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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

باور به محدودیت ظرفیت منابع آبی، گمشده 6 دهه مدیریت آب در کشور
آب         شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
عامل  مدیر  رضوی،  خراسان  ای  منطقه 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
بر  تاکید  دوران  سال،   60 از  پس  اکنون 
مدیریت تولید آب در کشور به پایان رسیده و 
باور به محدودیت ظرفیت منابع آب در حال 
شکل گیری است. این مهم گمشده ای است 
که اکنون در طرح ملی سازگاری با کم آبی 

به آن به درستی توجه شده است.

محمد عالیی در نشست خبری گرامیداشت 

که  مطلب  این  بیان  با  رسانه  اصحاب  با  دولت  هفته 
دستورالعمل طرح ملی سازگاری با کم آبی در نیمه مرداد 
ماه به استان ها ابالغ شده است عنوان کرد: این برنامه در 
سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تعریف شده و در آن 
بر خالف گذشته سعی شده از پیچیدن نسخه ای واحد 
برای تمام استان ها و شهرستان ها خودداری شود. برنامه 
اجرایی این طرح در مقیاس استانی در نیمه شهریور ماه به 

تصویب رسیده و پیاده سازی خواهد شد.

عالیی با اعالم این خبر افزود: در رویکرد جدیدی که در 
این طرح لحاظ شده است، 31 استان کشور و همچنین 
28 شهرستان در استان خراسان رضوی هر یک متناسب 
با مقتضیات خود اهداف و عملکردی متمایز در راستای 
سازگاری با کم آبی خواهند داشت. شرط اول پیاده سازی 
مقیاس  در  کافی  اطالعات  داشتن  اختیار  در  الگو،  این 
از  پس  اخیرا  رضوی  خراسان  در  که  است  شهرستانی 
گزارش  استان،  آب  سیمای  مشروح  گزارش  بروزرسانی 
تفکیک در  به  نیز  از شهرستان ها  سیمای آب هر یک 

دست تهیه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره 
به این که خراسان رضوی استانی با اقلیم خشک است، 
عنوان کرد: 76 درصد مساحت استان خشک و 24 درصد 
ساله   41 بارش  میانگین  همچنین  است.  خشک  نیمه 
225 میلیمتر است که نسبت به 250 میلیمتر متوسط 
دراز مدت کشور، 500 میلیمتر آسیا و 750 میلیمتر دنیا 

می توان دریافت که سهم استان ما از بارش ها کم است.

وی ادامه داد: تعرق در سطح استان نسبت به میانگین 
جهانی بسیار باال است. همچین با توجه به اینکه در کمربند 
خشک شمالی کره زمین واقع شده ایم عالوه بر کمتر بودن 
میزان بارش ها، با خشکی و تبخیر و تعرق بیشتری نیز 

مواجه هستیم.

محمد عالیی با اشاره به اینکه سایه خشکسالی 17 سال بر 
مناطق شرق کشور حاکم است، اظهار داشت: سال جاری 
یکی از خشک ترین سال ها بوده اما با نگاهی در تاریخ 
می توان دریافت که کشور ما بدتر از خشکسالی پیش رو 
خشکسالی ها،  در  البته  است.  گذاشته  سر  پشت  نیز  را 
به شدت دچار مشکل  آب  تامین  برای  بزرگ  شهرهای 

می شوند که متاسفانه در این میان قشرهای آسیب پذیر 
بیش از همه دچار ضرر و زیان می شوند.

رد پای تغییر اقلیم مشهود است

 40 میانگین  رضوی  خراسان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ساله بارش 251 میلیمتر در سال است، خاطرنشان کرد:  
میانگین بارش 15 ساله 209 میلیمتر و میانگین بارش 10 
ساله 198 میلیمتر است که می توان دریافت این کاهش ها 

عمدتا تاثیر گرفته شده از گرمای جهانی بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: 
اکنون شاهد تغییر نوع بارش ها در استان، مشهد و شرق 
کشور هستیم، همچنین میزان بارش برف به صورت قابل 
توجهی نسبت به میانگین ساالنه کاهش پیدا کرده است. 
اگر  میزان بارش برف کاهش پیدا کند آورد رودخانه ها در 
طول سال کاهش پیدا کرده و بارش ها از جنس سیالبی 
ایجاد  می شود که در نهایت ضرر و زیان این بارش ها از سود  
آن ها بیشتر است لذا تاثیر این مهم باعث شده که 43 درصد 
منابع آبی استان نسبت به میانگین کاهش یافته و همچنین 
شاهد خالی بودن 80 درصد ظرفیت سدهای استان باشیم. 
عالیی در خصوص کم آبی در خراسان رضوی افزود: در 
خصوص کم  آبی، دو نوع خشکسالی مدیریتی و طبیعی 
را می توان در نظر داشت که در خشکسالی مدیریتی، 
توسعه طرح هایی که هم خوان با طبیعت منطقه نیست 
در نهایت ما را دچار چالش می کند. به طور مثال آبی که 
مورد نیاز کارخانه های فوالد و سایر صنایع پرآب طلب در 
بعضی از مناطق است، بیش از ظرفیت منابع آبی منطقه 

مورد نظر است.

