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خداحافظی با پرونده های کاغذی در امور منابع 
آب تربت جام

فیزیکی  پرونده های  انتقال آخرین مرسـوله  حاوی  با 
آب شـهرستان  منابع   امور  زیرزمینی  آبی   منـابع  
تربت جام به مرکز اسـتان، کلیه فعالیت های این بخش 

به صورت تمام الکترونیک انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
بایگانی منابع  نظام احمدی« مسئول  رضوی، »حمید 
این خبر تصریح کرد: مطابق  اعالم  با  آب شهرستان 
امور،  مدیر  اهتمام  و  شرکت  داخلی  بخشنامه های  با 
استان  سطح  در  اداره  نخستین  عنوان  به  تربت جام 
این  فرآیندهای  نظام مندی  و  هوشمندسازی  ضمن 

حوزه اقدام به حذف پرونده های کاغذی کرده است.

مدیرامور منابع آب مشهد خبرداد:

گشت مشترک گروه رودخانه های امور آب مشهد 
در اراضی  عارفی

مدیرامور منابع آب مشهد گفت: گشت مشترک گروه 
های  دستگاه  دیگر  و  مشهد  آب  امور  های  رودخانه 
اجرایی در قالب گشت مشترک حفظ حقوق بیت المال 

در اراضی عارفی شهرستان مشهد انجام شد.
محمد برزویی با اعالم این خبر، اظهارکرد: در راستای 
جلوگیری از تغییر کاربری های اراضی، زمین خواری 
و حفاظت از منابع آب، نسبت به رفع تصرف سه مورد 
ساخت غیر مجاز در بستر و حریم آبراهه های اصلی و 

فرعی رودخانه عارفی شهرستان مشهد اقدام شد.

اسـتای  رودخانه  حریم  و  بسـتر   از  هکتار    ۱۹
تربت جام  پاکسـازی  شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی با دستور دادستان تایباد و با حضور نماینده ویژه 
وی و نیروهای انتظامی بخش میان والیت، ۱۰ هکتار 
دیگر از اراضی بستر رودخانه استای تایباد در محدوده 
روستای جوزقان این شهرستان توسط پرسنل گشت و 

نظارت آب های سطحی این امور قلع و قمع و خلع ید 
این  بستر  اراضی  از  این ۹ هکتار دیگر  از  شد. پیش 

رودخانه پاکسازی شده بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبرداد:

رضایتمندی  میزان  هوشمند  سنجش  استقرار 
ذینفعان منابع آبی در این شرکت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
هوشمند  سنجش  کشور،  سطح  در  بار  اولین  برای 
میزان رضایتمندی ذینفعان منابع آبی در این شرکت 
مستقر شد. محمد عالئی در آیین رونمایی طرح پایش 
رضایتمندی ذینفعان شرکت آب منطقه ای خراسان 
طرح،  این  اجرای  از  اصلی  هدف  اظهارکرد:  رضوی، 
خدمت و رضایت مشترکین و بهره برداران منابع آبی، 
پیمانکاران، نمایندگان جامعه و سایر ذینفعان شرکت 

است. 
وی افزود: با توجه به ضرورت مشتری مداری و اهمیت 
میزان رضـایت ذینفعان، شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی این هدف و رسالت مهم انسانی و اجتماعی را در 

نقشه استراتژیک خود مد نظر قرار داده است.

قرارگاه خبری مدیریت منابع آب برای اولین بار 
خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  توسط  کشور  در 

رضوی کلید خورد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
این  اظهارکرد:  خبر،  این  اعالم  با  جم  کاظم  رضوی، 
قرارگاه با هدف اطالع رسانی، استفاده از خرد جمعی 
تمامی ذی نفعان برای عبور موفق با کمترین میزان 

تنش از پیک های مصرف، آغاز به کار کرد.
وی با اشاره به دیگر اهداف این قرارگاه، افزود: همراه 
کردن تمامی ظرفیت های رسانه ای در خصوص کمک 
به مدیریت صحیح منابع آب، فرهنگ سازی استفاده 
بهینه از این منابع، استفاده از جایگاه ویژه مبلغین دینی 
در استان برای تشریح و تبیین نکوهش اسراف در قرآن 
و احادیث، نقش و جایگاه ویژه تشکل ها کشاورزی و 
سمن های مردمی در کمک به مدیریت صحیح منابع 

آب، توانمندی سازی خبرنگاران افتخاری و جوان در 
و  روستاها  در  به ویژه  استان  شهرهای  در  آب  زمینه 
قطب های کشاورزی از دیگر اهداف این قرارگاه است.

مدیر امور منابع آب مشهد خبرداد:

بسـتر  و  حریم  از  آزادسـازی  و  تصرف  رفع 
رودخانه  شـاه  فیل

مدیر امور منابع آب مشهد با اشاره به اینکه این اقدام 
کار بزرگی بود که در روستای شاه فیل انجام گرفت، 
بستر  و  حریم  از  مربع  متر  هزار  هفت  حدود  گفت: 

رودخانه شاه فیل شهرستان مشهد رفع تصرف شد.
محمد برزویی با اعالم این خبر، اظهار کرد: در راستای 
حفاظت از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی کشور، 
حمایت از حقوق عمومی و حفظ صیانت از منابع آبی 

حریم و بستر رودخانه ها آزادسازی می شود.

نمایندگان  و  فرماندار  با  اندیشی  هم  نشست  در  »عالیی« 

تشکل های کشاورزی تایباد مطرح کرد:

کشـاورزان مرزنشین پاسدار مرزی تولید هستند
نشست هم اندیشی بررسی وضعیت بند خاکی مشهد 
ریزه با حضور »محمد عالیی« مدیر عامل شرکت آب 
فرماندار  سیاح«  رضوی؛ »محسن  منطقه ای خراسان 
تایباد و جمعی از نمایندگان تشکل های کشاورزی این 

شهرستان،در مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
بند  احداث  گفت:  نشست  این  در  »عالیی«  رضوی، 
خاکی باید در راستای حفاظت از منابع آبی منطقه، 
کنترل سیالب و استفاده بهینه از سیالب موجود بدون 
تخریب چاه های آبی و تامین آب مورد نیاز کشاورزان 

منطقه در دستور کار قرار گیرد.
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در ادامه این نشست فرماندار تایباد خواسـتار نظارت 
و مدیریت شـرکت آب منطقه ای استان در خصوص 
کنترل و مدیریت احداث بند در زمینه مدیریت آب و 
خاک منطقه شد و گفت:  امیدوارم  سـازه ای  احداث  
شود که ضمن حفظ منـابع آبی در اثر سـیالب تخریب 

صورت نگیرد.

