
در این شامره از ماهنامه رساناب می خوانید:

شمـاره 207 - شهریور 1400

دو  پایاب  از  برداری  بهره  دو با  پایاب  از  برداری  بهره  با 
رضوی؛  خراسان  در  رضوی؛ سد  خراسان  در  سد 
هکتار  هکتار    15501550 در  در کشاورزی  کشاورزی 

اراضی کالت رونق گرفتاراضی کالت رونق گرفت

شـرکت  مدیرعامل  بازدید 
خراسـان  ای  منطقه  آب 
انجام  روند  از  رضوی 

واکسـیناسیون   همکاران

آبدهی  گیری  اندازه 
مهمترین  از  یکی  جریان 
پارامتـرهای هیدرولوژی در 

مطالعات  پایه  است

ثبت  الکترونیکی  صندوق 
اداری  تخلفات  و  شکایات 

کارمندان راه اندازی  شد

آب  شـرکت  همت   به 
منـطقه ای خراسـان رضوی؛ 
آبی  برق  نیروگاه  اولین  

شـرق کشور  افتتاح  شد 

مشترک  نامه  تفاهم  انعقاد 
اقامه  سـتاد  های  برنامه 
آب  شرکت  و  اسـتان   نماز 
منـطقه ای خراسان  رضوی 
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عمومی  روابط  مدیر  از  نیرو  وزیر  معاون  تقدیر 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

معاون آب و آبفای وزارت نیرو و مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره شرکت مدیریت منابع آب ایران از مدیر 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 

تقدیر کرد.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
امسال در بین ۱۶۰ شرکت تابعه وزارت نیرو به عنوان 

روابط عمومی برتر برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در متن پیام تقدیر »تقی زاده خامسی« خطاب 
به  »جم« مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی آمده است: نقش روابط عمومی ها در 
ابزارهای مهم مدیریت  از  به عنوان یکی  عصر حاضر 
ارتباط بین موسسات و  اتصال حلقه  افکار عمومی و 
تفاهم  و  تعامل  گسترش  و  حفظ  ایجاد،  ذینفعان، 
دوسویه با مخاطبان بیش از هر زمان دیگری پررنگ 
خطیر  مسئولیت  ایفای  دیگر  سوی  از  است.  شده 
مدیریت منابع ارزشمند و محدود آبی و انجام صحیح 
جلب  و  آب  مصرف  اصالح  و  فرهنگ سازی  وظیفه 
مشارکت ذینفعان، مرهون تدوین برنامه های مبتنی بر 

هدف، اجرا، تعهد و نظارت دقیق بر آن است.

با بهره برداری از پایاب دو سد در خراسان رضوی؛

کشاورزی در ۱۵۵۰ هکتار اراضی کالت رونق گرفت
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی مدیر امور منابع آب شهرستان کالت با اعالم 
و  تیکان  قره  سدهای  پایاب  احداث  گفت:  خبر  این 
چهچهه که همزمان با احداث این دو سد آغاز شده بود 

به دلیل عدم آبگیری دچار خسارت  شد.
»مصطفی فرزانه« افزود: با وجود بروز این خسارت ها با 
تخصیص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار پایاب این دو سد به 

بهره برداری رسید.

در راستای سند سـازگاری با کم آبی انجام شد؛

انسـداد    4  حلقه   چاه  غیرمجاز   در   روستـای   
بار  نیشـابور

و  شناسایی  از  نیشابور  آب  منابع  امور  مدیریت 
جمع آوری منصوبات و انسداد ۴ حلقه چاه غیرمجاز در 
منطقه باغات شهر بار و تخریب سر دهانه نهر غیرمجاز 

واقع در روستای »خانلق« خبر داد.
منطقه ای  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی، »سعیدرضا خجسته پور« با اعالم این 
خبر ضمن قدردانی از مقام محترم قضایی و ماموران 
نیروی انتظامی مستقر در شهر بار و یگان امداد این 
تالش  پر  نیروهای  با  مستمر  در همکاری  شهرستان 
با پیگیری و هماهنگی های صورت  افزود:  امور،  این 
گرفته بطور همزمان، عملیات جمع آوری منصوبات و 
مسدود کردن چاه ها و نیز عملیات تخریب سردهانه 
حقابه  احیای  منظور  به  خانلق  روستـای  غیرمجاز 
قانونی سایر ذینفعان پایـین دست با جدیت و قاطعیت 
انجام و از برداشـت  غیرمجاز ۳۲ هزار متـرمکعب آب  

جلوگیـری شد.

رضایتمنـدی  ضـامن   قوی،  عمومی   روابـط  
جامعه  و کارکنـان

محمد عالیی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
این  روابط عمومی  ارزیابی عملکرد  رضوی در جلسه 
شرکت گفت: شرکتی موفق است که روابط عمومی 

قوی، پویا و فعالی داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی با اشاره به کسب رتبه های برتر 
ملی روابط عمومی این شرکت در ارزیابی روابط عمومی 
وزارت نیرو و تقدیر مجدد از کسب این افتخارات تاکید 
کرد: مدیریت روابط عمومی با برنامه ریزی و تدوین 

برنامه عملیاتی برای حفظ و ارتقای جایگاهش تالش 
و  اخبار  موقع  به  و  انتشار درست  افزود:  کند. عالیی 
رویدادهای شرکت از اولویت های اصلی و در واقع هنر 
انعکاس  باید از رسانه ها برای  روابط عمومی است و 

اقدامات به نحو شایسته استفاده کنیم.

دادستـان تایـباد:

آب  منـابع  از  صیـانت  در  اقـدامی  هر  از 
حمایـت می کنیم

دادستان عمومی و انقالب شهرستان تایباد، صیانت از 
قوه  از وظایف مهم  و  عامه  را جزو حقوق  آبی  منابع 
قضاییه برشمرد و بر حمایت دستگاه قضا از اقدامات 

بازدارنده امور منابع آب تاکید کرد.
ه گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، »صدیقی« دادستان عمومی و انقالب تایباد در 
دیدار مدیر امور منابع آب تربت جام که به مناسبت 
هفته دولت انجام شد پیشنهاد کرد با هماهنگی نیروی 
محیط  و  طبیعی  منابع  کشاورزی،  جهاد  انتظامی، 
زیست سطح نظارت ها برای جلوگیری از تخلفات در 
استقبال  مورد  پیشنهاد  این  یابد .  افزایش  آب  حوزه 
»اختری« مدیر امور منابع اب تربت جام قرار گرفت. 
»یوسف اختری« ضمن ارایه گزارشی از وضعیت منابع 
آبی شهرستان و اقدامات انجام شده در مقابله با تخلفات 
در دشت های تایباد و کرات از زحمات »زنگنه« مدیر 
دفتر دادسرای شهرستان در جلوگیری از تخلفات حوزه 

آب قدردانی کرد.

