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همكاران محترم و خوبم با سالم و عرض خدا قوت :
               گلخنده شوال به ناهید مبارك                                                       ابروی خوش ماه به خورشید مبارك
               آمد خبر از عرش وداع رمضان است                                           عید است به یاران خبر عید مبارك

مـــاه مبـــارك رمضـــان مـــاه میهمانـــی خـــدا ، مـــاه خیـــر و بركـــت و لطـــف و رحمـــت الهـــی ، بـــا 
نســـیم بهشـــتی شـــوال وداع كـــرد و دلهـــای مشـــتاق را عاشـــق تـــر بـــه انتظـــار گذاشـــت 
؛ تـــا ســـالی دیگـــر بـــه لطـــف پـــروردگار فرصتـــی ایجـــاد شـــود و برخـــوان رحمـــت 
ـــا شـــیرینی  ـــاء والعظمـــه را ب حضـــرت احدیـــت بنشـــینیم و زمزمـــه اللهـــم اهـــل الكبری
عیـــد ســـعید فطـــر در كام جـــان بنشـــانیم كـــه براســـتی :   چـــه مبـــارك ســـحری بـــود و 
چـــه فرخنـــده شـــبی هرچنـــد بیمـــاری منحـــوس كرونـــا مانعـــی بـــرای برگـــزاری جلســـات 
ـــه ای بهتـــر از عیـــد ســـعید فطـــر  و دیـــدار شـــما و تبریـــك حضـــوری شـــد ؛ امـــا چـــه بهان

ـــم. ـــزان مطـــرح نمای ـــا شـــما عزی ـــك كـــرده و ب ـــا كالمـــی مختصـــر را ضمیمـــه تبری ت
ـــا قطـــار یكپارچـــه  درروزهـــای پایانـــی ســـال 98 و در كـــوران یكـــه تـــازی بیمـــاری كرون
ســـازی بـــه ایســـتگاه خراســـان رضـــوی رســـید وایـــن مأموریـــت بـــزرگ و حســـاس بـــا 
ــل  ــد برفصـ ــازی شـ ــال 98 آغـ ــان سـ ــد . پایـ ــاز شـ ــزم آغـ ــكاران عزیـ ــه همـ كمـــک همـ
جدیـــد خدمـــت رســـانی و ســـقایی در دیـــار امـــام مهربانـــی هـــا ، دیـــاری تشـــنه و 
پهنـــاور بـــا مردمانـــی مؤمـــن و بـــا صفـــا . ایـــن اتفـــاق خجســـته و میمـــون هرچنـــد در 
ابتـــدا ســـختی هـــا و مشـــقاتی دارد وكارمضاعفـــی را از مدیـــران وهمـــكاران عزیـــز 
مـــی طلبـــد ولـــی بـــی شـــك و بـــزودی شـــاهد ثمـــرات ایـــن یكپارچگـــی و هـــم افزایـــی 
در ارتقـــای ســـطح خدمـــات بـــرای هـــم اســـتانی هـــای محتـــرم در شـــهرها و روســـتاها 

خواهیـــم بـــود.
جـــا دارد از همراهـــی و همدلـــی همـــكاران عزیـــزم در شـــهرها و روســـتاها كـــه در ایـــن 
راه حســـاس وخطیـــر همـــراه بنـــده هســـتند و بـــا صبـــوری و ســـعه صـــدر تغییـــرات 

اتوماســـیون  تغییـــر   ، اســـتقرار  مـــكان  و  ســـاختمان  تغییـــر   ، ســـازمانی  فراگیـــر 
ــه  ــد صمیمانـ ــی كننـ ــی مـ ــب را همراهـ ــی ؛ اینجانـ ــی و مالـ ــكالت نقدینگـ اداری ومشـ
ـــًا همیـــن حضـــور مؤثـــر شـــما عزیـــزان بـــود كـــه باعـــث شـــد  سپاســـگزاری نمایـــم . یقین
تمامـــی ایـــن مســـایل را كـــه هركـــدام بـــه تنهایـــی مـــی توانـــد یـــك ســـازمان را تـــا مـــدت 
هـــا ناكارآمـــد نمایـــد بـــا كوچكتریـــن مشـــكل و بـــدون حاشـــیه و اینكـــه ارائـــه خدمـــات 

تحـــت تأثیـــر قـــرار بگیـــرد پشـــت ســـر گذاریـــم .
ــالی كـــه مزیـــن بـــه نـــام جهـــش تولیـــد اســـت  ایمـــان دارم در ادامـــه راه نیـــز در سـ
مـــا مـــی توانیـــم بـــر كرونـــا پیـــروز شـــویم ؛ مـــا مـــی توانیـــم مشـــكالت مالـــی شـــركت 
ــطح  ــای سـ ــل ارتقـ ــرف آب بدلیـ ــش مصـ ــم افزایـ ــی توانیـ ــا مـ ــم ؛ مـ ــت كنیـ را مدیریـ
بهداشـــت را تدبیـــر كنیـــم ؛ مـــا مـــی توانیـــم تابســـتان را بـــدون قطعـــی آب علیرغـــم 
همـــه مشـــكالت بـــا موفقیـــت پشـــت ســـر گذاریـــم ، مـــا مـــی توانیـــم بـــا دســـت خالـــی 
و بـــا ســـالح غیـــرت ، بـــر ســـیل و همـــه حـــوادث غیـــر مترقبـــه فایـــق شـــویم ؛ مـــا مـــی 

توانیـــم دركشـــور بهتریـــن باشـــیم چـــون:
توكل برخدای بزرگ داریم

تخصص وتعهد داریم
چون شما بهترین هستید

ــان بـــرای همـــه شـــما خواهـــران وبـــرادران عزیـــز در پرتـــو عنایـــات حضـــرت  در پایـ
حـــق طـــول عمـــر ، عـــزت و ســـالمتی آرزومنـــدم.

سید ابراهیم علوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

پیام تبریک مدیر عامل آبفا خراسان رضوی  به مناسبت عید فطر
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در ســـاعاتی کـــه همـــگان در  حـــال اســـتراحت و یـــا در خـــواب هســـتند گروهـــی 
از افـــراد جامعـــه بـــا حـــرام کـــردن اســـتراحت و خـــواب بـــر دیـــدگان خـــود 
ـــه مـــن و   شـــما هســـتند،  گروهـــی از ایـــن طیـــف در  مشـــغول خدمـــت رســـانی ب
مراکـــز درمانـــی' برخـــی در  حـــوزه هـــای نظامـــی و انتظامـــی و گروهـــی دیگـــر در جبهـــه 

بهداشت و تامین آب پایدار به عنوان عامل سالمت خدمت رسانی می کنند. .
 گـــروه آخـــر کـــه کمتـــر  حـــرف و ســـخنی از آنـــان در میـــان اســـت و جامعـــه شـــناختی از 
عملکردشـــان نـــدارد و تنهـــا در زمـــان کمبـــود و یـــا قطـــع آب بـــه سراغشـــان مـــی رود  

مردانـــی جـــز نیروهـــای اتفاقـــات آب نیســـتند.
  مـــردان بـــی ادعایـــی کـــه در هنگامـــه بـــروز اتفـــاق در خطـــوط انتقـــال و شـــبکه توزیـــع 
آب روز و شـــب نمـــی شناســـند و از گرمـــا و ســـردی هـــوا ابایـــی ندارنـــد و تـــالش مـــی 
کننـــد بـــه هـــر شـــکل ممکـــن جریـــان آب بـــرای شـــهروندان و روســـتائیان برقـــرار شـــود 

و اســـتمرار داشـــته باشـــد.
انجـــام وظیفـــه ای کـــه خالـــی از حـــوادث کوچـــک و بـــزرگ  و حتـــی خطـــرات جانـــی منجـــر 

ـــه فـــوت نیســـت. ب
پـــس بـــه پـــاس قدردانـــی از مدافعـــان حریـــم بهداشـــت و آب ایـــن مایـــه حیـــات و 
تضمیـــن بهداشـــت کـــه  جانـــش  بـــه دلیـــل بـــد مصـــرف کـــردن بســـیاری از   مـــا مـــردم  در 
ـــا مصـــرف بهینـــه ' بـــه فرزنـــدان  معـــرض خطـــر جـــدی قـــرار گرفتـــه اســـت ســـعی کنیـــم ب
خـــود نیـــز بیاموزیـــم ایـــن منابـــع خـــدادادی صرفـــا معطـــوف بـــه زمـــان حـــال نیســـت و 
ـــت در  ـــه امان ـــه ب ـــد! ســـهمی  ک ـــی ســـهم دارن ـــن نعمـــت اله ـــز  از ای ـــده نی نســـل هـــای آین
اختیـــار مـــا قـــرار دارد و بایـــد بـــه آینـــدگان تحویـــل شـــود چنـــان کـــه گذشـــتگان و نیـــاکان 
مـــا امانـــت دار صالحـــی در حفـــظ و حراســـت از " آب" بودنـــد و بـــا خـــوب مصـــرف کـــردن مـــا 

ـــان نباشـــد. ـــروز در اختیارم ـــی توانســـت ام ـــه م ـــد ک ـــد از ســـهمی کردن ـــره من را به

مدافعان بی ادعای جبهه آب 
سخن سردبیر
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اولیـــن جلســـه شـــورای مدیـــران شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی در 
ســـال 99 و پـــس از اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و فاضـــالب 
شـــهری و روســـتایی برگـــزار شـــد. در ایـــن نشســـت کـــه در دو مرحلـــه قبـــل و 
بعـــد از نمـــاز ظهـــر و عصـــر برگـــزار شـــد مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــای اســـتان بایـــد هـــا و 
نبایـــد هـــای کار در دوران گـــذار و اســـتقرار طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی را بـــرای مدیـــران 
شـــرکت هـــای تبصـــره دو و امورهـــای تابعـــه تبییـــن و بـــر تـــالش هرچـــه بیشـــتر بـــرای 
خدمـــت رســـانی بـــه شـــهروندان و روســـتائیان در چارچـــوب قوانیـــن ، مقـــررات و 

ضوابط تاکید کرد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای مصوبـــات کمیتـــه انتصابـــات در گزینـــش 
و معرفـــی مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای تبصـــره دو و امورهـــای تابعـــه پـــس از ادغـــام 
شـــرکت هـــای آبفـــا شـــهری و روســـتایی اظهـــار داشـــت: در تعییـــن مدیـــران توجـــه بـــه 
توانمنـــدی افـــراد  بـــا پـــس زمینـــه جـــوان گرایـــی در دســـتور کار قـــرار گرفـــت بـــه 
ــه  ــبت بـ ــا نسـ ــتان هـ ــتادی و شهرسـ ــم از سـ ــران اعـ ــنی مدیـ ــه میانگیـــن سـ ــه ای کـ گونـ

قبـــل بیـــن 3تـــا 3.5 ســـال کاهـــش یافـــت.
بـــه گفتـــه وی ایـــن موضـــوع بـــه معنـــی نادیـــده گرفتـــن افـــراد بـــا تجربـــه نیســـت چـــرا کـــه 

همـــه مـــا نیازمنـــد راهنمایـــی هـــای پیشکســـوتان هســـتیم.
وی در همیـــن رابطـــه یکـــی از سیاســـت هـــای شـــرکت را تقویـــت حـــوزه مشـــاورین 
ـــا بیـــان اینکـــه  ـــه و پیشکســـوت اعـــالم کـــرد و ب ـــا اســـتفاده از نیروهـــای باتجرب شـــرکت ب
پذیـــرش مســـئولیت در شـــرایط فعلـــی بســـیار ســـخت و نیـــاز بـــه عشـــق و عالقـــه دارد 
خاطـــر نشـــان کـــرد: مدیـــران در دو راهـــی آرامـــش و آســـایش قـــرار دارنـــد بـــه ایـــن 
معنـــی کـــه در راســـتای انجـــام وظایـــف محولـــه آســـایش فـــردی و خانـــواده خـــود را فـــدای 
ــت در  ــز از سیاسـ ــودن و پرهیـ ــی بـ ــران را مردمـ ــای مدیـ ــد. وی مبنـ ــی کننـ ــش مـ آرامـ
انجـــام اموردانســـت و اظهـــار داشـــت: شـــان مـــا، شـــان خدمـــت بـــه مـــردم اســـت و تکریـــم 

مـــردم دراولویـــت قـــرار دارد.
در ادامـــه پـــس از طـــرح دیـــدگاه هـــا و پرســـش هـــای مدیـــران شـــرکت هـــای تبصـــره دو 
و امورهـــای تابعـــه و پاســـخ مدیرعامـــل ، معاونـــان شـــرکت هـــم بـــه ارائـــه برنامـــه هـــای 

راهبـــردی حـــوزه هـــای مختلـــف پرداختنـــد و بـــه ســـواالت حاضریـــن پاســـخ دادنـــد.
در خاتمـــه لـــوح تقدیـــر و تندیـــس بـــه مدیـــران شـــرکت آبفـــا نیشـــابور و امورهـــای 
ـــر را کســـب کـــرده  ـــه هـــای برت ـــی ســـال 98 رتب ـــار ، درگـــز و بجســـتان کـــه در ارزیاب گلبه

بودنـــد اهـــداء شـــد.

شان ما خدمت و تکریم مردم است
مدیر عامل آبفای خراسان رضوی در جلسه شورای مدیران :



ماهنامه اطالع رسانی داخلی 

شمــــاره 156،خرداد ماه 1399شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

4

آئیـــن ســـوگند 9تـــن ازنیروهـــای جدیـــد االســـتخدام شـــرکت آب و فاضـــالب 
خراسان رضوی برگزار شد.

در ایـــن مراســـم ابتـــدا معاونیـــن شـــرکت ضمـــن تبریـــک بـــه همـــکاران جدیـــد، 
برانجـــام صحیـــح فعالیـــت هـــای مرتبـــط درحـــوزه کاری و تخصصـــی و تـــالش درجهـــت 
ـــد. ـــه مـــردم شـــریف شـــهرها و روســـتاهای اســـتان تاکیدکردن ـــوب ب خدمـــت رســـانی مطل
ســـپس مدیـــر عامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی بـــا ارائـــه چنـــد توصیـــه، بایـــد هـــا و نبایـــد هـــای 

کار درایـــن شـــرکت را بـــرای نیروهـــای جدیـــد تبییـــن کـــرد.
ســـید ابراهیـــم علـــوی کار در آبفـــا را ســـخت و در عیـــن حـــال شـــیرین توصیـــف کـــرد و 
اظهـــار داشـــت: ســـقایی امـــری مقـــدس و ارزشـــمند اســـت  و کار در ایـــن شـــرکت یـــک 
توفیـــق محســـوب مـــی شـــود .وی در همیـــن رابطـــه بـــه تامیـــن آب وضـــوی نمازگـــزاران 
اشـــاره کـــرد و ثـــواب ایـــن خدمـــت را تـــا پایـــان عمرمتوجـــه همـــکاران دانســـت کـــه بـــر 
زندگـــی  آنـــان نیـــز تاثیـــر گـــذار اســـت و وی خطـــاب بـــه ایـــن نیروهـــا یادآورشـــد: قـــدر 
ـــه کار کـــرده و از فعالیـــت در  ـــم وتـــالش خـــود را معطـــوف ب ســـقایی را بدانیـــد و تمـــام عل
ســـایر حـــوزه هـــای خـــارج شـــرکت کـــه باعـــث اتـــالف انـــرژی و وقـــت شـــما مـــی شـــود پرهیـــز 

کنیـــد و صرفـــا بـــر روی کار ســـازمانی خـــود تمرکـــز داشـــته باشـــید.

علـــوی بـــا بیـــان اینکـــه نیروهـــای جدیـــد بـــه عنـــوان ســـرمایه هـــای شـــرکت تلقـــی 
ـــا علـــم کالســـیک  مـــی شـــوند کـــه جایگزیـــن نیروهـــای قدیمـــی خواهنـــد شـــد ،مهـــارت را ب
ـــد کـــرد.  ـــاری، ســـازمانی و حرفـــه ای تاکی ـــارت هـــای رفت ـــر کســـب مه ـــد و  ب متفـــاوت خوان
   در ادامـــه مدیـــر دفترمنابـــع انســـانی وآمـــوزش آبفـــای خراســـان رضـــوی بـــه فرآینـــد 
ــای جدیـــد  ــای پیـــش رو پرداخـــت و گفـــت: نیروهـ ــای جدیـــد و برنامـــه هـ جـــذب نیروهـ
در آزمـــون مشـــترک دســـتگاه هـــای اجرایـــی کـــه اســـفند مـــاه 97 کشـــور برگـــزار شـــد 

شـــرکت کـــرده و گزینـــش شـــدند.
ــه وزارت  ــای تابعـ ــه شـــرکت هـ ــان آزمـــون ورودی بـ ــا مـــوذن تعـــداد داوطلبـ محمودرضـ

نیرودراســـتان خراســـان رضـــوی را 5هـــزار نفـــر اعـــالم کـــرد و افـــزود:
مصاحبـــه تخصصـــی نیروهـــای منتخـــب تیرمـــاه 98 بـــا ســـه برابـــر ظرفیـــت برگزارشـــد کـــه 
ــا مـــوذن افـــزود: از ایـــن تعـــداد دو  ــان 9 تـــن گزینـــش شـــدند. محمودرضـ ــان آنـ از میـ
نفـــر ســـهمیه خانـــواده ایثارگـــران هســـتند ودر مجمـــوع ســـه نفـــر در مشـــاغل غیـــر فنـــی و 

شـــش نفـــر در مشـــاغل فنـــی انجـــام وظیفـــه خواهنـــد کـــرد.
درپایـــان پـــس از قرائـــت ســـوگندنامه توســـط نیروهـــای جدیـــد مدیرعامـــل شـــرکت آبفـــا 

خراســـان رضـــوی نمـــاد شـــرکت را بـــر لبـــاس آنـــان الصـــاق کـــرد.

آئین سوگند نیروهای جدید آبفا خراسان رضوی برگزار شد
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ـــا صـــدور  شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی ب
بیانیـــه ای فـــرا رســـیدن ســـی و یکمیـــن ســـالگرد 
ارتحـــال حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( و شـــهدای قیـــام 
۱5 خـــرداد 42را گرامـــی داشـــت. در ایـــن بیانیـــه بـــا اشـــاره 
نتیجـــه  ایجـــاد شـــده در  اخـــوت و همدلـــی  بـــه  وحـــدت، 
پیـــروی از منویـــات رهبـــر فرزانـــه انقـــالب  و رهنمودهـــای 
مقـــام معظـــم رهبـــری در راســـتای تحکیـــم هرچـــه بیشـــتر 
مبانـــی انقـــالب بـــه عنـــوان مکتـــب رهایـــی بخـــش در دنیـــا و 
دربیـــن آزادی خواهـــان جهـــان آمـــده اســـت: درســـالروز 
قیـــام  و  خمینـــی)ره(  امـــام  حضـــرت  ملکوتـــی  عـــروج 
۱5خـــرداد ۱342 شـــاهد آن هســـتیم کـــه بیـــش از پیـــش 
آوازه انقـــالب شـــکوهمند اســـالمی در جهـــان طنین انـــداز 
شـــده و آرمان هـــای واالی حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( بـــا 
شـــکافتن مرزهـــای جغرافیایـــی بـــه عمـــق دل هـــای ســـایر 
ثمـــر  بـــه  حـــال  در  و  کـــرده  نفـــوذ  جهـــان  آزادی خواهـــان 

نشستن است.
امســـال درحالـــی بـــه ســـوگ رحلـــت جانگـــداز بنیانگـــذار 
ــره  ــن کـ ــای ایـ ــای جـ ــه در جـ ــتیم کـ ــالمی نشسـ ــوری اسـ جمهـ

ـــا کشـــورهای تحـــت ســـتم  ـــا گرفتـــه ت خاکـــی از آمریـــکا و اروپ
واشـــنگتن  بـــا تاســـی از روش و منـــش  آرمان هـــای آن امـــام 
حکیـــم ، قیـــام هـــای مردمـــی رنـــگ و بـــوی دیگـــری بـــه خـــود 
گرفتـــه اســـت و نـــدای حق طلبـــی نـــه تنهـــا از کشـــورهای 
همســـایه ایـــران اســـالمی بلکـــه از دورتریـــن نقـــاط بـــه گـــوش 

مـــی رســـد.
ــلیت  ــن تسـ ــوی  ضمـ ــان رضـ ــالب خراسـ ــرکت آب و فاضـ شـ
ســـالگرد رحلـــت جانســـوز امـــام خمینـــی)ره( و گرامیداشـــت 
ســـالروز قیـــام ۱5 خـــرداد و تجدیـــد بیعـــت بـــا رهبـــر فرزانـــه 
انقـــالب بـــار دیگـــر همـــراه بـــا ملـــت مســـلمان ایـــران، بـــا 
ــالمی  ــالب اسـ ــهدای انقـ ــی)ره( و شـ ــام خمینـ ــای امـ آرمان هـ
تجدیـــد پیمـــان کـــرده و هـــم قســـم مـــی شـــود در راســـتای 
وصیـــت امـــام خمینـــی )ره( و تاکیـــدات مقـــام عظمـــای والیـــت 
ــهروندان  ــه شـ ــانی بـ ــته  در راه خدمـــت رسـ ــون گذشـ همچـ
ــع آب  ــن و توزیـ ــت در تامیـ ــراری عدالـ ــتائیان و برقـ و روسـ
ـــاط تحـــت پوشـــش  ـــی نق ـــدار و ســـالم وبهداشـــتی درتمام پای
شـــهری و بـــه ویـــژه روســـتایی  بـــه عنـــوان وظیفـــه ای ذاتـــی ، 

شـــرعی وقانونـــی ازهیـــچ کوششـــی دریـــغ نکنـــد .

 بیانیه شرکت آبفای خراسان رضوی
به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی و قیام 15 خرداد

"فتـــح خرمشـــهر فتـــح خـــاک نیســـت، فتـــح ارزش هـــای اســـالمی اســـت. خرمشـــهر شـــهر اللـــه هـــای خونیـــن اســـت. 
خرمشهر را خدا آزاد کرد."

