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هزینه تمام شده 
جابه جایی مسافر 
۲۴۰۰ تومان است

 11 پروژه برق خراسان رضوی
منطقه   ای با اعتبار

 460 میلیار ریال 
آماده بهره برداری شد

160۳ پروژه همزمان با هفته دولت در خراسان رضوی به بهره برداری 
می رسد

قلب های جوان هم می میرند

در هفته دولت در خراسان رضوی؛

28پروژه حوزه آب افتتاح
 و کلنگ زنی می شود

اس�تاندار خراس�ان رضوی گفت: در هفته دولت 
امسال ۱۶۰۳ پروژه به ارزش ریالی ۵۳۶۰ میلیارد 

تومان به بهره برداری می رس�د.
به گزارش اداره کل روابط عمومی اس��تان خراس��ان 
رض��وی، علیرض��ا رزم حس��ینی در یکص��د و بیس��ت و 
شش��مین جلس��ه ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان که 
همزم��ان ب��ا اولی��ن روز هفته دولت برگزار ش��د، ضمن 
گرامیداشت یاد ش��هیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: اگر 
همه ارکان حکومت با مثلث توس��عه اقتصادی فرهنگی 
به صورت مس��تمر مش��ارکت و همکاری داش��ته باشند 
تردید ندارم با اجرای این الگو که در اس��تان ش��روع شده 

اس��ت، ثمرات خوبی را ش��اهد خواهیم بود.
اس��تاندار خراس��ان رضوی در خص��وص آثار اجرای 
موفق مثلث توس��عه اقتصادی و فرهنگی گفت: با اجرای 
این مدل که برگرفته از دس��تورات دینی اس��ت، سرمایه 
گذاری، اش��تغال، بهبود معیش��ت مردم، ش��اخص های 
امنیت��ی و اقتص��ادی، اعتماد مردم به نظ��ام و روحانیت 

افزای��ش پی��دا خواه��د ک��رد.
رزم حس��ینی بی��ان کرد: هدف مدل ابداعی توس��عه 
اقتصادی فرهنگی گام برداشتن در جهت توانمندسازی 
جوام��ع محل��ی اس��ت و تعداد معی��ن های اس��تان که 
مس��ئولیت توسعه جوامع محلی را بر عهده دارند به 100 

معین خواهد رس��ید.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود س��اماندهی 
حاش��یه ش��هر مش��هد را یکی از اولویت ه��ای مدیریت 
استان دانست و اظهار کرد: در همین راستا از اول مهرماه 
طرح نجات در هش��ت محله هدف حاشیه شهر مشهد به 

صورت اجرایی ش��روع خواهد ش��د.
اس��تاندار خراس��ان رضوی در حوزه فض��ای امنیتی 
اس��تان افزود: سیاست ما در خصوص معترضین به حق، 
گفت و گو و اقناع اس��ت و در همین راس��تا در هش��ت ماه 

گذش��ته اتفاقات خوبی افتاده اس��ت.

رزم حس��ینی در انته��ای س��خنان خود بی��ان کرد: 
هیچ کش��وری پیشرفت نکرده اس��ت مگر اینکه وحدت 
در هدف، آرمان، رویه و اجرا در آن وجود داش��ته اس��ت 
بنابرای��ن اگر هم��ه ارکان حکومت با هم همراه و همدل 
باش��ند به سمت توسعه اقتصادی فرهنگی استان حرکت 

خواهی��م ک��رد.
ام��ام جمعه مش��هد و نماین��ده ولی فقیه در اس��تان 
خراس��ان رضوی هم در ابتدای این جلسه ضمن تبریک 
هفته دولت گفت: امسال در کنار پروژه های هفته دولت 
که جریان روتین مدیریت کش��ور در هر سال است، آنچه 
برای ما اهمیت دارد، ابداع ارزش��مند ش��خص اس��تاندار 
تحت عنوان مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی است.
آیت اهلل س��ید احمدعلم الهدی افزود: مردم با جریان 
اقتص��اد مقاومتی که مقام معظم رهبری بر روی آن تکیه 
دارند، توسعه اقتصادی و فرهنگی را لمس خواهند کرد و 
طعم شیرین آن را خواهند چشید، بنابراین امیدواریم این 

مثلث عملیاتی هر چه زودتر به نتیجه برس��د.
وی خاطرنش��ان ک��رد: امیدواریم  هفته دولت س��ال 
دیگ��ر را به نحوی برگ��زار کنیم که تمام آث��ار عملیاتی 
ط��رح اس��تاندار را لمس ک��رده و در عرصه فرهنگی هم 

آثارش را دیده باش��یم.

حمایت سپاه از نمادهای رفع محرومیت 
در مناطق کم برخوردار مشهد
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

اقدامات پیش��گیرانه معاونت خدمات ش��هری شهرداری 
منطقه ثامن در راس��تای اجرای مصوبات ش��ورای بهداش��ت 
منطق��ه به جهت مقابله با پش��ه خاکی ناقل س��الک در معابر 

اطراف حرم مطهررضوی مفید فایده قرار گرفت. 
همه ساله با فرارسیدن فصل گرم سال و با توجه به تخریب 
ه��ای صورت گرفته در بافت پیرامون حرم مطهررضوی یکی 
از دغدغه ه��ای جدی برای مدیران ش��هرداری منطقه ثامن و 
خادمان حرم رضوی، بیم از رشد و نمو پشه خاکی ناقل بیماری 

سالک است. 
 اما با توجه به برگزاری جلسات کارشناسانه شورای بهداشت 
منطقه ثامن  در راستای راه های اصولی شناسایی کانون های 
مورد خطر و محتمل در رش��د پش��ه خاکی سالک و همچنین 
اجرای برخی اقدامات پیش��گیرانه هیچ موردی از گزیده شدن 
افراد توس��ط پشه سالک و ابتالی افراد به این بیماری از سوی 

اداره بهداشت این محدوده گزارش نشده است.
ش��هرداری منطقه ثامن طی چند س��ال اخیر برنامه ریزی 
خوبی برای پیش��گیری بیماری سالک انجام داده که بر اساس 
آن تم��ام نقاط بحرانی شناس��ایی و اقدامات الزم در راس��تای 
کنترل ناقلهای این بیماری آغاز ش��د. در همین راستا عالوه بر 
سیمان کردن برخی دیوارهای آجری و بناهای قدیمی همجوار 
امالک تخریب ش��ده و کارگاه های ساختمانی سطح منطقه، 
اقدامات ویژه دیگری همچون آهک پاش��ی نقاط بحرانی هم 
انجام شده است.  نصب 1٢0 عدد بنر اطالع رسانی، توزیع بیش 
از ٢000 پمفلت و بروشور آموزشی و برگزاری جلسات توجیهی 
برای شوراهای اجتماعی محالت با حضور کارشناسان خدمات 
و محیط زیس��ت شهری و نیز مرکز بهداش��ت ثامن، برخی از 
اقداماتی اس��ت ک��ه باهدف آموزش رعایت نکات بهداش��تی 
توسط شهروندان منطقه و زائران بارگاه منور رضوی در جهت 

مقابله با بیماری سالک انجام شده است. 