با اعالم مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی؛

روش جدید بررسی و حل مشکالت کارکنان امور 
منابع آب  شهرستان ها  اجرایی  شد

منـطقه ای  آب  شـرکت  عمومی  روابـط  مدیر 
حل  و  بررسـی  جدیـد  روش  از  رضوی،  خراسـان 
امور منـابع آب  مشـکالت و دغـدغه هـای کارکنـان 
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بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسـان 
رضوی از روند  انجام  واکسـیناسیون  همکـاران

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
انجام  روند  از  شرکت  مدیران  از  جمعی  همراه  به 
واکسیناسیون همکاران بازدید کرد و به فعاالن مرکز 

بهداشت شماره ۳ مشهد خداقوت گفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالئی در این دیدار با تاکید بر اینکه 
شرکت  راهبرد  ترین  اصلی  همکاران  سالمتی  حفظ 
است، گفت: برای انجام واکسیناسیون همکاران تمام 
تالش خود را انجام می دهیم؛ تا تمام کارکنان شرکت 

آب منطقه ای واکسینه شوند.
غیر  پدافند  و  بحران  مدیریت  گروه  رئیس  ادامه،  در 
بیان  با  عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
نیشابور  های  شهرستان  در  شرکت  کارکنان  اینکه 
نیز واکسینه شدند، گفت: به زودی  و تربت حیدریه 
پوشش شرکت آب  ادارات تحت  تمام  واکسیناسیون 
انجام  ها  شهرستان  در  رضوی  خراسان  ای  منطقه 

خواهد شد.

نشست  در  رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 

شورای اداری شهرستان فیروزه خبر داد:

پروژه خط انتقال و تصفیه خانه شهرستان فیروزه در 
هفته دفاع مقدس به بهره برداری می رسد

رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
افتتاح  از  فیروزه  اداری شهرستان  در نشست شورای 
انتقال و تصفیه خانه شهرستان  از خط  بهره برداری  و 

فیروزه در هفته دفاع مقدس خبر داد.
منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر  عالیی«  »محمد 
شهرستان  اداری  شورای  جلسه  در  رضوی  خراسان 
احمد  بزرگوار  شهید  سردار  از  یادمانی  با  که  فیروزه 
همایش  سالن  در  شهریورماه   ۹ شنبه  سه  عابدی 
آموزش و پرورش این شهرستان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
همه شهدای انقالب بویژه شهیدان رجایی و باهنر به 
اعتباراتی در اجرایی نمودن  بیان مسایل و مشکالت 
پروژه های آبی این شهرستان نظیر پروژه اجرای خط 
انتقال و تصفیه خانه پرداخت. وی افزود: بهره برداری از 
این پروژه با همکاری شرکت آب و فاضالب در هفته 

دفاع مقدس محقق خواهد شد.

مدیر امور منابع آب مشهد خبرداد:

و  پر  دهشک  اراضی  در  غیرمجاز  چاه  حلقه  دو 
مسلوب المنفعه  شد

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  اینکه  به  اشاره  با  برزویی  خراسان رضوی، محمد 
راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی این اقدامات با 
پیگیری همکاران امور آب مشهد و گروه گشت بازرسی 
و با همکاری نیروی انتظامی انجام شد، اظهار کرد: دو 
حلقه چاه غیرمجاز عمیق با عمق هایی تا 8۵ متر در 
اراضی دهشک شهرستان مشهدپر مسلوب المنفعه شد.

وی افزود: این اقدام موجب جلوگیری از برداشت آب 
غیرمجاز به میزان بیش از ۶۱ هزار مترمکعب در سال 

شهرستـان هـای استان رونمایی کرد.
رابطان  گفت:  جدید  روش  تشریح  در  جم«  »کاظم 
خبری روابط عمومی در شهرستان ها که تاکنون اخبار 
اقدامات امور را به روابط عمومی منتقل و در انتشار 
اخبار و اطالع رسانی نقش مهمی ایفا می کردند؛ از این 
به بعد به عنوان امین همکاران، دغدغه ها و مشکالت 
روابط  به  و  را جمع بندی  زمینه ها  همه  در  همکاران 

عمومی منتقل می کنند.

شده است. مدیر امور منابع آب مشهد گفت: با پیگیری 
گروه رودخانه های امور آب مشهد و همکاری نیروی 
انتظامی، در اواخر مرداد ماه سال جاری حدود شش 
اخلمد رفع  از حریم و بستر رودخانه  هزار  مترمربع 

تصرف شد.

مدیر حفاظت وبهره برداری از منابع اب خراسان رضوی خبر داد:

۱۹۸ نشست برای تشکیل و راه اندازی تشکل های 
آب بران در استان

بهره برداری  و  حفاظت  مدیر  ممدوحی«  »غالمرضا 
و  نشست ها  برگزاری  آمار  درباره  استان  آب  منابع  از 
جلسات برای تشکیل و راه اندازی تشکل های آب بران 
انتهای سال ۹۶ راه اندازی  از  در استان اظهار داشت: 

تشکل های آب بران در استان برنامه ریزی و کلید خورد .
وی خاطرنشان کرد: در طول ۳ سال گذشته بیش از 
۱۹8 نشست و جلسه با نمایندگان کشاورزان و مدیران 

و کارشناسان مرتبط در استان برگزار شده است.

در  غیرمجاز  چاه  حلقه   ۲۲ انسداد  و  شناسایی  
باخرز  تربت جام  در  یک  هفته

در  هفته  یک  در  تنها  مجاز  غیر  آب  چاه  حلقه   ۲۲
جام  تربت  شهرستان  باخرز  توابع  از  آبنیه  روستای 
شناسایی و مسدود شد. با مسدودسازی این چاه ها از 
برداشت غیر مجاز ۱۱۵۲۰۰ متر مکعب آب در سال 

جلوگیری شد.
معاون امور منابع آب تربت جام در این رابطه گفت: این 
چاه ها نیمه عمیق به صورت غیرمجاز در باغات و برخی 
منازل حفر شده بود. »سید مجید سید حسینی« افزود: 
عملیات شناسایی و مسدودسازی این چاه ها در راستای 
اجرای سند سازگاری با کم آبی و با مشارکت مردم 
روستا  اسالمی  شورای  و  دهیاری  همکاری  و  روستا 
انجام شد که این مسئله از تاثیر فرهنگ سازی و اعتماد 

مردم به سند سازگاری با کم آبی حکایت دارد.