رهبر کبیر انقالب اسالمی، امام خمینی )قدس سره( 

ســـوم خـــرداد ۱36۱ یکـــی از بارزتریـــن جلوه هـــای نصرالهـــی 
و مهمتریـــن و زیباتریـــن روزهـــای تقویـــم انقـــالب اســـالمی 
ایـــران  اســـت. در ایـــن روز شـــهر مقـــاوم خیـــز خرمشـــهر کـــه 
پـــس از 35 روز پایـــداری و مقاومـــت در 4 آبـــان ۱359 
بـــه اشـــغال دشـــمن در آمـــده بـــود، پـــس از 578 روز )۱9 
ـــح شـــد و پرچـــم اســـالم  ـــدگان اســـالم فت ـــاه( ، توســـط رزمن م
بـــر فـــراز مســـجد جامـــع و پـــل تخریـــب شـــده خرمشـــهر بـــه 

اهتـــزاز در آمـــد. 
بـــی شـــک ســـوم خـــرداد و فتـــح خرمشـــهر، آیینـــه گویـــای تاریـــخ 
و جغرافیـــای دفـــاع مقـــدس و جهـــاد آگاهانـــه و شـــجاعت 
مظلومانـــه ملـــت ایـــران اســـت ایـــن جانـــب ضمـــن ارج نهـــادن 
بـــه رشـــادت هـــا و ایثارگـــری هـــای رزمنـــدگان اســـالم در 
خلـــق ایـــن رویـــداد تاریخـــی ، پیـــروزی دالورمـــردان نبـــرد 

بـــزرگ ، سرنوشت ســـاز و غرورآفریـــن بیـــت  المقـــدس  در 
ــارن  ــی و تقـ ــای بعثـ ــلطه  نیروهـ ــهر از سـ ــازی خرمشـ ــا سـ رهـ
ـــا روز جهانـــی قـــدس را بـــه محضـــر بنیانگـــذار جمهـــوری  آن ب
و  اســـالم  رزمنـــدگان   ، رهبـــری  معظـــم  مقـــام   ، اســـالمی 
ملـــت شـــریف ایـــران تبریـــک و تهنیـــت عـــرض مـــی کنـــم و 
اعتقـــاد راســـخ دارم بـــا رهبـــری داهیانـــه ولـــی امـــر مســـلمین 
ــای  ــه هـ ــی در صحنـ ــن و انقالبـ ــردم مومـ ــور مـ ــور پرشـ وحضـ
مختلـــف ، هیـــچ نیـــروی نظامـــی تـــوان تعـــدی بـــه کیـــان اســـالمی 
ایـــن ســـرزمین شـــهید پـــرور و اللـــه هـــای ســـرخ را نداشـــته و 
نـــدارد و مـــردم قهرمـــان ایـــران بـــا صالبـــت و قـــدرت دســـتان 

متجـــاوزان را قطـــع خواهـــد کـــرد.
سید ابراهیم علوی رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

 بیانیه مدیرعامل آبفا خراسان رضوی 
به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر
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امـــکان خـــود اظهـــاری عـــدد کنتـــور آب بـــرای  
720هـــزار مشـــترک آب شـــهری در اســـتان 
مقـــدس  شـــهر  جـــز  )بـــه  رضـــوی  خراســـان 

مشهد( فراهم شد.
معـــاون خدمـــات مشـــترکین و درآمـــد شـــرکت آب و 
فاضـــالب خراســـان رضـــوی طراحـــی و پیـــاده ســـازی 
ســـامانه خدمـــات مشـــترکین را در راســـتای توســـعه 
غیرحضـــوری  خدمـــات  ارائـــه  و  الکترونیـــک  دولـــت 
بـــه شـــهروندان دانســـت و گفـــت: مشـــترکان تحـــت 
بـــه  نســـبت  تواننـــد  مـــی  طریـــق  ســـه  از  پوشـــش 
دریافـــت و پرداخـــت صـــورت حســـاب ، اطـــالع از بدهـــی 
اشـــتراک  و پرداخـــت آن ، دسترســـی بـــه کلیـــه قبـــوض 
اشـــتراک  خریـــد  درخواســـت  ثبـــت  و  شـــده   صـــادر 
جدیـــد و دریافـــت خدمـــات پـــس از فـــروش بـــه صـــورت 

االکترونیکـــی اقـــدام کننـــد.
ســـایت  بـــه  ورود  را  روش  اولیـــن  محمدســـلطانی 
abfacs.ir  خدمـــات غیـــر حضـــوری شـــرکت بـــه آدرس
ـــد عـــالوه برمشـــاهده  اعـــالم کـــرد کـــه مشـــترک مـــی توان
هـــای  دوره  در  شـــده  صـــادر  قبـــوض  کلیـــه  چـــاپ  و 

مختلـــف ، پرداخـــت صـــورت حســـاب هـــای صـــادر شـــده 
، مشـــاهده اطالعـــات اشـــتراک و آخریـــن بدهـــی و اعـــالم 
شـــماره کنتـــور بـــرای صـــدور صـــورت حســـاب ، کلیـــه 
ــای فـــروش و خدمـــات پـــس از فـــروش  درخواســـت هـ
کنـــد.وی روش دوم  ثبـــت  را  آن  پیگیـــری  امـــکان  و 
ــال عـــدد کنتـــور و دریافـــت شناســـه پرداخـــت  را ارسـ
بـــه ســـامانه پیامکـــی واطـــالع از آخریـــن بدهـــی وفعـــال 
بـــه  کـــرد.  عنـــوان  پیامکـــی  حســـاب  صـــورت  ســـازی 
ـــرای  ـــت هـــم ب ـــه ســـلطانی ســـامانه ۱522 تلفـــن ثاب گفت
اطـــالع از آخریـــن بدهـــی ، پرداخـــت صـــورت حســـاب 
واعـــالم شـــماره کنتـــوردر نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.وی 
ــر  ــریع تـ ــی سـ ــور دسترسـ ــه منظـ ــرد: بـ ــان کـ ــر نشـ خاطـ
مشـــترکین بـــه قبـــض صـــادره و مشـــاهده آن در ســـایت 
نیـــز  قبـــض  مســـتقیم  لینـــک  غیرحضـــوری،  خدمـــات 
درمتـــن پیامـــک ارســـالی بـــرای مشـــترکین قیـــد شـــده 

اســـت.
ـــاد آورشـــد: فعالیـــت هـــای تخصصـــی کارشناســـان  وی ی
ـــرای برخـــورداری مشـــترکان روســـتایی  ـــت ب ـــن معاون ای
ـــز ازخدمـــات غیـــر حضـــوری در دســـت انجـــام اســـت . نی

 امکان خود اظهاری عدد کنتور آب
 برای720هزار مشترک شهری  در خراسان رضوی فراهم شد

تهیه  كتابچه حاوی 170 تجربه همكاران آبفا خراسان رضوی

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

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی 
ازتهیـــه  كتابچـــه تجربیـــات همـــكاران خبرداد.بـــه گفتـــه 
ســـید ابراهیـــم علـــوی ایـــن کتابچـــه حـــاوی ۱70تجربـــه 
همـــکاران مربـــوط بـــه ســـال هـــای 98 مـــی باشـــد.وی در 
نامـــه ای بـــه مهنـــدس گیاهـــی معـــاون منابـــع انســـانی 
و پشـــیبانی شـــركت مهندســـی آب و فاضـــالب كشـــور 
از عصـــر حاضـــر بـــه عنـــوان عصـــر رویارویـــی اندیشـــه 
هـــا نـــام بـــرد و پیـــاده ســـازی مدیریـــت دانـــش را كمـــك 
ــور  ــه منظـ ــا بـ ــاره كاری هـ ــت از دوبـ ــه  ممانعـ ــایان بـ شـ

ذخیـــره هرچـــه بیشـــتر منابـــع مالـــی، ایجـــاد تعامـــل 
بیـــان  بـــا  ...دانســـت.علوی  و  مثبـــت  حـــس  و  كاری 
ـــره وری هرچـــه بیشـــتر  ـــا به ـــن رویکـــرد نهایت اینکـــه ای
را در محیـــط هـــای كاری موجـــب مـــی شـــود خاطـــر نشـــان 
ـــا هـــدف اشـــتراك گـــذاری دانـــش  کـــرد: ایـــن کتابچـــه ب
و در راســـتای الزامـــات برنامـــه هـــای اصـــالح نظـــام 
اداری و راهبردهـــای وزارت نیـــرو در افـــق ۱404 و 
چشـــم انـــداز 20 ســـاله شـــركت  تهیـــه و آمـــاده چـــاپ 

مـــی باشـــد.
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مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی بـــا 
اشـــاره بـــه افزایـــش مصـــرف مشـــترکان شـــهری و روســـتایی 
و  شـــهرها  آب   توزیـــع  شـــبکه  بـــه  ذخیـــره  منابـــع  ورود  از 
روســـتاهای ایـــن اســـتان خبـــر داد.ســـید ابراهیـــم علـــوی افـــزود: بـــه 
دنبـــال افزایـــش دمـــا و احتمـــال ادامـــه گرمایـــش هـــوا و بـــه تبـــع آن 
بـــاال رفتـــن مصـــرف آب در شـــهرها و روســـتاهای اســـتان ضـــرورت 
مدیریـــت مصـــرف آب توســـط شـــهروندان و مشـــترکان بیـــش از پیـــش 
احســـاس مـــی شـــود . وی خاطـــر نشـــان کرد:هـــر چنـــد وضعیـــت بـــارش 
هـــا دراوایـــل امســـال نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل بـــه مراتـــب 
بهتـــر بـــوده اســـت  ولـــی بایـــد در نظـــر داشـــت نـــزوالت جـــوی بـــه شـــکل 
بـــاران تاثیـــر چندانـــی بـــر منابـــع آب زیـــر زمینـــی نـــدارد وجبـــران 
کســـری منابـــع از دســـت رفتـــه از خشکســـالی هـــای ســـنوات قبـــل را 
نمی کنـــد.وی بـــا بیـــان اینکـــه  بـــارش هـــای اخیرجبـــران منابـــع از 
ـــد ، از چـــاه  ـــل  را نمی کن ـــه از خشکســـالی هـــای ســـنوات قب دســـت رفت
ــرد و  ــام بـ ــتان نـ ــرب اسـ ــن  آب شـ ــی تامیـ ــع اصلـ ــوان منابـ ــه عنـ ــا بـ هـ
ـــن بارندگـــی هـــا  ـــر کمـــی از ای ـــی تاثی ـــار کـــرد: ســـفره هـــای زیرزمین اظه
بـــرده انـــد و امـــکان برداشـــت بیشـــتر از ایـــن منابـــع بـــه ســـختی امـــکان 
پذیـــر اســـت لـــذا تنهـــا راه ارائـــه خدمـــات پایدارتامیـــن آب شـــرب 
ـــه مصـــرف کـــردن اســـت .وی افزود:شـــرکت  مدیریـــت مصـــرف و بهین
آب و فاضـــالب اســـتان خراســـان رضـــوی بـــا هـــدف تامیـــن آب شـــرب 
ســـالم و پایـــدار تمـــام تـــوان عملیاتـــی خـــود را بـــکار گرفتـــه اســـت تـــا 

ــا  ــه بـ ــت مقابلـ ــی در جهـ ــردی و اجتماعـ ــت فـ ــت بهداشـ ــم  رعایـ امرمهـ
بیمـــاری کرونـــا و ادامـــه جریـــان آب شـــرب دچـــار مشـــکل و اخـــالل 
نشـــود.وی اســـتمرار ایـــن رونـــد را نیازمنـــد همـــکاری تـــک تـــک هـــم 
ـــی آب  دانســـت و متذکرشـــد:  اســـتانی هـــا در مصـــرف صحیـــح و اصول
ــرف ،  ــت مصـ ــذار مدیریـ ــر گـ ــل تاثیـ ــه اصـ ــه بـ ــدم توجـ ــورت عـ در صـ
تـــالش هـــای شـــبانه روزی ســـقایان بـــی اثـــر خواهـــد مانـــد و قطعـــا 
مصـــرف کننـــدگان بـــا قطـــع آب و یـــا حداقـــل کاهـــش فشـــار آب مواجـــه 
ــتان  بـــدون  ــی اسـ ــام  ظرفیـــت  آبـ ــد: تمـ ــد.وی یادآورشـ ــد شـ خواهنـ
ـــال و  ـــر خـــط انتق ـــه 37هـــزار کیلومت ـــرای ب ـــق آب ب وقفـــه درحـــال تزری
شـــبکه توزیـــع و تحویـــل بـــرای بـــه ســـه میلیـــون و 300هـــزار نفـــر 
جمعیـــت در 72 شـــهر و دو هـــزار 400روســـتا در ســـطح اســـتان پهنـــاور 
خراســـان رضـــوی مـــی باشـــند و حتـــی چـــاه هـــای ذخیـــره نیـــز وارد مـــدار 
بهـــره بـــرداری شـــده اند.علـــوی بـــا اشـــاره بـــه وظیفـــه آبفـــا در تامیـــن 
آب شـــرب مـــورد نیـــاز مشـــترکان، ازهـــم اســـتانی هـــا خواســـت بـــا درک 
ـــا تـــالش هـــای شـــبانه  ـــد ت ـــه ای آب مصـــرف کنن ـــه گون شـــرایط حاضـــر ب
روزی بـــی نتیجـــه نمانـــد.وی از امامـــان جمعـــه و جماعـــات مســـاجد 
اســـتان نیـــز تقاضـــا کـــرد ازطریـــق تریبـــون هـــای در اختیارضمـــن 
تبییـــن وضعیـــت ّآبـــی اســـتان ، شـــهروندان را بـــه رعایـــت الگـــوی 
مصـــرف و پرهیـــز از مصـــارف غیـــر ضـــرور توصیـــه نماینـــد تـــا بـــه فضـــل 
ــای  ــال هـ ــون سـ ــز همچـ ــتان 99 نیـ ــرف آب و تابسـ ــک مصـ ــی ازپیـ الهـ

قبل بدون قطعی آب عبور کنیم.

ورود منابع ذخیره به شبکه توزیع آب  شهرها و روستاهای خراسان رضوی
"در پی افزایش مصرف آب انجام شد:

7

گردهمایـــی فرماندهـــان پایـــگاه هـــای تابعـــه حـــوزه مقاومـــت بســـیج ادارات شـــهید عباســـپور در خراســـان 
رضوی به میزبانی آبفا استان برگزار شد.

ـــه هـــای پیشـــنهادی ســـال  ـــه تشـــریح برنام ـــده حـــوزه ســـه ادارات شـــهید عباســـپور ب ـــن نشســـت فرمان در ای
ـــه پرداخـــت. ـــگاه هـــای تابع 99 پای

سیدحمید حسینی افزود: ابن برنامه در قالب ۱3 سرفصل و 6۱عنوان تدوین و ابالغ شده است.
ــای  ــیج آبفـ ــت بسـ ــگاه مقاومـ ــده پایـ ــتایی  فرمانـ ــهری و روسـ ــا شـ ــای آبفـ ــرکت هـ ــام شـ ــه ادغـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ در ادامـ
ــیج  ــگاه مقاومـــت بسـ ــوان فرمانـــده پایـ ــه عنـ ــی بـ ــا قائمـ ــرار گرفـــت و محمـــد رضـ ــر قـ ــورد تقدیـ ــابق مـ ــتایی سـ روسـ

شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی معرفـــی شـــد.

 اعالم برنامه های 99 پایگاه های تابعه 
حوزه مقاومت بسیج ادارات شهید عباسپور 

در خراسان رضوی
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مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان رضـــوی 
ـــا اشـــاره بـــه مشـــکالت مالـــی در بخـــش هـــای عمرانـــی  ب
اجـــرای  اعتبـــار  تامیـــن  هـــای  روش   ، جـــاری  و 

پروژه های آب و فاضالب را تشریح کرد.
تامیـــن  اندیشـــی  هـــم  جلســـه  در  علـــوی  ابراهیـــم  ســـید 
ــس از  ــتان پـ ــای اسـ ــکاران آبفـ ــاوران و پیمانـ ــدگان ، مشـ کننـ
ـــی  ـــدگان شـــرایط ســـخت مال ـــارات تعـــدادی از شـــرکت کنن اظه
ایجـــاد شـــده را ناشـــی از تحریـــم هـــای ظالمانـــه علیـــه کشـــور 

ــرد. ــی کـ ارزیابـ
وی بـــا بیـــان وضعیـــت تخصیـــص اعتبـــارات آبفـــا اســـتان در 
ســـال گذشـــته بـــه تامیـــن کننـــدگان ، مشـــاوران و پیمانـــکاران 

تاکیـــد کـــرد: نگـــران مطالبـــات خـــود نباشـــید.
وی بـــا بیـــان اینکـــه پـــروژه هـــای آب در مقایســـه بـــا فاضـــالب 
در اولویـــت قراردارنـــد خاطـــر نشـــان کـــرد : ایـــن بـــدان معنـــی 
ـــد. ـــن بخـــش فرامـــوش شـــده ان ـــکاران ای ـــه پیمان نیســـت  ک

وی همچنیـــن کار ســـقایی را ارزشـــمند و مقـــدس دانســـت 
ــن کاررا  ــی در حیـ ــی و ایمنـ ــای حفاظتـ ــه هـ ــه  توصیـ ــه بـ و توجـ

ضـــروری خوانـــد .
ســـعید روزی مدیردفتـــر روابـــط عمومـــی و امـــوزش همگانـــی 
ـــکاران خواســـت در حیـــن اجـــرای پـــروژه  شـــرکت هـــم از پیمان
هـــا مســـتند ســـازی اقدامـــات را دردســـتور کار خـــود قـــرار 

دهنـــد .        

روش های تامین اعتباراجرای پروژه های آب و فاضالب

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی تشریح کرد:
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 تربت حیدریه   

جداســـازی آب شـــرب  تربـــت حیدریـــه از روســـتاهای 
ـــهر ـــه ش حوم

 

معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه گفـــت: 
بـــا نصـــب یـــک دســـتگاه کنتـــور 6 اینچـــی در تاسیســـات چـــاه 
و ایســـتگاه پمپـــاژ مجتمـــع ســـیوکی تربـــت حیدریـــه فـــاز اول 
جداســـازی آب شـــرب  از روســـتاهای حومـــه ایـــن شـــهر آغـــاز 
شـــد. محمـــود اســـماعیلی ایـــن روســـتا هـــا را مزجـــرد، بیســـقفیزن، 
اومـــی و شـــیخ ابوالقاســـم  اعـــالم کـــرد وافـــزود: بـــا اجـــرای ایـــن 
طـــرح  ۱0 لیتـــر بـــر ثانیـــه از مصـــرف آب شـــرب زون شـــهر کاســـته 
و از طریـــق مجتمـــع آب روســـتایی ســـیوکی آبـــدار مـــی شـــود.

ــی در  ــاوری داخلـ ــا فنـ ــی بـ ــیم کارتـ ــر سـ ــب دزدگیـ نصـ
ــه  ــت حیدریـ ــا تربـ ــانی آبفـ ــات آبرسـ تاسیسـ

ـــه  ـــت حیدری ـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تبصـــره دو ترب ـــر عام مدی
از اجـــرای طـــرح نصـــب دزدگیربـــا فنـــاوری داخلـــی در اتاقـــک 
هـــای چـــاه آب شـــرب ایـــن شـــرکت در ســـطح شهرســـتان خبـــر 
ـــا ســـرقت  ـــه ب داد.صـــادق یوســـفی ایـــن اقـــدام را در جهـــت مقابل
وســـایل و تجهیـــزات ابرســـانی بـــه شـــهرها و روســـتاها دانســـت و 
گفـــت: عـــالوه بـــر جوشـــکاری کلیـــه ترانـــس هـــای بـــرق ، در اتاقـــک 
هـــای چـــاه آب شـــرب دشـــت ازغنـــد  و شـــادمهر تربـــت حیدریـــه 
بـــه تعـــداد شـــش حلقـــه چـــاه و همچنیـــن انبـــار ایـــن شـــرکت 

ــر  ــن دزدگیـ ــه وی ایـ ــد.به گفتـ ــب شـ ــی نصـ ــیم کارتـ ــر سـ دزدگیـ
ــال  ــا ارسـ ــز دارد و بـ ــرق را نیـ ــع بـ ــک قطـ ــزارش پیامـ ــت گـ قابلیـ
خواهـــد  جلوگیـــری  ترانـــس  دزدی  از  کاربـــر  بـــرای  پیامـــک 
شـــد.وی بـــا بیـــان اینکـــه تاسیســـات ایـــن شـــرکت در صـــورت 
ــد  ــده انـ ــه شـ ــال بیمـ ــارد ریـ ــا دو میلیـ ــر تـ ــردن دزدگیـ ــل نکـ عمـ
خاطـــر نشـــان کـــرد: اعـــالم قطـــع بـــرق بـــرای تاسیســـاتی کـــه هنـــوز 
مجهـــز بـــه سیســـتمGSM  نشـــده انـــد بســـیار کاربـــردی اســـت.
صادقـــی راهـــکار دیگـــر حفاظـــت از ترانـــس هـــای بـــرق چـــاه هـــا 
را حفـــر چالـــه در اطـــراف بـــه فاصلـــه 20تـــا 30متـــر اعـــالم کـــرد  
ــتقرار  ــدوده اسـ ــه محـ ــارقین بـ ــای سـ ــکان  ورود خودروهـ ــا امـ تـ
ترانـــس هـــا از بیـــن بـــرود.وی افـــزود: نصـــب حفـــاظ شـــاخ گوزنـــی 
در زیرگهـــواره ترانـــس هـــا هـــم بـــرای جلوگیـــری از ســـرقت هـــا 

ــا خواهـــد بـــود. راهگشـ

برخـــورداری 4200خانوارروســـتایی از آب شـــرب در 
تربـــت حیدریـــه

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت حیدریـــه گفـــت: 
ایـــن  در  روســـتایی  خانـــوار  هـــزارو200  چهـــار  آب  مشـــکل 
شهرســـتان برطـــرف شـــد.صادق یوســـفی افـــزود: تـــوان تولیـــد 
آب در ایـــن روســـتاها بـــا مهندســـی مجـــدد تأسیســـات از جملـــه 
بهســـازی ، جابجایـــی پمـــپ هـــای ایســـتگاه هـــای پمپـــاژ ، تعویـــض 
الکتـــرو پمـــپ هـــا ، بهـــره بـــرداری از  چـــاه هـــای رزرو ، اصـــالح 
خطـــوط انتقـــال و نصـــب شـــیر آالت هـــوا ۱5/5  لیتـــر بـــر ثانیـــه 
ـــاد  ـــرد: روســـتاهای احمـــد آب افزایـــش یافـــت. وی خاطـــر نشـــان ک
خزایـــی ،فـــدرد ،  گرمـــاب ، شـــوالنک ، اســـدیه ، یـــک لنگـــی و 
قســـمتی از نســـر نیـــز  بـــا جمعیتـــی حـــدود 5هـــزارو700 نفـــر 
ـــرای  ـــالش ب ـــه در ت ـــی باشـــند  ک ـــرو م ـــود آب  روب ـــا کمب ـــان ب همچن
رفـــع مشـــکل هســـتیم. وی افـــزود: شـــرکت آب و فاضـــالب تربـــت 
حیدریـــه ۱20 روســـتا بـــا 2۱0هـــزارو3۱ خانـــوار و جمعیتـــی بالـــغ 
بـــر 66هـــزارو850 نفـــر را تحـــت پوشـــش دارد . یوســـفی مجمـــوع 
آب تولیـــدی ایـــن روســـتاها از6۱منبـــع آبـــی شـــامل چـــاه، چشـــمه 
و قنـــات  را  2۱3  لیتـــر برثانیـــه و آب مـــورد نیـــاز روســـتائیان را 

260  لیتـــر بـــر ثانیـــه اعـــالم کـــرد.

در  ســـخت  ســـازندهای  در  چـــاه  حلقـــه  یـــک  حفـــر 
حیدریـــه تربـــت 

ــر  ــه ازحفـ ــای تربـــت حیدریـ ــرکت آبفـ ــرداری شـ ــره بـ ــاون بهـ   معـ
یـــک حلقـــه چـــاه در ســـازندهای ســـخت درایـــن شهرســـتان تربـــت 
حیدریـــه خبرداد.محمـــود اســـماعیلی گفـــت: در پـــی افـــت شـــدید 
ـــد   ـــی چـــاه جدی ـــی چـــاه شـــماره 2 اســـفیوخ و اخـــذ مجـــوز جابجای دب
در ســـازندهای ســـخت ، بـــه 250متـــر و بـــا هزینـــه 5میلیـــارد 
ـــه آغازعملیـــات نصـــب  ـــا اشـــاره ب ـــال حفـــر شـــد. وی همچنیـــن ب ری
لولـــه جـــدار  ایـــن چـــاه  اظهـــار امیـــدواری کرد:ایـــن منبـــع آابـــی 
قبـــل از شـــروع مصـــارف بـــاال در تابســـتان پیـــش رو در مـــدار 

بهـــره بـــرداری قـــرار گیـــرد.