عالیی همچنین خاطرنشان ساخت: در خراسان رضوی 
شاهد مواردی هستیم که از ظرفیت طبیعی استان خارج 
است. 54 درصد جمعیت، 75 درصد صنعت و 90 درصد 
خدمات استان در مشهد مستقر است و این در حالیست 
که سهم این شهر از منابع آبی استان حدود 17 درصد 
است. این آمار در شهر مشهد بیان گر این است که عدم 
هم خوانی منابع آبی ما با توسعه، مشکالتی را در بخش 
با  تناسبی  آورده است که هیچ  به وجود  سرانه های آب 

شاخص های استاندارد جهانی ندارد.

در  مشهد  در  تجدیدپذیر  آب  سرانه 
وضعیت بحرانی است

عالیی با اشاره به اینکه برابر استانداردهای 
جهانی، ساالنه حداکثر 40 درصد اجازه داریم 
عنوان  کنیم،  استفاده  موجود  آبی  منابع  از 
کرد: باتوجه به مقایسه هایی که گاهی بین 
مصرف آب در ایران و سایر کشورها صورت 
می گیرد باید گفت میانگین سرانه آب در 
امریکا باالی 86 هزار مترمکعب برای هر فرد 
در سال است اما در مشهد این مقدار اکنون 

کمتر از 250 مترمکعب در سال برای هر نفر می باشد، این 
در حالیست که سرانه کمتر از 1000 مترمکعب شرایط 

فوق بحرانی قلمداد می شود. 

وی با اشاره به اینکه اگر در همین شرایط پیش رو منابع 
آبی به درستی مصرف شود، می توانیم شرایط را مدیریت 
کنیم، بیان کرد: تا سال 1420 حجم برداشت های منابع 
این  اقدامات  باید به 75 درصد برسد که تمامی  آبی ما 

برنامه به صورت ساالنه تدوین شده است.

بخش  ضایعات  از  ناشی  آب  هدررفت  درصد   30
کشاورزی

یاد کرد و اظهار  از مصرف آب در بخش کشاورزی  وی 
 30 کشاورزی  جهاد  محترم  وزیر  گزارش  طبق  داشت: 
کشاورزان  تالش  با  که  کشاورزی  محصوالت  درصد 
تولید می شوند به دالیل مختلف از جمله ناکارآمد بودن 
سیستم های برداشت محصول، سردخانه ها و دالیل مختلف 
دیگر به ضایعات تبدیل می شود، خاطرنشان کرد: با یک 
حساب سرانگشتی این مقدار معادل با 1/2 میلیارد متر 
مکعب آب در استان است. از این جهت اگر این 30 درصد 
ضایعات کاهش یابد بخش زیادی از مشکالت آبی ما نیز 

حل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره 
متر مکعب آب  ازای مصرف یک  به  اینکه در جهان  به 
تولید  خشک  ماده  کیلوگرم   2/5 حدود  کشاورزی  در 
میزان  این  پیشرفته  می شود، عنوان کرد: در کشورهای 
دولت  از  قبل  ایران  در  می شود.  تولید  کیلوگرم   3/5 تا 
یازدهم حدود 800 گرم ماده خشک تولید داشته، لذا اگر 
سقف تولید را در همین حدود نگه داریم و بهره وری را 
افزایش دهیم با یک سوم آب مصرفی همین میزان تولید 

را خواهیم داشت.

بحرانی       فوق  و  بحرانی  دشت  سه  در  افزود:  عالیی 
چناران- مشهد، نیشابور و تربت جام- فریمان با هماهنگی 
سازمان جهاد کشاورزی برنامه ریزی کرده ایم 86 هزار 
هکتار جالیز و صیفی جات موجود را در فضای گلخانه ای 
با مساحت یک سوم سطح اولیه و با مصرف آب یک دهم 

پیام ماه: 
»عاشورا، تداوم رسالت انسان در پهنه خلقت است.« 

در ویژه نامه این شماره از ماهنامه 
رساناب می خوانید: 

همراهی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با 
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مقدار اولیه ساماندهی کنیم که از این طریق حدود 900 
میلیون مترمکعب صرفه جویی در برداشت از منابع آب 

رخ خواهد داد. 

در  رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
که  مشکلی  رود  کشف  کرد:  عنوان  کشف رود  خصوص 
و  فاضالب  از  ترکیبی  آن  بستر  در  است که  این  داشته 
پسآب جاری است. با توجه به اینکه فضای کشف رود آزاد 
سازی شده است اما بازهم در بستر این رودخانه فاضالب 
جریان دارد. این موضوع خارج از تکالیف قانونی شرکت   

آب منطقه ای است.