گـزارش خبرنگار روسـتانیوز از وضعیت آب و 
کشـاورزی  داورزن  سـبزوار

نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی 
مزایا و فوایدی بسیاری را  برای کشاورزان  داورزان  رقم 
زده است. خبرنگار روستانیوز ضمن پرداختن به این 
موضوع گزارشی از  چاه های مجوزدار و میزان آبدهی 
و همچنین زمان خاموشی این چاه ها تهیه کرده است.

وی یکی از مهمترین مزایای نصب کنتورهای هوشمند 
را صرفه جویی و بهینه مصرف کردن آب در باغات و 

مزارع کشاورزی شهرستان داورزن ذکر کرد. 
فراسامانه  ملی  )طرح  فهام  طرح  اجرای  همچنین 
هدف  با  انرژی(  مدیریت  و  اندازه گیری  هوشمند 
و  برق، کاهش دخالت  و کاهش مصرف  بار  مدیریت 
خطای نیروی انسانی در قرائت و صدور قبض و بهبود 
وصول مطالبات، کاهش تلفات غیرفنی و مشخص سازی 
و  خدمات  کیفیت  توزیع،افزایش  شبکه  فنی  تلفات 
ایجاد  برق،  کیفیت  بر  نظارت  و  قطعی  زمان  کاهش 
بستر برای گسترش استفاده از انرژی های پاک و امکان 
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احیای  قنوات  تایبـاد  با  اجرای سند سـازگاری 
با کم آبی

در راستای اجرای سند سازگاری با کم آبی هفت رشته 
قنات به طول ۳۲۰۰ متر با اعتبار ۴ میلیارد ریال در 

شهرستان تایباد الیروبی و مرمت شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی پیش از اجرای سند سازگاری با کم آبی برداشت 
بی رویه از چاه های کشاورزی مانع احیای قنوات شده 
چاه های  در  آب  مصرف  شدن  قانونمند  با  که  بود 

کشاورزی، قنوات جایگاه واقعی خود را پیدا کردند.
کشاورزی  جهاد  مدیر  اعتضادی«  »جواد  گفته  به 
معین   ۱۳۹۹ سال  در  همچنین  تایباد  شـهرستان 
اقتصادی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا )ع( 
احیاء  این شهرستان  را در  قنات  از ۱۱ رشـته  بیش 

کرده بود.

مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای خراسـان رضوی:

لـزوم  توجه به طرح  مهار سـیالب در منـاطق 
غـرب  و شرق  شهرسـتان  سـبزوار

ای  منطقه  آی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی، محمد عالیی در جلسه بررسی مسائل 
و مشکالت شهرستان سبزوار که با حضور فرماندار و 
اعضای شورای شهر این شهرستان برگزار شد، اظهار 
کرد: باید به طرح مهار سیالب در مناطق شرق و غرب 

این شهرستان توجه ویژه ای شود.
وی با اشاره به تصمیم گیری در خصوص مهار سیالب 
در محورهای شرق و غرب، افزود: در محور غرب باید 
در مدت ۱۵ روز آینده موافقت اولیه به سرمایه گذار 
منتخب ابالغ همچنین در خصوص محور شرق باید 
قراردادی با شورای شهر سبزوار برای کمک به اجرای 

طرح سیل بند باال دست کمربندی منعقد شود.

پیش فروش برق و راه اندازی بازار خرده فروشی برق در 
منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در دیدار با 

نمایندگان کشاورزان فریمان مطرح کرد:

شفافیت و رفع مشکالت کشاورزان اولویت شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی است.

با تبریک هفته دولت  این دیدار  »محمد عالیی« در 
باید  که  است  فرصتی  کشاورزی  های  تشکل  گفت: 
خواستار  عالیی  نشست  این  در  بشماریم.  غنیمت 
احداث و تهیه باکس بتونی در مسیر سد فریمان به 
منظور جلوگیری از اضافه برداشت و نصب لوله گذاری 
در مسیر برای حفظ و نگه داری و عدم جابجایی باکس 

بتونی شد.  

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  کشاورزان  گذاری  سـرمایه  خواستار  همچنین 
عملیات بازسازی و ترمیم سد شد. وی تاکید کرد: با 
و  امکان حفظ  و مشارکت کشاورزان  سرمایه گذاری 
نگه داری سد افزایش پیدا می کند البته مشارکت و 
همراهی شرکت آب منطقه در این راستا وجود خواهد 

داشت.

رئیس گروه آب سطحی دفتر مطالعات پایه منابع آب:

مهمترین  از  یکی  جریان  آبدهی  اندازه گیری 
پارامترهای  هیدرولوژی  در مطالعات  پایه  است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، حمیرا شامکوئیان با اعالم این خبر اظهار کرد: 
با توجه به لزوم دقت در اندازه گیری آبدهی رودخانه ، 
مقطع برداری از رودخانه های استان بعد از هر سیالب و 

تغییر مقطع برداری در پایان سال آبی انجام می شود.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال آبی 
ایستگاه   7۲ محل  از  برداری  مقطع  عملیات  جاری، 
هیدرومتری موجود در سطح استان خراسان رضوی 
آب  به  مربوط  صحرایی  کارشناس  گروه   ۱۱ توسط 
سطحی از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۰ آغاز شده است 

و تا انتهای نیمه اول این ماه به پایان خواهد رسید.

در  آب بران  تشکل  راه اندازی  تخصصی  نشست 
شهرسـتان  بجستان  برگزار شد

مدیر امور منابع آب شهرستان گناباد با اعالم این خبر 
گفت: طی نشستی که با حضور »محمدعلی نعمت نژاد« 
معاون حفاظت و بهره برداری و مدیر و کارکنان اداره 
نماینده  همچنین  و  گناباد  شهرستان  آب  منابع 
تشکل آب بران پیرامون بررسی کارت اهداف ۱۴۰۰ و 
راه اندازی تشکل آب بران شهرستان بجستان برگزار شد.

مشـکالت  نشست  این  در  افزود:  تمامگر«  »احمد 
پیش رو به  نقد و بررسی گذاشته شد و تمهیداتی در 
خصوص تامین آب شرب مورد نیاز در این شهرستان 
آبرسانی می شوند  تانکر  با  از روستاهایی که  برخی  و 

اتخاذ شد.