تاکیـــد بـــر اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای بومـــی بـــرای رفـــع 
مشـــکالت حـــوزه آب شـــرب روســـتاهای تربـــت حیدریـــه  

 بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت پیگیـــری و نظـــارت بـــر اجـــرای کار در 
روســـتاهای تحـــت پوشـــش جلســـه ای باحضـــور مدیرعامـــل - 
معاونیـــن بهـــره بـــرداری و مشترکین–کارشناســـان و مدیـــران 
و  ســـنگ  –ربـــاط  بایـــگ  تابعـــه  شـــهرهای  روســـای  و  شـــرکت 
ـــاق جلســـات شـــرکت برگـــزار شـــد.مدیرعامل  کدکـــن در محـــل ات
شـــرکت در ایـــن نشســـت  گفـــت: بـــا توجـــه بـــه شـــروع فصـــل 
آبـــی در برخـــی از روســـتاها میبایســـت  کـــم  گرمـــا و احتمـــال 
توجـــه بیشـــتری بـــه ایـــن مهـــم شـــود زیـــرا اولویـــت شـــرکت در 
ایـــن فصـــل تامیـــن آب اســـت و در راســـتای تامیـــن آب عـــالوه 
بـــر تولیـــد بایـــد بـــه مدیریـــت مصـــرف هـــم توجـــه شـــود.صادق 

یوســـفی  جلوگیـــری از  هدررفـــت  آب را  از اهمیـــت باالیـــی 
برخـــوردار دانســـت و اظهـــار داشـــت :مدیریـــت تنهـــا بخشـــی از 
وظایـــف ماســـت کـــه باحضـــور در روســـتاها و آمـــوزش و همـــکاری 
روســـتائیان  ، میـــزان و نحـــوه مصـــرف آب  مدیریـــت خواهـــد 
شـــد.به گفتـــه یوســـفی بـــا اســـتفاده از مشـــارکت روســـتائیان و 
ظرفیـــت هـــای بومـــی ایجـــاد شـــده در روســـتاها بخـــش مهمـــی از 
ــوب  ــای خـ ــی هـ ــع اســـت.وی بارندگـ ــل رفـ ــود قابـ ــکالت موجـ مشـ
امســـال را یادآورشـــد: متاســـفانه در بعضـــی از روســـتاها بدلیـــل 
فرســـودگی شـــبکه و کمبـــود مخـــازن و نیـــز عـــدم آبدهـــی کافـــی 
چـــاه هـــا بـــا کمبـــود آب مواجهیـــم کـــه  مهندســـی مجـــدد در دســـتور 
کار قـــرار دارد. مدیرعامـــل شـــرکت در ادامـــه افـــزود: باتوجـــه 
ـــرداری  ـــر فعالیـــت هـــای بهـــره ب ـــه اینکـــه مســـئولیت  و نظـــارت ب ب
بـــا معاونـــت بهـــره بـــرداری اســـت و از طرفـــی بـــه ســـبب پراکندگـــی 
و بعـــد مســـافت روســـتاها   در هـــر بخـــش عـــالوه بـــر رئیـــس اداره  
، یـــک  کارشـــناس هماهنگـــی و ناظـــر هـــم از پرســـنل شـــرکت بـــا 
حفـــظ ســـمت بـــا ادارات همـــکاری خواهـــد داشـــت کـــه در بخـــش 
بایـــگ  فتوحـــی –ربـــاط ســـنگ  حســـنی و در بخـــش مرکـــزی عبـــاس 

نـــژاد تعییـــن شـــدند .

تعمیرالکتروپمپ شـــناور مجتمـــع آب روســـتایی نوری 
بخـــش رخ تربـــت حیدریـــه

 الکتروپمـــپ شـــناور مجتمـــع آب روســـتایی نـــوری بخـــش رخ 
تربـــت حیدریـــه تعمیـــر و مجـــددا نصـــب  شـــد.  بـــه گـــزارش 
معاونـــت بهـــره بـــرداری شـــرکت آبفـــای تربـــت حیدریـــه ایـــن 
ـــا 600  اشـــتراک را تحـــت پوشـــش  دارد . ـــج روســـتا ب مجتمـــع پن

نیشابور   

بســـیج امکانـــات آبفـــا نیشـــابور بـــرای رفـــع مشـــکل آب 
روســـتاهای میـــان جلگـــه

در پـــی انتشـــار خبـــری مبنـــی بـــر محرومیـــت 20 روزه مـــردم 
ــابور از  ــه نیشـ ــان جلگـ ــگل بخـــش میـ ــاد جنـ ــین آبـ ــتای حسـ روسـ
ــرکت آب و  ــل شـ ــر عامـ ــانه ها مدیـ ــی رسـ ــامیدنی از برخـ آب آشـ
فاضـــالب تبصـــره دو نیشـــابور علـــت بـــروز مشـــکل را قطـــع بـــرق و 

اتفـــاق در مســـیر خـــط انتقـــال آب اعـــالم کـــرد.
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علـــی رضـــا اخویـــان افـــزود : ایـــن روســـتااز مجتمـــع وحـــدت کـــه 
ـــن ســـه شهرســـتان کاشـــمر  ـــع آب فـــی مابی ـــن و توزی ـــه تامی وظیف
،ســـبزوار و نیشـــابور را دارد  . تامیـــن آب مـــی شـــود کـــه در 
ســـه روز قبـــل بـــه ســـبب قطـــع بـــرق ســـاعاتی بـــی آب بـــود.  وی 
ـــع  را ده حســـینی  ـــن مجتم اســـامی  روســـتاهای تحـــت پوشـــش ای
.پابـــاز .چـــاه ســـاالر ریـــزآب حصارســـرخ و حســـین آبادجنـــگل بـــا 
هـــزارو 2۱9 خانـــوار در قالـــب هـــزارو 265  مشـــترک دانســـت 
کـــه  روســـتاهای انتهـــای خـــط  زودتـــر بـــی آب و دیرتـــر آبـــدار 
مـــی شـــوند .وی از آبـــدار شـــدن شـــبکه آب  ایـــن روســـتا از 48 
ســـاعت قبـــل خبـــر داد و قطـــع آب در 20 روز گذشـــته را تکذیـــب 
نمـــود .وی ادامـــه داد کـــه بـــه دلیـــل گرمـــی هـــوا و اســـتفاده 
مشـــترکین پاییـــن دســـت و ابتـــدای خـــط انتقـــال ، آب شـــرب 
انتهـــای خـــط از فشـــار کمتـــری برخـــوردار اســـت  کـــه بـــرای رفـــع 
ـــا تانکـــر  ـــن مشـــکل کســـری آب توســـط روش آبرســـانی ســـیار ب ای
پشـــتیبانی مـــی شـــود.وی بـــا اشـــاره بـــه تمهیـــدات شـــرکت آبفـــا 
نیشـــابور بـــرای رفـــع پایـــدار مشـــکل روســـتائیان 6 روســـتای 
ــر  ــات حفـ ــت: عملیـ ــار داشـ ــابور اظهـ ــتان نیشـ ــای شهرسـ جغرافیـ
ـــا هـــدف پشـــتیبانی تامیـــن آب روســـتاهای یـــاد شـــده   چـــاه رزرو ب
در محـــل چـــاه ســـاالر بـــزودی آغـــاز مـــی شـــود کـــه خـــط انتقـــال و 
برقرســـانی نیـــز در دســـتور کار اســـت . بـــه گفتـــه اخویـــان ایـــن 
چـــاه ظـــرف ۱5 روز  حفـــر'  تجهیـــز و برقرســـانی شـــود .وی از حفـــر 
' تجهیـــز و اجـــاره  5 حلقـــه چـــاه در  25 روز گذشـــته) هـــر 5 روز 
یـــک حلقـــه چـــاه( خبـــر داد کـــه باعـــث تزریـــق آب  بـــا مجمـــوع ۱25 
لیتـــر برثانیـــه بـــه شـــبکه آب شـــهری و روســـتایی شـــده اســـت.وی 
افـــزود: همزمـــان نســـبت بـــه اســـتفاد از تـــوان آب تانکـــری بـــرای 
تامیـــن آب مناطـــق کـــم فشـــار روســـتایی اقـــدام شـــده اســـت.

کاشـــت ســـاالنه هـــزار نهـــال در تصفیـــه خانـــه فاضـــالب  
نیشـــابور

 مدیـــر عامـــل آب و فاضـــالب شهرســـتان نیشـــابور از تصفیـــه 
خانـــه فاضـــالب ایـــن شـــهر بازدیـــد کـــرد. رئیـــس اداره بهـــره 
بـــرداری فاضـــالب و پیمانـــکار بهـــره بـــرداری فاضـــالب در جریـــان 
ایـــن بازدیـــد میدانـــی توضیحـــات الزم را ارائـــه دادند.بـــه گفتـــه 
حســـین خیـــری  رئیـــس اداره بهـــره بـــرداری فاضـــالب وجـــود دو 
ــه  ــه تصفیـ ــنایی محوطـ ــوب و روشـ ــای معیـ ــپ هـ ــدد  الکتروپمـ عـ

بیـــان کرد.رســـتمی  از مهمتریـــن مشـــکالت موجـــود  را  خانـــه  
ــام  ــات انجـ ــاره اقدامـ ــز در بـ ــالب نیـ ــردار فاضـ ــره بـ ــکار بهـ پیمانـ
شـــده در ایجـــاد فضـــای ســـبز گفـــت : ســـالیانه هـــزار اصلـــه  نهـــال 
در تصفیـــه خانـــه همزمـــان در روز درخـــت کاری کاشـــته مـــی شـــود 
.وی ادامـــه داد : یکـــی دیگـــر از اقدامـــات صـــورت گرفتـــه در 
بحـــث فضـــای ســـبز پـــرورش درختـــان پائولونیـــا مـــی باشـــد کـــه 
رشـــد قابـــل توجهـــی داشـــته و از اجـــزای آن در صنایـــع مختلـــف 
: درختـــان  کـــرد  نشـــان  کـــرد.وی خاطـــر  اســـتفاده  تـــوان  مـــی 
کاشـــته شـــده در تصفیـــه خانـــه شـــامل   زیتـــون تلـــخ ، زبـــان 
ـــی  ـــا زیبای ـــه ب ـــا مـــی باشـــد ک ـــوت ، و پائولونی ـــر ،ت گنجشـــک ، صنوب
ـــه نیشـــابور را عـــوض  و طـــراوت ایجـــاد شـــده  فضـــای تصفیـــه خان

کـــرده اســـت.

نشســـت خبـــری مدیـــر عامـــل آبفـــا نیشـــابور بـــا اصحـــاب 
رســـانه 

 مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب نیشـــابور بـــا اصحـــاب رســـانه 
نشســـت هـــم اندیشـــی برگـــزار کـــرد.در ایـــن دیـــدار کـــه مدیـــران 
و خبرنـــگاران ۱8 خبرگـــزاری و نشـــریه محلـــی و معاونیـــن و 
همـــکاران حـــوزه هـــای مختلـــف حضـــور داشـــتند مدیـــر عامـــل آبفـــا 
نیشـــابور  بـــه بیـــان گزارشـــی از  وضعیـــت آب دو حـــوزه شـــهری 
ـــا  و روســـتایی در شهرســـتان پرداخت.علیرضـــا اخویـــان ســـپس ب
پاســـخ بـــه پرســـش هـــای مطـــرح شـــده ابـــراز امیـــدواری کـــرد بـــا 
ـــری  ـــم افـــق  روشـــنی ت ـــالش و همـــکاری پیـــش از پیـــش  بتوانی ت
در زمینـــه آب  ، افزایـــش راندمـــان و توســـعه فاضـــالب داشـــته 
باشـــیم و در بحـــث تامیـــن آب روســـتاها هـــم بـــا پیـــش بینـــی 

هـــای مـــد نظـــر تابســـتان امســـال را بـــا کمتریـــن تنـــش پشـــت ســـر 
بگذاریم.ســـپس خبرنـــگاران بـــه طـــرح ســـواالتی در بـــاره مصـــارف 
شـــرب ، صنعـــت ، اعتبـــارات بخـــش آب و فاضـــالب ، وضعیـــت آبـــی 
تابســـتان پیـــش رو ، منابـــع آبـــی شـــهری و روســـتایی و ادغـــام آب 

و فاضـــالب شـــهری و روســـتایی پرداختنـــد.

توزیـــع هـــزار بســـته فرهنگـــی آموزشـــی  بـــا موضـــوع 
آب بیـــن شـــهروندان نیشـــابور 

ـــع بیـــش  ـــا نیشـــابور از توزی ـــط عمومـــی شـــرکت آبف  مســـئول رواب
از هـــزار بســـته فرهنگـــی آموزشـــی بـــا موضـــوع آب در بیـــن 
شـــهروندان ایـــن شـــهر خبـــر داد.حســـن ســـیفی ایـــن بســـته هـــا 
را حـــاوی اطالعیـــه مهـــم صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب ، نقـــاب 
قطـــره آب ، کتـــاب صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب ویـــژه کـــودکان 
و چنـــد شـــکالت اعـــالم کـــرد کـــه در تعـــدادی از پـــارک هـــا همـــراه 
بـــا رعایـــت فاصلـــه گـــذاری اجتماعـــی توزیـــع شـــد.وی ادامـــه 
ـــا شـــعار آب تپـــش  ـــی ب ـــب پویـــش مردم ـــه در قال ـــن برنام داد : ای
ـــا  زندگـــی و صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب بـــه صـــورت  مصاحبـــه ب
ــه  ــزار شـــد.به گفتـــه وی در اجـــرای ایـــن برنامـ شـــهروندان برگـ
راهکارهـــا ی صرفـــه جویـــی و جلوگیـــری از هـــدر رفـــت آب هـــم 

بـــه شـــهروندان  آمـــوزش داده شـــد.

کمـــک بخـــش صنعـــت بـــرای جبـــران کســـری آب شـــرب 
شـــهر نیشـــابور

بـــه گفتـــه معـــاون شـــرکت آب و فاضـــالب نیشـــابور بـــا کمـــک 

بخـــش صنعـــت و اختصـــاص یـــک حلقـــه چـــاه متعلـــق بـــه شـــرکت 
فـــوالد خراســـان ، ۱0درصـــد از کمبـــود آب شـــرب ایـــن شـــهر 
برطـــرف شـــد.این منبـــع آبـــی بـــا دبـــی 25لیتـــر برثانیـــه در پـــی 
توافـــق مدیرعامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی و مدیـــر مجتمـــع فـــوالد 
ـــار شـــرکت تبصـــره دو نیشـــابور قـــرار گرفـــت. خراســـان در اختی
جعفـــر تمیزبـــا بیـــان اینکـــه  در پـــی گرمـــای شـــدید هـــوا و از طرفـــی 
شـــیوع ویـــروس کرونـــا و افزایـــش مصـــرف آب مشـــترکین ، 
بخـــش هایـــی از شـــهر بـــا افـــت فشـــار شـــبکه مواجـــه شـــد افـــزود: 
ایـــن چـــاه پـــس از 24 ســـاعت کار بـــی وقفـــه ) تهیـــه لـــوازم حفـــاری 
و لولـــه گـــذاری(  بـــه خطـــوط انتقـــال مخـــازن آب شـــرب شـــهر 
ــازن  ــا مدیریـــت مخـ ــر بـ متصـــل شـــد.به گفتـــه وی در حـــال حاضـ
و تعدیـــل فشـــار روزانـــه شـــبکه بـــه 9/0 اتمســـفر و شـــبانه بـــه 
5/0  اتمســـفر  نســـبت بـــه تامیـــن آب شـــهر نیشـــابور اقـــدام مـــی 
ـــه  ـــاه منطق ـــه چ ـــز 5 حلق ـــزوم رفـــع مشـــکالت  تجهی ـــر ل شـــود.وی ب
فوشـــنجان  قبـــل از پیـــک مصـــرف تابســـتان تاکیـــد کـــرد و اظهـــار 
ـــا اســـتفاده از چـــاه شـــرکت فـــوالد خراســـان شـــبکه آب  داشـــت: ب
شـــرب مناطقـــی کـــه دچـــار کمبـــود فشـــار بـــود تقویـــت شـــد  و در 
صـــورت برخـــورداری از چـــاه هـــای جدیـــد حفـــر شـــده فوشـــنجان 
نیـــز وضعیـــت آب در نقطـــه ســـر بـــه ســـر قـــرار خواهـــد گرفـــت.

شبکه توزیع آب شهر نیشابور تقویت شد

معـــاون بهـــره بـــرداری شـــرکت آبفـــا نیشـــابور از اتصـــال مســـیرهای 
ــز  ــر تمیـ ــهرخبر داد.جعفـ ــن شـ ــبکه آب ایـ ــه شـ ــه 350 بـ 250 بـ
گفـــت: ایـــن عملیـــات بـــا توجـــه بـــه ســـاخت و ســـاز هـــای صـــورت 
ـــن مصـــرف آب  ـــاال رفت ـــگام و از طرفـــی ب ـــای زود هن ـــه ، گرم گرفت
بـــه دلیـــل شـــیوع ویـــروس کرونـــا و در راســـتای تقویـــت و تامیـــن 
فشـــار شـــبکه انجـــام و مشـــکل  کمبـــور فشـــار و قطعـــی آب برخـــی 
مناطـــق برطـــرف شـــد.وی ادامـــه داد : ایـــن پـــروژه از ســـاعت 23 

ـــه مـــدت ســـه ســـاعت اجـــرا شـــد. ـــی 2 بامـــداد ب ال

افزایش 29درصدی مصرف آب در نیشابور

مدیـــر عامـــل شـــرکت  آب و فاضـــالب تبصـــره دو شهرســـتان 
پـــس از  نیشـــابور گفـــت: افزایـــش مصـــرف آب در نیشـــابور 
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ـــن  ـــه گذشـــته ای ـــا طـــی هفت ـــا هفـــت درصـــد اســـت ام شـــیوع کرون
ـــه مـــدت مشـــابه پارســـال  29درصـــد افزایـــش  ـــزان نســـبت ب می
ــته  ــزود: طـــی 25 روز گذشـ ــان  افـ ــته اســـت.علیرضا اخویـ داشـ
پنـــج حلقـــه چـــاه در نیشـــابور تجهیـــز و وارد مـــدار شـــده کـــه هـــر 
حلقـــه  بـــه طـــور میانگیـــن 25 لیتـــر آب در ثانیـــه وارد شـــبکه 
می کننـــد و از امـــروز هـــم چهـــار دســـتگاه حفـــاری در شهرســـتان 
مســـتقر و در حـــال فعالیـــت هســـتند. به گفتـــه وی هـــم اکنـــون 
ــت  ــع و نوبـ ــکل قطـ ــابور مشـ ــتاهای نیشـ ــدام از روسـ ــچ کـ در هیـ
 بنـــدی آب نداریـــم و در برخـــی از روســـتاها کـــه بـــا افـــت فشـــار 
ــانی  ــا تانکـــر آبرسـ ــان حـــل مشـــکل بـ ــا زمـ آب مواجـــه هســـتیم تـ

می شـــود.

سبزوار   

بازدیدنماینـــدگان منتخب ســـبزوار از تصفیـــه خانه در 
حـــال اجـــرای فاضـــالب توحیـــد شـــهر 

نماینـــدگان منتخـــب مـــردم ســـبزوار ، خوشـــاب ، داورزن ، جویـــن 
وجغتـــای در مجلـــس شـــورای اســـالمی از تصفیـــه خانـــه فاضـــالب 

توحیـــد شـــهر بازدیـــد کردنـــد. 
ایـــن بازدیـــد کـــه بـــا حضـــور مدیـــر عامـــل و مدیـــران شـــرکت آب و 
ـــه ســـبزوار  ـــر امـــور آب ناحی فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار و مدی

انجـــام شـــد  ســـرمایه گـــذار پـــروژه  گزارشـــی از رونـــد پیشـــرفت 
و مشـــکالت پـــروژه را ارائـــه کرد.نماینـــدگان منتخـــب مـــردم هـــم 
بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت  پـــروژه در مصـــارف صنعتـــی و کشـــاورزی 
شهرســـتان نســـبت بـــه پیگیـــری مشـــکالت قـــول مســـاعد دادنـــد.
بـــه گفتـــه  مدیـــر عامـــل آبفـــا ســـبزوار تصفیـــه خانـــه فاضـــالب 
ـــا  ـــه روش BOT ب ـــا ســـرمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی ب ـــد ب توحی
ظرفیـــت ۱5 هـــزار متـــر مکعـــب در حـــال احـــداث است.حســـین 
ــار پـــروژه تصفیـــه خانـــه فاضـــالب توحیـــد شـــهررا  ریاضـــی اعتبـ

900 میلیـــارد ریـــال اعـــالم کـــرد.

بررســـی مشـــکالت آب شـــرب روســـتاهای شهرســـتان 
ســـبزوار

ـــا حضـــور  مشـــکالت آب شـــرب روســـتاهای شهرســـتان ســـبزوار ب
 ، ســـبزوار  شهرســـتان  ویـــژه  فرمانـــدار  و  اســـتاندار  معـــاون 
ــرکت آب و  ــن شـ ــل و معاونیـ ــاران ، مدیرعامـ ــداران ، دهیـ بخشـ

ــد. ــی شـ ــتان بررسـ ــن شهرسـ ــالب ایـ فاضـ
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار در ایـــن 
جلســـه گفـــت : ۱6 مجتمـــع آبرســـانی روســـتایی  بـــا ۱۱6 روســـتا 
فعـــال ، 42 حلقـــه چـــاه ، 45 ایســـتگاه پمپـــاژ و 5۱ هـــزار نفـــر 
جمعیـــت و 30 هـــزار مشـــترک تحـــت پوشـــش آبفـــا ســـبزوار 
قـــرار دارند.حســـین ریاضـــی افـــزود : در ســـال 98 حـــدود 7.5 
میلیـــون متـــر مکعـــب  در روســـتاها آب اســـتحصال شـــده اســـت 
کـــه هزینـــه تمـــام شـــده آن بـــه مراتـــب در مقایســـه بـــا آب شـــهری 

باالتـــر اســـت.
ــدت  ــانی وحـ ــع آبرسـ ــت مجتمـ ــی وضعیـ ــه بررسـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــا ســـه حلقـــه چـــاه و دبـــی 65 لیتـــر بـــر ثانیـــه  گفـــت : ایـــن مجتمـــع ب
ــا کیفیـــت تریـــن آب منطقـــه را دارا مـــی باشـــد.ریاضی ادامـــه  بـ
داد : بـــا توجـــه بـــه فرارســـیدن فصـــل گرمـــا و برداشـــت 24 
ــی  ــر زمینـ ــای زیـ ــفره هـ ــت سـ ــا افـ ــع بـ ــن مجتمـ ــاعته آب از ایـ سـ
 28 آب  وحـــدت  مجتمـــع   : کـــرد  اضافـــه  هســـتیم.وی  روبـــرو 
روســـتای شهرســـتان ســـبزوار ، نیشـــابور و کاشـــمر را بـــا هفـــت 
و  آب  شـــرکت  کند.مدیرعامـــل  مـــی  تامیـــن  مشـــترک  هـــزار 
ــم  ــالت هـ ــع رسـ ــبزوار گفـــت : در مجتمـ ــتان سـ فاضـــالب شهرسـ

ــر  ــر بـ ــا ۱0 لیتـ ــود امـ ــی شـ ــتحصال مـ ــه آب اسـ ــر ثانیـ ــر بـ 30لیتـ
ثانیـــه دیگـــر هـــم نیـــاز داریـــم.وی اظهـــار داشـــت : ایـــن مجتمـــع بـــا 
ســـه هـــزار مشـــترک باالتریـــن  تلفـــات آب را در منطقـــه دارد.در 
پایـــان بخشـــداران و دهیـــاران روســـتاهای شهرســـتان مشـــکالت 

ــه خـــود را مطـــرح کردنـــد. منطقـ

ــرای  ــهروندان بـ ــبزوار از شـ ــدار سـ درخواســـت فرمانـ
صرفـــه جویـــی آبـــی

معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان ســـبزوار بـــا 
اشـــاره بـــه افزایـــش مصـــرف آب همزمـــان بـــا افزایـــش دمـــا ، 
از شـــهروندان خواســـت ضمـــن رعایـــت اصـــول بهداشـــتی از 

مصـــرف بـــی رویـــه آب خـــودداری کننـــد.
شـــرب  آب  مشـــکالت  بررســـی  جلســـه  در  بـــرادران  احمـــد 
روســـتاهای شهرســـتان ســـبزوار گفـــت : یکـــی از نیازهـــای مهـــم 
مـــردم آب اســـت کـــه اقدامـــات کوتـــاه مـــدت و بلنـــد مدتـــی بـــرای 
ــه  ــتان تهیـ ــهرهای شهرسـ ــتاها و شـ ــی روسـ ــم آبـ ــئله کـ ــل مسـ حـ
شـــده کـــه  طـــی روزهـــای آینـــده عملیاتـــی خواهـــد شـــد.فرماندار 
ـــا باعـــث  ـــان اینکـــه افزایـــش دم ـــا بی ـــژه شهرســـتان ســـبزوار  ب وی
بـــا   : افـــزود  افزایـــش مصـــرف آب شـــهروندان شـــده اســـت 
وجـــود آمادگـــی دســـتگاه هـــا بـــرای خدمـــات رســـانی مطلـــوب بـــه 
ـــه  ـــت و اســـتفاده بهین مـــردم ، الزم اســـت شـــهروندان در مدیری
از آب نهایـــت همـــکاری را داشـــته باشـــند تـــا بـــا مشـــکل کمبـــود 

ــویم . ــرو نشـ آب روبـ
احمـــد بـــرادران همچنیـــن از مـــردم درخواســـت   کـــرد  در کنـــار 
رعایـــت اصـــول بهداشـــتی ، بـــا پرهیـــز از مصـــرف بـــی رویـــه و 
مصـــارف غیـــر ضـــروری ، خدمتگـــزاران خـــود را در ارائـــه خدمـــات 
شایســـته یـــاری کـــرده و کمـــک کننـــد تـــا امســـال را بـــدون بحـــران 

ـــم. ـــی ســـپری کنی آب

نصـــب وراه انـــدازی منصوبـــات چـــاه مجتمـــع دروک 
روداب ودامـــرود 

کارشـــناس انـــرژی شـــرکت آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار 

از نصـــب و راه انـــدازی منصوبـــات چـــاه مجتمـــع دروک و دامـــرود 
روداب خبـــر داد.