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد:

هزینه تمام شده جابه جایی مسافر 2400 تومان است
مدیرعام��ل ش��رکت به��ره برداری قطارش��هری 
مش��هد از اح��داث 1۴ کیلومتر از تون��ل خط ۳ خبر داد 

و گفت: الباقی تا پایان س��ال آینده به اتمام می رس��د.
ب��ه گ��زارش ر وابط عمومي ش��رکت بهره برداري 
قطار ش��هري مش��هد، وحی��د مبین مقدم ب��ا بیان این 
مطلب اظهار کرد: ۴ خط مصوب قطارشهری در مشهد 
تعریف ش��ده که خط یک و دو احداث ش��ده است. خط 
۳ نیز ۵/٢۸ کیلومتر اس��ت و ٢۴ ایس��تگاه برای آن در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. هم اکنون 1۴ کیلومتر از خط 

۳ احداث ش��ده اس��ت.
وی ابراز امیدواری کرد: فاز اول خط ۳ قطارشهری 
ظ��رف ٢ س��ال آینده به بهره برداری برس��د و عملیات 

مس��افرگیری آغاز ش��ود. 
مدیرعام��ل ش��رکت بهره ب��رداری قطارش��هری 
مش��هد با اش��اره به اینکه ٢ خط مترو در مش��هد فعال 
اس��ت، افزود: خط یک از فرودگاه ش��هید هاشمی نژاد 
ت��ا انته��ای بولوار وکی��ل آباد به ط��ول ٢۴ کیلومتر را 
سرویس دهی می کند. خط ٢ از انتهای بولوار طبرسی 
تا میدان ش��هید کاوه در ابتدای بولوار پیروزی خدمات 

ده��ی م��ی کن��د. 
* ام�کان افزای�ش ظرفی�ت جاب�ه جایی 

مسافر

مبی��ن مقدم ب��ا بیان اینکه مح��ل تقاطع ٢ خط در 
ایس��تگاه شریعتی است، بیان کرد: تبادل مسافر در این 

ایس��تگاه صورت می گیرد. 
وی ظرفی��ت خط یک را ٢00 ه��زار نفر به صورت 
روزان��ه عنوان کرد و گفت: در خط ٢ امکان جابه جایی 

مس��افر تا ٢۵0 هزار نفر وجود دارد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد 
با اش��اره ب��ه اینکه در حال حاضر خط 1 قطارش��هری 
دارای ۸0 درصد ضریب تراکم است، خاطرنشان کرد: 

در خ��ط دو نیز ۳0 درصد ضریب تراک��م وج��ود دارد.
وی با اش��اره به هزینه های س��نگین احداث مترو، 
اظه��ار کرد: ب��ه دلیل فواید و مزایای��ی که احداث این 
خط��وط به دنبال دارد، اجرای این سیس��تم مقرون به 

صرفه اس��ت.
* 2۴۰۰ توم�ان، هزینه تمام ش�ده جابه 

جایی هر مس�افر در خطوط قطارش�هری
مدیرعام��ل ش��رکت بهره ب��رداری قطارش��هری 
مش��هد هزینه تمام شده جابه جایی مسافر در سال ۹۷ 
را نزدیک به ٢000 تومان دانس��ت و گفت: در سال ۹۸ 
جابه جایی مسافر حدود ٢۴00 تومان هزینه در بردارد.
مبین مق��دم اف��زود: با ارائه م��ن کارت هزینه جابه 
جایی ش��هروند ۸00 تومان اس��ت و مابق��ی هزینه را 

ش��هرداری در قالب ارائه یارانه، پرداخت می کند. 
وی به وجود ۶0 دس��تگاه واگ��ن در خط یک و ۴0 
دس��تگاه واگ��ن در خط ٢ اش��اره کرد و ادام��ه داد: در 
روزهای عادی ۴ تا ۸ دقیقه س��رفاصله زمانی خط یک 

اس��ت و در خط ٢ مدت زمان انتظار 10 دقیقه اس��ت.
مدیرعام��ل ش��رکت بهره ب��رداری قطارش��هری 
مشهد در خصوص س��رویس دهی این خطوط، گفت: 
در روزه��ای هفت��ه س��رویس دهی از ۶ صب��ح تا ٢٢ 
ص��ورت می گیرد و در روزهای تعطیل از ۷ صبح تا ٢٢ 

خدمات رس��انی انجام می ش��ود.
مبین مقدم در خصوص اس��تفاده از بلیت های تک 
س��فره، توضیح داد: برای آن دس��ته از افرادی که من 
کارت ندارند و یا مس��افر هستند و تمایلی به استفاده از 
من کارت ندارند، بلیت تک سفره یا کیو آر کد با هزینه 

1٢00 تومان اس��ت.

در هفته دولت در خراسان رضوی؛

28پروژه حوزه آب افتتاح  و کلنگ زنی می شود
   همزمان با گرامیداش��ت هفت��ه دولت)دوم لغایت 
هش��تم ش��هریورماه( ٢۸پروژه در حوزه آب شرب در  
1۶شهراس��تان خراسان رضوی بهره برداری و کلنگ 

زنی می ش��ود.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب خراس��ان 
رض��وی با اعالم این خبر اظهار داش��ت: این پروژه ها 
که ش��امل حفرو تجهیز چاه، اصالح و توس��عه ش��بکه 
توزیع، آبرس��انی ، ایمن سازی خطوط انتقال و ساخت 
مخزن ذخیره آب می باش��د در ش��هرهای خوش��اب، 
نیش��ابور، چناران، خلیل آباد ، سرخس، طرقبه شاندیز، 
گلبه��ار، مه والت، خواف، بجس��تان، گناباد، کاخک، 
تربت حیدریه بایگ، قلندرآباد و س��فید سنگ افتتاح یا 

عملیاتی می ش��وند.
س��ید ابراهی��م عل��وی اعتبار ای��ن تع��داد پروژه 
را ۴۷۸میلی��ارد و 100میلی��ون ری��ال اع��الم ک��رد و 

گف��ت: ازاین تعداد  ٢1 پ��روژه با اعتب��ار 1۵۷میلیارد 
و 100میلی��ون ری��ال افتتاح و ۳٢1میلی��ارد ریال هم 

صرف اجرای پروژه هایی خواهد ش��د که در این هفته 
کلنگ زنی می ش��وند.