به همت گروه مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE؛

مانور تمرینی اطفاء حریق برگزار شد
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: به منظور افزایش 
آمادگی همکاران حراست، سدها، خدمات و سایر همکاران 
در معرض مواجهه با حریق های احتمالی مانور تمرینی 
شد.  برگزار  ورزشی  فرهنگی  مجتمع  در  حریق  اطفا 
با  مانور  این  اینکه  به  اشاره  با  زنگویی  محمد 
خدمات  حراست،  آبی،  تاسیسات  مسئوالن  حضور 
توجه  با  اظهارکرد:  شد،  برگزار  بحران  مدیریت  و 
ارتقاء  حریق،  با  مقابله  در  سریع  واکنش  نقش  به 
حریق  مهار  در  مهمی  نقش  همکاران  آمادگی 
دارد. اولیه  لحظات  در  ویژه  به  مشابه  حوادث  و 
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امور  معـاون  و  مدیر  مـردمی   مالقـات  های 
منـابع آب  تربت جام

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، به همت امور منابع آب شهرستان تربت جام، 
خاطره  و  یاد  و  دولت  هفته  گرامیداشت  بمناسبت 
اقامه  از  بعد  و  قبل  ساعتی  باهنر  و  رجائی  شهیدان 
در  که  برنامه ریزی  میز خدمت  فیض جمعه  پر  نماز 
آن »اختری« مدیریت و »سیدالحسینی« معاونت این 
امور به صورت جداگانه در پایگاه های نمازجمعه اهل 
تشیع و تسنن شهرستان رو در رو و مستقیم پاسخگوی 
سؤاالت شهروندان و نمازگزاران تربت جامی در محل 

مصلی الغدیر و مزار شیخ السالم احمد جامی بودند.

گناباد  شـهرستان  رودخانه های  از  ۱۳هکـتار 
الیـروبی  شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، »احمد تمامگر« با  اعالم این خبر گفت:  از ابتدای 
به طول ۱۶  رودخانه  تعداد ۲۲  تاکنون،  سال جاری 
کیلومتر و مساحت ۱۳ هکتار الیروبی و بازگشایی شد.

شهرستان  در  ۱8رودخانه  تعداد   این  از  افزود:  وی 
شهرستان  به  مربوط  رودخانه   ۴ و  گناباد 
میلیارد  یک  بر  بالغ  اعتبار  با  مجموعا  بجستان 
شد. بازگشایی  و  الیروبی  ریال  میلیون  پانصد  و 

مدیر امور منابع آب گناباد یادآور شد: شهرستان های گناباد 
و بجستان با ۱۳۰ هزار نفر جمعیت به ترتیب در ۲87 و 
۲78 کیلومتری جنوب  و  جنوب غربی مشهد قرار دارند.

بـا  هم  برای  جاِن  جـام
همزمان با هفته دولت نشست هم اندیشی و هم افزایی 
و  مدیران  جام  تربت  آب  امور  مدیران  حضور  با 
منابع  اراضی،  امور  محیط زیست،  ادارات  کارشناسان 
آب و میراث فرهنگی به میزبانی اداره منابع طبیعی 
هم پوشانی  هدف  با  که  نشست  این  در  شد.  برگزار 
منابع  حوزه  دستگاه های  حفاظتی  نیروهای  میدانی 

زیستی شهرستان های تربت جام و صالح آباد برنامه ریزی 
شده بود مدیران این نهادها گزارش هایی از گستردگی 
جغرافیایی محدوده تحت مدیریت و محدودیت نیروی 
کردند. ارایه  خود  مجموعه  در  تجهیزات  و  انسانی 

بستر  از  مصالح  غیرمجاز  برداشت  از  جلوگیری 
رودخانه  محسن آباد

غیرمجاز  برداشت  حین  متخلف  شرکت  تجهیزات 
مصالح از بستر رودخانه فصلی محسن آباد شهرستان 
مأمورین  همکاری  و  امور  این  کارکنان  توسط  تایباد 
این  انتظامی  پارکینگ  به  و  توقیف  کاریز  کالنتری 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  منتقل  شهر 
آب منطقه ای خراسان رضوی این اقدام پس از کسب 

دستور قضایی انجام شد.

مدیر امور آب شهرستان قوچان خبر داد:

دارد آب  افت  سانتیمتر  ساالنه ۸۰  قوچان  دشت 
در  دیم  مزارع  محصوالت  درصد   ۹۰ رفتن  بین  از 
شهرستان قوچان گواه وضعیت بغرنج خشکسالی است 
تا جایی که ساکنان روستاها را نیز با عطش و کسری 
آب مواجه کرده است. به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب  منابع  امور  مدیر  رضوی،  خراسان  منطقه ای  آب 
قوچان با بیان این مطلب گفت: شهرستان قوچان از 
دیرباز یک منطقه با بارش نسبتاً خوب بوده و اقتصاد 
کشاورزی منطقه نیز بر همین مبنا ترسیم  شده است 
و  بارش ها  کمبود  گذشته  سال   ۱۵ در  متأسفانه  اما 
پراکندگی و رگباری بودن آن خسارت جبران ناپذیری 

به اقتصاد کشاورزی این منطقه وارد کرده است.

شد افتتاح  کشور  شرق  آبی  برق  نیروگاه  اولین 
به همت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و گروه 
آبی  برق  نیروگاه  افتتاحیه  آیین  نو؛  راه  شرکت های 
سد ارداک با حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
هیات  و  رضا)ع(  امام  سپاه  فرمانده  رضوی،  خراسان 

مدیره گروه راه نو در محل سد ارداک برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی با اشاره به اینکه سد ارداک با 
حدود 7۰ میلیارد تومان اعتبار از منابع ملی در سال 
 ۳۰ سد  این  کرد:  اظهار  رسید،  برداری  بهره  به   ۹۱

میلیون مترمکعب آب تنظیمی دارد.
وی افزود: منبع آبی که از آورد رودخانه تامین می شود 
حدود ۳۹ میلیون مترمکعب و تامین آب شرب مشهد، 
... ۱۴  میلیون  و  آبه کشاورزان، صنعت  تنظیم حق 

مترمکعب  است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان 
اینکه  تامین انرژی برای هر مملکت یکی از نیازهای  
پایه ای  و  دغدغه اصلی  مدیران هر نظام است،  ادامه 
داد: ظرفیت  تنظیمی    )تولیدی(   نیروگاه ها در کشور 
8۴ هزار مگاوات است که ۱7 درصد از آن  برق آبی  یا  

تجدید پذیر و مابقی،  حرارتی  است.