برزویـــی گفـــت : منصوبـــات چـــاه مجتمـــع دروک و دامـــرود بـــه 
منظـــور انجـــام عملیـــات ویدئومتـــری بیـــرون کشـــیده شـــد و پـــس 
از ویدئومتـــری منصوبـــات نصـــب شـــد.وی افـــزود : ایـــن چـــاه 
ــا دبـــی 3لیتـــر بـــر ثانبـــه مـــورد  ــاه بـ پـــس از نصـــب منصوبـــات چـ

بهـــره بـــرداری قـــرار گرفـــت.

تقدیر از عضو سابق هیئت مدیره آبفا سبزوار

در مراســـمی بـــا حضـــور مدیـــر عامـــل ، معاونیـــن و مدیـــران شـــرکت 
آب و فاضـــالب شهرســـتان ســـبزوار و اعضـــای هیئـــت مدیـــره ایـــن 
شـــرکت از ســـال هـــا تـــالش و خدمـــات ارزشـــمند عبـــاس مهـــری 
ـــه افتخـــار  ـــه ب ـــن شـــرکت ک ـــره ســـابق ای ـــت مدی ـــی هیئ عضـــو اصل
بازنشســـتگی نائـــل آمدنـــد قدردانـــی شـــد. در ادامـــه از نصرالـــه 
اژدری مدیردفتـــر برنامـــه ریـــزی و بهبـــود مدیریـــت هـــم کـــه 
بـــه افتخـــار بازنشســـتگی نائـــل شـــده اســـت و علـــی نجاتـــی پـــور 
معـــاون بهـــره بـــرداری و وحیـــد عـــارف خانـــی مدیـــر امـــور مهندســـی 
و فاضـــالب خراســـان رضـــوی  بـــه شـــرکت آب  کـــه  و توســـعه 
منتقـــل شـــدند  قدردانـــی شـــد.در ایـــن مراســـم مهـــدی جهـــان 
طلـــب معـــاون بهـــره بـــرداری و توســـعه آب شـــرکت آب و فاضـــالب 
خراســـان رضـــوی بـــه عنـــوان عضـــو اصلـــی هیئـــت مدیـــره شـــرکت 

آب و فاضـــالب ســـبزوار معرفـــی شـــد.
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باخرز   

شناســـایی 18 انشـــعاب غیـــر مجـــاز آب روســـتایی در 
شهرســـتان باخـــرز

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب باخـــرز از شناســـایی ۱8 فقره انشـــعاب 
غیـــر مجـــاز آب در روســـتاهای ایـــن شهرســـتان خبرداد.احســـان 
ســـیاح اظهـــار داشـــت: ایـــن تعـــداد انشـــعاب  بـــرای آبیـــاری بـــاغ و 
باغچـــه و دامـــداری هـــا اســـتفاده مـــی شـــد کـــه نســـبت بـــه قطـــع 
انهـــا اقـــدام شـــد.وی افـــزود: افـــراد متخلـــف ملـــزم بـــه پرداخـــت 
جریمـــه مصـــرف غیـــر مجـــاز مـــی شـــوند و در صـــورت عـــدم تمکیـــن 
بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی خواهنـــد شـــد.به گفتـــه وی  ایـــن امـــور 
در اولیـــن روزهـــای پـــس از یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب و 
فاضـــالب شـــهری و روســـتایی  یـــک حرکـــت جهـــادی را در راســـتای 
شناســـایی انشـــعابات غیـــر مجـــاز انجـــام داد چـــرا کـــه شـــاخص آب 
ــد  ــا تاکیـ ــیاح بـ ــت .سـ ــوب نیسـ ــتاها مطلـ ــد در روسـ ــدون درآمـ بـ
بـــر کاهـــش هـــدر رفـــت آب در شـــبکه هـــای توزیـــع شـــهری و 
روســـتایی ، دســـتیابی بـــه عـــدد ۱5 درصـــد آب بـــدون درآمـــد را 
از اهـــداف شـــرکت آب و فاضـــالب اعـــالم کـــرد و افـــزود: آبفـــای 
باخـــرز تمـــام ظرفیـــت خـــود را بـــرای شناســـایی انشـــعابات غیـــر 

ـــه اســـت. ـــه کار گرفت مجـــاز آب ب

ـــرز از  ـــذر باخ ـــرای گ ـــم ب ـــی مه ـــع آب ـــک مناب ـــایی ی شناس
ـــرف ـــک مص پی

ــی  ــا نگاهـ ــور بـ ــن امـ ــرز گفت:ایـ ــالب باخـ ــور آب و قاضـ ــر امـ مدیـ
عمیـــق بـــه آینـــده برنامـــه هـــای تامیـــن آب  را در حـــال اجـــرا 
دارد و کمیتـــه هـــای تامیـــن آب بصـــورت کامـــال فنـــی گزینـــه هـــای 
مختلـــف را از  جهـــات مختلـــف بررســـی و تدویـــن مـــی کند.احســـان 
ـــع تامیـــن آب کـــه مـــی توانـــد  ســـیاح افـــزود: یکـــی از بهتریـــن مناب
کمـــک شـــایانی در گـــذر از بحـــران در فصـــول گـــرم داشـــته باشـــد 
شناســـایی شـــد و برنامـــه هـــای وارد مـــدار کـــردن آن در دســـتور 
کار  قـــرار خوهـــد گرفـــت. بـــه گفتـــه وی مهندســـی معکـــوس و 
مجـــدد منابـــع نیـــز یکـــی دیگـــر از مهمتریـــن فعالیـــت هـــای  ایـــن 

امـــور اســـت.

ســـطح کلر باقیمانده در مجتمع آب روســـتایی دشـــتاب 
باخـــرز  افزایـــش یافـــت

 مدیـــر امـــور آب وفاضـــالب باخـــرز از اصـــالح روش کلـــر زنـــی 
آب  مجتمـــع  در  باقیمانـــده  کلـــر  ســـطح  مطلوبیـــت  افزایـــش  و 
ـــا  ـــر داد. احســـان ســـیاح ب روســـتایی دشـــتاب ایـــن شهرســـتان خب
بیـــان اینکـــه عملیـــات کلرزنـــی  بـــه روش تزریـــق بـــه چـــاه انجـــام 
مـــی شـــد افـــزود:  فاصلـــه زیـــاد محـــل تزریـــق تـــا نقـــاط انتهایـــی 
ــای  ــده در انتهـ ــر باقیمانـ ــطح کلـ ــیدن سـ ــدم رسـ ــه  عـ ــر بـ نیزمنجـ
نقـــاط مجتمـــع درحـــد مطلـــوب  شـــده بـــود کـــه نســـبت بـــه تغییـــر 
محـــل تزریـــق کلـــر اقـــدام شـــد. بـــه گفتـــه وی بـــا اصالحـــات انجـــام 
شـــده مشـــکل ســـطح پاییـــن کلـــر در ســـه روســـتا بطـــور کامـــل حـــل 

شـــد.

مشـــکل کـــم آبـــی پنـــج روســـتای تحـــت پوشـــش مجتمـــع 
فجـــر امـــور باخـــرز رفـــع شـــد

ـــی در  ـــر  امـــور آب و فاضـــالب باخـــرز از رفـــع مشـــکل کـــم آب   مدی
پنـــج روســـتای مجتمـــع فجـــر ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.احســـان 
ــار شـــبکه و عـــدم  ســـیاح گفـــت: پـــس از آگاهـــی از کاهـــش فشـ
تامیـــن آب بـــه نحـــو مطلـــوب در روســـتاهای تحـــت پوشـــش مجتمـــع 
ـــه نشـــت شـــدید آب در قســـمتی  ـــرداری ب فجـــر ، پرســـنل بهـــره ب
از خـــط انتقـــال پـــی بردنـــد و نســـبت بـــه اصـــالح و بـــاز ســـازی نقطـــه 

مـــورد نظـــر اقـــدام کردنـــد.وی علـــت بـــروز ایـــن اتفـــاق را  بـــروز 
ســـیالب هـــای ابتـــدای ســـال دانســـت و افزود:بـــا توجـــه بـــه واقـــع 
بـــودن ایـــن خـــط انتقـــال در مســـیر ســـیالب بـــرای پیشـــگیری از 
ـــا عنـــوان احـــداث  ـــی بعـــدی برنامـــه هایـــی ب وقـــوع حـــوادث احتمال
ــر گابیـــون در دســـتور کار قـــرار  ــاوم کننـــده نظیـ ــای مقـ ــازه هـ سـ

ـــه اســـت. گرفت

برخـــورداری 5 هـــزار روســـتایی در باخـــرز از فشـــار 
مناســـب آب

ـــه روســـتاییان  امـــورآب و فاضـــالب باخـــرز  در راســـتای خدمـــت ب
و شـــهروندان ، مشـــکل کاهـــش فشـــار شـــبکه مجتمـــع آبرســـانی 
ارزنـــه ایـــن شهرســـتان را برطـــرف کرد.بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور آب 
و فاضـــالب باخـــرز تیـــم بهـــره بـــرداری امـــور پـــس از فشـــار ســـنجی 
شـــبکه توزیـــع از پاییـــن بـــودن فشارشـــبکه آگاهـــی یافـــت و 
بـــه رفـــع آن اقـــدام کـــرد. احســـان ســـیاح افزود:بـــا  نســـبت 
نفـــر از روســـتاییان تحـــت پوشـــش  پنـــج هـــزار  اقـــدام  ایـــن 
ایـــن مجتمـــع از آب آشـــامیدنی ســـالم بـــا رعایـــت تمـــام شـــاخص 
ـــی برخـــوردار شـــدند.وی تعویـــض الکتروپمـــپ  ـــی و کیف هـــای فن
ایســـتگاه پمپـــاژ مجتمـــع ارزنـــه و مهندســـی مجـــدد آن را راه حـــل 

ایـــن مشـــکل دانســـت کـــه بـــا موفقیـــت اجـــرا شـــد.

مدیریت مصرف انرژی  در دستور کار امور باخرز

 در راســـتای بررســـی مدیریـــت مصـــرف انـــرژی ، مدیـــر امـــور آب 
و فاضـــالب باخـــرز ، بخشـــدار مرکـــزی ،دهیاران،مدیـــر امـــور بـــرق 
شهرســـتان تشـــکیل جلســـه دادند.بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی 
ــا  ــه بـ ــه کـ ــن جلسـ ــرز در ایـ ــتان باخـ ــالب شهرسـ ــور آب و فاضـ امـ
ــاژ  ــگیری از عواقـــب افـــت ولتـ ــرژی ، پیشـ ــوع مدیریـــت انـ موضـ
شـــبکه و فرهنـــگ ســـازی صرفـــه جویـــی برگـــزار شـــد تصمیماتـــی 
ــتان  ــور آب و بـــرق شهرسـ ــای امـ ــی نیروهـ در خصـــوص هماهنگـ
بـــا هـــدف پیشـــگیری از عواقـــب ناشـــی از افـــت ولتـــاژ شـــبکه 
ــا  ــتان بـ ــاران بخـــش مرکـــزی شهرسـ ــاذ شـــد .همچنیـــن دهیـ اتخـ
ــکاری در  ــر در خصـــوص همـ ــزار نفـ ــتا و جمعیـــت 24هـ 25 روسـ

فرهنـــگ ســـازی مصـــرف اعـــالم آمادگـــی کردنـــد.

بردسکن   

آبـــاد  زمـــان  مجتمـــع  چـــاه  الکتروپمـــپ  تعویـــض 
بردســـکن شهرســـتان 

ـــاد شهرســـتان   نقـــص فنـــی در الکتروپمـــپ چـــاه مجتمـــع زمـــان آب
ــا  ــود بـ ــده بـ ــتا شـ ــن روسـ ــی آب چندیـ ــه باعـــث قطعـ ــکن کـ بردسـ
ـــض و  ـــات ، تعوی ـــرداری و اتفاق ـــره ب ـــکاران به ـــالش و همـــت هم ت
وارد مـــدار شـــد .بـــه گفتـــه صادقـــی رئیـــس اداره بهـــره بـــرداری 
آبفـــا بردســـکن بـــا تعویـــض الکتروپمـــپ مجتمـــع زمـــان آبـــاد ، 
کاهـــش عمـــق نصـــب و تعویـــض شـــیر خـــودکار ســـر چـــاه مشـــکل 
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کـــدورت چـــاه نیـــز برطـــرف شـــد.

شستشـــوی مخـــزن 5000 مترمکعبـــی شـــهید آل 
حســـین شهرســـتان بردســـکن

شهرســـتان  حســـین  آل  شـــهید  مترمکعبـــی   5000 مخـــزن   
بردســـکن کـــه بـــر اثـــر بارندگـــی و جـــاری شـــدن ســـیالب و در 
نتیجـــه ورود بـــه داخـــل چـــاه هـــای قنـــات  و همچنیـــن مخـــزن   گل 
آلـــود بـــود شستشـــو شـــد. نیروهـــای زحمتکـــش اتفاقـــات بـــا 
مدیریـــت اداره بهـــره بـــرداری امـــور بردســـکن ، ایـــن مخـــزن رااز 
ــد و پـــس  ــو دادنـ ــاعت  شستشـ ــدت ۱2 سـ ــی مـ ــارج  طـ ــدار خـ مـ

ازآبگیـــری ،وارد مـــدار شـــد .

تربت جام   

بازدیـــد فرمانـــدار از عملیـــات حفـــاری چـــاه آب شـــرب 
بزرگتریـــن روســـتای تربـــت جـــام 

 فرمانـــدار شهرســـتان تربـــت جـــام بـــه اتفـــاق  رجبـــی معـــاون 
عمرانـــی فرمانـــداری و اکبـــری بخشـــدارنصرآباد درمعیـــت مدیـــر 
امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان تربـــت جـــام  وکارشناســـان بهـــره 
بـــرداری ازمرحلـــه پایانـــی عملیـــات حفـــاری و آزمایـــش پمپـــاژ چـــاه 

جدیـــد آب شـــرب  روســـتای ربـــاط ســـمنگان ، بزرگتریـــن  روســـتای 
شهرســـتان تربـــت جـــام بازدیـــد کردند.فرماندارشهرســـتان در 
ایـــن بازدیـــد اقدامـــات ســـه ماهـــه اخیـــر در حـــوزه آب شـــرب  
شـــهرها و روســـتاهای تربـــت جـــام را قابـــل تقدیـــر دانســـت واز 
عنایـــت و توجـــه ویـــژه  مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــالب اســـتان 
وخدمـــات مدیـــر وکارشناســـان بهـــره بـــرداری امـــور شهرســـتان 
تقدیرکـــرد. مرتضـــی حمیـــدی ازدهیـــار وشـــوراهای اســـالمی 
ــرف  ــی درمصـ ــه جویـ ــه صرفـ ــت درزمینـ ــتا خواسـ ــی  روسـ واهالـ
آب شـــرب ، پرداخـــت  بـــه موقـــع قبـــوض آب بهـــاء وشناســـایی 
ومعرفـــی انشـــعابات غیرمجـــاز نهایـــت همـــکاری رابـــا مجموعـــه  آب 
وفاضـــالب شهرســـتان تربـــت جـــام  داشـــته باشـــند. مدیرامـــور 
آب وفاضـــالب تربـــت جـــام نیـــز تامیـــن اعتبـــار ایـــن پـــروژه را 
ازمحـــل منابـــع جـــاری شهرســـتان اعـــالم کـــرد و از مـــردم روســـتا 
خواســـت نســـبت بـــه پرداخـــت بـــه موقـــع آب بهـــا اقـــدام کننـــد. 
محســـن عبداللهـــی تجهیـــز وبهـــره بـــرداری چـــاه را منـــوط بـــه 
ــار  ــب پیمانکارحفـ ــت طلـ ــرای پرداخـ ــا بـ ــات  آب بهـ ــول مطالبـ وصـ
وخریـــد لـــوازم و تجهیـــزات موردنیازدانســـت و اظهـــار داشـــت:  
ـــا اعتبـــاری بالـــغ  چـــاه جدیـــد ربـــاط  ســـمنگان  دریـــک ماهـــه اخیـــر ب
بـــر پنـــج میلیـــارد ریـــال بـــا عمـــق 220مترحفـــر شـــده اســـت .

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

در راســـتای مصوبـــات کمیتـــه مدیریـــت بحـــران شـــرکت آب و 
ــد  ــوان تولیـ ــش تـ ــه منظورافزایـ ــوی و بـ ــان رضـ ــالب خراسـ فاضـ
آب شـــرب شـــهر ۱30هـــزار نفـــری تربـــت جـــام  وتامیـــن کســـری 
ــتان 99  ــی تابسـ ــم آبـ ــران کـ ــذر ازبحـ ــهر و گـ ــن شـ ــرب ایـ آب شـ
ــاه شـــماره 9مجتمـــع والیـــت کـــه  عملیـــات خـــروج الکتروپمـــپ چـ
باکاهـــش شـــدید آبدهـــی مواجـــه شـــده  بـــود انجـــام شـــد.درادامه 
ــاه در  ــای ترکیبـــی چـ ــاه ، احیـ ــا هـــدف توســـعه  چـ ایـــن عملیـــات بـ
دســـتور کار قـــرار گرفـــت کـــه منجـــر بـــه افزایـــش بیـــش از 40 
درصـــدی  تولیـــد آب بـــه میـــزان ۱7 لیتـــر برثانیـــه  شـــد.امید 
ــرکت  ــد شـ ــران ارشـ ــی مدیـ ــوی ومالـ ــای معنـ ــت هـ ــت باحمایـ اسـ

آبفـــا خراســـان رضـــوی و اقدامـــات برنامـــه ریـــزی شـــده عملیاتـــی 
ــی تنـــش  ــود پیـــش بینـ ــا وجـ ــتان بـ ــطح شهرسـ ــی در سـ و فرهنگـ
 ، بـــودن وضعیـــت تامیـــن آب در  شـــهرتربت جـــام  و بحرانـــی 
بتوانیـــم  فصـــل گرمـــا رابـــا کمتریـــن مشـــکالت آبـــی ســـپری کنیـــم.

افـــت ســـطح آب هـــای زیرزمینـــی در تربـــت جـــام  نگـــران 
کننـــده اســـت 

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان تربـــت جـــام از افـــت نگـــران 
کننـــده ســـفره هـــای آبـــی ایـــن شـــهر خبـــر داد.محســـن عبدالهـــی از 
تربـــت جـــام بـــه عنـــوان یکـــی از شهرســـتان هـــای پـــر تنـــش آبـــی 
ــی  ــرد و علـــت را برداشـــت بـ ــام بـ ــوی نـ ــان رضـ ــتان خراسـ دراسـ
رویـــه آب از سرچشـــمه هـــای حـــوزه آبـــی شهرســـتان اعـــالم کـــرد.
ــتان  ــن شهرسـ ــود آب در ایـ ــر کمبـ ــه زنـــگ خطـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
بـــه صـــدا درآمـــده اســـت خاطـــر نشـــان کـــرد: دیگـــر قـــادر بـــه حفـــر 
چـــاه جدیـــد نیســـتیم و نمـــی تـــوان پیـــش بینـــی کـــرد چـــاه هـــای 
ـــع تامیـــن آب  ـــد.وی مناب ـــوان آبدهـــی دارن ـــان ت ـــا چـــه زم ـــد ت جدی
ـــان کـــرد و  ـــه چـــاه بی شـــهرها و روســـتاهای شهرســـتان را 80 حلق
بـــا اشـــاره بـــه عـــدم رعایـــت مدیریـــت مصـــرف بهینـــه آب توســـط 
برخـــی مشـــترکان یادآورشـــد: بخشـــی از آب شـــرب مـــورد نیـــاز 
شـــهروندان و روســـتائیان صـــرف آبیـــاری باغچـــه هـــا و کشـــت 
هـــای خانگـــی و دامـــداری هـــای ســـنگین مـــی شـــود.به گفتـــه 
عبدالهـــی  از ابتـــدای امســـال تاکنـــون مشـــکل کـــم آبـــی بیـــش از 
30 هـــزار روســـتایی  در ایـــن شهرســـتان رفـــع شـــده اســـت.وی 
ــتان خواســـت ایـــن  ــریف و مومـــن شهرسـ ــان از مـــردم شـ در پایـ
امـــور را بـــا پرداخـــت بـــه موقـــع قبـــوض آب بهـــا و رعایـــت مصـــرف 
درســـت آب یـــاری دهنـــد تـــا رونـــد آبرســـانی بـــه ویـــژه در پیـــک 

مصـــرف و روزهـــای گـــرم ســـال دچـــار مشـــکل نشـــود.

نماینده مردم تربت جام :
آبرســـانی بـــه 5 روســـتای منطقـــه جـــام رود شهرســـتان 

تربـــت جـــام در دســـتور کار دولـــت قـــرار دارد

ــاد در مجلـــس  ــح آبـ ــرز و صالـ ــاد، باخـ ــام ، تایبـ ــت جـ ــده تربـ نماینـ
شـــورای اســـالمی گفـــت: آبرســـانی 5 روســـتای منطقـــه جـــام رود 
در شهرســـتان تربـــت جـــام از جملـــه بشـــیر آبـــاد در دســـتور کار 
دولـــت اســـت. جلیـــل رحیمـــی افـــزود: در همیـــن رابطـــه تامیـــن  
اعتبـــار اجـــرای پـــروژه از محـــل منابـــع در اختیـــار نماینـــده بـــه 
وزارت نیـــرو اعـــالم شـــده  امـــا تاکنـــون پولـــی بـــه آبفـــای اســـتان 

خراســـان رضـــوی پرداخـــت نشـــده اســـت.
وی افـــزود: ایـــن پـــروژه از محـــل مجتمـــع چشـــمه گل اجـــرا مـــی 
ــه  ــاز روزانـ ــتان نیـ ــای شهرسـ ــری فرمانداروابفـ ــا پیگیـ ــود و بـ شـ
تانکـــر  بـــا  ایـــن روســـتا و۱۱روســـتای دیگـــر شهرســـتان   آب 
ـــر  ـــس پیگی ـــت ومجل ـــان اینکـــه دول ـــا بی ـــن خواهـــد شـــد.وی ب تامی
حـــل مشـــکل گاز و آب و ســـایر خدمـــات ایـــن روســـتاها بـــوده 
وهســـتند بـــر پاســـخ گویـــی بـــه مطالبـــات برحـــق روســـتائیان تاکیـــد 
کرد.ایـــن نماینـــده ازمـــردم خواســـت بیـــن دلســـوزان و فرصـــت 
طلبـــان فـــرق قائـــل شـــوند و خـــود را درگیـــر فضاهـــای رســـانه ای 

بیگانـــه نکننـــد.