یک دستگاه حفاری غیرمجاز در قوچان توقیف شد
مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان از توقیف یک 
نیروهای گشت و  به همت  دستگاه حفاری غیرمجاز 

بازرسی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
گفت:  جعفرآبادی«  حسینی  »سیدموسی  رضوی، 
آب  منابع  امور  بازرسی  و  گشت  تیم های  بازدید  در 
آبی  از منابع  شهرستان قوچان و در راستای صیانت 
از  این شهرستان، یک دستگاه حفاری غیرمجاز چاه 
نوع برقی ضربه ای توقیف و از حفر چاه غیرمجاز در یک 

دامداری در روستای اسالم آباد قوچان جلوگیری شد.

تقدیر دهیار روستای ارداک از قائم مقام شـرکت 
آب  منطقه ای  خراسـان رضوی

دهیار روستای ارداک با ارسال تقدیر نامه ای از زحمات 
قائم مقام و دیگر همکاران در شرکت آب منطقه ای 

خراسان رضوی تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، رضا اسالمی تبار با آرزوی توقیفات روز افزون 
از زحمات بی شائبه و خالصانه »علیرضا طاهری« و 
دیگر همکاران او در خصوص رفع مشکالت آب شرب 
روستای ارداک طی تقدیر نامه ای تقدیر و تشکر کرد.

در  غیرمجاز  متری  چاه ۱۲۰  سازی  مسدود  و  پر 
دشت  نیشـابور

مدیر امور منابع آب ناحیه نیشابور از عملیات شناسایی، 
پر و مسدود کردن یک حلقه چاه عمیق غیر مجاز )به 

عمق ۱۲۰متر( واقع در دشت نیشابور خبر داد.
با  افزود:  خبر  این  اعالم  با  خجسته پور«  »سعیدرضا 
امور  همکاران  توسط  گرفته  صورت  های  پیگیری 
بازرسی، یک حلقه چاه عمیق  و گروه های گشت و 
متر( در محدوده چاه مجاز  )به عمق ۱۲۰  غیرمجاز 
روستای محسن آباد ریوند نیشابور شناسایی و براساس 
مقررات قانون توزیع عادالنه آب و پس از هماهنگی های 
الزم با دستگاه قضایی اقدامات عملی در خصوص پر و 

مسدودسازی چاه مذکور صورت گرفت.

خراسان رضوی پیشرو در مدیریت مشارکتی آب؛

بیستمین تفاهم نامه مشارکت در تعادل بخشی و 
پایداری منابع آب زیرزمینی منعقد  شد

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت: بیستمین تفاهم نامه مشارکت در تعادل بخشی 
و پایداری منابع آب زیرزمینی با هدف تامین منافع 

کشاورزان و آسیب ندیدن منابع آبی به امضا رسید.
شست انعقاد تفاهم نامه مدیریت مشارکتی با حضور 
آب  منابع  امور  مدیر  شرکت،  این  ارشد  مدیران 
شهرستان سبزوار و مدیرعامل نظام صنفی کشاورزی 

و منابع طبیعی شهرستان داورزن برگزار شد.
محمد عالئی با اشاره به اینکه مسئله آب، مهم ترین 
مسئله استان است، گفت: توسعه بی برنامه و ناپایدار 
استان بدون توجه به ظرفیت های زیست محیطی و 
حضور موثر مردم به خصوص کشاورزان در مدیریت 

آب امکان شدنی نیست.

» ثابتی مقدم « در بازدید  سرزده  معاون اسـتاندار از دفتر 

امور آب  عنوان کرد:

صیانت از حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع و 
پاسخ گویی صریح اولویت امور آب سبزوار است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
بازدید ضمن  این  در  مقدم«  ثابتی  رضوی،  »محمد 
ارائه گزارش مفصلی از عملکرد امور آب این شهرستان 
گفت: با توجه به آغاز فصل پاییز و احتمال وقوع رواناب 
دست  باال  بندهای  سیل  ترمیم  و  مرمت  سیالب،  و 
شهرستان سبزوار در اولویت بوده که همه پیش بینی ها 
و تمهیدات ضروری در این خصوص انجام شده است تا 

خطری متوجه شهروندان نشود.

حفاظت از رودخانه ها، جدی تر از همیشه
الیروبی  کیلومتر   ۱۵ و  تصرف  رفع  هکتار   ۴۰
صالح آباد  و  باخرز  تایباد،  تربت جام،  رودخانه های 
این  رودخانه  مهندسی  واحد  تابستانه  تالش  ارمغان 
امور در جهت ایمن سازی و کاهش مخاطرات سیالب 
در منطقه بوده است. به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی، »یوسف اختری« مدیر 
منابع آب طی گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه 
آب های سطحی تصریح کرد: رفع تصرفات و تخلفات 
و عملیات الیروبی صورت گرفته طی نیمسال نخست 
سال جاری بیشترین میزان در سطح استان آب است 
آمارهای  بر  افزون  این عملکرد فوق العاده همکاران  و 

سالیان گذشته در سطح این امور بوده است.

بازدید فرماندار و برخی از مسئوالن از عملیات 
الیروبی  رودخانه  داورزن

این  مسئوالن  از  برخی  همراه  به  داورزن،  فرماندار 
که  داورزن  رودخانه  الیروبی  عملیات  از  شهرستان 
یکی از مصوبات سفر استاندار به این شهرستان غربی 

خراسان می باشد، بازدید کردند. 
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مدیر امور آب شهرستان سبزوار خبر داد:

به  سـبزوار  آب  امور  اداری  پرونده های  انتقال 
مرکز  استان

تعداد ۲54 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده تحت 
پوشش مشهد مسلوب المنفعه شد

و  پر  آمار  خصوص  در  مشهد  آب  منابع  امور  مدیر 
توقیف  غیرمجاز،  های  چاه  نمودن  المنفعه  مسلوب 
تحت  محدوده  در  غیرمجاز  حفاری  ادوات  و  دستگاه 
امور منابع آب مشهد در شش ماهه نخست  پوشش 
چاه  حلقه   ۲۵۴ تعداد  گفت:  و  خبرداد  جاری  سال 
غیرمجاز در محدوده تحت پوشش مشهد پرو مسلوب 