تصفیه خانه  مشهد  غرب  در  کرد:  عنوان  عالیی  محمد 
شماره 2، پسآب خروجی خود را با توجه به اینکه کیفیت 
استانداری ندارد به کشف رود روانه کرده و همچنین در 
ادامه مسیر نیز پساب تصفیه خانه التیمور با کیفیت باال 
پسآب خود را به این جریان افزوده و در باقی مسیر این 
رود، فاضالب شهری تصفیه  نشده خام و همچنین فاضالب 
فوق العاده خطرناک چرم شهر به کشف رود سرازیر می 

شود. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان کرد: 
ما باید به کشاورزان منطقه کشف رود در طرح های کوتاه 
مدت کمک کنیم تا زمان تکمیل ظرفیت تصفیه خانه ها 
و به صورت موقت محصول تولیدی غیرخوراکی انسان و 
حیوان مانند گل  و پرچین، کاج ها و مواردی از این قبیل 

تولید و کشت کنند.

وی در خصوص رودهای مرزی استان خاطرنشان ساخت: 
در حال حاضر ظرفیت مازادی در رودهای مرزی استان به 
منظور ساخت سد و مهار آب های سطحی باقی نمانده و 
در اغلب رودخانه های مرزی استان تمهیدات الزم صورت 
گرفته و در این موارد مبنای تصمیم گیری پروتکل های 
بین المللی است که خط قرمز ما در برنامه ریزی محسوب 

می شوند.

عالیی در پایان با اشاره به اجرای پروژه های انتقال آب بین 
حوضه ای یادآور شد: واضح است که پروژه های انتقال آب 
بین حوضه ای گران قیمت بوده و چالش های خاص خود 
را به همراه دارند اما در بخش هایی از کریدور شرقی کشور 
و مناطق جنوبی استان خراسان رضوی که هیچ پتانسیلی 
جز انتقال آب از خارج حوضه برای تامین نیاز آبی منطقه 
باقی نمانده، طبیعتا این گونه اقدامات سازه ای اهمیت   
می یابند. در مشهد نیز چنان روند توسعه به شکل فعلی 

ادامه یابد چاره ای جز انتقال آب باقی نخواهد ماند.

نخستین کارگاه آموزشی مدیریت مصرف 
آب و برق ویژه مشاوران امور بانوان در 

مشهد برگزار شد

برق  و  آب  مصرف  مدیریت  آموزشی  کارگاه  نخستین 
استان  اجرایی  های  بانوان دستگاه  امور  مشاوران  ویژه 
خراسان رضوی به مدت 8 ساعت در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در این کارگاه آموزشی که نخستین گام اجرای 
برق         و  آب  مصرف  مدیریت  در  زنان  آموزش  طرح 
می باشد نیمی از زمان کارگاه به موضوع سازگاری با 

کم آبی اختصاص یافت.

پروژه  مشاور  شرکت  نماینده  آموزشی  کارگاه  این  در 
همچنین  و  سازی  فرهنگ  و  رسانی  اطالع  آموزش، 
نماینده سازمان مردم نهاد جمعیت ناجیان آب هر یک 
جداگانه به ارائه مطالب آموزشی در زمینه سازگاری با 
کم آبی در دو مقیاس کالن و مقیاس شهری پرداختند.

برق  و  آب  مصرف  مدیریت  آموزشی  کارگاه  نخستین 
پیرو برگزاری نشست هم اندیشی فعالسازی نقش بانوان 
تیرماه سال جاری  در  انرژی  و  آب  مدیریت مصف  در 
تعریف شده و گام بعدی به آموزش بانوان روستایی و 
دهیاران در دشت های پایلوت استان خراسان رضوی 

اختصاص خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
با  کارگاه  این  در  آب  بخش  آموزشی  مطالب  رضوی، 
معرفی  بخش  در سه  و  آبی  کم  با  سازگاری  محوریت 
کم  با  سازگاری  برای  راهکارهایی  استان،  آب  سیمای 
آبی و همچنین ساختار مشارکت مدنی برای نجات آب 

ارائه شد.
دقیقه   30 مدت  طی  حاضران  کارگاه  این  پایان  در 
و دیدگاه های خود در مورد مطالب  به طرح سواالت 

آموزشی ارائه شده پرداختند.