ســـقط جنیـــن مـــادران بـــاردار بـــه خاطـــر حمـــل آب دریـــک 
روســـتای تربت جـــام تکذیـــب شـــد

جـــام   تربـــت  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــکده  رئیـــس  و  فرمانـــدار 
شـــایعه ســـقط جنیـــن پنـــج مـــادر بـــاردار در روســـتای بشـــیر آبـــاد 
ــا  ــام  بـ ــت جـ ــدار تربـ ــب کردند.فرمانـ ــتان  را تکذیـ ــن شهرسـ ایـ
ــدم  ــل عـ ــه دلیـ ــتان بـ ــن شهرسـ ــتا در ایـ ــج روسـ ــه پنـ ــان اینکـ بیـ
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افـــزود:  می شـــود،  آبرســـانی  تانکـــر  توســـط  آبرســـانی  شـــبکه 
مشـــکل کمبـــود آب در ایـــن پنـــج روســـتا وجـــود دارد، امـــا بـــا 
توجـــه بـــه اینکـــه انتقـــال شـــبکه آبرســـانی بـــه ایـــن روســـتاها 
نیازمنـــد حداقـــل ۱0 میلیـــارد تومـــان اعتبـــار اســـت پیگیـــر تامیـــن 
اعتبـــار در ایـــن بخـــش هســـتیم. مرتضـــی حمیـــدی در گفتگـــو 
بـــا فـــارس  تاکیدکرد:دهیـــار روســـتای بشـــیرآباد واقعیـــت را 
نگفتـــه اســـت و بـــه گفتـــه رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تربـــت 
جـــام و براســـاس مســـتندات موجـــود از اول اســـفند 96 تاکنـــون 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــته ایم.وی بـ ــتا نداشـ ــن روسـ ــن در ایـ ــقط جنیـ سـ
ـــن  ـــای خراســـان رضـــوی بی ـــا تانکـــر توســـط آبف ـــن آب ب پیـــش از ای
ــار، آب مـــورد  ــا نظـــر دهیـ مـــردم توزیـــع می شـــد یـــادآور شـــد: بـ
ـــی  نظـــر بـــرای مصـــرف مـــردم ایـــن روســـتا در مخـــزن بتنـــی در حال
ــر آن  ــزان کلـ ــه میـ ــت روزانـ ــز بهداشـ ــه مرکـ ــت کـ ــرار می گرفـ قـ
را بررســـی می کـــرد، بنابرایـــن مشـــکلی بـــرای مصـــرف نـــدارد و 

آلـــوده نیســـت.
ایـــن  برنامه ریـــزی  کمیتـــه  اولویـــت  جـــام  تربـــت  فرمانـــدار 
شهرســـتان را انتقـــال ســـریع شـــبکه آبرســـانی بـــه ایـــن پنـــج 
روســـتا دانســـت و تصریـــح کـــرد: پیگیـــر هســـتیم تـــا مشـــکالت 
حـــوزه آب شـــرب و مصرفـــی مـــردم ایـــن روســـتا را هـــر چـــه 
ســـریع تر رفـــع کنیم.رئیـــس علـــوم پزشـــکی تربـــت جـــام هـــم 
ــا  450 نفـــر جمعیـــت هفـــت مـــادر  گفـــت: روســـتای بشـــیرآباد بـ
بـــاردار دارد و هیـــچ ســـقط جنیـــن و یـــا بیمـــاری خاصـــی طـــی ایـــن 

مـــدت در ایـــن روســـتا اتفـــاق نیفتـــاده اســـت.
دکتـــر محمـــد افـــکار افـــزود : شـــایعه ای را کـــه در فضـــای مجـــازی و 
ـــه  ـــی تهی ـــاردار در پ ـــادر ب ـــج م ـــن پن ـــر ســـقط جنی ـــی ب رســـانه ها مبن
آب آشـــامیدنی در روســـتای بشـــیر آبـــاد تربـــت جـــام از ســـوی 
دهیـــار روســـتا منتشـــر شـــده اســـت، تکذیـــب  می کنـــم.وی خاطـــر 
نشـــان کـــرد:  بـــا بررســـی به عمـــل آمـــده، روســـتای بشـــیرآباد بـــا 
450 نفرجمعیـــت  7 مـــادر بـــاردار دارد کـــه از طریـــق ســـامانه 
ســـیب، مراقبـــت و پایـــش مراکـــز بهداشـــتی  توســـط همـــکاران مـــا 
انجـــام می شـــود. وی تصریـــح کـــرد:از ســـال 96 هیچ گونـــه ســـقط 
ــاری  ــورد بیمـ ــچ مـ ــاده و هیـ ــاق نیفتـ ــتا اتفـ ــن روسـ ــی در ایـ جنینـ
میکروبـــی  هـــم براثـــر مصـــرف آب آشـــامیدنی گـــزارش نشـــده 

اســـت.مدیر امـــور آب و فاضـــالب تربت جـــام نیـــز ضمـــن تکذیـــب 
ـــه  خاطـــر  ـــاد ب ـــاردار در روســـتای بشـــیر آب ـــادران ب ـــن م ســـقط جنی
ـــه روســـتای بشـــیرآباد در  ـــات آبرســـانی ب ـــن آب گفـــت: عملی تامی
دهـــه 80 از محـــل چشـــمه های باالدســـت انجـــام شـــده اســـت 
امـــا بـــه علـــت خشکســـالی و خشـــک شـــدن منابـــع چشـــمه و قنـــات 
اکنـــون آبرســـانی بـــه صـــورت ســـیار در ایـــن روســـتا صـــورت 

می گیـــرد.
محســـن عبداللهـــی افـــزود: رفـــع مشـــکل آبرســـانی روســـتای 
بـــا  آب رســـانی  مجتمـــع  پـــروژه  تکمیـــل  نیازمنـــد  بشـــیرآباد 
اعتبـــاری افـــزون بـــر ۱00 میلیـــارد ریـــال اســـت کـــه  روســـتاهای 
"چشـــمه گل، کالتـــه اهلل رســـان، چنـــگ آبـــاد، یخـــک و بشـــیرآباد" 

می شـــود. شـــامل  را 
وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه پیگیـــر تامیـــن اعتبـــار طـــرح مربوطـــه 
هســـتیم ادامـــه داد: شـــرایط آبرســـانی ســـیار موجـــود بـــر اســـاس 
درخواســـت دهیـــار صـــورت می گیـــرد و آب توســـط تانکـــر بـــه 

ــود. ــه می شـ ــتا تخلیـ ــی روسـ ــزن بتنـ ــه در مخـ ــورت روزانـ صـ

خلیل آباد    

انشـــعابات  تعویـــض  آبـــاد در  امـــور خلیـــل  اقـــدام 
آب فرســـوده 

ــاد  ــل آبـ ــهر خلیـ ــکارم شـ ــهید مـ ــان شـ ــوده خیابـ ــعابات فرسـ انشـ
و لولـــه و انشـــعابات فرســـوده 5 کوچـــه فرعـــی واقـــع در ایـــن 
خیابـــان تعویـــض شـــد.به گفتـــه مدیـــر امـــور آبفـــا خلیـــل آبـــاد 
ایـــن پـــروژه در پـــی توافـــق امـــور آبفـــا شهرســـتان و شـــهرداری 
خلیـــل آبـــاد اجـــرا شـــد.محمد کاظمـــی بـــا اشـــاره بـــه فرســـودگی 
انشـــعابات خیابـــان شـــهید مـــکارم و اجـــرای روکـــش آســـفالت و 
تـــردد بـــاال در ایـــن مســـیر اظهـــار داشـــت:این پـــروژه بـــا هـــدف 
کاهـــش تعـــداد اتفاقـــات و جلـــو گیـــری ازهـــدر رفـــت آب، در 

دســـتور کار قـــرار گرفـــت.

خواف   

آغازعملیـــات اجرایـــی طـــرح آبرســـانی بـــه 15 روســـتای  
شهرســـتان مـــرزی خـــواف

ــن زده  ــه زمیـ ــتان بـ ــدار شهرسـ ــط فرمانـ ــرح توسـ ــن طـ ــگ ایـ کلنـ
شـــد.مدیر عامـــل آب و فاضـــالب اســـتان خراســـان رضـــوی در 
ـــز ایـــن دو حلقـــه چـــاه ۱0  ـــرای حفـــر و تجهی ایـــن مراســـم گفـــت: ب
میلیـــارد ریـــال اعتبـــار تخصیـــص یافتـــه اســـت کـــه بـــا اجـــرای 
ـــع متصـــل خواهـــد  ـــی توزی ـــه شـــبکه اصل ـــر خـــط انتقـــال ب 700 مت
شد.ســـید ابراهیـــم علـــوی  بـــا اشـــاره بـــه 70درصـــد پیشـــرفت 
ـــروژه آب رســـانی شهرنشـــتیفان افـــزود: در نشســـت   فیزیکـــی پ
بـــا فرمانـــدار شهرســـتان خـــواف مقـــرر شـــد قســـمتی از شـــبکه 
اصـــالح شـــده در مـــدار بهـــره بـــرداری قـــرار بگیـــرد. وی همچنیـــن 
ـــد از پـــروژه آب رســـانی روســـتای نهـــور، وضعیـــت  پـــس از بازدی
آب شـــرب روســـتای خلـــط آبـــاد را مـــورد بررســـی قـــرار داد  و 
بـــرای رفـــع مشـــکل قطـــع و افـــت فشـــارآب در ایـــن روســـتا 
دســـتور تعویـــض لولـــه هـــای انتقـــال و احـــداث ایســـتگاه پمپـــاژ را 
صـــادر کـــرد.در ایـــن بازدیـــد کـــه مســـئول امـــور اجرایـــی بخـــش 
جلگـــه زوزن نیـــز حضـــور داشـــتند بـــر انتقـــال آب از چشـــمه 
روســـتا و اســـتفاده از آب قنـــات بـــرای آب شـــرب بـــه مـــوازت 
احـــداث ایســـتگاه پمپـــاژ و تعویـــض خـــط انتقـــال تاکیـــد شـــد.

بحـــران آب در شـــش روســـتای شهرســـتان مـــرزی 
خـــواف رفـــع شـــد

بـــا حفـــر و تجهیـــز یـــک حلقـــه چـــاه بـــه عمـــق ۱70متـــر بحـــران آب در 
شـــش روســـتای شهرســـتان مـــرزی خـــواف رفـــع شـــد.مدیرامور 
آب و فاضـــالب خـــواف جمعیـــت ســـاکن در ایـــن روســـتاها را  ســـه 

هـــزارو 369خانـــوار اعـــالم کـــرد.
پوشـــش  تحـــت  خانـــوار  تعـــداد  ایـــن  افـــزود:  جـــواد ســـاالری 
مجتمـــع آبرســـانی شـــهید بهشـــتی امـــور خـــواف مـــی باشـــند کـــه 
بـــا بحـــران آب مواجـــه بودنـــد.وی گفـــت: حفـــر ایـــن چـــاه در پـــی 
ــال  ــوی در سـ ــان رضـ ــای خراسـ ــرکت آبفـ ــل شـ ــد مدیرعامـ بازدیـ
98 در دســـتور کار قـــرار گرفـــت  و در آســـتانه عیـــد فطـــر وارد 
ــال  ــه اعـ ــر برثانیـ ــی را ۱8لیتـ ــع آبـ ــن منبـ ــی ایـ ــد.وی دبـ ــدار شـ مـ
ــن آب  ــروژه تامیـ ــن پـ ــرای ایـ ــرای اجـ ــت: بـ ــار داشـ ــرد و اظهـ م کـ

ــت. ــده اسـ ــه شـ ــال هزینـ ــارد ریـ ۱0میلیـ

کمبـــود آب شـــرب در خـــواف بـــا خریـــد آب کشـــاورزی 
ـــد ـــرف ش برط

ـــد آب چشـــمه از کشـــاورزان  ـــا خری ـــور آب و فاضـــالب خـــواف ب ام
منطقـــه ، بخشـــی از کمبـــود آب شـــرب ایـــن شـــهر را برطـــرف 
ـــه  ـــر آبفـــای خـــواف در همیـــن رابطـــه نســـبت ب ـــه مدی ـــه گفت کرد.ب
ــا لولـــه 250 اقـــدام شـــد . اجرای۱50متـــر شـــبکه انتقـــال بـ

جـــواد ســـاالری بـــا بیـــان اینکـــه نیروهـــای آبفـــای خـــواف بـــرای 
خدمـــت رســـانی بـــه شـــهروندان و روســـتائیان ، شـــب و روز نمـــی 
ـــا تـــالش شـــبانه روزی همـــکاران در  شناســـند افـــزود: ایـــن خـــط ب
ــه  ــرا و بـ ــال اجـ ــون ریـ ــه 500میلیـ ــا هزینـ ــه و بـ مـــدت یـــک هفتـ

یکـــی از خطـــوط جمـــع آوری متصـــل شـــد.
بـــرای دو شـــبانه روز را  ایـــن چشـــمه   انتقـــال آب  تـــوان  وی 
40لیتـــر برثانیـــه اعـــالم کـــرد کـــه بـــا احتســـاب شـــش حلقـــه 
چـــاه موجـــود ،  ظرفیـــت تولیـــد آب شـــرب در امـــور خـــواف بـــه 

یافـــت. افزایـــش  برثانیـــه  ۱75لیتـــر 
وی یکـــی از دالیـــل کمبـــود آب را افزایـــش مصـــرف شـــرب بـــرای 
مقابلـــه بـــا  کرونـــا ویـــروس و ورود مســـافردر تعطیـــالت عیـــد فطـــر 
بـــه شهرســـتان دانســـت کـــه بـــا مدیریـــت  تولیـــد و توزیـــع در هـــر 

هفتـــه حـــدود 80 درصـــد مخـــازن آبگیـــری مـــی شـــود.
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رشتخوار   

فرماندار رشـــتخوار: 100درصد شـــهرها و روستاهای 
شهرســـتان رشتخوار از آب شـــرب برخوردارند

 ۱00 گفـــت:  رشـــتخوار  فرمانـــدار 
ایـــن  روســـتاهای  و  شـــهرها  درصـــد  
شهرســـتان بـــا 23هزارو400مشـــترک 

برخوردارنـــد. شـــرب  آب  از 
خالقـــداد عـــرب بـــا تقدیـــر از رویکـــرد 
حـــوزه  بـــه  رضـــوی  خراســـان  آبفـــای 
آب ایـــن شهرســـتان ، یکـــی از وظایـــف 
و  شـــرب  آب  تامیـــن  را  حاکمیـــت 
بهداشـــتی دانســـت و اظهـــار داشـــت: 

آبفـــای اســـتان بـــا روحیـــه جهـــادی مشـــکالت بخـــش آب شهرســـتان 
را رفـــع کـــرد.وی بـــا اشـــاره بـــه ســـکونت 80درصـــد جمعیـــت 
ــای  ــبکه هـ ــازی شـ ــت و بهسـ ــر تقویـ ــتاها،  بـ ــتان در روسـ شهرسـ
توزیـــع آب مناطـــق شـــهری و روســـتایی تاکیـــد کـــرد و بـــا اشـــاره 
بـــه خـــط انتقـــال آب از دشـــت رشـــتخوار بـــه منطقـــه جنـــگل )اعـــم 
از شـــهر و روســـتا(به طـــول ۱50کیلومتـــر افـــزود: ایـــن خـــط کـــه 
ـــه دلیـــل قدمـــت  ـــن در اســـتان محســـوب مـــی شـــود ب ـــی تری طوالن
بیـــش از 20ســـال ، هـــر از گاه دچـــار اتفـــاق مـــی شـــود کـــه ضمـــن 
هـــدر رفـــت آب ، شـــهروندان را درتامیـــن آب بـــا مشـــکل مواجـــه 
مـــی ســـازد. وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه رفـــع مشـــکل آب روســـتای 
ــاه  ــر چـ ــتار حفـ ــرف 20 روز ، خواسـ ــاد" ظـ ــی آبـ ــواری "علـ 300خانـ
رزرو بـــرای ایـــن روســـتا شـــد و گفـــت: در ایـــام محـــرم و تعطیـــالت 
نـــورز تعـــداد زیـــادی مســـافر بـــه ایـــن روســـتا وارد مـــی شـــوند کـــه 
همیـــن امـــر باعـــث فشـــار بـــه شـــبکه آب منطقـــه مـــی شـــود.وی در 
ادامـــه خواســـتار تســـریع در ســـاخت مخـــزن ذخیـــره  و اصـــالح 
شـــبکه توزیـــع آب روســـتای 5 هـــزار نفـــری "باســـفر" و اصـــالح 

ــتای "زرغـــری" شـــد. ــبکه روسـ شـ

سرپرست امور آب و فاضالب رشتخوار معرفی شد

طـــی  رضـــوی  خراســـان  فاضـــالب  و  آب  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
ــتخوار  ــتان رشـ ــالب شهرسـ ــور آب و فاضـ ــت امـ ــی سرپرسـ حکمـ
را معرفـــی کرد.مراســـم معارفـــه محمـــد جـــواد نجفـــی ثانـــی از 
طریـــق ویدئوکنفرانـــس و بـــا حضـــور معاونـــان آبفـــا اســـتان و 
ــتان  ــهر سـ ــالمی شـ ــورای اسـ ــو شـ ــه و عضـ ــام جمعـ ــدار، امـ فرمانـ
رشـــتخوار برگـــزار شـــد.در ایـــن مراســـم پـــس از قرائـــت حکـــم 
غالمعبـــاس  از  تقدیـــر  و  رشـــتخوار  امـــور  جدیـــد  سرپرســـت 
عبـــاس نـــژاد  و ســـهیل حســـنی مدیـــران قبلـــی آبفـــای شـــهری و 
ـــه  ـــا اســـتان در ســـخنانی ب روســـتایی شهرســـتان ، مدیرعامـــل آبف
بیـــان دالیـــل اجـــرای طـــرح یـــک پارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آب 
ــرو پرداخـــت  ــر نیـ ــوی وزیـ ــتایی از سـ ــهری و روسـ و فاضـــالب شـ
و اظهـــار داشـــت: امـــکان اســـتفاده مناطـــق شـــهری و روســـتایی از 
منابـــع آب یکدیگـــر، تاثیـــر کاهـــش اعتبـــارات دولتـــی بـــر فعالیـــت 
هـــای عمرانـــی آبفـــا روســـتایی و ضـــرورت اصـــالح ســـاختار تعرفـــه 
هـــای آب مهمتریـــن اهـــداف وزارت نیـــرو در اجـــرای ایـــن طـــرح 
است.ســـید ابراهیـــم علـــوی اظهـــار امیـــدواری کـــرد : سرپرســـت 
جدیـــد امـــور رشـــتخوار بـــا بهـــره گیـــری از نیروهـــای مســـتعد 
آبفـــای شـــهری و روســـتایی موفـــق بـــه پـــی ریـــزی اداره ای بـــا بدنـــه 
قـــوی بـــرای خدمـــت رســـانی بهتـــر و بیشـــتر بـــه مشـــترکان شـــهر و 
روســـتا شـــود. ســـپس خالقـــداد عـــرب فرمانـــدار و حجـــت اال ســـالم 
جهانشـــیری امـــام جمعـــه رشـــتخواربه بیـــان وضعیـــت حـــوزه آب 
ــا  شـــرب شهرســـتان پرداختنـــد و در ادامـــه مدیـــران قبلـــی آبفـ
شـــهری و روســـتایی گـــزارش اقدامـــات انجـــام شـــده را ارائـــه 
دادنـــد و سرپرســـت جدیـــد امورهـــم برخـــی برنامـــه هـــای خـــود را 

بـــه اطـــالع حاضـــران رســـاند.

آبفـــا رشـــتخوار70هزار جمعیت شـــهری و روســـتایی را 
آبرســـانی مـــی کنـــد

وضعیـــت امـــور آب و فاضـــالب شهرســـتان رشـــتخوار بـــا حضـــور 
کارشناســـان شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان خراســـان رضـــوی 
آبفـــای  مدیـــر  جلســـه  ایـــن  گرفـــت.در  قـــرار  بررســـی  مـــورد 
ــترکین  ــات ، تعـــداد مشـ ــع ، تاسیسـ ــتخوار گزارشـــی از منابـ رشـ

و وضعیـــت نیروهـــای امـــور را  ارائـــه کرد.محمدجـــواد نجفـــی 
گفت:ایـــن امـــور بـــا 22هـــزار اشـــتراک در دو شـــهر و 57 روســـتا 
ــا اســـتفاده از 5 حلقـــه  ــا جمعیتـــی بالـــغ بـــر 70 هـــزار نفـــر را بـ بـ
چـــاه در بخـــش شـــهری و 22 حلقـــه چـــاه در بخـــش شـــهری تحـــت 

آبرســـانی دارد.
ــرون  ــای بـ ــعه فعالیـــت هـ ــرح توسـ ــری طـ ــادی اشـــرف زاده مجـ هـ
ســـپاری آبفـــا خراســـان رضـــوی هـــم اهـــداف طـــرح یکپارچـــه 
ســـازی شـــرکت هـــای آب شـــهری و روســـتایی را تشـــریح و دربـــاره 
اهـــداف و قراردادهـــای پیمانـــکاران  نکاتـــی را مطـــرح کرد.حســـن 
فتحـــی رئیـــس گـــروه منابـــع انســـانی آبفـــای اســـتان نیـــز وضعیـــت 
ـــورد بحـــث  ـــان را م ـــوع قراردادهـــای کارکن نیروهـــای انســـانی و ن

و بررســـی قـــرار داد.