اولین دستاورد روش جدید بررسی و حل مشکالت 
کارکنان امور آب شهرستان ها

با حضور یکی از مدیران ارشد شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی در امور منابع آب تربت جام مشکالت و 
دغدغه های همکاران این امور بررسی و جمع بندی شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی در جلسه ای که به همین منظور در امور آب تربت 
جام برگزار شد، رابط خبری روابط عمومی و کارکنان 
این امور مشکالت و دغدغه های خود را با »صادقی فرد« 
مدیر دفتر رودخانه های شرکت آب منطقه ای در میان 
گذاشتند. این مشکالت پس از جمع بندی در شرکت 
آب منطقه ای بررسی و راهکارهای الزم برای حل آنها 
روابط  مدیر  جاری  شهریورماه  اوایل  می شود.  اتخاذ 
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از روش 
جدید بررسی و حل مشکالت کارکنان امور منابع آب 

شهرستان ها رونمایی کرده بود.
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ورودی  سد  کمایسـتان  به  صفر  رسید
تاسیسات  از  جغتای  شهرستان  فرماندار  و  دادستان 
آبی سد کمایستان بازدید کردند. مدیر امور منابع آب 
شهرستان سبزوار در جریان این بازدید که با حضور 
فرماندار شهرستان  »حسینی« دادستان، »محبی فر« 
سد  زراعی  سهامی  شرکت  مدیرعامل  و  جغتای 
کمایستان و جمعی از کارشناسان برگزار شد، با اعالم 
این خبر گفت: به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی 

ورودی سد کمایستان به صفر رسیده است.
»محمد ثابتی مقدم« با اشاره به این که رسوب برداری 
از مخزن سد ضروری است افزود: عملیات آبخیزداری 
در باالدست سد به منظور جلوگیری از ورود اجسام 

خارجی به داخل سد بسیار ضروری است .
وی خاطرنشان کرد: حقابه بران شرکت سهامی زراعی 
باید با کارشناسان امور آب هماهنگی و همکاری الزم 
را داشته باشند تا در جهت حفظ و افزایش طول عمر 

مفید سد کمایستان اقدامات مناسبی انجام شود.

ای  منطقه  آب  شـرکت  آب  منابع  توسعه  های  طرح  مدیر 

خراسـان رضوی  خبر داد:

بازدید از محل پروژه احداث خط انتقال آب شرب 
شهرستان  فیروزه

آب  شرکت  آب  منابع  توسعه  های  طرح  مدیر 
راستای  در  گفت:  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
خط  احداث  محل  از  پروژه  سازی  نهایی  روند 
شد. بازدید  فیروزه  شهرستان  شرب  آب  انتقال 

حمیدرضا بیاتی با اشاره به اینکه این بازدید از قسمت 
انتقال،  اظهارکرد: خط  گرفت،  مختلفی صورت  های 
حوضچه های مسیر، حوضچه هوادهی، ایستگاه تصفیه 
خانه و مخازن ذخیره ۲ هزار مترمکعبی از جمله موارد 

بازدید شده بود.

دلیل  به  مخزن  کاهش  مترمکعب  میلیون   ۱۶.۵
وجود  چاه های  غیرمجاز  در  قوچان

ساالنه ۱۶.۵ میلیون مترمکعب کاهش مخزن به دلیل 
وجود چاه های غیرمجاز در قوچان داریم که از سال ۹۳ 
تاکنون ۲ هزار و ۵۵۵ چاه غیرمجاز در سامانه وزارت 

نیرو شهرستان قوچان ثبت  شده است.
مناسب  به  اشاره  با  قوچان،  آب  منابع  امور  مدیر 
سازی مدیریت چاه های مجاز در دشت قوچان اظهار 
داشت: با وجود ۶77 چاه مجاز به دلیل اینکه دشت 
قوچان یکسره است و شهرستان های فاروج و شیروان 
و  نیز دربرمی گیرد ضروری است مدیریت، کنترل  را 
بهره برداری در این چاه ها با نظارت و جدیت بیشتری 

دنبال شود.

صندوق الکترونیکی ثبت شکایات و تخلفات اداری 
کارمندان  راه اندازی  شد

منطقه ای  آب  عملکرد  مدیریت  و  بازرسی  کارشناس 
خراسان رضوی گفت: به منظور جلوگیری از مراجعات 
و شاکیان،  رجوع  ارباب  غیرضروری  تردد  و  حضوری 
صندوق الکترونیکی دریافت شکایات و اعالم تخلفات 
اداری کارمندان موضوع ماده ۴۹ دستورالعمل هیأت 
آب  منابع  مدیریت  شرکت  سایت  در  نظارت،  عالی 
ایران و نیز پرتال شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 

راه اندازی و آماده بهره برداری قرار گرفت.

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

استان خراسان رضوی رتبه اول اعتبارات مطالعات 
تعیین حد بستر و حریم را دارد

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  اعالم  با  فرد  خراسان رضوی، محمدرضا صادقی 
خبر، اظهارکرد: اعتبار منظور شده برای این استان ۲۰ 
میلیارد تومان بوده که این میزان باالترین رقم در بین 

استان های کشور است.
ترتیب  به  رضوی  خراسان  استان  از  پس  افزود:  وی 
استان لرستان با ۱۴میلیارد تومان و استان فارس با 
۱۰ میلیارد تومان در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

و  بهداشـت  ایمنی،  طرح  تدوین  و  ارزیـابی 
محیط زیست در این شرکت آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالئی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات 
اثرات زیست محیطی،  با کمترین  و  ایمن  به صورت 
اظهارکرد: داشتن طرحی پیشگیرانه در خصوص کاهش 
آسیب ها و تلفات در خدمات رسانی یک سازمان بسیار 
الزم و ضروری است و باید بر اهمیت رعایت الزامات 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی فعالیت ها 

تاکید شود.
وی با اشاره به اینکه سالمت سرمایه ارزشمندی است 
و توجه به سالمتی و تالش برای حفظ آن همواره یک 
اساسی  قانون  در  کرد:  بیان  است،  بوده  مهم  اولویت 
جمهوری اسالمی ایران، حفظ محیط زیست و سالمت 
آحاد مردم به عنوان یک حق مورد توجه قرار گرفته 
است و در چشم انداز، جامعه ای آرمانی ترسیم شده که 
می بایست از همه افراد از حق سالمت برخوردار باشد.

مسئول واحد درمان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبر داد:

تاخیر در پرداخت هزینه های درمان به علت حجم 
باالی نسخه های ارسالی کارمندان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
آب  درمان شرکت  واحد  مسئول  نظری  پویا  رضوی، 
تأخیر  اینکه  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
و  شاغلین  درمانی  های  هزینه  پرداخت  در  ماهه  دو 
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  بازنشستگان 
صورت گرفته است، اظهارکرد: این تاخیر به علت حجم 
باالی نسخه های ارسالی از سوی کارمندان شاغل و 
بازنشسته مربوط به پایان قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 
لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ است. وی با بیان اینکه همچنین 
زمان بر شدن انعقاد قرارداد جدید با بیمه تعاون یکی 
دیگر از این دالیل است، افزود: اگر واحد درمان بتواند 
نسخه های همکاران شاغل و بازنشسته را به موقع )در 
انتهای ماه مربوطه(، دریافت کند به هیچ وجه توقف یا 

تاخیری در پرداخت ها به وجود نخواهد آمد.
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برگزاری جلسه مسـائل و مشـکالت منابع آبی 
شهرسـتان  بجستان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در 
این جلسه تاکید کرد: تعامل و ارتباط با فرمانداران و 
مسئوالن مجلی برای حل مشکالت مردم در شهرستان 
ها از اولویت های اصلی شرکت آب منطقه ای خراسان 

رضوی است.
بران  آب  کشاورزی  تشکل  اندازی  راه  عالئی  محمد 
بجسـتان را اقدامی نیک برشمرد و گفت: راه اندازی 
این تشکل ها چند سالی ست که در استان انجام می 
شود و این کار ها در واقع سپردن امور و مسائل مردم 
به مردم است تا در نهایت کارها راحت تر، سریع تر و 

سالم تر به نتیجه برسد.