المنفعه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد برزویی با اعالم این خبر، اظهارکرد: پیرو 
اقدامات صورت گرفته در شش ماهه اول سال۱۴۰۰، 
توسط همکاران امور و گروه های گشت و بازرسی با 
همکاری نیروی انتظامی و اخذ دستور قضایی، تعداد 
۲۵۴ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده تحت پوشش امور 
)شهرستان های مشهد، چناران، گلبهار، طرقبه، شاندیز 

و فریمان( پر و مسلوب المنفعه شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در این بازدید که »محمد ثابتی مقدم« مدیر 
شهرداری،  سرپرست  خراسان،  غرب  منطقه ای  آب 
رئیس شورای شهر داورزن و نماینده راهداری و حمل 
تصمیمات  داشتند،  حضور  داورزن،  جاده ای  نقل  و 

زیرساختی گرفته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، »محمد ثابتی مقدم« با اعالم این خبر گفت: 
ارسال  و  امورات  از  پرونده ها  جمع آوری  راستای  در 
بایگانی مرکزی در شرکت آب منطقه ای خراسان  به 
رضوی، تعدادی از پرونده های امور منابع آب سبزوار، 
بعد از طی کردن مراحل اداری به  مرکز استان منتقل 
شد. وی افزود: الباقی پرونده ها نیز طی روزهای آینده 

ارسال خواهد شد.

الزام کاهش سطح زیر کشت، برای برون رفت از 
بحران  خشـکسالی

جلسات کارگروه سازگاری با کم آبی و شورای حفاظت 
از منابع آب در چهار شهرستان تربت جام، تایباد، باخرز 
و  مدیران  با حضور  و  به صورت جداگانه  و صالح آباد 
برنامه ریزی  منظور  به  ذیربط  دستگاه های  مسئوالن 

برای گذر از شرایط حاد سال جاری برگزار شد.
این مطلب  بیان  با  »یوسف اختری« مدیر منابع آب 
تصریح کرد: مقرر گردید با مساعدت جهاد کشاورزی 
و تشکل های بهره برداران از منابع آب منطقه از جمله 
کمیته آب بران، نظام صنفی کشاورزی، خانه کشاورز و... 
کشاورزان نسبت به کاهش سطح زیر کشت محصوالت 

اقدام کنند.

بازدید مدیریت حفاظت رودخانه ها و سواحل از 
مسیر رودخانه کال سیاه گناباد

خراسان  استاندار  سفر  مصوبات  اجرای  راستای  در 
رضوی و تعیین تکلیف مسیر رودخانه معروف به کال 
مدیریت  مذکور  کال  مجاورین  مشکل  حل  و  سیاه 
حفاظت رودخانه ها و سواحل از این مکان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 

رضوی، »صادقی فرد« به همراه کارشناسان مربوطه، 
مدیر اداره منابع آب گناباد - بجستان و شهردار شهر 
اسالمی  اعضای شورای  و  ریاست  بجستان همچنین 
شهر بجستان از محل مسیر کال سیاه بازدید و مقرر 
و  بازدید  محل  از  مشاور  شرکت  وقت  اسرع  در  شد 

گزارش الزم ارایه کند.

با افتتاح  تصفیه خانه  و  خط انتقال آب  از  سد با ر به  فیروزه؛

از آب  مردم ۳ شهرستان، ۱۱ شهر و 5۲۰ روستا 
شرب پایدار برخوردار شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در مراسم بهره برداری از این پروژه مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای و معاونان این شرکت، امام جمعه 
مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  مردم  نماینده  فیروزه، 
شورای اسالمی، فرماندار، مدیر امور منابع آب نیشابور، 
فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از کارشناسان در 
حوزه آب حضور داشتند. »محمد عالیی« مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در این مراسم 
با تاکید ضرورت مشارکتی مردم برای عبور از بحران 
خشکسالی درباره اهداف این پروژه گفت: تامین یک 
میلیون متر مکعب آب برای جمعیتی حدود ۷ هزار نفر 

از اهداف اجرای این پروژه است.

مرتضی کریمی فرد:

موفقیت در نکاشت پاییزه؛ نیازمند مدیریت کشت، 
مصرف آب و رعایت الگوی کشت است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
با  سرخس  شهرستان  آب  منابع  امور  مدیر  رضوی، 
نبود  و  اکنون که خشکسالی  این مطلب گفت:  بیان 
است،  شده  آب  بحران  بروز  موجب  آسمانی  نزوالت 
می طلبد.  را  کشاورزان  و  بهره برداران  همه  همکاری 
در همین راستا به منظور برداشت کمتر از منابع آب 
زیرزمینی این امور در جلسات مختلفی که بهره برداران 
فضای  در  همچنین  و  داشتند  حضور  کشاورزان  و 
مجازی در این زمینه اطالع رسانی کرده است. مرتضی 
کریمی فرد افزود: تغییر الگوی کشت در این منطقه که 
اغلب یونجه و پنبه است، ضروری به نظر می رسد و 
تالش در جهت رونق دوباره کشت گندم و جو از جمله 

این  اقدامات  است.
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اسـالمی  تبلیغات  سـازمان  رئیس  بازدید 
تربت جام  از امور منـابع آب

سازمان  رییس  هاشمی،  المسلمین  و  حجت االسالم 
همراه  به  جام  تربت  شهرستان  اسالمی  تبلیغات 
و  دیدار  اسالمی شهر ضمن  شورای  عضو  بهرامی نیا، 
گفتگو با مدیر منابع آب از نمازخانه در حال ساخت 
»میرزاقلی«  حجت االسالم  کردند.  بازدید  اداره  این 
این  بیان  با  تربت جام  منابع آب   امور  امام جماعت 
این مالقات و نشست صمیمی  خبر تصریح کرد: در 
امام جمعه موقت تربت جام ضمن تسلیت ایام رحلت 
مجتبی  حسن  امام  شهادت  )ص(،  اکرم  پیامبر 
عرض  و  )ع(  الرضا  موسی  بن  علی  حضرت  و  )ع( 
از نماز ظهر  خداقوت به مدیر امور  دقایقی را پیش 
به بیان فضائل ائمه اطهار )علیهم السالم(  پرداخت.