زاوه    

بررســـی راه هـــای تکمیـــل پـــروژ ه هـــای ناتمـــام حـــوزه 
ــتان زاوه ــرب شهرسـ آب شـ

فرمانـــدار و اعضـــای شـــورای شـــهر زاوه درمحـــل امـــور آبفـــای 
ــمی در  ــف قاسـ ــد. یوسـ ــور دیدارکردنـ ــر امـ ــا  مدیـ ــتان بـ شهرسـ
ایـــن نشســـت وضعیـــت آب شـــرب شـــهر وروســـتاهای تحـــت 
پوشـــش را تشـــریح کـــرد و خواســـتار همـــکاری نماینـــده عالـــی 
ـــروژه هـــای  ـــت  و اعضـــای شـــورای اســـالمی زاوه در اجـــرای پ دول

تامیـــن و توســـعه آب شهرســـتان شـــد.
وی ایـــن پـــروژه هـــا را شـــامل لولـــه گـــذاری شـــبکه توزیـــع وخـــط 
انتقـــال اعـــالم کـــرد کـــه اجـــرای ان هـــا نقـــش موثـــری در افزایـــش 
مشـــترکین  آب  فشـــار  افزایـــش  پایـــدار،  آب  کیفـــی  و  کمـــی 
شـــرب  آب  رفـــت  ازهـــدر  وجلوگیـــری  آب  قطعـــی  ،کاهـــش 

دارد. و مشـــترکان  بهداشـــتی شـــهروندان 
در ادامـــه فرمانـــدار زاوه بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت و ارزش آب 
ــا بـــرای تکمیـــل  ــا آبفـ شـــرب وبهداشـــتی نســـبت بـــه همـــکاری بـ
پـــروژه هـــای در دســـت اجـــرا و همچنیـــن رفـــع نواقـــص موجـــود 
داد.محمـــود  مســـاعد  قـــول  شهرســـتان  شـــرب  آب  وبهبـــود  

صادقـــی بـــا بیـــان اینکـــه 85درصـــد مشـــترکین آب شهرســـتان 
ــاکنند افـــزود: بخـــش قابـــل توجهـــی از  ــتایی سـ در مناطـــق روسـ

ــد. ــی باشـ ــتاها مـ ــه روسـ ــوط بـ ــای بخـــش آب مربـ پروژهـ

قـــول امـــام جمعـــه  بـــرای همـــکاری  بـــا آبفـــا زاوه در جهـــت 
توســـعه فرهنگ صحیح مصـــرف آب 

 امـــام جمعـــه ونماینـــده ولـــی فقیـــه در زاوه بـــه همـــراه پرســـنل 
دفتـــری درمحـــل امـــور آبفـــای شهرســـتان حضـــور یافـــت و بـــا 
ــالم  ــت االسـ ــدار حجـ ــن دیـ ــرد. در ایـ ــدار کـ ــا زاوه دیـ ــر آبفـ مدیـ
در  مهـــم آب  نقـــش  بـــه  باتوجـــه  زاده  الدیـــن  محمـــد شـــمس 
بـــه وضعیـــت  بـــر  رســـیدگی   ، بـــه ویـــژه روســـتائیان  زندگـــی 
آب مناطـــق روســـتایی و بهبـــود رونـــد آبرســـانی تاکیـــد کـــرد.
در ادامـــه یوســـف قاســـمی از امـــام جمعـــه خواســـت از طریـــق 
تریبـــون نمـــاز جمعـــه ضمـــن اشـــاعه فرهنـــگ مصـــرف صحیـــح 
وبهینـــه آب شـــرب وبهداشـــتی مصـــرف کننـــدگان را بـــه صـــرف 
ــفارش کند.حجـــت االســـالم محمـــد شـــمس  ــه و سـ جویـــی توصیـ
الدیـــن زاده نیـــز باتوجـــه بـــه فصـــل تابســـتان و افزایـــش مصـــرف 
ــاد و توســـعه فرهنگـــی  ــترکین قـــول داد در ایجـ آب توســـط مشـ
مصـــرف درســـت آب از طریـــق تریبـــون نمـــاز جمعـــه و روحانیـــون 

ــا همـــکاری کنـــد. ــا آبفـ تحـــت پوشـــش بـ

ـــرف  ـــک مص ـــرب زاوه  در پی ـــای ش ـــاه ه ـــرق چ ـــرف  ب مص
ـــود ـــی ش ـــت م مدیری

حســـین شـــاکری مقـــدم رئیـــس اداره بهـــره بـــرداری وتوســـعه آب 
ـــرد: براســـاس موافقـــت  ـــالم ک ـــور آب وفاظـــالب شهرســـتان اع ام
ـــرق  ـــرق وآبفـــای شهرســـتان مقررشـــد، امـــور ب ـــن ب نامـــه فـــی مابی
بـــه خامـــوش کـــردن تعداد6حلقـــه چـــاه دیمانـــدی در  نســـبت 
زمـــان پیـــک بـــار اقـــدام کند.درایـــن خصـــوص ســـعید محمـــدزاده 
کارشـــناس اموربـــرق شهرســـتان هـــم زمـــان تعییـــن پیـــک بـــاررا 
ــا  ــن روش بـ ــه باایـ ــرد کـ ــالم کـ ــاب اعـ ــاعات۱3الی ۱5 انتخـ از سـ
توجـــه بـــه ســـاعات خاموشـــی  6حلقـــه چـــاه ، ۱30مـــگاوات بـــرق بـــه 
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ارزش 50میلیـــون ریـــال در مـــدت 5شـــبانه روز صرفـــه جویـــی 
مـــی شـــود.

سرخس   

قـــوش عظیـــم  کـــم فشـــاری آب روســـتای  مشـــکل 
ســـرخس رفـــع شـــد

ــم  ــتای قـــوش عظیـ ــاله روسـ ــار آب چنـــد سـ ــود فشـ  مشـــکل کمبـ
امـــور ســـرخس برطـــرف شـــد. در همیـــن رابطـــه تحلیـــل شـــبکه 
داخـــل روســـتا در بازدیـــد هـــا و جلســـات مختلـــف مـــورد بررســـی 
ــبکه  ــر شـ ــا تغییـ ــت بـ ــه در نهایـ ــت کـ ــرار گرفـ ــور قـ ــکاران امـ همـ
ـــا حداقـــل هزینـــه مشـــکل موجـــود برطـــرف شـــد. داخـــل روســـتا ب

آبرســـانی بـــه مجتمـــع 100 واحـــدی خیریـــن مســـکن 
ــاز ســـرخس سـ

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب ســـرخس ازآبرســـانی بـــه مجتمـــع 
ــر  ــر داد.امیـ ــهر خبـ ــاز ایـــن شـ ۱00 واحـــدی خیریـــن مســـکن سـ
پـــور وحدتـــی افـــزود: بـــه همیـــن منظـــور نســـبت بـــه   اجـــرای 
هـــزارو20 متـــر توســـعه شـــبکه بـــه صـــورت امانـــی بـــا جـــذب 

مشـــارکت 900 میلیـــون ریـــال اقـــدام شـــد.

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

ـــف دانســـت  ـــر مجـــاز آب را تخل دادســـتان ســـرخس برداشـــت غی
و اعـــالم کـــرد: شـــعبه رســـیدگی بـــه تخلفـــات حـــوزه آب در ایـــن 
شهرســـتان راه انـــدازی مـــی شـــود.حیدر جهانـــی افـــزود: در ایـــن 
ـــر مجـــاز آب خـــارج  ـــه انشـــعابات غی ـــوط ب ـــده هـــای مرب شـــعبه پرون
از نوبـــت رســـیدگی خواهـــد شـــد.مدیر امـــور هـــم گزارشـــی از 
وضعیـــت آب شـــرب شهرســـتان و روســـتاهای بخـــش مرکـــزی  
ــال  ــای سـ ــه هـ ــرا و برنامـ ــال اجـ ــای در حـ ــروژه هـ ــرزداران ، پـ ومـ
ــاند. امیـــر پـــور وحدتـــی باتوجـــه بـــه افـــت  99 را بـــه اطـــالع رسـ
ــازی مصـــرف  ــر لـــزوم فرهنـــگ سـ ــای زیرزمینـــی، بـ ســـطح آب هـ
، تفکیـــک آب شـــرب از  ،  مدیریـــت تولیـــد و مصـــرف  بهینـــه 
کشـــاورزی و دام و همچنیـــن افزایـــش بهـــره وری تاکیـــد کـــرد 
ـــری از اخـــالل  ـــی و جلوگی ـــوق عموم ـــظ حق ـــرای حف ـــه ب .وی در ادام
در رونـــد خدمـــت رســـانی بـــه مـــردم  ، خواســـتار همـــکاری الزم بـــا 

امـــور بـــرای  برخـــورد بـــا انشـــعابات غیـــر مجـــاز آب شـــد.

طرقبه شاندیز   

ابـــرده  بازقلندرروســـتای  بـــرداری ازچشـــمه  بهـــره 
شـــاندیز

چشـــمه بازقلنـــدر روســـتای ابـــرده امورطرقبـــه شـــاندیزموردبهره 
بـــرداری قرارگرفـــت.

ـــی اصغـــر پاکـــروان مدیرامورطرقبـــه شـــاندیز.نیمی  ـــه گفتـــه عل ب
ــتای ابـــرده بدلیـــل نـــوع توپوگرافـــی  ــاکن درروسـ ازجمعیـــت سـ
قســـمتی ازروستابامشـــکل افـــت فشـــاروقطعی آب مواجـــه بـــود 
کـــه بامرمـــت وبازســـازی چشـــمه بازقلندر.مشـــکل کمبودوقطعـــی 
تقدیروتشـــکراهالی  اقـــدام  ایـــن  شـــد.  برطـــرف  آب 

داشـــت. همـــراه  ودهیارروســـتارابه 

در  غیرمجـــازآب  انشـــعاب  فقـــره  پنـــج  شناســـایی 
شـــاندیز طرقبـــه  شهرســـتان 

امورآبفاشهرســـتان  غیرمجـــازآب  انشـــعابات  کمیتـــه  جلســـه 
مدیراموربرگزارشـــد. ریاســـت  شـــاندیزبه  طرقبـــه 

درایـــن جلســـه علـــی اصغـــر پاکـــروان بـــا قدردانـــی ازتـــالش 
مجموعـــه درراســـتای وحـــدت وهمدلـــی وکاروتـــالش مضاعـــف 
مـــاه  یـــک  غیرمجازظـــرف  انشـــعاب  فقـــره  پنـــج  ازشناســـایی   ،
گذشـــته درروســـتای درخـــت بیـــد ایـــن شهرســـتان خبـــر داد 
وافـــزود:  باالحـــاق روســـتاها بـــه آبفاشـــهری، برخـــورد بـــا انشـــعابات 
غیرمجازســـرعت بیشـــتری مـــی گیـــرد.وی برخوردقاطـــع دســـتگاه 
بـــه انشـــعابات غیرمجـــازرا  بـــا پرونـــده هـــای مربـــوط  قضایـــی 
شهرســـتان  دادســـتانی  خـــوب  وازتعامـــل  دانســـت  ضـــروری 
و  اهمیـــت  بـــه  شـــاندیز  طرقبـــه  مدیرامورآبفـــا  تشـــکرکرد. 
حساســـیت  کیفیـــت آب شـــرب اشـــاره واظهارامیـــدواری کـــرد : 
باشناســـایی انشـــعاب غیرمجازمیـــزان آب بـــدون درآمـــد کاهـــش 

ــد. یابـ

برگـــزاری جلســـه ارتقـــاء بهـــره بـــرداری امورطرقبـــه 
ــاندیز شـ

امورآبفاطرقبـــه  بـــرداری  بهـــره  ارتقـــاء  جلســـه  دومیـــن 
کاهـــش  جلســـه  برگزارشـــد.دراین  شاندیزدرســـالجاری 
ــری  ــی و برپیگیـ ــی بررسـ ــه قبلـ ــات جلسـ ــت آب و مصوبـ هدررفـ
اصغرپاکـــروان  شـــد.علی  تاکیـــد  نتیجـــه  تاحصـــول  اهـــداف 

مدیـــر امـــور هـــم  ازتکمیـــل وبهـــره بـــرداری اصـــالح شـــبکه خـــط 
انتقـــال شـــاندیزبه طـــول ده کیلومتردرآینـــده نزدیـــک خبـــرداد 

نـــا تمـــام تاکیدکـــرد. وبراتمـــام پـــروژه هـــای 

افزایش آبدهی چاه ویرانی امور طرقبه شاندیز

طرقبـــه  شهرســـتان  امورآبفـــا  ویرانـــی  چـــاه  آبدهـــی  تـــوان 
شـــاندیزافزایش یافت.رییـــس اداره بهـــره بـــرداری وتوســـعه 
ــع  ــی ایـــن منبـ ــوان آبدهـ ــزود: تـ ــان ایـــن مطلـــب افـ آب اموربابیـ
بـــه روش ضربـــه هـــوای فشـــرده،  احیـــاء   انجـــام عملیـــات  بـــا 
شستشـــوی شـــیمیایی، بـــرس زنـــی  وتخلیـــه رســـوبات از۱8لیتـــر 
بـــه 2۱لیتربرثانیـــه افزایـــش یافت.بـــه گفتـــه هـــادی اللهیـــاری 
درپـــی کاهـــش تـــوان آبدهـــی چـــاه وپـــس ازهماهنگـــی هـــای 
الزم بامعاونـــت بهـــره بـــرداری وتوســـعه آب، احیـــای چـــاه ویرانـــی 
باهزینـــه ای بالـــغ بـــر800 میلیـــون ریـــال در دســـتور کار قـــرار 
اشـــتراک   500 و  هـــزار   2 بـــا  ویرانـــی  روســـتای  رگرفـــت. 
امورآبفاطرقبـــه  بـــه  هـــا  شـــرکت  ســـازی  یکپارچـــه  درطـــرح 
اســـالمی  ، شـــورای  اقـــدام  ایـــن  . درپـــی  شاندیزواگذارشـــد 

روستاازامورتشـــکرکردند. ودهیـــاری 

فریمان   

دیـــدار رییـــس شـــورای اســـالمی و شـــهردار فریمـــان بـــا 
مدیـــر امـــور شهرســـتان
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رییـــس شـــورای اســـالمی شـــهر بـــه همـــراه شـــهردار فریمـــان بـــا 
مدیـــر امـــور آبفـــا شهرســـتان دیـــدار و گفتگـــو کرد.ایـــن دیـــدار 
در پـــی انتصـــاب موســـی رضائـــی بـــه عنـــوان  مدیرجدیـــد امـــور 
ــورا و  ــنایی و تعامـــل بیشترشـ ــور آشـ ــه منظـ ــان  و بـ ــای فریمـ آبفـ

شـــهرداری بـــا ایـــن امورانجـــام شـــد.
ــا  ــهر و علیرضـ ــالمی شـ ــورای اسـ ــس شـ ــور رئیـ ــا پـ ــم رضـ ابراهیـ
تعامـــل  بـــه   نشســـت  ایـــن  در  فریمـــان  شـــهردار  زاده  قلـــی 
مناســـب شـــهرداری بـــا  آبفـــا اشـــاره و  در خصـــوص پـــروژه هـــای 
در دســـت اقـــدام شـــهرداری و مشـــکالت تامیـــن آب مـــورد نیـــاز 
ارائـــه مطالبـــی را بیـــان کردند.تاکیـــد برهماهنگـــی و دریافـــت 
اســـتعالمات قبـــل از اجـــرای پـــروژه هـــای عمرانـــی شـــهری بـــا 
هـــدف کاهـــش اتفاقـــات از جملـــه مـــواردی بـــود کـــه مـــورد تاکیـــد 

ــرار گرفـــت.   قـ

ســـرقت کابـــل یـــک مجتمـــع آبرســـانی روســـتایی در 
ــان فریمـ

بـــه گفتـــه مدیـــر امـــور فریمـــان بـــا ســـرقت 30متـــر کابـــل از 
ایســـتگاه پمپـــاژ روســـتای بـــره خـــور از مجتمـــع آق کمـــر فریمـــان  

ــدند.  ــی آب شـ ــار قطعـ ــتا  دچـ ــن روسـ ــی ایـ اهالـ
موســـی رضایـــی افـــزود: بـــرای جبـــران کمبـــود آب اهالـــی نســـبت 
بـــه آبرســـانی بوســـیله تانکرســـیار اقـــدام شـــد  و در مـــدت 24 
ـــرداری، ایســـتگاه  ـــا تمهیـــدات الزم کارشناســـان بهـــره ب ســـاعت ب
ـــد شـــدند. ـــره من ـــی از آب شـــرب به ـــدازی و اهال مجـــدد راه ان

آشـــنایی آبـــداران امـــور فریمـــان بـــا  نحـــوه قرائـــت و 
نصـــب کنتـــور  

کارگاه آموزشـــی آشـــنایی آبـــداران فریمـــان بـــا نحـــوه قرائـــت و 
نصـــب کنتورروســـتایی  برگـــزار شـــد.

ـــاره همـــکاری و تـــالش   موســـی رضایـــی مدیـــر امـــور فریمـــان در ب
مضاعـــف آبـــداران در خصـــوص تامیـــن آب روســـتاها و دقـــت 
هرچـــه بیشـــتر درقرائـــت کنتـــور مطالبـــی بیـــان کردودرادامـــه بـــا 
توضیحـــات  مســـئول مشـــترکین شـــرکت کننـــدگان درکارگاه بـــا 

ـــوری و  ـــه صـــورت تئ ـــور و انشـــعابات ب ـــت کنت نحـــوه نصـــب و قرائ
عملـــی آشـــنا شـــدند.

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

دامـــداری  و  کشـــاورزی  هـــای  بخـــش  در  شـــرب  آب  مصـــرف 
فریمـــان  بحـــران آب شـــرب در شهرســـتان  باعـــث  روســـتایی 

شـــده اســـت.
ـــزود:  ـــر اف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــان ب ـــور آب و فاضـــالب فریم ـــر ام مدی
در بســـیاری از روســـتاها آب شـــرب بـــه مصـــرف دام ســـنگین و 
ســـبک و طیـــور و یـــا تولیـــد محصـــوالت کشـــاورزی می رسد.موســـی 
رضایـــی در جلســـه بررســـی مشـــکالت آب شـــرب روســـتاهای 
کتـــه شمشـــیر ســـفلی و علیـــا شهرســـتان کـــه بـــا حضـــور معـــاون 
فرمانـــدار و بخشـــدار قلندرآبـــاد و مدیـــران حـــوزه آب و فاضـــالب 
برگـــزار شـــد بـــا اشـــاره بـــه ۱2هـــزار مشـــترک آب روســـتایی در 
شهرســـتان اظهـــار داشـــت: جهـــاد کشـــاورزی متولـــی تامیـــن آب 
مـــورد نیـــاز دام و طیـــور اســـت در حالیکـــه آب شـــرب کـــه بـــا 
قیمـــت بســـیار پاییـــن در اختیـــار مشـــترکان روســـتایی قـــرار مـــی 
گیـــرد بـــدون توجـــه بـــه وضعیـــت منابـــع آب شهرســـتان صـــرف 
دام و طیـــور و تولیـــد "گل ختمـــی" مـــی شـــود.وی علـــت دیگـــر 
کمبـــود شـــرب را  فرســـوده بـــودن خطـــوط انتقـــال و شـــبکه توزیـــع 

تاسیســـات و هـــدر رفـــت آب اعـــالم کـــرد کـــه باعـــث  بحـــران  آبـــی  
در منطقـــه شـــده اســـت.در ادامـــه جعفـــری بخشـــدار قلندرآبـــاد 
حـــوزه  در  موجـــود  مشـــکالت  ســـریعتر  هرچـــه  خواســـتاررفع 
آب روســـتاها شـــد و در ادامـــه بـــا جمـــع بنـــدی مطالـــب مطـــرح 
شـــده در جلســـه ، مقررشـــد حجـــم عملیـــات و اعتبـــار مـــورد نیـــاز 
بـــرای رفـــع مشـــکالت آبرســـانی روســـتاهای ایـــن منطقـــه  توســـط 
امـــور آب و فاضـــالب اعـــالم تـــا پیگیـــری هـــای الزم در خصـــوص 
ــود.  ــام شـ ــط فرمانـــداری انجـ ــاز توسـ ــورد نیـ ــارات مـ جـــذب اعتبـ
روســـتاهای کتـــه شمشـــیر ســـفلی و علیـــا دارای هـــزارو48۱ 

مشـــترک آب اســـت.

فیروزه   

ـــت  ـــه دول ـــروزه هفت ـــتان فی ـــه شهرس ـــانی ب ـــرح آبرس ط
بهـــره بـــرداری مـــی شـــود

و  هـــای آب  بازدیـــد میدانـــی معاونـــان شـــرکت  فرمانـــدار در 
فاضـــالب و آب منطقـــه ای اســـتان خراســـان رضـــوی از طـــرح 
ــن  ــت: ایـ ــرداد و گفـ ــروزه خبـ ــهر فیـ ــه شـ ــار بـ ــد بـ ــال آب سـ انتقـ
طـــرح در هفتـــه دولـــت ســـال جـــاری مـــورد بهـــره بـــرداری قـــرار مـــی 
ـــد کار  ـــت از رون ـــراز رضای ـــن اب ـــور ضم ـــم پ گیرد.ابوالفضـــل حکی
ـــروزه  ـــد برتســـریع دراجـــرای طـــرح افـــزود :شهرســـتان فی و تاکی
بـــا افتتـــاح ایـــن طـــرح از نعمـــت آب شـــرب بـــا کیفیـــت بهـــره منـــد 
روســـتاهای  شـــرب  آب  تامیـــن  درخصـــوص  وی  شـــوند.  مـــی 
شهرســـتان هـــم اظهارداشـــت:تصمیمات خوبـــی بـــرای تامیـــن 
منابـــع آب شـــرب بـــه ویـــژه از محـــل واگـــذاری قنـــات قنـــداب 
ــکالت  ــع مشـ ــاهد رفـ ــدن آن شـ ــی شـ ــا اجرایـ ــه بـ ــد کـ ــه شـ گرفتـ
کمبـــود آب تعـــدادی از روســـتاهای شهرســـتان فیـــروزه خواهیـــم 
بـــود. در ادامـــه  مهـــدی جهـــان طلـــب معـــاون بهـــره بـــرداری و 
:بـــا  کـــرد  آبفـــای خراســـان رضـــوی خاطـــر نشـــان  توســـعه آب 
توافـــق انجـــام شـــده بـــا شـــرکت آب منطقـــه ای اســـتان مقـــرر شـــد 

، تکمیـــل ســـایت تصفیـــه خانـــه بـــا اجـــرای دیوارکشـــی و اتاقـــک 
آبفـــای  مدیـــر  ســـبحانی  شـــود.مجید  عملیاتـــی  بـــرداری  بهـــره 
فیـــروزه نیـــز  ایـــن طـــرح را  شـــامل  اجـــرای ۱۱ کیلومتـــر خـــط 
انتقـــال ،ســـاخت یـــک بـــاب مخـــزن اصلـــی و احـــداث تصفیـــه خانـــه 

اعـــالم کـــرد.

قوچان    

تجلیل از روابط عمومی امور قوچان

ـــی و طـــی مراســـمی  ـــط عموم ـــه ارتباطـــات و رواب ـــه مناســـبت هفت ب
بـــا حضـــور فرمانـــدار قوچـــان از تـــالش هـــای روابـــط عمومـــی 
هـــای برتـــر شهرســـتان قوچـــان در یـــک ســـال گذشـــته بـــه جهـــت 
عملکـــرد مطلـــوب ، اطـــالع رســـانی و انعـــکاس اخبـــار تجلیـــل بعمـــل 

آمـــد.

معرفی مسئول جدید دفترحراست امور قوچان
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 مراســـم تودیـــع و معارفـــه مســـئول حراســـت امـــور آب وفاضـــالب 
قوچـــان  برگـــزار شـــد.در ایـــن مراســـم محمدترکمانـــی مدیـــر 
دفتـــر حراســـت و امـــور محرمانـــه شـــرکت آب و فاضـــالب خراســـان 
رضـــوی ضمـــن تقدیـــر از عملکـــرد  علـــی کشـــمیری مســـئول قبلـــی، 
دانیـــال صبـــوری را  بـــه عنـــوان  مســـئول جدیـــد حراســـت امـــور 

قوچـــان معرفـــی کـــرد .