همزمان با هفته دولت سال جاری؛

 11 پروژه برق منطقه ای با اعتبار 460 میلیار ریال 
آماده بهره برداری شد

همزم�ان با هفت�ه دولت ۱۱ پروژه ش�رکت برق 
منطق�ه ای خراس�ان اح�داث و عملی�ات اجرایی 2 

پروژه نیز        آغاز می شود.
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خراسان ، مهندس ریاحی مدیرعامل این شرکت با اعالم 
این خبراظهارداش��ت : در ایام هفت��ه دولت 11 پروژه این 
ش��رکت با مجم��وع هزینه0 ۴۶ میلیارد ری��ال آماده بهره 
برداری رس��می می باش��دو عملیات اجرای��ی دو طرح نیز 

آغاز می شود .
وی اف��زود: ای��ن پروژه ها،ش��امل پس��ت های 1۳٢ 
کیلوول��ت موبیل طرقبه ، خلیل ، موبیل ترش��یز ، خواف ٢ 
، شیرتپه ) سد دوس��تی( ،موبیل شمس سرخس ، ،توسعه 

پس��ت ۴00 کیلو ولت اسفراین ، خط 1۳٢کیلو ولت تغذیه 
پس��ت طرقبه ، خط 1۳٢ کیلو ولت تغذیه پس��ت صنعتی 
عطار ، افزایش ظرفیت پس��ت های 1۳٢ کیلو ولت بوعلی 
و خواجه ربیع که در شهرس��تانهای مشهد ، بینالود ، خلیل 
آباد ، کاش��مر ، خواف ، س��رخس ، نیشابور و اسفراین آماده 

بهره برداری رسمی می باشد.
آغ�از عملیات اجرای�ی 2 پروژه ب�ا اعتبار ۳۰۰۰ 

میلیارد ریال
مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای خراسان همچنین 
تصریح کرد : همچنی��ن همزمان با هفته دولت ، عملیات 
اجرایی دو پروژه این ش��رکت شامل پست ۴00 کیلوولت 
امام رضا و کابل و تونل و خط ۴00 کیلوولت تغذیه پس��ت 

امام رضا )ع( با اعتبار ۳000 میلیارد ریال آغاز خواهد ش��د 
.وی مجم��وع اعتبار این پروژه ه��ا را ۳۴۶0 میلیارد ریال 

عنوان کرد .
مهندس ریاحی در پایان هدف از اجرا و بهره برداری از 
این پروژه ها را تامین برق مطمئن کاهش تلفات ، افزایش 

بارگذاری شبکه و جلو گیری از افت ولتاژ عنوان کرد.

همزمان با هفته دولت صورت می گیرد؛
آغاز عملیات اجرایی 2 هزار و 

762 واحد مسکونی طرح»اقدام ملی 
مسکن« در شهر جدید گلبهار

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت عمران شهر 
جدی��د گلبهار گف��ت : همزمان با هفت��ه دولت ٢ هزار و 
۷۶٢ واحد مس��کونی "طرح اقدام ملی مسکن" با حضور 
اس��تاندار خراسان رضوی و معاون وزیر راه و شهرسازی 

اجرایی خواهد ش��د.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت عمران شهر جدید 
گلبهار، هومن گریوانی مدیرعامل این ش��رکت با اشاره 
ب��ه اینکه اقدام ملی مس��کن" مهم ترین طرح مس��کن 
وزارت راه و شهرس��ازی همزمان با گرامیداش��ت هفته 
دولت طرح اجرا و احداث ٢ هزار و ۷۶٢ واحد مس��کونی 
آغاز خواهد ش��د، افزود: این طرح با حضور رزم حس��ینی 
اس��تاندار خراس��ان رض��وی و مدیران اس��تانی اجرایی 

خواهد ش��د.
وی ب��ا بیان اینکه اج��رای طرح اقدام ملی مس��کن 
موجب تحول و رونق بخش��ی در حوزه مسکن می باشد، 
خاطرنشان کرد: در اجرای این مسکن ها که با مشارکت 
دولت و بخش خصوصی عملیاتی می شود ، کیفی سازی 
و اس��تفاده از مصال��ح مرغوب ب��وم آورد مورد توجه قرار 

م��ی گی��رد.
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید گلبهار کیفی 
س��ازی و توجه به عرضه و تقاضای مس��کن را سیاستی 
کالن در س��رریز جمعیتی کالن شهرهای کشور دانست 
و تصریح کرد: قطعا این ظرفیت و فرصت مناس��بی برای 
تولید و عرضه مس��کن در گلبهار با توجه به افزایش روز 

افزون جمعیت محس��وب می ش��ود.
وی گفت: اجرای این طرح در ش��هرهای جدید کشور 
به ویژه ش��هر جدید گلبهار موجب ایجاد تعادل در تولید و 

عرضه و همچنین تقاضای مس��کن می گردد.

امسال هیچ مورد ابتال به سالک
 در منطقه ثامن گزارش

 نشده است
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به گزارش روابط عمومي آستان قدس،  
تأمی�ن، حفظ و ارتقای س�امت جس�می، 
روان�ی، اجتماع�ی و معن�وی جوانان یکی 
از ضرورت ه�ای نظام س�امت هر کش�ور 

است.
بنیان بس��یاری از رفتارهای تأثیرگذار بر 
سالمت و شیوه زندگی افراد در سنین جوانی 
شکل گرفته و از همین رو، برنامه ریزی برای 
ش��یوه زندگی و رفتارهای سالم در این دوران 
تأثیر شگرفی بر کاهش بار بیماری ها به ویژه 
بیماری های مزمن در آینده یک جامعه خواهد 
داشت. با توجه به جوان بودن ساختار جمعیتی 
کشورمان که حدود ٢0 درصد جمعیت کشور 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت و روند رو به 
رش��د عوامل خط��ر محیط��ی تهدیدکننده 
س��المت این قش��ر از جامعه، ارتقای سطح 