همزمان با اربعین حسینی؛

آب  شرکت  توسط  کاردستی  و  نقاشی  ایستگاه 
منطقه ای خراسان رضوی در میدان شهدا برپا شد

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  مشاور 
رضوی در امور فرهنگی گفت: کودکان، مسابقه ای با 
موضوع امام رضا )ع( در ایستگاه نقاشی و کاردستی 
که در میدان شهدا برپاشد، اجرا کردند و در پایان به 
نقاشی های برتر، جوایزی اهداء شد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد 
زنگویی با اعالم دیگر برنامه های فرهنگی در روز اربعین 
حسینی، اظهار کرد: از اربعین حسینی تا شهادت امام 
»موکب  نام  به  موکبی  شرکت  این  شیعیان،  هشتم 
الرضا)ع(« در میدان شهدا برپا کرد تا به شهروندان، 
کند. رسانی  مهربانی خدمت  امام  دلدادگان  و  زائران 

تهدید فاضالب کشف رود به یک فرصت بی نظیر 
تبدیل  شد

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 

بی  فرصت  یک  به  رود  فاضالب کشف  تهدید  گفت: 
شد. تبدیل  خصوصی  بخش  به  واگذاری  با  نظیر 

گذار  سرمایه  جذب  به  اشاره  با  عالیی  محمد 
خصوصی توسط دولت در پروژه های آبی، اظهارکرد: 
حجمی  عرب  خین  در  گذشته،  سال  سه  حدود 
سرمایه  به  را  رود  کشف  شده  تصفیه  پساب  از 
آن، سرمایه گذاران  قبال  و در  واگذار کردیم  گذاران 
برداری  بهره  و  انتقال  خط  پمپاژ،  ایستگاه  ساخت 
گرفتند.  عهده  به  را  آبی  بزرگ  های  مجموعه  از 
وی با اشاره به اینکه کل اعتبار مصوب وزارت نیرو در 
کل کشور ۹ هزار میلیارد تومان است، افزود: با مشارکت 
شرکت آب و فاضالب مشهد طی ۲ سال، نمونه مالی 
تهیه کردیم که 3۵ میلیون از فاضالبی که در کشف 
رود جاری است در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

آب  منـابع  امور  اقدامات  از  دادسـتان  بازدید 
تربت جام در پاکسازی  رودخانه استای

همراه  به  تایباد  انقالب  و  عمومی  دادستان  صدیقی 
مهندسی  کارشناسان  شهرستان،  انتظامی  فرمانده 
از  مجاور  روستاهای  اهالی  و  آب  امور  رودخانه های 
خاکریزی ها  جمع آوری  روند  و  تصرف  رفع  عملیات  
بازدید  تایباد  استای  رودخانه  بستر  در  مصالح  و 
گرفتند. قرار  اقدامات  جریان  در  نزدیک  از  و 

وزیر نیرو در جلسه بررسی  مسـائل و مشکالت  تامین  آب 

شرب  مشهد  گفت:

تامین آب  نیرو  اولویت ها اصلی وزارت  از  یکی 
شرب پایدار و سالم برای زائران و مجاوران حرم 

مطهر امام رضا )ع( است
وزیر نیرو در جلسه بررسی مسائل و مشکالت تامین آب 
شرب مشهد در سال های آتی گفت: تامین آب شرب 
پایدار و سالم برای زائران و مجاوران حرم مطهر امام رضا 
)ع( یکی از اولویت ها اصلی وزارت نیرو است که نباید 
هیچگونه ریسکی در خصوص تحقق آن صورت گیرد.

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی، جلسه بررسی مسائل و مشکالت آب 
شرب مشهد با حضور وزیر نیرو و معاون آّب و آبفا، 
خراسان  ای  منطقه  آب  های  شرکت  عامل  مدیران 
رضوی و آبفای مشهد و مدیران ذی ربط برگزار شد.

در این جلسه وزیر نیرو با اشاره به اولویت تامین آب 
اصل  اولین  بعنوان  کشور  روستاهای  و  مشهد  شرب 
مهم در وزارت نیرو افزود: با توجه به خشکسالی های 
شدیدی که کشور طی سال آبی گذشته و جاری با آن 
مواجه است باید تمام مدیران وزارت نیرو تالش کنند تا 
آب شرب سالم و پایدار در اختیار مردم قرار گیرد و در 
این بین هیچ گونه کم کاری مورد پذیرش نخواهد بود.

در نتیجه اجرای طرح سازگاری با کم آبی؛

در  آبی  تنش  اخیر،  خشکسالی  شدت  به  باتوجه 
استان  نداشتیم

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
خشکسالی  شدت  به  توجه  با  امسال  تابستان  گفت: 
استان  ترین  آرام  خوشبختانه  آب؛  بحران  وجود  و 
با  جز  مهم  این  که  نداشتیم  تنشی  هیچ  و  بودیم 
شد. نمی  محقق  آبی  کم  با  سازگاری  سند  اجرای 

محمد عالئی در برنامه تلوزیونی اشاره که با موضوع 
»مدیریت آب در خشکسالی، فرصت ها و تهدیدها« برگزار 
شد، اظهارکرد: با وجود بحران آب در تابستان، آرام ترین 
استان بودیم که این مهم قطعا بدون مدیریت مشارکتی 
امکان پذیر نبود،  اجرای این طرح سبب صرفه جویی 
بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب در سه سال شد.

دبیرخانه رویداد سواد آبی )رسا( آغاز به کار کرد
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، دبیرخانه طرح رویداد 
سواد آبی )رسا( در استان خراسان رضوی آغاز به کار کرد.

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
رویداد  دبیرخانه   جلسه  نخستین  رضوی،   خراسان 
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اداره  متوسطه  آموزش  معاون  حضور  با  آبی  سواد 
مدیر   رضوی،    خراسان   پرورش   و  آموزش  کل 
خراسان  ای   منطقه  آب   شـرکت  عمومی   روابط  
عامل شرکت مشـاور  مدیر  و  همچنین    رضوی   
آموزشی،  های  تکنولوژی  گروه  رئیس  پژوهان،  آرین 
کشاورزی  دبیرخانه  و  کارآفرینی  رشد  مرکز  رئیس 
روسای  اول،  متوسطه  آموزش  گروه  رئیس  استان، 
گروه آموزشی دروس زمین شناسی، جغرافیا و انسان 
و محیط زیست و همچنین رئیس پژوهش سراهای 
و خراسان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  آموزی  دانش 
آموزش  معاونت  جلسات  سالن  محل  در  رضوی 
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

رئیس گروه آب سطحی دفتر مطالعات پایه منابع آب خبرداد:

فعالیت  با  مرتبط  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
های گروه مطالعات آب های سطحی

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بحث  به  اشاره  با  خراسان رضوی، حمیرا شامکوئیان 
آب های  گروه  کارشناسان  مهارت  ارتقاء  و  آموزش 
صحرائی  اکیپ های  مشاور  نیروهای  و  سطحی 
یکی  زمینه  این  در  آموزش  اظهارکرد:  بردار،  آمار 
و  دقت  افزایش  برای  الزم  اقدامات  مهمترین  از 
می باشد. هواشناسی  و  آب  ایستگاه های  آمار  صحت 

ایستگاه های  روزانه  آبدهی  آمار  محاسبه  افزود:  وی 
فعالیت های  مهمترین  از  یکی  استان  هیدرومتری 
شمار  به  سطحی  آبهای  مطالعات  گروه  شاخص 
می رود و از پیچیدگی خاصی نیز برخوردار می باشد.