کسب رتبه برتر شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در ارزیابی عملکرد 
بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی استان

در  شد  موفق  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت 
در  برتر  رتبه  استان  اجرایی  دستگاه  نه  و  پنجاه  میان 
شاخص های ارزیابی عملکرد بیست و یکمین جشنواره 

شهید رجایی را کسب کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
و  یاد  گرامیداشت  با  مراسم  این  در  استاندار  رضوی، 
از  باهنر  و  رجایی  شهیدان  مقام  واال  شهید  دو  خاطره 
آنان به عنوان دو اسوه کارآمد در تهذیب و تقید نام برد 
و افزود: آنان با تمام وجود حافظ این مرز و بوم بودند و 
از ارزش های الهی و انقالبی دفاع کردند زیرا آنان در اوج 

خدا باوری بودند.
از  خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  رشیدیان  علیرضا 
مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی به عنوان ملجا 
رسیدگی به امور مردم یاد کرد و خواستار تالش مضاعف 
آنان در شرایط حساس کنونی جامعه در جهت خدمت 

رسانی هرچه مطلوبتر به آحاد مردم شد.
رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی استان با بیان این که 
فعالیت دستگاه ها اجرایی در ارائه خدمات خاص به ویژه 
در عزت، رفاه و آسایش مردم به عنوان یکی از شاخص 
های مهم بایستی مد نظر قرار گیرد، از کلیه عوامل و 

دست اندرکاران اجرایی فرایند ارزیابی عملکرد و همراهی 
دستگاه های اجرایی استان در این خصوص تقدیر کرد.

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
دبیر جشنواره شهید رجایی استان خراسان رضوی هدف 
عرصه  تالشگران  از  تقدیر  را  جشنواره  این  برگزاری  از 
خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و مردم 
شریف و همچنین نهادینه کردن فرهنگ ارتقا و بهبود 

عملکرد دستگاه های اجرایی استان اعالم کرد.

سازگاری با کم آبی یعنی کاهش 
برداشت آب در همه بخش ها و دور 

شدن از بدمصرف کردن آن.
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رفع تصرف 100 هکتار از اراضی حریم و بستر مسیل آبمال
 شهرستان سرخس

رئیس اداره منابع ّآب سرخس از رفع تصرف 
100 هکتار از اراضی حریم و بستر مسیل 

آبمال این شهرستان خبر داد.
آب      شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدرضا  رضوی،  خراسان  ای  منطقه 
عبادی نژاد در حاشیه عملیات رفع تصرف 
از حریم و بستر مسیل آبمال این شهرستان 
و  ها  رودخانه  حریم  از  تصرف  رفع  افزود: 

مسیل ها برای تسهیل جریان سیالب ها امری ضروری 
بستر  و  حریم  از  صیانت  اقدامات  اجرای  با  که  است 
اعمال  راستای  در  همچنین  و  ها  مسیل  و  رودخانه 
آب  عادالنه  توزیع  قانون   2 ماده   4 و   3 های  تبصره 

انجام گرفته است.

سازی  پاک  و  تصرف  رفع  عملیات  گفت:  نژاد  عبادی 
مسیل آبمال در محدوده جاده جدید مشهد به سرخس 
بارندگی و سیالبی شدن مسیل خطراتی  که در زمان 
و  گشت  گروه  همت  به  کرد  می  ایجاد  جاده  برای 
بازرسی آب های سطحی این اداره و با اخذ دستور الزم 

از دادستانی و همکاری نیروی انتظامی صورت گرفت.

کسب رتبه اول دفتر حقوقی شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی در 

بخش آب کشور

دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در 
نیرو در خصوص  وزارت  از سوی  آمده  به عمل  ارزیابی 
ارائه خدمات حقوقی و قضایی در بین کلیه شرکت های 

بخش آب کشور حائز رتبه اول شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، "رضا انجم شعاع"، معاون حقوقی، پشتیبانی و 
امور مجلس وزارت نیرو با ارسال لوح از "اکبر شوقی"، 

مدیر دفتر حقوقی این شرکت تقدیر کرد.
انجم شعاع گفت: دفاع مؤثر، قاطع و همه جانبه از منابع 
حاضر  حال  در  ایران،  عزیزمان  کشور  در  آب  محدود 
یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت منابع آب کشور 
است. توجه به حقوق مرتبط با منافع و مصالح عمومی با 
حفظ حقوق شهروندان، ذی نفعان، ذی مدخالن و عالقه 
مندان به منابع آب یکی از اولویت های مهمی است که 
بایستی در صدر فعالیت های دفاتر حقوقی صنعت آب 

کشور قرار گیرد.
وی افزود: نظر به اینکه جناب عالی و همکاران محترم 
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  حقوقی  دفتر  در  شما 
رضوی در ارزیابی به عمل آمده در خصوص ارائه خدمات 
حقوقی و قضایی در بین کلیه شرکت های بخش آب 
رسم  به  لوح  این  اید؛  گردیده  اول  رتبه  حائز  کشور 
یادبود تقدیم شما می گردد. دوام توفیقات جناب عالی 
را همراه با طول عمر و سالمتی از خداوند منان مسألت           

می نمایم.