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

قوچـــان شهرســـتان 

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب قوچـــان از شناســـایی 93روســـتای 
ــتان خبرداد.جـــواد  ــا تنـــش آب شـــرب در ایـــن شهرسـ ــه بـ مواجـ
را ۱4هـــزارو  هـــا  ایـــن روســـتا  ســـعادتی جمعیـــت ســـاکن در 
ـــوار اعـــالم کـــرد و افـــزود: از ایـــن تعـــداد 28مـــورد تـــک  940خان
روســـتا تلقـــی شـــده  و مابقـــی در قالـــب مجتمـــع هـــای آبرســـانی 
ــور  ــه منظـ ــرد: بـ ــان کـ ــر نشـ ــوند.وی خاطـ ــی شـ ــرب مـ ــن شـ ، تامیـ
رفـــع مشـــکالت تامیـــن آب شـــرب ایـــن روســـتاها چندیـــن پـــروژه 
در حـــال اجراســـت کـــه بـــرای تکمیـــل آن هـــا 522میلیـــارد ریـــال 
اعتبـــار مـــورد نیـــاز مـــی باشـــد.وی بـــا اشـــاره بـــه ۱80روســـتا 
 20 بـــاالی  33روســـتای  یادآورشـــد:  قوچـــان  شهرســـتان  در 
خانـــوارو 2۱روســـتای زیـــر 20 خانـــواردر شهرســـتان نیـــز از 
خدمـــات آبفـــا قوچـــان محرومنـــد کـــه از ایـــن تعـــداد  ۱0روســـتا 
بـــا تانکـــر آبرســـانی مـــی شوند.ســـعادتی بـــا اشـــاره بـــه یـــک پارچـــه 
ســـازی شـــرکت هـــای آب وفاضـــالب شـــهری و روســـتایی هـــدف 
ایـــن طـــرح را ایجـــاد مدیریـــت واحددرحـــوزه آبرســـانی، کاهـــش 
هزینـــه هـــای مطالعـــه و اجـــرای طرح هـــا و افزایـــش رضایـــت 

ــات دانســـت. ــای کیفیـــت خدمـ ــا ارتقـ ــترکان بـ منـــدی مشـ

بررســـی راه هـــای  رفـــع مشـــکالت پـــروژه فاضـــالب 
مســـکن مهرقوچـــان

پیـــرو پیگیـــری هـــای جـــدی مدیـــر امـــور آبفـــای  قوچـــان در خصـــوص 

رفـــع مشـــکالت پـــروژه فاضـــالب مســـکن مهـــر شهرســـتان جلســـه 
آبفـــا  بـــرداری وتوســـعه فاضـــالب  بهـــره  بـــا حضورمعـــاون   ای 
اســـتان ، جمعـــی ازمدیـــران ستادی،مســـئول مســـکن مهـــردر 
خراســـان  وشهرســـازی  راه  کل  اداره  نماینـــده  و  اســـتانداری 
رضـــوی برگـــزار شـــد . در ایـــن جلســـه ابتـــدا ، بازدیـــدی از ســـایت 
ـــه  ـــی تصفی ـــر و شـــبکه  ، خـــط جمـــع آوری وســـایت اصل مســـکن مه
ــی  ــرفت فیزیکـ ــه  ، پیشـ ــد کـ ــل آمـ ــه عمـ ــهر بـ ــالب شـ ــه فاضـ خانـ
80 درصـــدی ومطالبـــات پیمانـــکار مـــورد تاییـــد وبحـــث وبررســـی 
قـــرار گرفـــت .  همچنیـــن مقـــرر شـــد پـــس از تاییـــد عملکـــرد 
توســـط آب وفاضـــالب شهرســـتان ، اداره راه وشهرســـازی نســـبت 
بـــه پرداخـــت قســـط دوم، اقـــدام فـــوری بـــه عمـــل آورد. درپایـــان 
تامیـــن اعتبـــار مـــورد نیـــاز تکمیـــل شـــبکه جمـــع آوری،نصـــب 
انشـــعابات واحـــداث پکیـــج تصفیـــه فاضـــالب ســـایت مســـکن مهـــر 

مـــورد بررســـی و تاکیـــد قـــرار گرفـــت.

کاشمر   

اجرای پروژه های صرفه جویی برق در امور کاشمر

مســـتقر  بـــه  توجـــه  بـــا  امـــور  انـــرژی  کارشـــناس  گفتـــه  بـــه 
ــاختمان آب و فاضـــالب  ــرداری در محـــل سـ ــره بـ شـــدن اداره بهـ
روســـتایی، پـــس از بررســـی و هماهنگـــی بـــا مدیریـــت امـــور 
ــرف  ــر مصـ ــاط پـ ــودن نقـ ــخص نمـ ــور و مشـ ــرژی امـ ــناس انـ کارشـ
ـــه تعویـــض المـــپ هـــای فلورســـنت  در محـــل ســـاختمان، اقـــدام ب
ــا  ــته ای ۱00 و 200 وات  بـ ــای رشـ ــپ هـ ــض المـ ــراب و تعویـ خـ

المـــپ هـــای ال ای دی ۱5 و 9 وات کـــم مصـــرف شـــد کـــه نتیجـــه 
کاهـــش مصـــرف انـــرژی بـــه میـــزان هـــزارو700 وات مـــی باشـــد .  
ـــور ال ای  ـــا نصـــب 4 عـــدد پرژکت ـــان افـــزود: ب ـــر حســـین دهق امی
دی 70 وات کـــم مصـــرف بـــرای تامیـــن روشـــنایی محوطـــه اداره 
بـــه جـــای  4 پرژکتـــور 400وات پـــر مصـــرف  هـــزارو320 وات 

صرفـــه جویـــی شـــد.

افزایش دبی یک منبع آب شرب در کاشمر 

بـــا تجهیـــز چـــاه "k" امـــور کاشـــمر  تـــوان تولیـــد آب ایـــن منبـــع 
ثانیـــه  بـــر  لیتـــر  بـــه 33  و  یافـــت  افزایـــش  برثانیـــه  ۱6لیتـــر 
رسید.کارشـــناس بهـــره بـــرداری امـــور اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه 
بـــه  فصـــل گرمـــا و نیـــاز بـــه تولیـــد باالتـــر ایـــن امـــور پـــس از 
تهیـــه لـــوازم و تجهیـــزات الزم اقـــدام بـــه نصـــب الکتـــرو پمـــپ 
۱00کیلـــو وات  کرد.امیـــر حســـین دهقـــان گفـــت : بـــا توجـــه بـــه 
کمبـــود امکانـــات و عـــدم وجـــود کابـــل بـــا مشـــخصات الزم مـــدت 
ـــا اقدامـــات انجـــام  ـــود کـــه ب ـــه تاخیـــر افتـــاده ب زمـــان تجهیـــز چـــاه ب

ــد . شـــده مشـــکل مرتفـــع شـ

برگزاری اولین جلسه تله متری امور کاشمر 

اولیـــن جلســـه تلـــه متـــری امـــور کاشـــمر در محـــل ســـاختمان بهـــره 
بـــا پیمانـــکار جهـــت تعویـــض plc و ارتقـــاء سیســـتم  بـــرداری 

اســـکادا شـــهری برگـــزار شـــد .همچنیـــن پـــس از بازدیـــد میدانـــی 
ــری و  ــه متـ ــای تلـ ــو هـ ــر تابلـ ــه تعویـــض plc و پاورمیتـ ــبت بـ نسـ
ــایی 70  ــن از شناسـ ــد.وی همچنیـ ــدام شـ ــرم افزاراقـ ــا ء نـ ارتقـ
کیلـــو وات خـــازن در تابلوهـــای بـــرق روســـتایی کاشـــمر و نصـــب 
در اشـــتراک هـــای دارای جریمـــه راکتیـــو خبـــرداد و گفـــت: پـــس 
ازبررســـی قبـــوض بـــرق منابـــع تولیـــد روســـتایی و مشـــاهده  
جریمـــه راکتیـــو ، طـــی  بازدیـــد میدانـــی از تاسیســـات 70 کیلـــو 
وات خـــازن بـــدون اســـتفاده در تابلـــو بـــرق چـــاه هـــا شناســـایی و 
ـــن اقـــدام   ـــدون خـــازن نصـــب شـــد.وی ارزش ای ـــو هـــای ب در تابل

راحـــدود 50 میلیـــون ریـــال مـــی باشـــد.

کالت   

مصـــرف  مدیریـــت  حـــوزه  در  کالت  آبفـــا  اقدامـــات 
روســـتاها در  آب  وتوزیـــع 

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب کالت اقدامـــات ایـــن امـــور در حـــوزه 
کـــرد.  اعـــالم  را  مدیریـــت مصـــرف وتوزیـــع آب در روســـتاها 
رضـــا رمضـــان پـــور بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری نشســـت بـــا دادســـتان 
الگـــوی  ایـــن جلســـه  موضـــوع رعایـــت  شهرســـتان گفـــت: در 
مصـــرف  ، برخـــورد بـــا انشـــعابات غیـــر مجـــاز آب و عـــدم پرداخـــت 
ــا  ــه ای بـ ــه نامـ ــن رابطـ ــزود: در همیـ ــد.وی افـ ــد شـ ــوض تاکیـ قبـ
امضـــاء دادســـتان و مدیـــر آبفـــا شهرســـتان بـــرای توزیـــع در ســـطح 
ــکیل  ــن از تشـ ــد.وی همچنیـ ــم شـ ــتان  تنظیـ ــتاهای شهرسـ روسـ
جلســـه بـــا فرمانـــدار و بخشـــدار هـــا در خصـــوص بررســـی راه 
ـــه طـــی  ـــرداد ك هـــای پیشـــگیری از بحـــران آب در ســـال جـــاری خب
ـــه تمـــام دهیـــاری هـــا و  آن مقـــرر شـــد اخطاریـــه هـــای امـــور آبفـــا ب
ـــا مـــردم را نســـبت  شـــوراهای اســـالمی روســـتاها ارســـال شـــود ت
ــه  افزایـــش  ــاره بـ ــا اشـ ــد.وی بـ ــه کننـ ــود توجیـ ــرایط موجـ ــه شـ بـ
مصـــرف شـــرب  و هشـــدار نســـبت بـــه احتمـــال كمبـــود آب شـــدید 
حتـــی در حـــوزه هـــای كشـــاورزی و دامـــداری خاطـــر نشـــان کـــرد: 
بـــا توجـــه بـــه اســـتفاده دامـــداران از آب شـــرب بـــرای دام هـــای 
خـــود ، آبفـــای کالت اقـــدام بـــه دریافـــت آمـــار دام شهرســـتان 
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از جهـــاد کشـــاورزی بـــه منظـــور تصمیـــم گیـــری  در كارگـــروه 
كشـــاورزی ،آب و منابـــع طبیعـــی کـــرده اســـت.رمضان پـــور بـــا یـــاد 
آوری ایـــن موضـــوع بـــه فرمانـــداری مبنـــی بـــر اینكـــه امـــور آبفـــا 
فقـــط متولـــی تامیـــن آب شـــرب انســـان مـــی باشـــد و هیـــچ گونـــه 
ــه اداره  ــه وظیفـ ــدارد بلکـ ــور نـ ــن آب دام و طیـ ــدی در تامیـ تعهـ
جهـــاد كشـــاورزی مـــی باشـــد، ایجـــاد منابـــع رزوآب در مجتمـــع 

هـــای روســـتایی تحـــت پوشـــش آبفـــا را ضـــروری دانســـت.

گلبهار   

خواســـته هـــای  مدیـــر امـــور از اعضـــای شـــورا و شـــهردار  
گلبهار

شـــورای  اعضـــای  بـــا  گلبهـــار  آبفـــای  امـــور  دیدارمدیـــر 
عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  شهروشهردارگلبهاربرگزارشـــد.به 
ــرد  ــریح عملکـ ــه تشـ ــدی بـ ــی محمـ ــه مصطفـ ــن جلسـ ــاردر ایـ گلبهـ
ســـال 98 امـــور وبرنامـــه هـــای ســـال جـــاری بـــا اســـتفاده از فرصـــت 
هـــای پیـــش رونظیـــر مـــاده 7وتبصـــره 3 پرداخـــت وهمـــکاری هـــر 
چـــه بیشـــتر شـــهرداری درتســـریع مرمـــت مســـیرهای ناشـــی از 
اتفاقـــات درســـطح شـــهررا خواســـتار شـــد. رئیـــس شـــورای شـــهر 
ــار قدردانـــی  ــور آب وفاضـــالب گلبهـ ــنل امـ ــای پرسـ از تـــالش هـ
کردودرخصـــوص همـــکاری بـــا امـــور در تمامـــی زمینـــه هـــا قـــول 

مســـاعد داد.

شناســـایی و رفـــع ســـه مـــورد نشـــت نامرئـــی در شـــبکه 
توزیـــع آب گلبهـــار

ســـه مـــورد نشـــت نامرئـــی در شـــبکه توزیـــع گلبهـــار شناســـایی 
شـــد.به گـــزارش روابـــط عمومـــی گلبهـــار نشـــت هـــای مربـــوط بـــه 
ـــکار اتفاقـــات  ـــود کـــه توســـط پیمان خطـــوط 75و۱۱0 پلـــی اتیلـــن ب

امـــور رفـــع شـــد.

گناباد   

اهدا تابلو میراث جهانی قنات قصبه به امورگناباد

مدیرپایـــگاه قنـــات قصبـــه گنابـــاد بااهـــدا تابلـــو معرفـــی میـــراث 

ـــر امـــور ازهمـــکاری هـــا ومســـاعدت  ـــه مدی ـــه ب ـــی قنـــات قصب جهان
ــایان  ــرد. شـ ــر کـ ــگاه تقدیـ ــن پایـ ــاد باایـ ــورآب وفاضـــالب گنابـ امـ
ذکراســـت قنـــات قصبـــه گنابـــاد بـــه عنـــوان اولیـــن اثراســـتان 
خراســـان رضـــوی در فهرســـت آثـــار جهانـــی بـــه ثبـــت رســـیده 
ــر  ــا  بیـــش از 300 متـ ــاله بـ ــات 2هزارو500سـ ــن قنـ ــت. ایـ اسـ
عمـــق مادرچـــاه عمیـــق تریـــن قنـــات کشـــور محســـوب مـــی شـــود.

دلویـــی  روســـتای  خانـــوار  آبـــی  600  کـــم  مشـــکل 
شـــد رفـــع  گنابـــاد  شهرســـتان 

مدیـــر امـــور آب و فاضـــالب گنابـــاد از رفـــع مشـــکل کـــم آبـــی 
بیـــش از 600 خانـــوار  روســـتایی در ایـــن شهرســـتان خبـــرداد.
هـــادی حیـــدری نیـــادر همیـــن رابطـــه بـــه تعویـــض تابلـــو بـــرق چـــاه 
مجتمـــع آبرســـانی  دلویی،خیبـــری شهرســـتان گنابـــاد اشـــاره کـــرد 
ـــی  ـــع اصل ـــری کـــه منب ـــی خیب و گفـــت: چـــاه شـــماره 2 مجتمـــع دلوی
تامیـــن آب شـــرب روســـتای دلویـــی مـــی باشـــد بـــه دلیـــل از کار 
ــه  ــود. بـ ــده بـ ــارج شـ ــد آب خـ ــدار تولیـ ــرق از مـ ــو بـ ــادن  تابلـ افتـ
ــاه  ــن تعویـــض و چـ ــان ممکـ ــل زمـ ــو  در حداقـ ــن تابلـ ــه وی ایـ گفتـ
ـــی اســـتحصالی  ـــرداری برگشـــت. وی دب ـــره ب ـــه مـــدار به ـــاره ب دوب
چـــاه را 5.۱ لیتـــر بـــر ثانیـــه اعـــالم کـــرد کـــه  آب شـــرب مـــورد نیـــاز 
دو هـــزارو3۱ نفـــر جمعیـــت ســـاکن درروســـتاهای بخـــش مرکـــزی 

گنابـــاد را تامیـــن مـــی کنـــد.

برنامـــه هـــای حضـــور مدیرعامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی 
در گنابـــاد

شـــورای  بااعضـــای  شـــرکت  ومعاونیـــن  دردیدارمدیرعامـــل 
وفاضـــالب  آب  ومشـــکالت  مســـائل  وشـــهردارگناباد  اســـالمی 
نظـــر قرارگرفـــت. درایـــن  درشـــهرگنابادمورد بحـــث وتبـــادل 
جلســـه درخصـــوص جداســـازی آب فضـــای ســـبز ازشـــبکه آب 
ــای  ــه هـ ــت وهزینـ ــای برداشـ ــگاه هـ ــعه جایـ ــروژه توسـ ــرب، پـ شـ
ــه  ــرای ادامـ ــوص اجـ ــای الزم درخصـ ــکافی ومجوزهـ ــفالت شـ آسـ

ــد. ــی شـ ــا بررسـ ــروژه هـ پـ
مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــالب خراســـان رضـــوی وهیـــات 
همـــراه ازتصفیـــه خانـــه فاضـــالب شـــهرک امـــام رضـــای شـــهرگناباد 
وفاضـــالب  مدیرامـــورآب  بازدیدابتـــدا  بازدیدکردند.درایـــن 
ومشـــکالت  پـــروژه  ایـــن  اجـــرای  ازچگونگـــی  گناباد،گزارشـــی 
ـــال داشـــته  ـــه دنب ـــن راب ـــراض مجاوری ـــه اعت ـــه  فاضـــالب  ک تصفی
هـــم   شـــرکت  مدیرعامـــل  علـــوی  ابراهیـــم  کرد.ســـید  بیـــان 
ازمعاونیـــن وکارشناســـان خواســـت هرچـــه ســـریع ترنســـبت بـــه 
ـــد. شـــایان ذکراســـت باتوجـــه  بررســـی وحـــل مشـــکل اقـــدام کنن
بـــه احـــداث شـــهرک امـــام رضـــا )ع( مســـکن مهـــر و عـــدم حفرچـــاه 
جذبـــی درمنطقـــه ،  بـــرای تصفیـــه فاضـــالب اهالـــی اقـــدام بـــه 
نصـــب تصفیـــه خانـــه محلی)لـــوکال( درایـــن منطقـــه شـــده اســـت.
درجلســـه مشـــترک مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــالب خراســـان 
شـــورای  اعضـــای  گنابـــاد،  فرماندارشهرســـتان  بـــا  رضـــوی 
شـــهر  ایـــن  مشـــکالت  بخشداروشـــهردارکاخک  شـــهرکاخک، 
روابـــط  گـــزارش  شـــد.به  بررســـی  وفاضـــالب  آب  دربخـــش 
عـــالوه  جلســـه  گناباد،درایـــن  وفاضـــالب  امـــورآب  عمومـــی 
برمدیرعامـــل ومســـئولین شـــهرکاخک معاونیـــن آب وفاضـــالب 
وفاضـــالب  امـــورآب  ومدیـــر  دفترفنـــی  مدیـــر  شـــرکت، 
گنابادحضورداشـــتند، فرماندارشهرســـتان گنابـــاد، بخشـــدار، 
مشـــکالت درخواســـت  بابیـــان  ریاســـت شوراوشـــهردارکاخک 
هـــای خـــود رادرخصـــوص مشـــکالت آب وفاضـــالب ایـــن شـــهربیان 
گزارشـــی  بابیـــان  علـــوی  مهنـــدس  جلســـه  کردند.درایـــن 
مشـــکالت  وحـــل  بررســـی  درخصـــوص  شـــرکت  ازاقدامـــات 
درخواســـتی مســـئولین شـــهر کاخـــک قـــول مســـاعد داد. ســـپس 
ـــی ازشـــهرکه مشـــکل  ـــراه ازقســـمت های ـــات هم ـــل وهی مدیرعام
وعـــدم  زمیـــن  بـــودن  ســـنگالخی  دلیـــل  بـــه  فاضـــالب  دفـــع 
مهنـــدس  کـــرد. همچنیـــن  بازدیـــد  داشـــت   ، جذبـــی  حفرچـــاه 
علـــوی دردیدارباامـــام جمعـــه ایـــن شـــهر براجـــرای هرچـــه ســـریع 
ـــراه  ـــات هم ـــل وهی ـــن شـــهرتاکیدکرد. مدیرعام ـــروژه هادرای ترپ
ـــام  ـــه شـــهدای گمن ـــن شـــهر ب ـــام ای باحضـــور درگلزارشـــهدای گمن

کردنـــد. احتـــرام  ادای 
ازجایـــگاه  دربازدیـــد  همـــراه  وهیـــات  علـــوی  ابراهیـــم  ســـید 
هـــای ســـاخته شـــده ودرحـــال ســـاخت ایســـتگاه هـــای برداشـــت 
آب ، پـــروژه احـــداث مخـــزن ۱0 هـــزار مترمکعبـــی گنابادمخـــزن 
ـــان  ـــد ، درجری روشـــناوند ومخـــزن درحـــال ســـاخت روســـتای بیلن
اجـــرای رونـــد پـــروژه هـــا قرارگرفـــت. شـــایان ذکراســـت۱0 
در  نـــذرآب  درقالـــب  خیریـــن  باکمـــک  آب  برداشـــت  جایـــگاه 
گنابـــاد  ســـاخته شـــده ویادرحـــال ســـاخت مـــی باشـــد.همچنین 
مخـــزن ۱0هزارمترمکعبـــی گنابادبیـــش از90درصدپیشـــرفت 

فیزیکـــی دارد.
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب وفاضـــالب اســـتان درجلســـه ای باحضـــور 
ـــه بررســـی مســـائل ومشـــکالت امورپرداخت.درایـــن  همـــکاران ب
دیـــدار کـــه معاونیـــن بهـــره بـــرداری وتوســـعه آب وفاضـــالب 
ــد،  ــی کردنـ ــی مـ ــوی راهمراهـ ــدس علـ ــی ،مهنـ ــر فنـ ــر دفتـ ومدیـ
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مدیـــر امـــور گزارشـــی از اقدامـــات وپـــروژه هـــای دردســـت اجـــرا 
رابیـــان کرد.هـــادی حیـــدری نیـــا اهـــم مشـــکالت امـــور را کمبـــود 
منابـــع بحـــث مالـــی و اعتباردراجـــرای پـــروژه هـــا اعـــالم کـــرد. 
درایـــن جلســـه ســـید ابراهیـــم  علـــوی باتشـــکرازتالش وکوشـــش 
همـــکاران امورگنابادگفـــت: بـــا وجـــودئ مشـــکالت مالـــی شـــرکت 
آب وفاضـــالب ســـعی برتکمیـــل بـــه موقـــع پـــروژه هـــای درحـــال 

اجـــرا درســـطح اســـتان دارد.