مدیر امور منابع آب مشـهد خبرداد:

رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه ابرده سفلی و 
علیا شهرستان طرقبه شاندیز

پیگـیری  با  گفت:   مشـهد  آب  منابع  امور   مدیر  
گـروه رودخانه های امور آب مشـهد و همکاری نیروی 
انتظامی، حدود یک هزار و ۱۰۰ مترمربع از حریم و 
ابرده سفلی و علیا شـهرستان طرقبه  بستر رودخانه 
عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  تصرف  رفع  شاندیز 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد برزویی 
با اعالم این خبر، اظهارکرد: رفع تصرف، در راستای 
حفاظت از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی کشور، 
حمایت از حقوق عمومی، حفظ و صیانت از منابع آبی 
و نمایندگان گروه رودخانه های امور منابع آب مشهد 

صورت گرفت.

مدیر منابع انسانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:

و  درصد   7۰ جانباز  و  شاهد  فرزندان  استخدام 
باالتر در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
استخدام  خصوص  در  تبرازاده  الهه  رضوی،  خراسان 
فرزندان شاهد و جانباز باالی 7۰ درصد در این شرکت، 
اظهار کرد: در راستای اجرای بند »ج« ماده 87 قانون 
برنامه ششم توسعه، موضوع استخدام فرزندان شهدا 
تیر ماه سال ۱۴۰۰  باالی 7۰ درصد، در  و جانبازان 
آزمونی از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

اوایل  در  آن  نتایج  اعالم  اینکه طی  به  اشاره  با   وی 
شهریور ماه سال جاری تعداد هفت نفر در پست های 
فنی این شرکت موفق به دریافت نمره قبولی شده اند 
افزود: همچنین طی چند روز گذشته، شرکت ضمن 
به هسته گزینش  را  افراد  این  اولیه،  دریافت مدارک 

معرفی کرد.

مسئله مدیریت بحران باید به صورت سیستمی و 
نظام مند  باشد

جانشین مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
وزارت نیرو در جلسه مدیریت شرایط اضطراری گفت: 
نگاه جزیره ای و جداگانه در مدیریت بحران نیازمند اصالح 

و تغییر به سمت مدیریت سیستمی و نظام مند است.
شوراهای  موثر  نقش  بر  تاکید  ضمن  »جهانبخشی« 
هماهنگی مدیریت بحران صنعت آب و برق در کنترل 
از تجارب  و مدیریت سریع و موثر شرایط اضطراری 
موفقیت آمیز این شوراها در زلزله سرپل ذهاب یاد کرد.

معاون مدیر کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو خبرداد:

شـمال  غواصی  اکیپ  تمرینی  مانور  برگـزاری 
شرق  کشور

غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت  کل  مدیر  معاون 
وزارت نیرو گفت: به منظور حفظ آمادگی جسمانی و 
عملیاتی غواصان، مانور تمرینی اکیپ غواصی شمال 
شرق کشور در محل »سد طرق مشهد« برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، این مانور با حضور معاون مدیر کل مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، مسئوالن مدیریت 
بحران صنعت آب و برق و داوطلبین عضویت در اکیپ 

غواصی برگزار شد.
غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت  کل  مدیر  معاون 
اولین  تمرینی  مانور  این  کرد:  اظهار  نیرو  وزارت 
نظامند  طور  به  که  است  کشور  در  غواصی  مانور 

سایر  در  و  است  شده  تعریف  نیرو  وزارت  در 
شد. خواهد  اجرائی  نیز  کشور  مناطق  کشور 

جالل جهانبخشی افزود: پنج اکیپ غواصی در استان 
های کرمان )جنوب شرق کشور(، خوزستان )جنوب 
غرب کشور(، اصفهان )مرکز کشور(، خراسان رضوی 
کشور(  شرق  )شمال  زنجان  و  کشور(  شرق  )شمال 

تعریف شده است.

اعالم آمادگی امور منابع آب کالت برای توسعه 
صنعت گردشگری آب

مدیر امور منابع آب شهرستان کالت با بیان این که 
شهرستان کالت به دلیل آب و هوای متنوع و شرایط 
تعداد سدها  و وجود آب  جوی مناسب و همچنین 
گرم های طبیعی برای سرمایه گذاری و توسعه صنعت 
گردشگری مستعد است، گفت: منابع آبی و تعدد اماکن 
گردشگری آب به همراه فضای طبیعی منطقه فرصت 
و غنیمتی برای توسعه گردشگری آب در شهرستان 

کالت است.

دور زدن ممنوع!
کنتورهای  نگهداری  و  کنترل  کارشناسان  رصد  با 
هوشمند چاه های عمیق، تجهیزات پیشرفته چند صد 
میلیونی متخلف جهت دور زدن و خارج کردن کنتور 
از مدار یک حلقه چاه کشاورزی در بخش  هوشمند 

نصرآباد تربت جام شناسایی و رفع شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
و  گشت  اکیپ  مسئول  فیروزی«  »یونس  رضوی،  
امور  برق چاه های  و  آب  کنتورهای هوشمند  نظارت 
در این مأموریت اعالم کرد: طی عملیات دقیق و چند 
ساعته تخلفات این چاه عمیق در محدوده حسن آباد 
کابل های  غیرمجاز،  برق  تابلوهای  شامل  باالجام 
اظهار  آن طبق  نصب  برای  که  و...  مخفی  زیرزمینی 
بهره بردار حدود دویست میلیون تومان هزینه شده بود، 

کشف و جمع آوری شد.
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ای  منطقه  آب  شرکت  کرونای  بیماری  شیوع  از  پیشگیری  ستاد  دبیر 

خراسان رضوی خبرداد:

تداوم واکسیناسیون کارکنان شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی در استان

دبیر ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونای شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه بیماران 
خاص و گروه های سنی که از اولویت برخوردار هستند 
در این شرکت واکسینه شدند، گفت: آغاز واکسیناسیون 
کارکنان این شرکت برای جلوگیری از انتقال بیماری 

کرونا همزمان با هفته دولت اجرایی شد.

