایـــران توصیـــه هایـــی جهـــت تغذیـــه مناســـب ب

پیشـــگیری از ویروســـی کرونـــا ارائـــه شـــده اســـت.
عملکـــرد سیســـتم ایمنـــی بـــدن نقشـــی مهمـــی در پیشـــگیری از 
بیماریهـــای تنفســـی ازجملـــه بیمـــاری ویروســـی کرونـــا دارد. 

عامـــل ابتـــا بـــه ایـــن ویـــروس بیماریهـــای زمینـــه ایـــی مثـــل دیابـــت 
و بیماریهـــای ریـــوی،  بیمـــار یهـــای قلبـــی ، ســـوء تغذیـــه و نداشـــتن 

ـــح اســـت .  ـــه صحی تغذی
کمبـــود دریافـــت غذایـــی و کمبـــود ویتامیـــن هایـــی مثـــل ویتامیـــن 
C و A و D  و تضعیـــف سیســـتم ایمنـــی بـــدن احتمـــال ابتـــا بـــه 

بیماریهـــا را افزایـــش مـــی دهـــد.
بـــا مصـــرف روزانـــه منابـــع غذایـــی ویتامیـــن C مثـــل مصـــرف 
  C ســـبزی و ســـاالد همـــراه بـــا غـــذا، میـــوه هـــای حـــاوی ویتامیـــن
مثـــل پرتقـــال، نارنگـــی، لیموشـــیرین، کیـــوی و ســـبزیهای دارای 

ویتامیـــن C  مثـــل انـــواع کلـــم، گل کلـــم، شـــلغم، فلفـــل ســـبز و 
ــتند.  ــن C هسـ ــوب ویتامیـ ــی خـ ــع غذایـ ــی از منابـ ــه ایـ ــل دلمـ فلفـ
بعنـــوان مثـــال مصـــرف روزانـــه یـــک عـــدد پرتقـــال یـــا 2 عـــدد 
ـــد.  ـــدن را تأمیـــن مـــی کن ـــه ب ـــاز روزان نارنگـــی ویتامیـــن C مـــورد نی
ــفناج ،   ــل اسـ ــره مثـ ــبز تیـ ــای سـ ــبزی هـ ــی و سـ ــج و کدوحلوایـ هویـ
بـــرگ چغنـــدر وبـــرگ هـــای تیـــره رنـــگ کاهـــو هـــم از منابـــع خـــوب 
ویتامیـــن A  هســـتند. بطورکلـــی  بـــه منظـــور پیشـــگیری از ابتـــا بـــه 
بیمـــاری و تقویـــت سیســـتم ایمنـــی بـــدن مصـــرف روزانـــه  3 واحـــد 
از گـــروه ســـبزی هـــا ) بجـــز ســـبزی هـــای نشاســـته ای ( و حداقـــل 2 

واحـــد میـــوه توصیـــه شـــود.
کـــودکان زیر5ســـال،مادران بارداروســـالمندان وبیمارانـــی کـــه  
داروهـــای کورتنـــی مصـــرف مـــی کنندبیشـــتردرمعرض خطـــر ابتـــا 
هســـتند و الزم اســـت بـــرای پیشـــگیری نـــکات زیـــر را رعایـــت 

ــد: نماینـ
-  هـــر روز ســـبزی یـــا ســـاالد همـــراه بـــا آب لیموتـــرش یـــا آب نارنـــج 

تـــازه اســـتفاده کننـــد.
- از هویج و کدوحلوایی در غذاهای روزانه استفاده شود.

- مصـــرف پیـــاز خـــام بـــه  دلیـــل داشـــتن ویتامیـــن C همـــراه بـــا غـــذا 
توصیـــه مـــی شـــود.

-  از مصـــرف سوســـیس و کالبـــاس و ســـایر فســـت فودهـــا  و 
غذاهـــای چـــرب و ســـنگین اجتنـــاب شـــود.

-  اســـتفاده از منابـــع پروتئیـــن در غـــذای روزانـــه مثـــل حبوبـــات یـــا 
تخـــم مـــرغ حائـــز اهمیـــت اســـت.

      -  کمبـــود ریـــز مغـــذی هایـــی مثـــل آهـــن و روی هـــم سیســـتم 
ایمنـــی بـــدن را تضعیـــف مـــی کنـــد. از منابـــع غذایـــی ایـــن 2 ریـــز 
مغـــذی مثـــل حبوبـــات بـــه عنـــوان جایگزیـــن مناســـب گوشـــت ، 
شـــیر و لبنیـــات وســـبزیهای بـــرگ ســـبز و انـــواع خشـــکبار بیشـــتر 

ــود. ــتفاده شـ اسـ

   - از خـــوردن غذاهایـــی کـــه خـــوب پختـــه نشـــده  ) مثـــل تخـــم 
مـــرغ عســـلی و نیمـــرو ، کبـــاب هایـــی کـــه مغـــز پخـــت نشـــده انـــد ( 

خـــودداری شـــود.
   -  از خـــوردن غـــذا و مایعـــات در مـــکان هایـــی کـــه از نظـــر بهداشـــتی 

مـــورد اطمینـــان نیســـتند خوداری شـــود.
   -  در صورتـــی کـــه عائـــم ســـرماخوردگی داریـــد، از غذاهـــای 
ــات  ــازه و مایعـ ــوی تـ ــا آب لیمـ ــراه بـ ــوپ و آش  همـ ــل سـ ــی مثـ آبکـ