سالمت جوانان بسیار ضروری است.
با توجه به هفته ارتقاء سالمت جوانان)٢1 
ت��ا ٢۸ مردادماه( باید مطرح کنیم که ش��یوع 
میزان بروز س��کته های قلب��ی در جوانان ما 
و کاهش س��ن اف��راد در بروز این س��کته ها 
– به ویژه هش��دار درباره ب��روز آن در جوانان 
زیر ٢0 س��ال- بس��یار نگران کننده اس��ت. 
دکتر سپیده افضل نیا، فلوشیپ بیماری های 
مادرزادی قلب بالغین در بیمارستان رضوی، 
مهم ترین عامل را در بروز س��کته های قلبی 
س��ن می داند ولی در همی��ن رابطه می گوید: 
»خوش��بختانه با درمان های موجود دارویی 
و آنژیوگرافی و آنژیوپالس��تی ها خطر مرگ 
و میر ناش��ی از بیماری ه��ای قلبی و عروقی 
کاهش یافته است اما سؤالی که پیش می آید 
این است که پس چرا جوانان به این عارضه ها 
مبتال می شوند؟ در این باره باید بگویم در واقع 
به این دلیل که عروق فرعی که در مشکالت 
قلبی به مقاومت افراد کمک می کند، در قلب 
جوانان نسبت به قلب افراد مسن کمتر است، 
خطر مرگ و میر در آن ها بیش��تر اس��ت؛ پس 
باید جوانان تحت مراقبت و کنترل بیش��تری 

قرار بگیرند.«

فرقی ندارد جوانید یا پیر
 حتما ش��نیده اید که عالئم و فاکتورهای 
خطر در افراد مس��ن باید کنترل ش��ود؛ مثال 
دیاب��ت، چرب��ی خ��ون مص��رف دخانیات، 
فس��ت فود و به طور کلی، رژیم غذایی ناسالم 
و زندگی بدون تح��رک که در حال حاضر به 
دلی��ل زندگی های کامپیوت��ری و تلویزیون 
رواج بی رویه یافت��ه، میزان خطر ابتال و بروز 

مشکالت متعدد قلبی را افزایش داده است.
نکته جالب این است که به گفته محققان، 
ای��ن فاکتورهای خط��ر در جوانان نیز با افراد 
مسن یکسان اس��ت اما خیلی از ورزشکاران 
هس��تند که ش��اهد ب��روز س��کته های قلبی 
در آن ه��ا هس��تیم! دکت��ر افضل نیا ب��ا ابراز 
تأس��ف از این روند می گوید: » بله متاس��فانه 
ورزشکارانی هستند که به طور منظم ورزش 
می کنند و زندگی س��الم و حتی رژیم غذایی 
مناس��ب دارند اما س��کته می کنند. بگذارید 
ب��ه ش��ما بگویم ک��ه اکث��ر این اف��راد دچار 
بیماری ه��ای م��ادرزادی قلب هس��تند که 
ش��اید در آن ها نهفته و ناشناخته مانده است. 
اگر بیماری مادرزادی نداش��ته باشند، گاهی 
ط��ی ورزش با افزایش ضخامت دیواره بطن 
قلب آن ها راه خروجی آئورت بس��ته ش��ده و 
متاسفانه اولین عالمت آن در میادین ورزشی 
با سکته های قلبی یا حتی مرگ ناگهانی بروز 
می یابد. جالب اس��ت بدانید که این مش��کل 
هم با اکوکاردیوگرافی س��اده در مطب قابل 

تشخیص اس��ت. ورزشکاران بسیار حرفه ای 
ک��ه ورزش ه��ای اس��تقامتی ش��دید انجام 
می دهند ممکن اس��ت با ورزش های سنگین 
باعث آسیب به عضله قلب خود شوند و در این 
صورت، طی حرکات ورزشی دچار سکته های 
آنی می ش��وند. بنابراین، توصیه شده تمامی 
ورزشکاران حتما تحت اکوکاردیوگرافی قرار 
بگیرند و حتی در صورت لزوم تس��ت ورزش 
ب��رای آن ه��ا انجام ش��ود چراکه نخس��تین 
عالمت این عارضه ها، س��کته قلبی یا مرگ 
ناگهانی است پس باید حتی از بروز عالمتش 

پیشگیری شود.«

بیماری ه�ای کودک�ی و تأثی�رات 
نهفته بلندمدت

جالب است بدانید از بیماری های دیگری 
که باعث بروز سکته قلبی در جوانان می شود، 
کاوازاکی اس��ت که افراد در س��نین کودکی 
دچارش شده و نشانه آن تب بیش از ۵ روز در 
اطفال و از عوارضش التهاب عروق اس��ت. با 
التهاب رگ ه��ای قلب در این بیماری، ناحیه 
ورودی رگ دچ��ار اخت��الل می ش��ود و این 
التهاب توس��ط متخصص اکوکاردیوگرافی 
قل��ب اطف��ال قابلی��ت تش��خیص دارد اما 
اطرافی��ان ح��س بهبودی در ک��ودک دارند، 
پیگیری و کنت��رل آن را رها می کنند و وقتی 
کودک به س��ن نوجوانی می رسد، این التهاب 
نهفت��ه خ��ود را با س��کته های قلبی نش��ان 
می ده��د؛ پس ک��ودک دچ��ار کاوازاکی در 
بزرگ س��الی حتما باید تحت نظر متخصص 

قلب و عروق باشد.
ب��ا اهمیت��ی ک��ه پیش��گیری از ابتال به 
بیماری های قلبی و عروقی در س��نین جوانی 
دارد، دکتر افضل نیا تأکید می کند: »با کنترل 
رژی��م غذای��ی و گنجان��دن ورزش منظم در 
برنامه روزانه باید از ابتال به بیماری های قلبی 
و عروقی پیش��گیری کنیم. سازمان بهداشت 
جهانی در این رابطه توصیه خود را اعالم کرده 
اس��ت. بر اس��اس این توصیه، هرپنج روز در 
هفت��ه به مدت ۳0 دقیقه بای��د ورزش کنیم؛ 
آن  هم ورزش��ی که باعث ب��اال رفتن ضربان 
قل��ب و ایجاد تعریق در فرد ش��ود. هم چنین 
کاه��ش نمک و چربیهای حیوانی، اس��تفاده 
از چربی های گیاهی مثل روغن کنجد و دانه 
انگور و روغن زیتون مهم ترین مس��ائل این 

رژیم است.
 اگ��ر چربی باال دارید حتما باید بیش��تر از 
غذای آب پز ش��ده اس��تفاده کنید. اگر دارای 
فاکتوره��ای خطر بیماری های قلب و عروق 
مانند اس��تعمال دخانیات و الکل هستید حتما 
به طور جدی نسبت به قطع آن اهتمام بورزید. 
اگر چنانچه دیابتیک هستید قند خون خود را 
به ط��ور مرتب کنترل کنید. قند خون افراد در 
صورت ناش��تا بودن باید زیر 1٢0 باش��د. باید 
به ش��ما بگویم که بدانید میزان چربی مخرب 
عروق تان حتما باید زیر 100 باش��د و در کنار 
ای��ن مراقبت ه��ا، عدم اس��ترس و به حداقل 
رساندن آن از جایگاه مهمی برخوردار است.