به مناسبت روز جهانی پاکسازی محیط زیست؛

پاکسازی محوطه و حاشیه سد طرق توسط فعاالن 
محیط  زیستی انجام شد

مسئول سد طرق که در این همایش پرسنل و فعاالن 
محیط زیست  شرکت کننده را همراهی می کرد گفت: 
سد طرق یکی از مهمترین شریان های حیاتی تامین 
آب شرب مشهد است و ضروری است برای حفظ و 
برنامه های  محیطی  زیست  و  آبی  منابع  از  صیانت 
آحاد  میان  در  دیدگاه  این  توسعه  و  ترویج  فرهنگی 

جامعه نهادینه شود.
کمک  به  را  طرق  سد  زیست  محیط  پاکسازی  وی 
پرسنل شرکت آب منطقه ای استان و سمن ها ستود 
نیاز آب  و گفت: سد طرق در ۲۵ کیلومتری مشهد 
عالوه  بنابراین  می کند؛  تامین  را  شهروندان  شرب 
حاشیه سد  در  هشداردهنده  تابلوهای  ما  که  این  بر 
قرار  را  زباله  بر ممنوعیت شنا و حتی ریختن  مبنی 
این مسئله  به  از شهروندان  برخی  متاسفانه  داده ایم، 
و  اقدام جمع آوری  این  امیدوارم  و  نمی دهند  اهمیت 
پاکسازی زمینه ای برای رشد فرهنگی شهروندان در 
حفظ و صیانت از محیط زیست و اطالع رسانی در این 
حوزه باشد تا بستر فرهنگی صیانت از محیط زیست که 

ارتباط مستقیمی با منابع آبی دارد فراهم شود.

وی افزود:  ضمن برآورد خسارات وارده به منابع آب، 
مراتب فوق بالفاصله به دستگاه قضا منعکس و پیگیری 

حقوقی آن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تاکید کرد:

لزوم آشنایی نسل جدید با مسائل زیست محیطی 
به همت آموزش و پرورش

خراسـان  ای  منـطقه  آب  شـرکت  مدیرعامل 
و  آموزش  همت  به  جدید  نسل  گفت:  رضوی 
شوند.  آشـنا  زیستی  محیط  مسـائل  با  باید  پرورش 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
افتتاح ساختمان کارگاه های آموزشی  رضوی، مراسم 

وزیر  معاون  حضور  با  فرخ  دکتر  دخترانه  هنرستان 
آموزش و پرورش و رئیس آموزش و پرورش استثنائی 
رضوی،  خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  کشور، 
آموزش های  خیرین  مجمع  متوسطه  آموزش  معاون 
و  رضوی  خراسان  خیرین  مجمع  حرفه ای  و  فنی 
سایر خیرین از جمله مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 

خراسان رضوی و خانواده دکتر فرخ برگزار شد.

انعقاد تفاهم نامه مشترک برنامه های ستاد اقامه 
نماز استان و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

جلسه انعقاد و تبادل تفاهم نامه مشترک برنامه های 
ستاد اقامه نماز استان و شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی )سال ۱۴۰۰( با حضور رییس ستاد اقامه نماز 
استان و مدیر عامل و اعضای شورای فرهنگی شرکت 

آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد.
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایام  تسلیت  عالئی« ضمن  »محمد  رضوی،  خراسان 
اربعین حسینی  و  دهه آخر صفر با  اذعان به اینکه 
اسـتان در سطح  باالی فرهنگی و معنوی قرار دارد 
و  ادارات  و  تمام مردم  با همراهی  گفت: خوشبختانه 
نهادها توانستیم پیک مصرف آب و برق تابستان را به 

خوبی مدیریت کنیم و بدون تنش اجتماعی این بحران 
را پشت سر بگذرانیم.

برق  و  آب  های  شـرکت  از  نیرو  وزارت  تقدیر 
اسـتان برای عبور از بحران  تابستان ۱4۰۰

وزارت نیرو از بخش های مدیریت تولید، توزیع برق، 
شرکت های آب و فاضالب مشهد، استان و شرکت آب 
منطقه ای به عنوان شرکت هایی با تیم موفق تقدیر کرد.

محمد عالیی در مراسم تقدیر از اعضای ستاد مصرف 
آب و برق استان، اظهار کرد: تالش دلسوزانه همکاران 
در  تا  شد  سبب  استان  برق  و  آب  های  شرکت  در 
و  پیک مصرف آب  زمان  در  تابستان جاری مشکلی 

برق نداشتیم.

مدیر بهره برداری سدهای آب شرب مشهد خبر داد:

سد کارده با ظرفیت ۲۶ میلیون مترمکعب، تامین 
کننده آب شرب مشهد

مدیر بهره برداری سدهای آب شرب مشهد با اشاره به 
اینکه بررسی نکات ایمنی و حفاظتی از منظر پدافند 
غیرعامل برای سد کارده در ماه جاری انجام گرفت، 
گفت: سد کارده با ۲۶ میلیون مترمکعب ظرفیت به 
طور کامل به تامین آب شرب مشهد اختصاص دارد. 
امیر سالکی با اشاره به اینکه حفاظت از زیرسـاخت ها 
و مراکز حیاتی کشور از جمله مهم ترین اقدامات در 
جهت باال بردن امنیت ملی و حفظ منابع مهم است، 
اظهارکرد: از جمله این مراکز مهم سدها و تاسیسات 

وابسته به آن ها می باشد.
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مدیر امور منابع آب مشهد خبرداد:

پر و مسلوب المنفعه کردن یک حلقه چاه غیر مجاز 
عمیق در اراضی قره جنگل

گروه  پیگیری  با  گفت:  مشهد  آب  منابع  امور  مدیر 
اجرائیات امور آب مشهد و همکاری نیروی انتظامی، 
با عمق ۱۱۰  تعداد یک حلقه چاه غیر مجاز عمیق 
متر و دبی 8 لیتر در ثانیه پرومسلوب المنفعه گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد برزویی اظهارکرد: در راستای حفاظت 
با  از منابع آب های زیر زمینی و برخورد  و حراست 
متخلفین آب های زیر زمینی، توسط نیروهای پرتالش 
امور،گروه اجرائیات و  همکاری نیروی محترم انتظامی 
و اخذ دستور دادستانی، تعداد یک حلقه چاه غیر مجاز 
قره جنگل در شانزدهم شهریورماه  اراضی  عمیق در 
سال جاری پس از خارج سازی منصوبات، پر و مسلوب 

المنفعه شد.