جلسه برنامه ریزی مدون شهرستان کالت با حضور فرماندار شهرستان کالت و 
مدیر عامل شرکت برگزار شد

سرپرست دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب    منطقه 
ای خراسان رضوی از برگزاری جلسه برنامه ریزی مدون 
شهرستان کالت در محل شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 

رضوی و فرماندار شهرستان کالت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
مدیرعامل  عالیی،  محمد  نشست  این  در  رضوی، 
رودخانه  خصوص  در  توضیحاتی  ارائه  ضمن  شرکت 
منطقه  موجود  های  ظرفیت  و  کالت  شهرستان  های 
در خصوص بحث گردشگری و فعالیت های قابل انجام 
اجرای  برای  شرکت  این  آمادگی  شهرستان،  حوزه  در 
این گونه طرح ها را اعالم و یادآوری نمود: این شرکت         

در خصوص جلوگیری از تجاوز به بستر و حریم رودخانه 
تکلیف  انجام  توان در جهت  تمام  با  و  است  ها مصمم 

قانونی خود اقدام خواهند نمود.
مهندس صادقی فرد با بیان این موضوع که حفاظت بستر 
و حریم رودخانه ها خصوصا در مناطق شهری به لحاظ 
و  پیشگیری  همچنین  و  چندمنظوره  نیازهای  توسعه 
کاهش خسارات کمی و کیفی از اهمیت باالیی برخوردار 
است گفت: وزارت نیرو به منظور اجرای تکالیف قانونی 
از کمیت و کیفیت منابع آب  راستای صیانت  خود در 
از همه ظرفیت های قانونی برای این پیشگیری استفاده 

خواهد کرد.

پیام قدردانی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از همکاران بخش آب کشور

گزارش تصویری

توقیف دستگاه حفاری در صالح آباد
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حفر چاه غیر قانونی تجاوز به حقوق همه مردم ایران است

ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر  جانشین  و  مشاور 
مثابه  به  غیرقانونی  چاه  حفر  گفت:  رضوی  خراسان 
متاسفانه  و  است  ایران  مردم  همه  حقوق  به  تجاوز 
از این روش غلط و بسیار      از بهره برداران  تعداد کمی 

خسارت بار استفاده می کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
متخلف  اشخاص  این  افزود:  طاهری  علیرضا  رضوی، 
نماینده کل مردم نبوده و صرفا تعداد اندکی هستند که 
با قانون شکنی اقدام به حفر چاه های غیر مجاز می کنند 

و باید این افراد را جدا از مردم لحاظ نمود.
افرادی  نسبت  به  افراد  این  تعداد  داد:  ادامه  طاهري 
که به طور قانونی از منابع آبی استفاده می کنند کمتر 
است. از این جهت بزرگترین مشکلی که چندین سال 
مشارکت  لزوم  می کنیم  نرم  دست وپنجه  آن  با  است 
مشارکت  از  حرف  تا  که  طوری  به  است  مردم  همه 
به  اوقات  گاهی  می شود  زده  آب  حوزه  در  مردمي 
اشتباه سراغ طیف کوچک متخلفین منابع آبی رفته در 
حالی که امروزه شرایط آبي کشور نیازمند مشارکت و                     

صرفه جویي کل افراد جامعه است. 
ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر  جانشین  و  مشاور 
خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اینکه علیرغم تمامي 
هنوز  آبي  منابع  کمبود  خصوص  در  ها  رساني  اطالع 
این مهم       افراد جامعه به طور موثر درگیر  هم اکثریت 

به صورت  آبي  منابع  مشکالت  زماني  گفت:  اند،  نشده 
در  عمومي  سازي  آگاه  که  شد  خواهد  حل  اي  ریشه 
دستور کار قرار گیرد. نخست باید مردم را از وضعیت 
بحراني کنوني آگاه کرد و سپس مشارکت همه آنان را 

درخواست نمود. اطالع رساني مشکالت به بهره برداران 
که  دیگریست  امور  از  متخلفین  با  برخورد  و  قانوني 

بایستي در ادمه صورت پذیرد. 
طاهری با اشاره به اینکه در بسیاری از مسائل از مردم 
مثال  به طور  خواهان کمک هستیم، خاطرنشان کرد: 
مشکل  به  تبدیل  که  مجاز  غیر  چاه های  خصوص  در 
کشوری شده است از مردم خواهان کمک در خصوص 
جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز و یا انسداد چاه های 
از  جلوگیری  موضوع  این  از  تر  مهم  غیرمجاز هستیم. 
اضافه برداشت چاه های مجاز است که بیشترین سهم را 

در ضربه زدن به منابع آب زیر زمینی دارند. 
وي با بیان اینکه خاستگاه مفهوم "نجات آب "خراسان 
این  دنبال  به   87 سال  در  کرد:  بیان  است،  رضوی 
بوده ایم که مفهوم جدیدی از مشکالت آب عنوان شود 
واژه  تکریم آب، حفظ آب و چندین  میان  این  که در 
رسیده  ''نجات آب''  به  نهایت  در  دیگر مطرح شد که 
و انتخاب شد. مفهوم نجات آب عالوه بر امید زا بودن 

نشانگر وجود بحران نیز هست.
در  آب  نجات  برای  زیادی  های  تالش  افزود:  طاهری 
استان شده است و در نهایت خوشحالیم که با همه گیر 
شدن مفهوم ))نجات آب(( کشور هم در این خصوص 

دخیل شده است.