مصرف آب شرب مشترکان شهري  در تیر 
2/5 درصد افزایش یافت

قلب های جوان هم می میرند

معاون بهره برداري ش��رکت آب و فاضالب 
خراس��ان رضوي اقدام��ات و فعالیت هاي این 
شرکت براي رفع تنش و تامین آب پایدار کمي 
و کیفي شش شهر قرمز و ٢۶شهر زرد در حوزه 

آب شرب استان را اعالم کرد.
مهدي جهان طلب اظهارداش��ت: به دلیل 
افزایش دماي کمینه و بیش��ینه هوا در ماه هاي 
تیرو مرداد امس��ال، ذخیره س��ازي آب به ویژه 
در س��اعات شب به سبب اس��تفاده شهروندان 
از وس��ایل خنک کننده آبي و همچنین آبیاري 
فضاي سبز ش��هرها به کمترین میزان رسید و 
ش��بکه هاي توزیع با کاهش فشار مواجه شدند 

که با اقدامات فني مدیریت شد.
وي می��زان مص��رف آب مش��ترکان در 
تیرماه س��ال گذش��ته را 1۶میلیون و۷۷٢هزار 
مترمکع��ب اعالم ک��رد که در س��ال جاري با 
٢.۵درصد افزایش نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته به 1۷میلیون و ٢0۶ه��زار مترمکعب 

رسید.
  وي ب��ا اش��اره به تمهیدات این ش��رکت از 
مهرماه هر س��ال تا تابس��تان آینده براي تامین 
آب ش��هرها گفت: هرهفته نس��بت به تشکیل 
منظم جلس��ات کمیت��ه تامین آب اس��تان به 
ریاس��ت باالترین مقام شرکت با هدف تدوین 
برنامه جامع تامین آب هر شهر به تفکیک اقدام 

مي شود.
به گفته جهان طلب درس��ال ۹۷ نیز با پیش 
بین��ي تن��ش آبي براي ۳٢ ش��هردر تابس��تان 
۹۸ ط��رح ها و پ��روژه هاي متع��ددي با اعتبار 
۵0۸میلی��ارد ری��ال ش��امل حف��ر و تجهیز و 
جابجایي چاه ها ب��راي افزایش توان تولید آب 

این شهرها تهیه و عملیاتي شد.
وي بابیان اینکه ۹۸درصد آب ش��رب مورد 
نیاز ۷۳ ش��هر تحت پوش��ش آبفاي خراس��ان 
رض��وي از مناب��ع زیر زمیني تامین مي ش��ود ، 
بارش هاي س��ال جاري را در بهبود سفره هاي 
زیرزمیني موثر ندانس��ت و افزود: به جز قوچان 
که بخشي از آب شرب شهروندان از سد تبارک 

تامین مي شود مابقي شهرها همچنان متکي به 
چاه هاي زیرزمیني مي باشند و همین موضوع 
ضرورت مدیریت مصرف آب توسط مشترکان 

را دوچندان ساخته است.
وي از گلبهار، تربت جام ، ش��اندیز، رضوي، 
نیشابور و قوچان به عنوان شهرهایي با وضعیت 
قرمز ن��ام برد که میزان مصرف آب ش��رب در 
آن ه��ا بیش��تر از تولید مي باش��د ولي با اعمال 
مدیریت فشار شبکه و مصرف در تیرو مردادماه 

با کمترین تنش مواجه بودند.
  ب��ه گفت��ه وي در س��لطان آباد ه��م با حفر 
یک حلق��ه چاه با توان تولید ٢۵لیتر برثانیه ، در 
مش��هدریزه با تعویض منصوبات دو حلقه چاه 
ومدیریت مص��رف و افزایش توان تولید آب به 
می��زان ۵ لیتر برثانی��ه ، در تربت جام با افزایش 
ظرفیت برداش��ت از س��ه حلقه چ��اه به میزان 
۸0لیتربرثانی��ه و در ترب��ت حیدریه با تجهیز دو 
حلق��ه چاه و خرید آب همراه با مدیریت مصرف 
و فشارش��بکه ، تنش آبي موجود رفع ش��د و در 
شهرهاي بردسکن ، خواف ، خلیلي آباد و تربت 
حیدری��ه، ملک آب��اد، کاریز،قلندرآباد، جنگل ، 
جغتاي، طرقبه ، بجس��تان و گناب��اد نیز که در 
نقطه س��ربه س��رآب قرار دارند با افزایش توان 
تولی��د و اعمال مدیریت مصرف و فشارش��بکه 

تنش آبي به حداقل رسید. 

مع��اون بهره برداري آبفاي اس��تان وظیفه 
ذات��ي این ش��رکت را تامی��ن آب کمي و کیفي 
اعالم کرد به گونه اي که ضمن کنترل مطلوب 
ش��اخص هاي کیف��ي منابع تامی��ن آب براي 
حفظ کلرباقیمانده در حد مطلوب ، پارامترهاي 
میکروبي و ش��یمیایي هم طبق استانداردهاي 
ملي و س��ازمان بهداشت جهاني به طور مرتب 

پایش و کنترل مي شود.
وي در بخش دیگري از مطالب خود به شش 
هزار و۴00کیلومتر ش��بکه توزیع آب شرب در 
شهرهاي استان اشاره و بر ضرورت تامین منابع 
مالي مورد نیاز نوس��ازي شبکه توزیع به میزان 
س��االنه ۵درصداز سوي سازمان هاي مرتبط با 
تخصیص اعتبار به منظور عبور از شرایط تنش 

آبي در سال هاي آینده تاکید کرد.
ب��ه گفته وي در س��ال قب��ل ۸٢کیلومتر از 
ش��بکه توزیع آب ش��هرها  بازس��ازي ش��د در 
حالیکه ب��راي حفظ وضعیت موجود بایس��تي 
حداق��ل س��الي ۳٢0کیلومتر از ش��بکه توزیع 

نوسازي شود. 
وي همچنی��ن اعالم ک��رد: با نظر مدیریت 
عامل آبفاي اس��تان دیک دستگاه تانکر براي 
انتقال آب به روس��تاهادر اختیارآبفاي روستایي 
خراس��ان جنوبي قرار گرفت و دو دس��تگاه هم 

تحویل آبفاي روستایي خراسان رضوي شد.