اجرای طرح چهارشنبه های رضوی در شرکت آب 
منطقه ای  خراسان  رضوی

مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
در امور فرهنگی از اجرای طرح چهارشنبه های رضوی 
در این شرکت خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح 
آشنایی همکاران با سیره امام رضا )ع( و الگوگیری از 

ایشان در زندگی روزانه است. محمد زنگویی هدف از 
اجرای این طرح را آشنایی همکاران با سیره رضوی اعالم 
و اظهار کرد: چهارشنبه هر هفته ما بین اقامه نماز ظهر 
و عصر خطبه ای از امام رضا )ع( بیان و تفسیر می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسـان  رضوی:

بسیاری از مسئولیت های تصدی گری حوزه آب به 
تشکل های کشاورزی واگذار شد

با اعالم این خبر، اظهارکرد: طبق این  محمد عالیی 
تصدی گری حوزه  های  مسئولیت  از  بسیاری  طرح، 
آب به تشکل های کشاورزی داده شد زیرا کشاورزان 
بزرگترین، موفق ترین و پاک ترین مدیران آب هستند.

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت:  مشارکتی،  مدیریت  های  مولفه  به  اشاره  با 
اعتماد،  گرایی،  اخالق  انصاف،  عدالت،  راستگویی، 
قانون گرایی و شفافیت عملکرد جز این موارد است.

آب  منابع  امور  توسط  سده  سد  رسـوب  تخلیه 
خواف  انجام  شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی،  تخلیه رسوب در سدها اهمیت ویژه ای دارد 
به  رسوبات  و  الی  و  گل  شدن  جاری  که  طوری  به 
سمت سد در نهایت در پایین دست  پشت سدها جمع 
انسداد دریچه  باعث پر شدن حجم مخزن و  شده و 
منظور  همین  به  لذا  می شود.  سدها  آب  تخلیه   ای 
شهرستان  در  سده  سد  در  رسوب  تخلیه  عملیات 
شد. انجام  شهرستان  آب  منابع  امور  توسط  خواف 

انعقاد تفاهم نامه شرکت آب منطقه ای خراسان 
فضای  امنیت  راهبردی  مدیریت  مرکز  با  رضوی 

تولید و تبادل اطالعات خراسان رضوی
رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 

شرکت  سمت  به  حرکت  ما  اصلی  راهبرد  گفت: 
رعایت  با  باید  مهم  این  اّما  است؛  الکترونیک  تمام 
شود. محقق  حفاظتی  و  امنیتی  مباحث  کامل 

از جلسات کمیته  محمد عالیی در چهارمین جلسه 
 ۲ راستای  در  شرکت  کرد:  اظهار  سایبری،  امنیت 
راهبرد حرکت میکند که یکی از آنان الکترونیک کردن 
است. سایبری  امنیت  حفظ  دیگری  و  اقدامات  تمام 

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه طبق برنامه مصوب 
و پس از ارزیابی عملکرد در کوتاه ترین زمان ممکن 
پیش  شدن  الکترونیکی  تمام  سوی  به  شرکت  این 
آب  شرکت  فراوان،  مشکالت  وجود  با  گفت:  رفت، 
در  مقرر  زمان  از  زودتر  رضوی  خراسان  منطقه ای 
راستای تمام الکترونیکی شدن اقدامات حرکت کرد.

توسـط  غیرمجاز  حفاری   دستـگاه  دو  توقیف  
گروه های  گشت  و  بازرسی امور منابع آب کاشمر

یک دستگاه حفاری غیرمجاز در محدوده امور منابع 
منتقل  پارکینگ  به  و  توقیف  شناسایی،  کاشمر  آب 
شد. گروه گشت و بازرسی امور منابع آب کاشمر طی 
یک عملیات ۱۴ ساعته یک دستگاه حفاری غیرمجاز 
را از محل ورود به محدوده تحت پوشش تا پارکینگ 
رصد،  بردسکن  شهرستان  در  واقع  آن  نگهداری 
شناسایی و پس از هماهنگی با دادستانی و همکاری 
نیروی انتظامی شهرستان توقیف و به پارکینگ منتقل 
کردند. این عملیات چند ساعته تا بامداد ادامه داشت.

ارشد بخش  پنجمین گردهمایی مدیران  و  پنجاه 
آب کشور برگزار شد

بخش  ارشد  مدیران  گردهمایی  وپنجمین  پنجاه 
حضور  با  کنفرانسی  ویدئو  صورت  به  کشور  آب 
معاونان شرکت  آبفا،  و  آب  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
حوضه های  روسای  و  ایران  آب  منابع  مدیریت 
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شد. برگزار  پنجشنبه  امروز  صبح  گانه   ۹ آبریز 
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
طرح  عملکرد  بررسی  موضوع  سه  جلسه  این  در 
مبادله  زیرزمینی،  آب های  تعادل بخشی  و  احیا 
سال  سرمایه ای  دارایی  تملک  طرح های  موافقتنامه  
شرکت های  ایثارگران  وضعیت  تبدیل  و   ۱۴۰۰
گرفت. قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  منطقه ای  آب 

در شش  ماه ابتدایی  سال  جاری؛

حریم  قانونی  غیر  تصرف  هکتار   ۳۰ آزادسازی 
رودخانه ها در استان انجام شد

ای  منطقه  آب  شرکت  سواحل  و  ها  رودخانه  مدیر 
خراسان رضوی گفت: در شش ماه نخست سال جاری 
بیش از 3۰ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه های 
این استان رفع تصرف شد. محمدرضا صادقی فرد با 
تمام  اظهارکرد:  رودخانه ها،  حرایم  حفظ  بر  تأکید 
آزادسازی ها با حضور نمایندگان دادستان، کارشناسان 
ها،  شهرستان  آب  منابع  امور  های  رودخانه  گروه 
حضور  در  ها  رودخانه  بازرسی  و  گشت  های  گروه 
است. گرفته  انجام  انتظامی  نیروی  و  امداد  یگان 

کم  با  سازگاری  کارگروه  اعضا،  احکام  صدور  با 
آبی در قوچان رسمیت یافت.

مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان از صدور احکام اعضای 
کارگروه سازگاری با کم آبی در این شهرستان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، »سیدجعفر حسینی جعفرآبادی« با اعالم این 
منابع  حفاظت  شورای  جلسه  دومین  در  گفت:  خبر 
ریاست  به  قوچان در سال ۱۴۰۰ که  آب شهرستان 
فرماندار و حضور تمامی اعضا در فرمانداری این شهر 
هوشمند  کنتورهای  نصب  روند  ادامه  بر  شد  برگزار 

مخصوصا بر روی چاه های واحد های صنعتی و دامی 
به منظور پیشگیری از برداشت غیرمجاز آب تاکید شد.

اولین  در  عمومی ها  روابط  در  تحول  راهکار   ۶
عمومی  روابط  مدیرکل  و  وزیر  مشاور  نشست 
روابط  انسجام بخشی  شورای  با  نیرو  وزارت 

عمومی های صنعت آب و برق مطرح شد
نیرو در  مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت 
با شورای انسجام بخشی روابط  اولین جلسه نشست 
و  تولید محتوا  برق کشور  و  عمومی های صنعت آب 
انتشار بهنگام اطالعات توسط روابط عمومی ها را مورد 
عمومی ها  روابط  جایگاه  ارتقای  بر  و  داد  قرار  اشاره 
تاکید کرد. در این جلسه مدیر روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی شش پیشنهاد کاربردی 
کرد. ارائه  عمومی ها  روابط  در  تحول  ایجاد  برای 

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، رتبه برتر 
ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی سال ۹۹ 

را کسب  نمود
ارزیابی  در  رضوی  خراسـان  ای  منطقه  آب  شـرکت 
از   ،  ۱3۹۹ سال  رجایی  شهید  جشـنواره  عملکرد 
بین ۵۷ دستگاه اجرایی استان، توانست رتبه سوم در 
شاخص های عمومی و اختصاصی این ارزیابی را کسب 
کند.محمد عالیی با بیان اینکه کسب این رتبه را به 
تمامی همکاران خود تبریک می گویم و از تالش و 
زحمات صادقانه آن ها تشکر می کنم، اظهار کرد: تحقق 
شاخص های اختصاصی و عمومی که عمدتا برگزیده 
از ماموریت ها و فعالیت های ذاتی این شرکت است.

ضرب االجل های فرار از تشنگی
حمیدی / روزنامه خراسان: سایه » خشکسالی بسیار 
شدید «  بر سر مشهد و شش شهر اسـتان سنگینی 
هواشناسی خراسان  مدیر کل  که  آن طور  کند؛  می 

رضوی بر اساس آمار سال زراعی گذشته یعنی از اول 
مهر سال ۹۹ تا اول مهر ۱۴۰۰ اعالم کرده ، وضعیت 
مشهد،  های  شهرستان  در  شدید  بسیار  خشکسالی 
خواف، رشتخوار، کالت، داورزن، جوین و تایباد مشهود 
از دیگر شهرستان های استان بوده است که این  تر 
روند نیز ادامه دارد. از سوی دیگر بنا بر اذعان مدیر 
استان  شهرستان های  تمامی  منطقه ای،  آب  عامل 
ظرفیت  درصد   ۷۲ و  هستند  رو  روبه  آبی  تنش  با 
شرایط  این  در  است؛  آب  از  خالی  استان  سدهای 
این  برداشت میشود،  از گفته های مسئوالن  آن چه 
است که کاهش سطح زیر کشت در حوزه کشاورزی 
صنعتی  مصارف  دادن  تغییر  مازاد،  شارژ  ندادن  و 
مصارف  برای  چاه  حفر  و  پساب  به  چاه ها  آب  از 
بهداشتی هتل ها و مراکز تجاری مهم ترین برنامه های 
مدیریت آب استان در فصل های پیش رو خواهد بود.

تحت  سبزوار  سنگرد  سد  اراضی  از  هکتار   ۶۰۰
سیستم  آبیاری  نوین  قرار گرفت

کوروش ناوی- سبزوار/ مدیر امور منابع آب شهرستان 
سبزوار از اجرای طرح سیستم های آبیاری نوین در ۶۰۰ 
هکتار از اراضی سد سنگر سبزوار خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، 
»محمد ثابتی مقدم« با اعالم این خبر گفت: کاهش 
از  استفاده  اخیر  خشکسالی های  و  آسمانی  نزوالت 
سیستم های نوین آبیاری را به یک ضرورت تبدیل کرده 
است و باید روند استقرار این تجهیزات شتاب بگیرد.

۱۸ حلقه چاه غیر مجاز در سـبزوار مسدود شد
اعالم  با  سبزوار  شهرستان  آب  منابع  امور  مدیر 
در  غیرمجاز  چاه  حلقه   ۱8 گفت:  خبر  این 
خوشاب،  جغتای،  جوین،  سبزوار،  شهرستان های 
آب  امور  عملکرد  حوزه  در  ششتمد  و  داورزن 
شد. مسدود  جاری  سال  ابتدای  ماه   ۶ طی  سبزوار 
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غیرمجاز  چاه های  این  افزود:  مقدم«  ثابتی  »محمد 
و  انتظامی  نیروی  قضایی،  دستگاه  همکاری  با 
شد. مسدود  بازرسی  و  گشت  نیروهای  همچنین 

لزوم  بروز بودن سند سـازگاری با کم آبی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی 
همراهی مردم را یکی از ارکان اصلی اجرایی شدن سند 
سازگاری  سند  گفت:  و  دانست  آبی  کم  با  سازگاری 
شود. بروز  شرایط  اساس  بر  باید  همیشه  آبی  کم  با 

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان 
جلسه  در  میرجعفریان  الدین  سیدکمال  رضوی، 
سازگاری با کم آبی که در محل استانداری برگزار شد، 
آب را یکی از دغدغه های بسیار مهم کشور و استان 
اظهار کرد: سند سازگاری  و  خراسان رضوی دانست 
با کم آبی برای استان از اهمیت باالیی برخوردار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی 
ضمن بیان اینکه برای به ثمر رسیدن سند سازگاری با 
کم آبی تمامی جوانب باید مد نظر قرار گیرند، خاطرنشان 
کرد: عالوه بر وظایفی که بر عهده دستگاه های اجرایی 
ارکان  از  این طرح قرار دارد، همراهی مردم یکی  در 
است. آبی  کم  با  اجرایی شدن سند سازگاری  اصلی 

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی: 

دو تصفیه خانه در روستاهای حاشیه کشف رود به 
زودی احداث خواهد شد

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی، حسین علیمیرزایی در جلسه گفتگو 
و هم اندیشی که با کشاورزان روستاهای حاشیه کشف 
رود )روستاهای قازقان، احمدآباد، چلقی، کنه بیست، 
برگزار  قازقان  روستای  در  که  سنگبر(  و  میرمنگش 

شد، اظهارکرد: نمایندگان روستاهای حاضر در جلسه 
توسط نامه مکتوب شورا به این شرکت معرفی شوند.