افتتاح بند انحرافی و کانال انتقال آب گالر صالح آباد تربت جام 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، بند انحرافی 
با حضور  جام  تربت  آباد  صالح  گالر  آب  انتقال  کانال  و 

مسئوالن استان و شهرستان افتتاح شد.
آب            شرکت  عامل  مدیر  جانشین  طاهری،  علیرضا    
و  گویی  خوش آمد  ضمن  رضوی،  خراسان  ای  منطقه 

گرامیداشت یاد دولت مردان شهید انقالب گفت: امیدواریم 
این طرح بانی و موجب آبادی منطقه و رونق کار کشاورزی 

شود.
بند انحرافی گالر در 12 کیلومتری باال دست جنت آباد 
صالح آباد بر روی رودخانه گالر قرار دارد، طول تاج این بند 

40، ارتفاع 1.5 و با عمق کاتاف 5 متر می باشد. 
گفتنی است این بند انحرافی 3.5 کیلومتر کانال انتقال و 
یک کانال یک کیلومتری خط لوله 250 میلیمتر پلی اتیلن 
و همچنین یک حوضچه ذخیره آب به حجم 45000 متر 
مکعب را شامل می شود؛ این طرح با هزینه بالغ بر 30 

میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.
"علی محمد عطار"، مدیر پروژه، هدف از اجرای این طرح 
را انتقال دبی پایه و مهار بخشی از سیالب و ذخیره آن 
به منظور استفاده بهینه جهت بهبود شرایط کشاورزی و 

اقتصادی منطقه و افزایش راندمان انتقال آب عنوان کرد.

میزان آب های سطحی در خراسان رضوی 43 درصد کاهش یافت
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: میزان کنونی منابع آب های سطحی در این استان با کاهش 

43 درصدی نسبت به میانگین بلندمدت روبرو است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد عالیی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا کاهش 
بارندگی، تغییر در نوع بارش و افزایش حرارت را عوامل اثرگذار در کاهش آب های سطحی در خراسان رضوی ذکر و 

بیان کرد: هم اینک آورد رودخانه ها به دلیل بارش کم برف در این استان کاهش یافته است. 
وی ادامه داد: در حالی که میانگین بارندگی 40 ساله در خراسان رضوی 250 میلیمتر گزارش شده میانگین بارندگی 

15 ساله در این استان به 209 میلیمتر و میانگین بارش 10 ساله به 198میلیمتر تقلیل یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: هم اکنون تنها 17 درصد از ظرفیت سدهای سطح این استان 

پرآب است و 83 درصد آن ها خالی از آب می باشد. 
وی میزان آب جمع شده کنونی را در پشت سدهای خراسان رضوی 267 میلیون مترمکعب اعالم و بیان کرد: این 

حجم نسبت به پارسال کاهش قابل توجهی داشته است. 
عالیی افزود: برای مدیریت آب در خراسان رضوی با توجه به تغییرات اقلیمی رخ داده و تداوم بلندمدت خشکسالی باید 

طرحی مدون شود که مبنای آن سازگاری با کم آبی باشد. 
استان شش میلیون و 400 هزار نفری خراسان رضوی دارای 29 سد در حال بهره برداری است که در  شهرستان های 

تربت حیدریه، قوچان، مشهد، خواف، درگز، سبزوار، تایباد، تربت جام، چناران، کالت و فریمان واقع هستند.

خداوند از آسمان آبی به اندازه 
فرو فرستاده است. آیا ما نیز به اندازه 

مصرف می کنیم؟
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سمینار تخصصی مدیریت پایای آب زیرزمینی در مشهد برگزار شد

رضوی،  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
سخنرانی                                          با  زیرزمینی  آب  پایای  مدیریت  تخصصی  سمینار 
تراب مدیر دپارتمان آب شمال کالیفرنیا در سالن  دکتر حسین اشک 
از  جمعی  در  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  های  همایش 
برگزار  دانشگاهیان، کارشناسان، مدیران، کشاورزان و سایر عالقمندان 

شد. 
در این سیمنار نیم روزه اشک تراب با اشاره به اینکه تفاوت کاربرد آب 
در بخش های مختلف صرفا مربوط به کیفیت آن است عنوان کرد: همه 
آب ها، یک نوع هستند. آب زیرزمینی، سطحی، سیالب، محیط زیست، 
فاضالب، آب اشامیدنی و ... همه یک نوع آب هستند. امروزه می توان 
با کمک تکنولوژی های پیشرفته بدترین کیفیت آب را به بهترین نوع 
آشامیدنی آن تبدیل کنیم، پس مشکل اصلی به کیفیت استفاده از آب 

در هر قسمت، بستگی دارد.
وی به شباهت آب و هوایی ایران و کالیفرنیا اشاره کرد و افزود: تغییرات 
آب و هوایی در هر دو منطقه موجب بر هم خوردن پایداری شده است 
دقیق،  و  شده  بررسی  تدابیر  طریق  از  اند  شده  موفق  کالیفرنیا  در  اما 