س��ه س��ال پیش ب��ود ک��ه اولی��ن مرکز 
جوارکارگاهی فنی و حرفه ای خراسان رضوی 
توسط مدیر عامل ایران خودرو خراسان و مدیر 
کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در 

مرکز آموزش این ش��رکت افتتاح ش��د.
ش��رکت ایران خ��ودروی خراس��ان بعد از 
افتتاح این مرکز، با بازنگری در فرآیند آموزش 
و استاندارد س��ازی دوره ها، برنامه منسجمی 
برای توس��عه مهارت کارکنان در نظر گرفت و 
مس��ابقات مهارتی عمومی و تخصصی داخلی 
و اس��تانی را برگزار نمود و در پی آن مس��ابقات 
مه��ارت به درون ایس��تگاه ه��ای کاری این 

ش��رکت راه یافت.
ایران خودروی خراس��ان پس از بازگشایی 
ای��ن مرک��ز، توس��عه و ارتقاء س��طح مهارت 
کارکن��ان و رفع موارد کیفی مرتبط با کارکنان 

را دنب��ال می کن��د.
بر همین اس��اس و به مناس��بت هفته ملی 
مه��ارت و با هدف تداوم و ارتق��اء برنامه های 
مهارت��ی و به��ره مندی از ظرفی��ت اداره کل 
آم��وزش فنی و حرفه ای خراس��ان رضوی در 

س��طح منطق��ه احمدآباد و در راس��تای معین 
اقتصادی در روز شش��م مرداد ماه تیمی از واحد 
منابع انس��انی ایران خودروی خراسان ضمن 
حض��ور در آن اداره کل و ارج نهادن به جایگاه 
مهارت، در این خص��وص با مدیران این اداره 

تب��ادل نظ��ر کردن��د.
در این جلسه مسئول آموزش منابع انسانی 
ش��رکت ایران خودروی خراسان، با بیان اینکه 
پس از افتتاح مرکز جوارکارگاهی، این شرکت 
با همکاری آن اداره کل توانس��ت از  تبصره ٢ 

م��اده ۳۸ قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده بهره 
مند و در دو دوره گذش��ته مالیاتی، بخش��ی از 
هزینه های آموزش ش��رکت از این محل کسر 

گ��ردد.
وی در ادام��ه افزود: ب��رای کلیه دوره های 
مهارتی داخل ش��رکت گواهینامه فنی و حرفه 

ای صادر و در س��وابق افراد لحاظ می گردد.
در پای��ان الزم به ذکر اس��ت ج��واز مرکز 
جوارکارگاهی این ش��رکت برای یک دوره سه 

س��اله تمدید گردید.

اولین مرکز جوار کارگاهی فنی حرفه ای خراسان ۳ ساله شد
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رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند: مسئوالن 
کشور امروز از حمایت ملت فداکار برخوردار 

هستند و این چیزی است که در هیچ نقطه ای از دنیا 
وجود ندارد.

در مراسم بهره برداری از مجموعه چند منظوره ورزشی گلشن و 12 پروژه  فضای سبز عنوان شد؛

حمایت سپاه از نمادهای رفع محرومیت در مناطق کم برخوردار مشهد
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی بر حمایت قاط��ع از نمادهای رفع 

محرومیت در مناطق کم برخوردار مشهد تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، سردار سرلشکر حسین سالمی با 
بیان این مطلب در آیین رونمایی از مجموعه چندمنظوره ورزش��ی گلش��ن که در بولوار 
شهید آوینی )گلشهر( به بهره برداری رسید، اظهار کرد: بایستی آرایش اقتصادی، فضای 
کسب و کار و معیشت جامعه را براساس خنثی سازی سناریوی خطرناک دشمن صورت 
دهیم. این مهم امروز برای ما به عنوان میدان مرکزی نبرد محسوب می شود و سپاه هر 

جا نمادی از رفع محرومیت و استضعاف دیده شود، حضور می یابد. 
وی افزود: ممکن است به صورت مستقیم فعالیتی را شکل ندهیم، اما از این جنس 

فعالیت ها حمایت می کنیم. 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با اش��اره به اینکه این روزها در جبهه 
نظامی با اش��کال نیابتی، جنگ های نظامی و ارعاب و درگیری مواجهیم، گفت: با این 

حال این تمام ماجرا نیست و سناریوهای دشمن بسیار گسترده تر از این موارد است. 

* جنگ اقتصادی جزو الینفک سیاست های امروز دشمن
س��المی با بیان اینکه جنگ اقتصادی جزو الینفک سیاست های امروز دشمنان ما 
اس��ت، عنوان کرد: نقشه آنها برای تخریب ش��رایط اقتصادی کشور، فلج کردن نظام، 
درگیر کردن مردم با مشکالت معیشتی و قرار دادن مردم در مقابل نظام، سیاست جدی 

و مرموزانه دشمنان است. 
وی خاطرنشان کرد: به تبع رسالتی که داریم، هر جا تهدیدی باشد حضور پیدا کرده 
و تالش می کنیم قبل از شکل گیری هر تهدیدی حضور یابیم و تهدیدات را خنثی کنیم. 
همگان س��پاه را با مفهوم امنیت می شناس��ند و حضور در مراس��م افتتاح این مجموعه 

ممکن است عجیب به نظر بیاید.
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی با تاکید بر اینکه جنگ های امروز، 
جنگ هایی آش��کار و محس��وس نیست، گفت: دشمن به ش��یوه ای وارد عمل می شود 
ک��ه چندان این موضوع را احس��اس نکنیم. جنگ و صلح با هم ممزوج هس��تند. اما به 
دلیل حساس��یت هایی که در این زمینه داریم، احس��اس مبارزه و جنگ را به خوبی درک 

می کنیم. 
سالمی بیان کرد: معتقدیم پیروزی در این نبرد نیازمند به هم پیوستن همه اراده ها، 
همراه ش��دن و گره خوردن همه قلب ها به یکدیگر اس��ت. امروز زمانی اس��ت که باید با 

قلب هایمان جامعه را اداره کنیم و نیازمند جهاد همگانی هستیم. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه در دوران دفاع مقدس بخش کوچک��ی از جامعه در جبهه ها 
حضور یافته و این حضور کافی بود، گفت: اما امروز همه س��رزمین ما میدان دفاع است. 
جهاد اقتصادی که در افق های بلند اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی ایران به عنوان 

اقتصاد مقاومتی تجلی یافته، عرصه اصلی جهاد ما در برابر دشمن است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی هر تالشی در این راستا را مانند عملیات 
در دوران دفاع مقدس دانست و اظهار کرد: عملیات پیروزمندانه که دشمن را از دسترسی 

به هدف خود دور می کند و برای ما شریف است و ارزش جهاد دارد. 