روبروی  که  هایی  موتورتلمبه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باید  اند  مشغول  فاضالب  برداشت  به  پمپاژ  ایستگاه 
از  وکشاورزان،  نمایندگان  افزود:  شوند،  آوری  جمع 
لزوم  و  جاری  فاضالب های  توسط  منطقه  آلودگی 
فاضالب  تصفیه  خواستار  کشاورزی  با  خود  ارتزاق 
گالیه  آن   النه  عاد  تقسیم  و  رود  کشف  در  جاری 
شود. رفع  زودی  به  باید  مشکالت  این  که  دارند 

با هدف تامین آب استان؛

سدهای  از  مرکزی  فالت  آبریز  حوزه  رییس 
خراسان رضوی  بازدید  کرد

مدیریت  شرکت  تشکیالتی  جدید  ساختار  به  اتوجه 
شرکت  کشور،  ریز  آب  حوزه  مدیریت  و  آب  منابع 
فالت  آبریز  حوزه  ریاست  از  استان  منطقه ای  آب 
منظور  به  کشور  شرقی  های  حوزه  و  مرکزی 
کرد. دعوت  استان  این  آبریز  های  حوزه  از  بازدید 

در این بازدید از ظرفیت های موجود در بحث آب های 
ظرفیت  همچنین  شد  صحبت  سطحی  و  زیرزمینی 
مشهد  شرب  آب  تامین  به  میتواند  که  آینده  های 
در سال ۱۴۲۰ کمک کند مورد بررسی قرار گرفت.

طی ۲ روز از حوزه های آبریز خراسان رضوی)سد و 
ابیورد)  مخزنی  سد  درونگر،  زهکشی  آبیاری،  شبکه 
زنگنانلو ( در شهرستان درگز و قره تکان- چهچهه و 
الیین( و سد شوریجه بازدید صورت گرفت و کلیاتی 
از برنامه های آینده در خصوص این سدها ارایه شد.

در بازدیدی که از سد در حال ساخت شوریجه صورت 
گرفت؛ مشخصات فنی طرح و مشکالتی در خصوص روند 
عملیات اجرایی با محوریت مشکالت اعتباری مطرح شد.

یکی از اهداف سد شوریجه به عنوان مهمترین مولفه 
تامین »آب شرب مشهد«است. سپس از سد دوستی 

و شبکه پایین دست این سد، منابع آب و آب ذخیره 
شده پشت سد و تاسیسات جانبی سد نیز بازدید شد.

در نشست راهبردی وزیر نیرو با مدیران ارشد و معاونان صنعت 

آب و برق کشور مطرح شد:

 مدیریت تامین آب شرب و قطعی برق مردم خط 
قرمز ماست

 نشست راهبردی وزیر نیرو با مدیران ارشد و معاونان 
صنعت آب و برق کشور به صورت وبینار برگزار شد. هدف 
از برگزاری این نشست آشنایی با برنامه ها و رویکردهای 
وزیر نیرو در راستای تحقق اهداف وزارت نیرو مطرح 
شد. »محمدعلی محرابیان« وزیر نیرو در این نشست 
با بیان این که مدیریت تامین آب شرب و قطعی برق 
شهروندان خط قرمز ما می باشد، گفت: باید تدابیری 
اتخاذ شود که تامین سوخت زمستانه، آب شرب و برق 
مردم امسال با مشکل جدی روبرو نشود. وزیر نیرو در 
این نشست با اشاره به این که تامین آب امری الهی 
است اما مدیریت آن در اختیار ماست خاطرنشان کرد: 
برای سرمایه گذاری جدید باید سختگیرانه عمل کنیم.

آب, های  از  استفاده  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
غیرمتعارف از برنامه های جدی وزارت نیروست اما در 
بهره برداری و سرمایه گذاری در آب های غیرمتعارف از 
جمله انتقال آب دریا نباید افراط و تفریط صورت گیرد.

اجرای  لوکوموتیو  که  این  به  اشاره  با  »محرابیان« 
صنایع  تقاضای  برق  و  آب  صنعت  در  پروژه ها 
تامین  ما  اولویت  آب  حوزه  در  کرد:  تاکید  است 

صورت  های  بازدید  از  پس  است  ذکر  شایان 
فالت  آبریز  حوزه  مدیران  ای،  جلسه  طی  گرفته، 
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  با  مرکزی 
پرداختند. نظر  تبادل   و  بحث  به  رضوی  خراسان 
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صاحب امتیاز:
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

انتشارات:
دفتر روابط عمومی

ارتباط با ما:
مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی 3۵

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
 www .khrw . i r سایت: 

شماره دریافت پیامک:
3۰۰۰۶3۹۴

توسط مدیر و کارکنان امور منابع آب تربت جام انجام شد: 

دیدار و قدردانی از پیشـکسوتان دفاع مقدس
دفاع  هفته  مناسبت  به  سلیمانی:  جام-یاسر  تربت 
یاد و خاطره رزمندگان جنگ  مقدس و گرامیداشت 
معروف  به  امر  احیاء  و  فرهنگی  »شورای  تحمیلی 
به  اقدام  تربت جام  آب  منابع  امور  منکر«  از  نهی  و 
از  تن  دو  تالش های  از  تشکر  و  حضوری  مالقات 
کرد. باطل  علیه  حق  نبرد  عرصه های  پیشکسوتان 

منطقه ای  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای  دبیر  شایان مهر«  »مهران  رضوی،  خراسان 
این دیدارها جبار  امور تصریح کرد: در  این  فرهنگی 
حضور  سال   8 سابقه  با  بازنشسته  ارتشی  شادکام 
 ۴ از  بیش  با  سلیمانی  محمد  و  جبهه  در  مستمر 
جنگ  در  بسیجی  عنوان  به  داوطلبانه  خدمت  سال 
به بیان خاطرات خود در ایام دفاع مقدس پرداختند.