از منابع محدود آب به میزان ثابت و  در بهره برداری 
پایداری رسیده به طوری که با وجود افزایش جمعیت 

روند برداشت از منابع آب تغییری نداشته باشد.
در  آب  مصرف  مدیریت  اقدامات  برخی  تراب  اشک 
شرایط خشکسالی را در کالیفرنیا برشمرد و خاطرنشان 
داده  رخ  خشکی  دوره  سه  طی  آمریکا  در  ساخت: 
قوانینی با مشارکت دولت و مردم وضع شده است که 
در صورت تخطی از آن جرایم سنگینی اعمال می شود.

در  نقلیه  وسایل  شستشوی  ممنوعیت  داد:  ادامه  وی 
و  منازل  کارواش، ممنوعیت شستشوی محوطه  خارج 

موارد متعددی از این دست حزو قوانین مذکور است. 
مدیر دپارتمان آب شمال کالیفرنیا خاطرنشان ساخت: 
در کالیفرنیا کارواش ها هم به طوری تنظیم شده اند 
که فقط 10 درصد آب مصرفی آن ها غیر قابل بازیابی 
باشد و از این طریق بازچرخانی آب در این واحدهای 

خدماتی به اجرا در آمده است.

اشک تراب به سیاست چمن کاری در ایران انتقاد کرد 
و یادآور شد: به جای کاشت چمن که نیازمند آبیاری، 
از  توان  می  است  هرس  و  کود  مداوم  هزینه  صرف  و 
گیاهانی استفاده کرد که آب و هزینه کمتری نیاز دارند.

وی ادامه داد: صنعت یک کشور را حتی با وجود مصرف 
زیاد آب نمی توان متوقف کرد، اما می توان از آب آن 
به گونه ای استفاده کرد که چندین بار در همان مکان 

قابل بازیابی باشد.
استاد  داوری،  کامران  دکتر  روزه  نیم  نشست  این  در 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  آب  مهندسی  و  علوم  گروه 
و  نگهداری  اصل  سه  نیازمند  پایا  توسعه  کرد:  عنوان 

نگهبانی، تعادل منابع و بهره وری از آب می باشد. 
های  شخصیت  از  نامعقوالنه  انتظار  کرد:  تاکید  وی 
کرد،  نخواهد  حل  را  مشکلی  جامعه  یک  در  متفاوت 
انجام  به  موظف  خودش  جایگاه  در  شخص  هر  بلکه 

وظیفه خویش می باشد.
در ابتدای این نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 

نقش تشکل های مردمی باید به عنوان یک باور برای شرکت های آب منطقه ای باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در مراسم امضای توافق نامه مشارکت با شرکت 
عالیی"،    "محمد  تایباد  کشاورزان  کشاورزی  تعاونی 
مدیر عامل این شرکت گفت: نقش تشکل های مردمی 

باید به عنوان یک باور برای شرکت های آب منطقه ای 
باشد.

در این جلسه مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت 
و  برنامه  بدون  توسعه  رضوی  خراسان  منطقه ای  آب 
معضالت  و  آفت ها  از  یکی  را  آب  منابع  با  ناهمخوان 
ندیدن  افزود:  و  برشمرد  ها  از دشت  برخی  در  کنونی 
ریزی      برنامه  در  ها  تشکل  اساسی  و  مهم  جایگاه 
درپی        جدی  های  آسیب  تواند  می  مناطق  ای  توسعه 

داشته باشد.
ملزومات  از  را  پروژه  هر  اجتماعی  های  پیوست  وی   
آزاد  ''گردش  اصلی  عامل  سه  گفت:  و  برشمرد  آن 
شکل  باعث  ''پاسخگویی''  و  ''راستگویی''  اطالعات''، 

گیری فرآیند مدیریت مشارکتی می باشد.
عالیی همچنین تشکل های قانونی سطح استان را به 
داشتن  و  جدیت  مطلوب،  نظری  دانش  داشتن  دلیل 

جایگاه مردمی حائز اهمیت دانست. 
های    نظام  دفتر  کل  مدیر  میبدی،  مهندس  ادامه  در 

بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو، مدیریت 
دولتی صرف را به تنهایی جوابگوی بخش آب ندانست 
و افزود: تشکل ها باید فعالیت هایی  که قرار است طی 
توافق نامه با شرکت های آب منطقه ای انجام دهند را  
ابتدا نوع فعالیت و سپس زمان اجرا و مجری را مشخص 
و تعیین نمایند؛ وی با اشاره به وجود کشاورزان معتقد 
اجرایی  را  طرح  این  خراسان  در  اندیشه  صاحب  و 
دانست و گفت: اولین گام در این مسیر اعتماد سازی 
بین کشاورزان و شرکت های آب منطقه ای می باشد .