* تاش در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری در ساماندهی مناطق 
پیرامونی شهر

س��المی افزود: سال ها است س��اماندهی مناطق پیرامونی شهر مشهد از تاکیدات 
رهبر معظم انقالب است. ایشان تعلق خاطر زیادی به مشهد مقدس به عنوان پایتخت 

معنوی جهان اسالم دارد.
وی با تاکید بر اینکه مشهد باید با شخصیت و شان حرم مطهر زیبایی و نور و رایحه 
پیدا کند، خاطرنش��ان کرد: در مش��هد باید رایحه دل انگیز معنویت به مشام برسد. پس 
دیدن صحنه های محرومیت در این ش��هر پس��ندیده نیست. انقالب ما انقالب عدالت 

است.
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اس��المی در ادامه بیان کرد: سپاه سال ها است 
براس��اس اوامر رهبر معظم انقالب در مناطق پیرامونی و حاش��یه شهر از جنبه رفع فقر، 
جبهه فرهنگی و امنیتی قبول مس��ئولیت کرده و امید اس��ت با مجموع اقداماتی که با 
همکاری مدیریت ش��هری ش��کل گرفته، سال آینده ش��اهد ارائه تصویری متفاوت از 

مناطق حاشیه شهر باشیم.
سالمی با بیان اینکه در فضایی با تفکر انقالبی باید با سرعت شگفت انگیز تغییرات 
را ایجاد کنیم، خاطرنش��ان کرد: در کنار مردم هس��تیم و تا حل همه مس��ائل می مانیم. 
مس��ائل نسبت به اراده هایمان کوچک هستند. ما تسلیم شدن را نیاموختیم. بلکه غلبه 

کردن را آموختیم. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه ایرانیان قدرتمند و صاحب منزلت در جهان هس��تند، گفت: 
وقت��ی در محاصره و تحریم می توانیم قدرت بس��ازیم، این مس��ائل کوچک به راحتی 

قابل حل است. 

* تاش قابل س�تایش مدیریت ش�هری مشهد در راستای کاهش 
محرومیت از مناطق حاشیه شهر

فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در عین حال ضمن تشکر از مدیریت 
شهری مشهد، بیان کرد: شهرداری مشهد این فرصت را فراهم کرد تا مجموعه ورزشی 
و س��ایر پروژه ها را برای کاهش محرومیت ها در مناطق کم برخوردار و پیرامونی ش��هر 

احداث و اجرایی کند.
س��المی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری رفع محرومیت از مناطق حاشیه شهر را 

نقطه تمرکز فعالیت خود قرار داده و این جای تشکر دارد. حاشیه باید به متن منتقل شود 
و نباید در حاشیه تفکر ما قرار گیرد. 

وی تصری��ح ک��رد: در این صورت اس��ت که مس��ئولیت های انقالبی مان را در حل 
مس��ائل جامعه انجام می دهیم. این راه، راه سعادت است. هر چند با سختی هایی مواجه 
می ش��ویم. اما انتهای س��ختی ها چون برای خداوند و اعتالی جامعه اس��ت، آسایش و 
آرامش و پیش��رفت کشور اس��ت. در جهان به ندرت اتفاق می افتد که کشوری در جبهه 
های وس��یع و جهانی بجنگد و در عین حال پیشرفت کند. اما ایران اسالمی موفق شده 

در این عرصه ها پیروز باشد.

* همکاری شهرداری مشهد و سپاه پاسداران در ۱2 عرصه مشترک
محمدرضا کالئی، ش��هردار مش��هد نیز در این خصوص گفت: مناطق حاش��یه ای 
ش��هر مش��هد را به ۸ پهنه تقس��یم کرده ایم و برنامه های متعددی در قالب طرح نجات 
مناطق حاش��یه ای ش��هر مشهد داریم که در دو پهنه آن، با سپاه پاسداران و قرارگاه سپاه 
پاسداران در بولوار برونسی همکاری داریم؛ تمام تالش ما این است که در همه پهنه ها 

با کیفیت عمل کنیم.
وی با بیان اینکه معتقدیم باید برای همه شهروندان خاطرات خوب و مثبت بسازیم، 
خاطرنش��ان کرد: امیدواریم ساخت چنین پروژه هایی موجب افزایش نشاط اجتماعی و 

ایجاد خاطرات مثبت در شهروندان شود.
ش��هردار مشهد با تاکید بر اینکه اعتقاد ما ایجاد برابری و عدالت است، تصریح کرد: 
وقتی افراد بزرگی چون شهید چمران را در کشور داریم که در جهت ایجاد عدالت تالش 
کرده اند ما نیز وظیفه خود می دانیم که تمام ش��هروندان را به نقطه برابری اس��تفاده از 

امکانات برسانیم.
وی با بیان اینکه ما در ش��هر اس��المی زندگی می کنیم و باالی ش��هر و پایین شهر 
نداریم، افزود: اینکه تاکنون ش��رایط نابرابر بوده اس��ت، نباید ماندگار ش��ود و ما نیز در 
مجموع��ه مدیریت ش��هری بر آن هس��تیم که در جهت براب��ری و عدالت گام برداریم 
و ذره ای در این راه توقف نداش��ته باشیم.ش��هردار مشهد با بیان اینکه ۸۵ پروژه توسط 
ش��هرداری در پهنه  های مناطق کم برخوردار در حال اجرا اس��ت، ادامه داد: هرکدام از 
پروژه های تعریف ش��ده برای مناطق حاشیه ای شهر شامل زیر پروژه هایی چون بحث 

حمل و نقل هستند.
گفتنی اس��ت افتتاح مجموعه آبی گلشن در راستای توزیع عادالنه خدمات در تمام 
نقاط شهر در انتهای بولوار شهید آوینی )گلشهر( منطقه ۵ شهرداری مشهد با اعتبار 1۷0 
میلیارد ریال به بهره برداری رس��ید؛ همچنین 1٢ بوستان در سطح شهر مشهد با اعتبار 
۹۶0 میلیارد ریال نیز به بهره برداری رسید که با این اتفاق 11۶ هزار و ۶00 مترمربع به 

سرانه فضای سبز مشهد اضافه شده است.