وی افزود: »یوسف اختری« مدیر منابع آب شهرستان در 
این جلسات صمیمی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، 
عرض تسلیت بمناسبت اربعین حسینی )ع( و قدردانی 
از زحمات این عزیزان، توجه به ایثارگران را وظیفه خود 
و همکاران دانست و شنیدن ناگفته های جنگ از زبان 
رزمندگان فداکار را بسیار جذاب و پندآموز توصیف کرد.

برحسب  می توان  که  است  صنایع  و  شرب  آب 
از  غیرمتعارف  آب های  خصوص  در  صنایع  تقاضای 
گیرد. صورت  تصمیم گیری  دریا  آب  انتقال  جمله 

وی خواستار ارائه طرح ها و الگوهای جدید و تحقیقاتی 
در حوزه آب و برق کشور از سوی مدیران استانی شد و 
گفت: منتظر ارائه یک برنامه جامع و کامل در حوزه مصرف 
و توزیع آب و کنترل آن هستم که همه اندیشمندان، 
کنند. تایید  را  طرح  این  کارشناسان  و  متخصصان 

از  را  آب  اقتصاد  و  هوشمند  کنتور  نصب  وی 
مهمترین نکاتی دانست که باید حوزه آب به صورت 
گیرد. قرار  کار  دستور  در  کارشناسانه  و  جدی 

دگراندیشی  آب  مدیریت  برای  کرد:  تاکید  نیرو  وزیر 
داریم حتی  آب  معتقدم  ارائه دهیم  باید  نو  فکری  و 
نیست. مدیریت  اما  خشکسالی  شرایط  همین  در 

انتظارات  و  استانی  اهمیت سفرهای  به  ادامه  وی در 
دولت برای بهره برداری از پروژه ها اشاره کرد و گفت: 
مهمترین نکته ای که در سفرهای استانی مد نظر ما قرار 
خواهد گرفت بررسی، پیگیری، تکمیل و بهره برداری از 
پروژه هایی است که در زمان مشخص و معین به مردم 
وعده داده شده است. که امیدواریم با تمام ظرفیت و 
استانی حرکت کنند. راستا مدیران  این  پتانسیل در 

یکی  فساد  با  مقابله  کرد:  تصریح  »محرابیان« 
سیزدهم  دولت  در  برنامه ها  مهمترین  از  دیگر 
نیرو  در  فساد  مراکز  شناسایی  ما  وظیفه  که  است 
نشدن  آلوده  از  مراقبت  و  آن  حذف  و  ما  گام  اولین 
اداری  سیستم  در  باید  که  است  مواردی  دیگر  از 
گیرد. قرار  اهمیت  و  توجه  مورد  برق  و  آب  صنعت 

با اشاره به این که اسراف و تجمل گرایی باید از  وی 
شد:  یادآور  شود  حذف  نیرو  وزارت  اداری  سیستم 
و  ریخت  شود  برچیده  باید  تجمل گرایی  و  اسراف 
نداریم  نیرو  وزارت  در  تجمل گرایی  و  اسراف  پاش، 
مگر ما برای ضیافت آمده ایم ما برای خدمت آمدیم.

مراسم ختم و فاتحه خوانی همکار فقید شرکت آب 
منطقه ای استان با حضور »عالیی« برگزار شد

امراسم ختم و یادبود مرحوم »محمدحسین صدیقی« 
همکار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی که بعد 
اهداف  راستای  در  تالش  و  مجاهدت  عمر  یک  از 
کرونا  منحوس  ویروس  به  ابتالی  دلیل  به  شرکت 
عالیی«  »محمد  حضور  با  گفت،  وداع  را  فانی  دار 
رضوی،  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
معاونان  صابری،  فرجام،  نیک  برغمدی،  نیا،  افضل 
مرکزی  ساختمان  در  پرسنل  از  کثیری  جمع  و 
شد. برگزار  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  شرکت 

منطقه ای  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی، در این مراسم حضار با ذکر فاتحه یاد 
داشتند. گرامی  را  رفته  از دست  عزیز  این  خاطره  و 

»عالیی« در بخشی از پیام خود به مناسبت درگذشت 
این همکار فقید شرکت با اشاره به این که »و ناگهان 
چه زود دیر می شود« گفت: آن روزها، پیش از کرونا، 
با هم به نماز می ایستادیم، هیچگاه به فکرم  که گاه 
هم نمی رسید که روزی، خیلی زود، بر تو نماز بخوانم؛ 
نمازی که پیش و پس از آن صدای شیون همسر و 
همه  و  دوستان  و  همکاران  و  پوشت  سیه  فرزندان 
آنان که از تو و خوبی ها و  مهربانی هایت می گویند. همه، 
همکاران از تو و خوبی ها و کاردانی ها و دلسوزی ها و 
خالقیت هایت می گویند. بسیاری از تو و اندیشه های 
می شود  همه  این ها  و  کرده اند؛  یاد  نیکی  به  بلندت 
سوز دل و آن گور سرد که جسم سفیدپوش خاموشت 
و  دلت  تازه  داغ  بر  نمک  می شود  گرفته  خود  در  را 
می کند. بارانی  بخواهی،  آنکه  بی  را،  هایت  چشم 

تاسیس مرکز جهاد آب
وزیر نیرو در ادامه این نشست از تاسیس مرکز جهاد 
این مرکز دارای یک  آب در کشور خبر داد و گفت: 
متخصصان،  خبرگان،  از  جمعی  که  است  قرارگاه 
و  ریزی ها  برنامه  آب  حوزه  کارشناسان  و  خیرین 
پروژه ها تدوین و جهت عملیاتی  شدن ابالغ می شود 
در رأس این مرکز وزیر نیرو قرار دارد که با یک عزم 
به عنوان  آبرسانی  ملی و جهادی و همگانی موضوع 
تیتر اول امور عمرانی کشور را به صدر جدول می آورد.

برق  مدیران  از  برخی  نشست  این  ابتدای  در 
کمبودها،  خصوص  در  را  مطالبی  کشور  آب  و 
تحقق  راستای  در  اعتبارات  تخصیص  و  نظارت ها 

از  برخی  به  نیرو  وزیر  که  کردند  بیان  اهداف 
گذاشت. صحه  شده  مطرح  موارد  و  درخواست ها 