مدیرعامـــل شـــرکت آب وفاضـــالب خراســـان رضـــوی باحضـــور 
ـــاد وضعیـــت هـــای حـــوزه آب وفاضـــالب  ـــدار گناب دردیداربافرمان
ایـــن شهرســـتان را بررســـی کـــرد. فرماندارشهرســـتان گنابـــاد، 
درایـــن دیدارضمـــن بیـــان ویژگـــی هـــا ومشـــکالت بخـــش انـــرژی 
شهرســـتان ،خواســـتارتکمیل مخـــزن ۱0هزارمترمکعبـــی و رفـــع 
اجـــرای  بـــه  بخشـــی  گنابادوســـرعت  روســـتاهای  آب  مشـــکل  
درشـــهرهای  آب  برداشـــت  هـــای  ایســـتگاه  ســـاخت  پـــروژه 
اینکـــه  بابیـــان  شـــد.حامدقربانی  وبیدخـــت  کاخـــک  گنابـــاد، 
مشـــکالت  درحـــل  بســـزایی  گنابادنقـــش  مخـــزن  تکمیـــل 
تکمیـــل  اعتبـــار   برتخصیـــص  گنابادخواهدداشـــت  آبرســـانی 
تاکیدکـــرد.  وقفـــی   هـــای  ازآب  اســـتفاده  پیگیـــری  و  پـــروژه 
فرماندارگنابـــاد باتوجـــه بـــه فرســـودگی  و اتفاقـــات متعـــدد خـــط 
ـــن خـــط  ـــاد ، خواســـتار اصـــالح ای ـــال آب گناب ـــری انتق ۱20 کیلومت
شـــد وبرتخصیـــص اعتبـــارات دراختیارشهرســـتان بـــه بخـــش 
آب وفاضـــالب کـــه اولویـــت اول شهرســـتان اســـت تاکیـــد کـــرد.
مدیرعامـــل آبفـــا خراســـان رضـــوی هـــم  براســـتفاده ازآب قنـــوات 
ــع  ــن آب صنایـ ــم و تامیـ ــای باکیفیـــت کـ ــاآب هـ ــی آن بـ وجایگزینـ
شهرســـتان ازمحـــل پســـاب تاکیـــد کـــرد وگفـــت: عـــالوه برپـــروژه 
هـــای درحـــال اجرادرشهرســـتان ، تامیـــن آب روســـتاها واصـــالح 
خـــط انتقـــال ازاولویـــت هـــای شـــرکت آب وفاضـــالب اســـت. ســـید 
تـــرآب  ســـریع  هرچـــه  جداســـازی  خواســـتار  علـــوی  ابراهیـــم 
فضـــای ســـبز ازآب شـــرب درشـــهرهای گنابـــد، بیدخـــت وکاخـــک 
ــزی  ــه ریـ ــروه برنامـ ــه کارگـ ــت درجلسـ ــد و از فرماندارخواسـ شـ
ـــروژه هـــای  ـــارات مـــورد نیازپ ـــه  اعتب ـــژه ای ب ـــگاه وی شهرســـتان ن

ــد. ــته باشـ ــتان داشـ ــن شهرسـ ــن آب ایـ تامیـ

مه والت   

برگـــزاری جلســـه بررســـی راه هـــای ارتقـــاء بهـــره بـــرداری 
در امـــور مـــه والت

ــاء بهـــره بـــرداری پـــس از  ــای ارتقـ اولیـــن جلســـه بررســـی راه هـ
یکپارچـــه ســـازی شـــرکت هـــای آبفـــای روســـتایی و شـــهری در 
امـــور مـــه والت برگـــزار شـــد.در ایـــن جلســـه مدیـــر امـــور بـــر 
اجـــرای هـــر چـــه ســـریع تـــر اتصـــاالت ضـــروری خطـــوط انتقـــال 
ــن  ــران، ایمـ ــاق بحـ ــز اتـ ــن و تجهیـ ــتان ، تامیـ ــذر از تابسـ ــرای گـ بـ
ســـازی خطـــوط انتقـــال و جلوگیـــری از ســـرریز و بـــی آبـــی مخـــازن 
تاکیـــد کـــرد. رضائیـــان افـــزود: بـــا تعامـــل و هماهنگـــی دفتـــر 
فنـــی ســـتاد، هـــر چـــه ســـریع تـــر ایـــن اقدامـــات بـــرای افزایـــش 

ــود. ــی شـ ــی مـ ــازی عملیاتـ ــه سـ ــاب آوری و بهینـ تـ

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

آبفـــا  ابنیـــه   و  ســـاختمان  نوســـازی  و  طراحـــی  گـــروه  رئیـــس 
ــور آب و فاضـــالب  ــانی امـ ــات آبرسـ ــوی از تاسیسـ ــان رضـ خراسـ
شهرســـتان مـــه والت بازدیـــد کـــرد. حســـن یوســـفی همچنیـــن 
ــه  ــا مـ ــرداری آبفـ ــره بـ ــان بهـ ــر و کارشناسـ ــا مدیـ ــه ای بـ در جلسـ
والت بـــه بررســـی پیشـــنهادهای مطروحـــه در خصـــوص ارتقـــاء 
بهـــره بـــرداری تاسیســـات آبرســـانی پرداختنـــد. در ایـــن جلســـه 
مهـــدی رضائیـــان مدیـــر امـــور ضمـــن ارائـــه  گزارشـــی از وضعیـــت 
آبرســـانی شـــهری و روســـتایی خواســـتار تامیـــن لـــوازم مـــورد 
نیـــاز مدیریـــت بهـــره بـــرداری از تاسیســـات آبرســـانی  واصـــالح 

ــد. ــتایی شـ ــبکه آب روسـ شـ

بازدیدبخشدار یونسی از تاسیسات آبفای مه والت

بخشـــدار یونســـی از تاسیســـات امـــور آبفـــای شهرســـتان مـــه 
والت در محـــل مخـــازن آب شـــرب شـــهرهای یونســـی و مرندیـــز 
ــا هـــدف رایزنـــی بـــرای تحویـــل آب  بازدیـــد کرد.ایـــن بازدیـــد بـ
پایـــدار بـــه ســـکوهای برداشـــت یونســـی و مرندیـــز انجـــام و 

اعـــالم شـــد: بـــا نصـــب یـــک دســـتگاه شـــیر تثبیـــت فشـــار ، میـــزان 
ــود. ــد بـ ــدار خواهـ ــز پایـ ــی و مرندیـ ــازن یونسـ ــه مخـ ورود آب بـ
شـــایان ذکـــر اســـت آب شـــرب ســـکوهای برداشـــت شـــهر یونســـی 
و مرندیـــز شهرســـتان بجســـتان از انتهـــای خـــط انتقـــال فـــاز ۱ 
مجتمـــع آبرســـانی گلســـتان امـــور آبفـــای مـــه والت تامیـــن مـــی 

شـــود.
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گـــروه علمـــی، پزشـــکانی کـــه مراقبـــت از بیمـــاران کوویـــد-۱9 را 
بـــه عهـــده دارنـــد، یافتـــه  نگران کننـــده ای را گـــزارش می کننـــد: 
شـــدت گرفتـــن ناگهانـــی عالئـــم در بیمـــاری کـــه قبـــال دچـــار عالئـــم 

ـــود. ـــی ب خفیف
بـــه گـــزارش همشـــهری آنالیـــن بـــه نقـــل از وب ام دی پزشـــکانی 
بـــا  آمریـــکا  بیمارســـتان های  در  اورژانـــس  بخش هـــای  در  کـــه 
بیمـــاران مبتـــال بـــه عفونـــت ویـــروس کرونـــا ســـروکار دارنـــد، 
می کننـــد  مراجعـــه  خفیـــف«  »عالئـــم  بـــا  بیمارانـــی  می گوینـــد 
کـــه قابـــل درمـــان در خانـــه اســـت، امـــا یکـــی دو روز بعـــد ایـــن 
حالیکـــه  در  می گردنـــد  بـــاز  اورژانـــس  بخـــش  بـــه  بیمـــاران 
حالشـــان بســـیار بدتـــر شـــده اســـت. یـــک پزشـــک اورژانـــس ایـــن 
رونـــد را ایـــن چنیـــن توصیـــف می کنـــد: »بیمـــاری ابتـــدا ســـیر 
ـــه  ـــم بیمـــار خفیـــف اســـت، بعـــد ناگهـــان بیمـــار ب کنـــدی دارد و عالئ
ــد. دیـــدن چنیـــن رونـــدی  ــا می افتـ ــود و از پـ ــار می شـ شـــدت بیمـ
ــابهی را  ــاران تجربـــه مشـ ــناک اســـت.« برخـــی از بیمـ ــا ترسـ واقعـ
توصیـــف می کننـــد. ایـــن بیمـــاران ممکـــن اســـت بـــرای چنـــد روز  
ــته  ــی داشـ ــنگی و درد عضالنـ ــرفه، خسـ ــد سـ ــی ماننـ ــم خفیفـ عالئـ
و  نفـــس شـــدید می شـــوند  تنـــگ  دچـــار  ناگهـــان  بعـــد  باشـــند، 
می شـــود.  ناممکـــن  هـــوا  بـــا  ریه هایشـــان  کـــردن  پـــر  تقریبـــا 
پزشـــکان همچنیـــن گـــزارش می کننـــد کـــه برخـــی از بیمـــاران 
بیمـــاری  از شـــروع عالئـــم خفیـــف  یـــک هفتـــه  حـــدود  از  پـــس 
احســـاس می کننـــد کمـــی بهتـــر شـــده اند، بعـــد در طـــول یکـــی دو 
روز عالئمشـــان بـــاز می گـــردد و شـــدت پیـــدا می کننـــد و نیـــاز  
ــا غلظـــت  بـــه بســـتری در بیمارســـتان بـــرای دریافـــت اکســـیژن بـ

بـــاال و لوله گـــذاری تنفســـی بـــرای اتصـــال بـــه دســـتگاه تنفـــس 
می کننـــد. پیـــدا  مصنوعـــی 

طیف عالئم بیماران کووید-19 به چه شـــکل اســـت؟
بـــر اســـاس داده هـــای فعلـــی بـــه نظـــر می رســـد کـــه حـــدود 25 
یـــا  بـــه کوویـــد-۱9 بی عالمـــت  تـــا 30 درصـــد بیمـــاران مبتـــال 
»در مرحلـــه پیـــش از بـــروز عالئـــم« باشـــند و خبـــری از دچـــار 
بودن شـــان بـــه بیمـــاری ندارنـــد. حـــدود 80 درصـــد بیمـــاران 
عالئـــم خفیـــف تـــا بیمـــاری متوســـط پیـــدا می کنـــد و در همیـــن 
ـــه باقـــی می ماننـــد. امـــا حـــدود ۱6 درصـــد بیمـــاران حالشـــان  مرحل
ــر  ــاری وخیم تـ ــار بیمـ ــد دچـ ــن رونـ ــه ایـ ــود و در ادامـ ــر می شـ بدتـ
بیمـــاران  در  فعلـــی  گزارش هـــای  بـــه  توجـــه  بـــا  می شـــوند. 
بـــه  شـــبیه  صورتـــی  بـــه  بیمـــاری  خفیـــف  عالئـــم  کوویـــد-۱9 
ـــودرد.  ـــد، آبریـــزش بینـــی، ســـرفه، گل ـــروز می کن ســـرماخوردگی ب
در مـــوارد بیمـــاری خفیـــف تـــا متوســـط بیمـــاری بیشـــتر شـــبیه 
آنفلوانـــزا یـــا »ذات الریـــه ســـرپایی« می شـــود: فـــرد بـــرای روزهـــا 
دچـــار ســـرفه خشـــک و شـــدید، تـــب و تنـــگ نفـــس می شـــود و چنـــد 
ـــا بهبـــود یابـــد و بالقـــوه ممکـــن اســـت نیـــاز  هفتـــه طـــول می کشـــد ت
ــوارد  ــره در مـ ــد. باالخـ ــته باشـ ــتان داشـ ــه مراقبـــت در بیمارسـ بـ
شـــدید- بحرانـــی بیمـــاری فـــرد دچـــار تنـــگ نفـــس شـــدید، عطـــش 
هـــوا و ســـرفه شـــدید می شـــود و نیـــاز بـــه بســـتری شـــدن در 
ــای  ــه بخـــش مراقبت هـ ــال بـ ــیژن درمانی، انتقـ ــتان، اکسـ بیمارسـ
ـــه دســـتگاه تنفســـی مصنوعـــی پیـــدا می کنـــدو در  ـــژه، اتصـــال ب وی
خطـــر بـــاالی مـــرگ ناشـــی از بیمـــاری قـــرار می گیـــرد. توجـــه داشـــته 
باشـــید کـــه اکنـــون می دانیـــم عالئـــم احتمالـــی بیمـــاران فقـــط بـــه 

ــت  ــن اسـ ــود و ممکـ ــدود نمی شـ ــگ نفـــس محـ ــا تنـ ــرفه یـ ــب، سـ تـ
شـــامل: ســـردرد، آبریـــزش بینـــی، گلـــودرد، ضعـــف، خســـتگی، 
درد عضالنـــی، تهـــوع، دل آشـــوبه، اســـتفراغ، اســـهال، از دســـت 
ــد. ــم باشـ ــم ها هـ ــزی چشـ ــایی و قرمـ ــی و چشـ ــن حـــس بویایـ رفتـ

چه کســـانی در معرض خطر پیشـــرفت بیماری هســـتند؟
نمی دانیـــم  هنـــوز  نمی دانیـــم.  کـــه  اســـت  ایـــن  کوتـــاه  پاســـخ 
چـــه کســـانی دچـــار بدتـــر شـــدن ناگهانـــی بیمـــاری می شـــوند و 
حالشـــان وخیـــم می شـــود. چنیـــن رونـــدی هـــم در افـــرادی کـــه  
ــت و  ــده اسـ ــده شـ ــتند دیـ ــی هسـ ــا 40 زندگـ ــای 20 تـ در دهه هـ
هـــم در افـــراد در ســـنین باالتـــر. ایـــن بدتـــر شـــدن ناگهانـــی هـــم 
در افـــراد دچـــار بیماری هـــای زمینـــه ای ماننـــد بیمـــاری قلبـــی و 
ــه  ــال بـ ــه پیـــش از ابتـ ــرادی کـ ــم در افـ ــود، هـ ــده می شـ ــوی دیـ ریـ

کوویـــد-۱9 کامـــال ســـالم بوده انـــد.
بـــر اســـاس آنچـــه پزشـــکان خـــط مقـــدم گـــزارش می کننـــد اغلـــب 
بیمـــاران دارای بیمـــاری خفیـــف در روز ســـوم تـــا پنجـــم بیمـــاری 
عالمـــت دار می شـــوند، پـــس از حـــدود یـــک هفتـــه نشـــانه های 
بهبـــودی را نشـــان می ٔهنـــد و پـــس از 2 هفتـــه »بهبـــودی کامـــل« 
پیـــدا می کننـــد. برخـــی گزارش هـــا نشـــان می دهنـــدد افـــرادی 
کـــه بیمـــاری شـــدیدتر را تجربـــه می کننـــد )کـــه نیـــاز بـــه بســـتری 
شـــدن دارد( پـــس از روز پنجـــم یـــا در طـــول هفتـــه دوم از روز 
ــد. ــروز می دهنـ ــاری را بـ ــدن بیمـ ــر شـ ــان بدتـ ــا ۱0 عالئم شـ 7 تـ
کـــه  می دهنـــد  نشـــان  کـــه  دارد  وجـــود  داده هایـــی  همچنیـــن 
افـــرادی کـــه عالئمشـــان شـــامل خســـتگی شـــدید، ســـردرد، درد 
شـــکمی و تنـــگ نفـــس اســـت از مرحلـــه بیمـــاری خفیـــف بـــه ســـمت 

بیمـــاری شـــدید می رونـــد، بـــه خصـــوص اگـــر سنشـــان بـــاالی 60 
ســـال باشـــد و بیمـــاری زمینـــه ای )ماننـــد بیمـــاری قلبـــی، ریـــوی، 
ســـرطان و ضعـــف دســـتگاه ایمنـــی( داشـــته باشـــند. یـــک یافتـــه 
دیگـــر کـــه ممکـــن اســـت بیانگـــر بیمـــاری شـــدیدتر باشـــد،  ایـــن 
اســـت کـــه ســـرعت تنفـــس فـــرد )شـــمار نفس هـــا در هـــر دقیقـــه( 
در هنـــگام اســـتراحت از 24 تنفـــس در دقیقـــه بیشـــتر می شـــود. 
اگـــر ســـرعت تنفـــس فـــرد کمتـــر از 20 تنفـــس در دقیقـــه باشـــد، 

بـــه نظـــر می رســـد وضعیـــت فـــرد پایدارتـــر باشـــد.

بـــرای حفاظت خودتان چـــه باید بکنید؟
آز آنجایـــی کـــه احتمـــال بدتـــر شـــدن ناگهانـــی بیمـــاری بـــدون هیـــچ 
ــار عالئـــم خفیـــف  ــر دچـ ــاز واضحـــی وجـــود دارد، اگـ عامـــل خطرسـ
بیمـــاری کوویـــد-۱9 هســـتید و خودتـــان را در خانـــه ایزولـــه 
کرده ایـــد، بایـــد چنـــد بـــار در روز عالئم تـــان را وارســـی کنیـــد. 
دمـــای بدنتـــان، ســـرعت تنفس تـــان، شـــدت ســـرفه تان و شـــدت 

تنگـــی  نفس تـــان را بـــه طـــور مرتـــب وارســـی کنیـــد.
اگـــر هـــر یـــک از عالئمـــی را کـــه بـــرای کوویـــد-۱9 ذکـــر شـــد 
ــان مثبـــت شـــده اســـت  ــه آزمایـــش داده و آزمایش تـ ــد )چـ داریـ
و چـــه آزمایـــش نداده ایـــد(، بـــه دقـــت مراقـــب خودتـــان باشـــید 
بـــه  ســـرعت  بـــه  می شـــود،  بدتـــر  دارد  وضعیت تـــان  اگـــر  و 
ـــی و شـــدید، ســـرفه  پزشـــکتان اطـــالع دهیـــد. تنگـــی  نفـــس ناگهان
شـــدید و غیرقابـــل کنتـــرل، ســـیاهی رفتـــن چشـــم ها و احســـاس 
درد در قفسه ســـینه نشـــانه هایی هســـتند کـــه نیـــاز بـــه مراجعـــه 
بـــه بخـــش اورژانـــس را مطـــرح می کننـــد. بنابرایـــن اگـــر دچـــار 

ایـــن عالئـــم شـــدید، فـــورا بـــه دنبـــال درمـــان برویـــد.

ــا رنـــج می کشـــند، کارگرانـــی کـــه  هـــر قطعـــی بـــرق یعنـــی کودکانـــی کـــه بـــر اثـــر گرمـ
ســـاعاتی بیـــکار می شـــوند و دســـتمزدی را از دســـت می دهنـــد، بیمارانـــی کـــه در 
مراکـــز درمانـــی در معـــرض تهدیـــد قـــرار می گیرنـــد، و خالصـــه هم وطنانـــی کـــه 
آزار می بیننـــد. برخـــی بـــه هـــر دلیلـــی در »آگاهـــی انـــکار« فـــرو رفته انـــد و بـــر 
اثـــر ناامیـــدی یـــا هـــر دلیـــل دیگـــری قصـــدی بـــرای کمـــک کـــردن بـــه بهبـــود شـــرایط 
ندارنـــد. نظـــر ایـــن گـــروه هـــم محتـــرم اســـت، امـــا دســـته دومـــی هســـتند کـــه فکـــر 
می کننـــد در ایـــن شـــرایط بایـــد بـــه فکـــر ایـــران بـــود و کوشـــید تـــا مـــردم کمتریـــن رنـــج 
ـــرق مصرفـــی وســـایل  ـــزان مصـــرف ب ـــد. دانســـتن اعـــداد می و ناراحتـــی را تحمـــل کنن
برقـــی بـــه ایـــن عـــده کمـــک می کنـــد تـــا تصمیـــم بهتـــری دربـــاره مصرف شـــان بگیرنـــد. 
اعـــداد زیـــر از ســـایت شـــرکت های توزیـــع بـــرق اســـتخراج شـــده اســـت و بـــه ترتیـــب 

از پرمصرف تریـــن بـــه کم مصرف تریـــن وســـایل مرتـــب شـــده اند. 
۱. سرمایش مرکزی: 5000 وات
2. ماشین لباسشویی: 2500 وات

3. کولر گازی: 2400 وات
4. ماشین ظرفشویی: 2000 وات

5. اتو بخار: ۱800 وات
6. سشوار: ۱200 وات

7. اتو: ۱۱00 وات
8. جاروبرقی: ۱000 وات

9. ماشین خشک کن لباس: ۱000 وات

۱0. اتو: ۱000 وات
۱۱. سماور برقی: ۱000 وات

۱2. پلوپز: 800 وات
۱3. مایکروفر: 900 وات
۱4. کولر آبی: 600 وات

۱5. چرخ گوشت: 500 وات
۱6. غذاساز: 500 وات

۱7. کامپیوتر شخصی: 250 وات
۱8. تلویزیون پالسما 42 اینچ: 280 وات

۱9. تلویزیون معمولی: ۱80 وات
20. چرخ خیاطی: ۱00 وات

2۱. پنکه: 80 وات
22. المپ مهتابی: 40 وات

23. المپ کم مصرف: 20 وات
 ســـاعات اوج مصـــرف بیـــن ۱2 ظهـــر تـــا ســـاعت ۱6 و هم چنیـــن از غـــروب آفتـــاب تـــا 
حـــدود ســـاعت 22 شـــب اســـت. اگـــر می خواهیـــم ســـهمی در کاهـــش احتمـــال قطعـــی 

بـــرق و کاســـتن از رنـــج هم وطنـــان خـــود داشـــته باشـــیم، ســـعی کنیـــم: 
 وسایل ردیف ۱ تا ۱3 را در ساعات اوج مصرف روشن نکنیم. 

هم وطنـــان  اســـت.  گازی  کولرهـــای  از  ناشـــی  تابســـتان  مصـــارف  عمده تریـــن   
ـــد،  ـــه اســـتفاده از کولرهـــای گازی نیـــاز دارن ـــًا ب اســـتان های شـــمالی و جنوبـــی مـــا واقع

امـــا در ســـایر اســـتان ها واقعـــًا می توانیـــم بـــا یـــک پنکـــه 80 واتـــی، گرمـــای هـــوا را 
تعدیـــل کـــرده و از روشـــن کـــردن کولـــر گازی 2400 واتـــی خـــودداری کنیـــم.

 اگـــر بـــه هـــر دلیلـــی مایلیـــد کولـــر گازی روشـــن کنیـــد، آن  را روی دمـــای 26 درجـــه 
تنظیـــم کنیـــد. 

 صنعـــت بـــرق کشـــورو ســـرزمین ایـــران بـــه ایـــن همراهـــی نیـــاز دارنـــد. لطفـــًا بـــه 
کـــودکان، بیمـــاران، کارگـــران، ســـالمندان و همـــه هم وطنانـــی فکـــر کنیـــم کـــه بـــر اثـــر 

ـــج و ســـختی قـــرار خواهنـــد گرفـــت. ـــرق  در رن ـــه ب ـــی توجهـــی در مصـــرف بهین ب

چطور عالئم خفیف کرونا ناگهان شدید می شود؟

جان برق هم در خطر است



افقی:    
دریایی-  2.شیر  سقف  سوی  آن  ژاپنی-  ۱.خداحافظی 
سینمایی- 3.برش  عجول  شطرنج-هواپیمای  پیاده 
که  طال-روندی  آب    .5 حرارت-روز-آبگیر   .4 عارف 
اصلی  رگ  بافتنی–  نخ   .7 پیروز-حیله   .6 ندارد  ابتدا 
بلند مغازه–پاکیزه–دیوار   .9 جوان-ضجه   بدن8.مرد 
سگ– گالبی–نوزاد   .۱۱ گزنده  -سگ  مرکبات  از   .۱0
قسمتی از دست۱2.حرکت غیرارادی عصبی- باتجربه

عمودی:
سلسله  زشت-  2.عیب-  پشیمانی  روشوی-   .۱
لبه  مهلک–  بیماری   .4 شادی  3.کاروان  کره  پادشاهی 
آب  حرکت  5.سریع االنتقال-  اراده  شمشیر-  برنده 
دریا 6. مظهر روشنایی–حرف زیادی-عایق بندی شده 7. 
فارسی  8.شکلک-معادل  جمع  طناب–قورباغه–عالمت 
مانیفست 9.دل– شهر حضرت عبدالعظیم)ع(- محصول 
آسیاب ۱0.زمان سنج رکوردگیری ۱۱. کدوتنبل- گیاه 
مسئولیت-نوعی  حس  دارای   .۱2 جزر  بیابانی-مقابل 

اسلحه گرم

جدول  کلمات متقاطع
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۱۱باخرز

0بجستان

0بینالود

2بردسکن 

0تایباد

3تربت جام

۱2تربت حیدریه

0جغتای

0جوین

0چناران

2خلیل آباد

7خواف

0خوشاب

0داورزن

0درگز

6رشتخوار

5زاوه

۱5سبزوار

27ستاد

7سرخس

0صالح آباد

۱2طرقبه شاندیز

۱0فریمان

۱فیروزه

6فیض آباد

3قوچان

6کاشمر

۱کالت

5گلبهار

۱5گناباد

۱3نیشابور
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99تعداد خبر ارسالی خرداد 

٩٩تعداد خبر ارسالی خرداد 



انتصاب-تسلیت-تقدیر- تولد
انتصابات   

رئیس گروه انرژی در دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب جواد اصغری   

رئیس گروه بهره برداری از شبکه های توزیع آب  محمد کسروی   

رئیس گروه سیســـتم های تله متری و کنترل آب غالمرضا میرزایی رزق آباد  

رئیس گروه بهره برداری از تاسیسات تامین و انتقال آب  محمد کوهستانی  

رئیس گروه نگهداری  و تعمیرات در دفتر بهره برداری علی کیوان   

رئیس گروه کاهش آب بدون درامد  حامدزارعی   

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

رئیس گروه نگهداری و تعمیرات  محمد پور اسحاق  

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی سعید روزی   

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

سرپرست امورآبفا جغتای علی یعقوبی   

رئیس بهره برداری از تصفیه خانه های فاضالب حسین پژوهان مهر  

رئیس گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات  عمار اسماعیلیان  

جعفر اسماعیلی   سرپرست امور آب و فاضالب خوشاب

نشریه پیام آبفا برای همکاران گرانقدر آرزوی موفقیت دارد.

تسلیت   
همکار امورفریمان ومحمد رضایی همکار ستاد درگذشت مادر گرامی موسی رضایی   

درگذشت مادر محترم   حسین افشین فر  همکار امور گناباد

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

تولد   
همکار امور آبفا سرخس الینا فرزند امیر پوروحدتی   

نشریه پیام آبفا قدم نورسیده را تبریک عرض مینماید.
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