ــد. ــتفاده کنیـ ــرم اسـ گـ
   - از جوانـــه هـــا گنـــدم ، مـــاش و شـــبدر در رژیـــم غذایـــی روزانـــه 

خـــود اســـتفاده کنیـــد.
   - مصـــرف مـــواد غذایـــی حـــاوی انـــواع آنتـــی اکســـیدان هـــا مثـــل 
ـــی شـــود. ـــه  م ـــه توصی ـــل زردچوب ـــه جـــات مث ـــخ ، ادوی شـــکات تل

-  بخاطـــر داشـــته باشـــید رعایـــت تعـــادل و تنـــوع در برنامـــه غذایـــی 
ــا و  ــز مغـــذی هـ ــی ریـ ــان از دریافـــت کافـ ــول اطمینـ ــه و حصـ روزانـ
پروتئیـــن از برنامـــه غذایـــی روزانـــه نقـــش مهمـــی در پیشـــگیری از 

ـــا دارد. ـــه  ویـــروس کرون ـــه بیمـــاری هـــا از جمل ابتـــا ب
-عـــاوه بـــر ایـــن  خـــواب کافـــی ، مصـــرف فـــراورده هـــای پروبیوتیـــک 

و یـــا مکمـــل هـــای آن توصیـــه مـــی شـــود . 
از استرس و فشارهای جسمی و روحی دوری کنید.
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تعداد خبر ارسالی  فروردینشرکت / امور
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3بجستان

0بینالود

3بردسکن 

0تایباد

3تربت جام

10تربت حیدریه

0جغتای

0جوین

6چناران

0خلیل آباد

1خواف

3خوشاب

0داورزن
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18

0

5

10

15

20

25

30

35

رز
اخ

ب
ان

ست
بج

ود
نال

بی
ن  

سک
رد

ب
باد

تای
جام

ت 
رب

ت
ریھ

حید
ت 

رب
ت

ای
ینجغت
جو

ان
ار

چن
باد

ل آ
خلی

ف
وا

خ
ب

شا
خو

زن
ور

دا
گز

در
ار

خو
شت

ر
وه

زا
ار

زو
تادسب
س

س
رخ

س
باد

ح آ
صال

یز
اند

 ش
قبھ

طر
ان

ریم
ف

زه
رو

فی
باد

ض آ
فی

ان
وچ

ق
مر

اش
ک

ت
کال

ار
لبھ

گ
باد

گنا
ور

شاب
نی

99تعداد خبر ارسالی فروردین

٩٩تعداد خبر ارسالی فروردین



تسلیت – تقدیر – انتصاب

انتصابات   
به عنوان مدیر امور آب و فاضاب داورزن محمدرضا حقانی نسب  

به عنوان مدیر امور آب و فاضاب قوچان  جواد سعادتی   
به عنوان مدیرامور آب و فاضاب گناباد هادی حیدری نیا  

به عنوان سرپرست امور آب و فاضاب صالح آباد  حبیب اهلل ندائی فر  
به عنوان مدیر امور آب و فاضاب بجستان محمدرضا اکبر نیا  
به عنوان مدیر امور آب و فاضاب فیروزه مجید سبحانی   
به عنوان مدیر امور آب و فاضاب کات رضا رمضان پور  
جواد ساالری   به عنوان مدیر امور آب و فاضاب خواف

به عنوان مدیر امور آب و فاضاب خلیل آباد محمدرضا کاظمی  
به عنوان مدیر امور آب و فاضاب بردسکن حسین مهدوی اولیایی   
علی اصغر پاکروان  به عنوان مدیر امور آب و فاضاب طرقبه شاندیز

به عنوان مدیر امور آب و فاضاب سرخس امیر پوروحدتی  
به عنوان مدیر امور آب و فاضاب کاشمر علی رضا عباسی  

به عنوان مدیر امور آب و فاضاب چناران مسعود افروند   
به عنوان مدیر امور آب و فاضاب زاوه یوسف قاسمی   

به عنوان مدیر امور آب و فاضاب جوین علی نظری   
مهدی رضائیان   به عنوان مدیر امور آب و فاضاب فیض آباد

مجتبی والی نژاد  به عنوان مدیر امور جغتای
کتایون دل زنده  به عنوان  معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آبفا خراسان رضوی 

به عنوان معاون بهره برداری و توسعه آب آبفا خراسان رضوی مهدی جهان طلب  
به عنوان معاون بهره برداری و توسعه فاضاب آبفا خراسان رضوی محمد سهرابی   

به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آبفا سبزوار علی نجاتی پور   

درگذشتگان   
همکار پیمان کارمزدی شاغل در امور قوچان ابراهیم ایمانی   

همکار بازنشسته آبفا تربت حیدریه  محمد زنگنه   

تقدیر   
محمد امانی مدیر کل دفتر حقوقی و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو از سید جواد عافیت مدیر دفتر حقوقی آبفا خراسان رضوی 

فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان کات از مدیر عامل آبفا خراسان رضوی و مدیر امور کات
امام جمعه و فرماندار شهرستان از امورآبفا گناباد

مدیر شبکه بهداشت و درمان و فرماندار شهرستان از غامعباس عباس نژاد مدیر امور رشتخوار

تولد   
محمدصدرا فرزند مصطفی مصطفوی نژاد
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