مدی��ر عامل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد از اجرای بی��ش از ۷۳ درصد 
ش��بکه جمع آوری فاضالب در هسته داخلی شهربه جز محدوده اطراف حرم 

مطه��ر رض��وی خب��رداد. 
حسین اسماعیلیان با بیان اینکه سابقه شروع اجرای پروژه شبکه فاضالب 
شهر مشهد  به اوایل دهه ۷0 باز می گردد که تا کنون حدود ۷۳ درصد از شبکه 
جمع آوری آن اجرا شده است، گفت:  به جز محدوده منطقه ثامن شبکه جمع 
آوری فاضالب در کمربند داخلی ش��هر اجرا ش��ده و آنچه باقی مانده اس��ت 
حاش��یه شهر مشهد می باشد که در دو سه سال گذشته توسعه شبکه متمرکز 
در حاش��یه نیز در برنامه های اجرایی قرار داش��ته و اقدامات بهره برداری از دو 
تصفیه خانه بزرگ خین عرب و التیمور در دو سال گذشته بخشی از این پروژه 

ها بوده که در حدود ٢٢ درصد نیاز این کالن ش��هر را تامین کردند .
وی با اش��اره به اینکه در ش��رایط پیک مصرف به طور متوس��ط افزایش و 
رش��د 1.۵ تا 1.۸ برابری برداش��ت را نس��بت به سایر ایام در سال داریم ، گفت 
:در صورتی که این پیک مصرف  با  ش��رایط گرما و با مناس��بت هاي خاص ) 
ایام زیارتي، والدت حضرت رضا)ع( همزمان ش��ود، حجم زائر و گردشگر در 
مشهد به طور فزاینده افزایش پیدا می کند وبا افزایش بی رویه مصرف روبرو 
می ش��ویم که با تدابیر صورت گرفته این ش��رایط نیز قابل مدیریت می باشد .

وی افزود: با وجود بارندگي هاي انجام شده وتداوم خشکسالي هاي پي در 
پي گذش��ته پیش بیني ش��ده شرایط آبي سال هاي قبل تکرار شود وبه منظور 
محقق ش��دن آن با کمبود آب ۴0 درصدی مواجه بودیم که از سال قبل برای 
تامین این کمبودها برنامه ریزی کرده و کسری در مخازن و ذخایر موجودراکه  
ناش��ي از عدم انتقال آب س��د دوستي و کاهش برداش��ت مثل طرق، کارده و 

ارداک اس��ت را جبران کنیم .

وی اضافه کرد :برنامه ها در دو بخش متمرکز شامل سایر منابع در اختیار 
، مثل چاهها و اصالح ش��بکه ها می شود  که  امکان برداشت حداکثر ظرفیت 
مناب��ع ایجاد و فرآوري و بازبیني  واصالح ش��بکه ص��ورت می گیرد و قابلیت 
پذیرش آب چاهها به صورت همزمان در شبکه فراهم می شود  و  بخش دیگر  
شناسایی منابع آبی است  که در اختیار سایر بخش هاست ) صنعت- کشاورزي 
و خدمات و اداري( قرار دارند وچاه هایی که به لحاظ کمیت و کیفیت مناسب 
هس��تند و امکان وصل  به ش��بکه توزیع آب شرب مش��هد را دارند  ،در مواقع 

اضطراري و بحران از آنها اس��تفاده خواهیم کرد.
 همچنین  با انجام عملیات بهس��ازي چاه ها قادرهستیم   ٢00 لیتر برثانیه 
افزایش ظرفیت تامین آب داشته باشیم وبا حفر ۵۷ حلقه چاه در سطح مشهد 
در نقاط که کیفیت آب مناسب دارند ،قابلیت وصل به شبکه از محل تخصیص 

آب ش��رب دش��ت مش��هد  فراهم ش��ده اس��ت .
وی در ادامه به  حوزه مدیریت مصرف و پهنه بندي شبکه آب اشاره کرد و 
افزود: با تعدیل  فش��ار آب  در نقاط مختلف شهر و نصب لوازم کاهنده کاهش 
هدر رفت آب ، کنترل مصرف توسط مشترکین  پر مصرف را خواهیم داشت .

 اس��ماعیلیان در ادامه بیان کرد: خوش��بختانه بارندگي ها در اواخر س��ال 
گذشته  و بویژه امسال به طور قابل مالحظه افزایش و حجم ذخیره آب سدها 
بویژه در سدهاي دوستي و ارداک و طرق از حالت بحران خارج شد و ذخیره آب 
س��د دوستي به ۶۵ درصد رسید ،که پیش بینی می شود درصورتی که مطابق 
روال س��ال هاي قبل مصارف آب کنترل شود  تابستان امسال را بدون نیاز به 
قطع و جیره بندي آب مدیریت کنیم اما با وجود این از آنجا که وضعیت منابع 
تامین آب ش��رب ش��هر پایداري ندارد و شرایط سال هاي آبي گذشته ممکن 
است در سال هاي آتي و سال آینده تکرار شودو توجه به این نکته که در اقلیم 

خشک و نیمه خشک قرار داریم ، فرصت  ایجاد شده را مغتنم شمرده تابا برنامه 
ریزی بهتر  عملیات پروژه های اضطراری تعریف ش��ده را اجرا کنیم  وشرایط 
بهتری را برای س��ال های آینده داش��ته باشیم ، همچنین  حفر چاه ها در نقاط 
مختلف سطح شهر و اجرای این پروژه ها به منزله استفاده از منابع موجود در 
سال جاری نیست و اولویت برداشت  استفاده از منابع آب های سطحی ) سدها 

( و تامین کمبودها  ها از طریق منابع آب زیر زمینی اس��ت.
مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد ادامه داد :از ابتدای تابستان تا 
کنون  علی رغم افزایش حجم قابل مالحظه زائران و گردش��گران به مش��هد 
شاهد افزایش غیر متعارف مصرف آب در سطح شهر نبودیم که  الزم است از 
همراهی مردم مش��هد قدردانی کنیم و با افزایش ذخیره آب سدها و امکانات 
توزیع آب در مناطق مختلف ش��هر و کاهش برداش��ت از منابع زیر زمینی به 
لحاظ کیفیت آب نیز از شرایط مناسبی  برخوردار هستیم  و بر اساس گزارشات 
س��امانه اطالعاتی 1٢٢نارضایتی قابل توجهی گزارش و ثبت نشده است هر 
چند که  یکسان سازی کیفیت آب در سطح شهرنیازمند تکمیل خطوط جمع 
آوری چاه ها و انتقال آن به مخازن س��طح ش��هر و اختالالت آب در مخازن 
است که این پروژه در حال حاضر ۵0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اتمام آن 
نیازمن��د یک هزاروصد  میلیارد ریال اعتبار اس��ت که در صورت تخصیص تا 
پایان س��ال ۹۹ قابلیت تکمیل و بهره برداری آن فراهم می ش��ود و بزرگترین 
شبکه توزیع با قطر یک هزار و ۶00 میلیمتر درسال جاری در دستور اجرا قرار 
گرفت که شامل پهنه  A در محدوده حرم مطهر رضوی  است که با توجه به 

ش��رایط ترافیکی منطقه  اجرای آن کار بس��یار دش��واری اس��ت. 

  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد بیان کرد؛

اجرای بیش از 73 درصد شبکه جمع آوری فاضالب هسته داخلی شهر

مریم خزاعي