واحدهای  و  صنایع  از  کیفی  بازدید  مورد   4۹۶
آالینده  در اسـتان  انجام شد

منابع آب شرکت آب  مدیر محیط زیست و کیفیت 
منطقه ای خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال تاکنون 
۴۹۶ مورد بازدید کیفی از صنایع و واحدهای آالینده 
و محل دفن پسماند شهری و روستایی در استان انجام 
شده و 7۵ واحد به اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان خراسان رضوی جهت بررسی از نظر آالیندگی و 

اعالم نظر نهایی ارسال شده است.
و  گشت  گروه  اینکه  به  اشاره  با  موسوی  جواد  سید 
بازرسی این شرکت در طول سال از واحدهای بالقوه 
آالینده استان بازدید می کنند، گفت: این گروه طی 
بازدید از واحد های مذکور به بررسی کیفی پرداخته و 
واحد های بالفعل آالینده را  به اداره کل محیط زیست 
گزارش می دهند. وی با اشاره به اینکه بازدید کیفی 
از صنایع و واحدهای آالینده استان در راستای تهیه 
و تکمیل فرم شناسایی واحدها است، اظهارکرد: تهیه 
صنایع  انواع  شامل  واحدها  شناسایی  فرم  تکمیل  و 
فلزی، غیرفلزی، شیمیایی، غذایی، نساجی، برق، چرم 
واحدهای  و  طیور  و  دام  های  کشتارگاه  پسماند،  و 

دامداری و مرغداری و معادن می باشد.

عطر افشانی مزار شهدای گمنام شهرستان کالت 
به مناسبت گرامی داشت هفته دولت مراسم غبار روبی و عطر 
افشانی مزار شهدای گمنام شهرستان کالت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مدیر امور منابع آب کالت که در این مراسم 
حضور داشت گفت: مراسم غبار روبی از مزار شهدای 
گمنام شهرستان کالت در هفته دولت همانند سال های 
گذشته با حضور فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی 
و روسای ادارات با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
شد. »مصطفی فرزانه« افزود: شهدا از موقعیت زمان 
خود درک واقعی داشتند و با احساس وظیفه ای که 
نسبت به نظام داشتند به تکلیف خود عمل کردند و  به 

ما درس ایثار و شهادت دادند.
مدیر امور منابع آب شهرستان کالت در ادامه وظیفه 
کارشناسان و کارمندان امور آب شهرستان را در حال 
حاضر توجه به تعهد کاری، بصیرت و عمل به وظایف 
دانست و گفت: ما برای خدمت به کشور وارد این عرصه 
شده ایم امیدوارم با انجام درست وظایف کاری خادمان 

خوبی برای کشور باشیم.

قدردانی نماینده یک تشکل مردم نهاد از شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی

در   lets do it جنبش  نماینده  اقبال«   »مهال 
خراسان رضوی که در همایش پاکسازی محیط زیست 
سد طرق با مشارکت کارکنان شرکت آب منطقه ای 
تشکر  و  تقدیر  ضمن  داشت  حضور  رضوی  خراسان 
از »محمد عالیی« مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
همایش  این  برگزاری  از  حمایت  در  رضوی  خراسان 
گفت: در خراسان رضوی به همراه کارکنان شرکت آب 
منطقه ای بزرگترین فعالیت داوطلبانه برای پاک کردن 
برای پنجمین سال متوالی در حاشیه  زباله  از  زمین 
سد طرق بر گزار شد که امیدواریم این فرهنگ سازی 
برای سایر سدهایی که شریان حیاتی آب شرب مشهد 

هستند تداوم داشته باشد.
روزنامه نگار، فعال محیط زیست و نماینده خانه نجات 
ایران در ادامه تصریح کرد: حمایت و حفاظت از محیط 
زیست و توسعه پایدار نیازمند دیدگاه دوراندیشانه و 
نیک  که  است  کسانی  و  فرهیختگان  تمام  دلسوزانه 

می اندیشند و افق آینده را به خوبی درک می کنند.
در  رضوی  خراسان  در  ایران  نجات  خانه  نماینده 
توجه  مورد  همایش  این  در  که  برنامه هایی  خصوص 
آموزش های  برنامه  طول  در  افزود:  گرفت،  قرار  گروه 
شهروندی و دعوت از خانواده ها به جهت همراهی گروه 
و در  و عکس گرفته شده  فیلم  و  نیز صورت گرفت 
اینستاگرام به اشتراک گذاشته می شود تا  شهروندان 
دیگر استان ها و شهرها از این فعالیت ها   با خبر شوند.

هشدار »عالیی« درباره تداوم خشکسالی تا ۱4۰۲
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در 
نشستی که با حضور »جهانبخشی« جانشین مدیر کل 
نیرو،  وزارت  پدافند غیرعامل  و  بحران  دفتر مدیریت 
جمعی از مدیران ارشد آب و برق استان  برگزار شد 
درباره تداوم خشکسالی تا سال ۱۴۰۲ هشدار داد و بر 
برنامه ریزی برای مدیریت سیستمی بحران آب تاکید 

کرد.
افکار  به  توجه  اهمیت  جلسه  این  در  عالیی  محمد 
عمومی در مدیریت آب و برق را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: بخش اعظم مشکالت اجتماعی در شرایط بحران 

آب با بیان صادقانه مشکالت به مردم قابل حل است.
هرگز  کرونا  شیوع  شرایط  در  حتی  ما  افزود:  وی 
با رعایت پروتکل های  را  با مردم  مالقاتهای عمومی 
و حتی در همین دوران ۲۰  نکردیم  ترک  بهداشتی 
جلسه با کشاورزان برای اجرای مدیریت مشارکتی آب 

برگزار کردیم.
بحران  مدیریت  آموزش  دوره های  برگزاری  »عالیی« 
افکار  مدیریت  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  ضروری  را 
عمومی در شرایط بحران با بیانی شیوا و صریح توسط 

مدیران اجرایی بسیار حائز اهمیت است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در 
این نشست با اشاره به این که همه سناریوهای مورد 
بحث در جامعه در برابر حوادث احتمالی را باید قبل 
یادآور  کرد،  برنامه ریزی  و  پیش بینی  حادثه  وقوع  از 
در  برق  و  آب  مصرف  مدیریت  خصوص  در  شد: 
استاندار،  امام جمعه مشهد،  با  استان چندین جلسه 
فرمانداری، دادستان و مسئوالن اجرایی استان برگزار 
کردیم و هشدارهای الزم در این خصوص داده شد و 
خوشبختانه تصمیمات به حقی گرفته شد که سبب 

شد ما شاهد هیچ گونه تنش آبی در مشهد نباشیم. 
وی با انتقاد به ایجاد شهر گلبهار و تاسیسات صنعتی 
در غرب مشهد گفت: مشکلی که داریم در این بخش 
این  در  آرامگاه  ایجاد  خصوص  در  نتوانستیم  هنوز 

منطقه تصمیم درستی اتخاذ کنیم.
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