در ادامه تفاهم نامه همکاری در راستای تصمیم سازی 
خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  بین  گیری  تصمیم  و 
رضوی و شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان شهرستان 
تایباد به امضای محمد عالیی، مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی و نمایندگان تشکل کشاورزان 

شهرستان تایباد رسید

خراسان رضوی گفت: ایرانیان 8000 سال آب را در این 
منطقه خشک به درستی مدیریت و حفاظت کردند. از 
جمله قنات قصبه گناباد که هم اکنون نیز بدون هیچ 

دخالتی در حال بهره برداری می باشد.
محمد عالیی با اشاره به اهمیت مشارکت دولت، مردم 
و تشکل های قانونی بهره برداران عنوان کرد: با حضور 
تشکل های قانونی در زمینه های گوناگون می توان به 
درستی برنامه ریزی کرد و ترکیب حاکمیت، دولت و 
ملت در کنار هم موجب تصمیم گیری کاربردی و موفق 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
دانشگاه  همکاری  با  که  نشست  این  پایان  در  رضوی 
فردوسی مشهد، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  و  جمهوری 
برگزار شده بود پنل گفتگو و پرسش و پاسخ با حضور 
دکتر اشک تراب و سایر سخنرانان برگزار شد و حاضران 

در سالن به بیان دیدگاه ها و سواالت خود پرداختند.
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کسب رتبه اول رساله دکتری در مسابقه 
پایان نامه برتر انجمن هیدرولیک ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
کاربردی  تحقیقات  گروه  رئیس  براتی"  "رضا  رضوی، 
این شرکت موفق به کسب رتبه اول رساله دکتری در 
مسابقه پایان نامه برتر انجمن هیدرولیک ایران گردید.

"مدل سازی  با عنوان  مراحل دفاع رساله دکتری وی 
سه بعدی انتقال رسوبات دانه ای )بار بستر( با در نظر 
رسوبات"  پرش  و  حرکت  آستانه  آشفتگی:  اثر  گرفتن 
تحت  مدرس  تربیت  دانشگاه  در   1395 ماه  تیر  در 
راهنمایی پروفسور سید علی اکبر صالحی نیشابوری و 
مشاوره ی پروفسور گودرز احمدی انجام گردیده است.

از  یکی  ایران  هیدرولیک  انجمن  که  است  ذکر  شایان 
از  ایران است که  در  پرسابقه ترین گروه های مهندسی 
سال 1373 با هدف شناساندن جایگاه حرفۀ هیدرولیک 
و کارشناسان آن و نیز ایجاد همکاری و هماهنگی بین 
ایشان در زمینه های علمی،  کاری و پژوهشی کار خود 

را آغاز نموده است.
بیشتر:  اطالعات  برای  ایران  هیدرولیک  انجمن  سایت 

 http://iha.ir

با انسداد 100 حلقه چاه غیرمجاز در مشهد 
از برداشت بیش از 3 میلیون متر مکعب 

آب جلوگیری شد

المنفعه  مسلوب  و  پر  از  مشهد  آب  منابع  امور  مدیر 
شدن 100حلقه چاه غیرمجاز و توقیف 24 مورد ادوات 
و دستگاه های حفاری غیرمجاز از ابتدای سال جاری 

در محدوده عملکرد این امور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، اکبر علیپور با اعالم این خبر افزود: در راستای 
تخلفات  با  برخورد  و  آب  منابع  از  صیانت  و  حفاظت 
حفاری چاه ها و بهره برداری غیرمجاز از این منابع و با 
پیگیری های این امور از ابتدای سال جاری تا کنون، 
المنفعه و  تعداد 100حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب 
در  غیرمجاز  حفاری  های  دستگاه  و  ادوات  مورد   24

محدوده تحت پوشش این امور توقیف گردیده است.
حلقه   4 شده  پر  غیرمجاز  چاه های  از  گفت:  علیپور 
چاه عمیق باالی 100 متر بوده است؛ که با انجام این 
عملیات از خروج سه میلیون و پنجاه هزار متر مکعب 

آب در سفره های زیرزمینی جلوگیری شد. 
اهداف  راستای  در  امور  این  کرد:  اعالم  پایان  در  وی 
استان  آب  منابع  از  حراست  و  حفظ  بر  مبنی  شرکت 
و  منابع  از  صیانت  جهت  در  همکاران  توانمندی  با  و 
به  زیرزمینی و سطحی، هرگز مجالی  ذخایر آب های 
به  که  را  منابعی  بتوانند  که  داد  نخواهد  افراد سودجو 
همه مردم متعلق می باشد بدون مجوز استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد دفاتر تخصصی 
شرکت های آب منطقه ای طی سال های 95 و 96، دفتر 
مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی حائز 

رتبه برتر گردید.
ی                وظیفه  زمینی  زیر  های  آب  مطالعات  گروه   
برنامه ریزی و نظارت بر شبکه پایش آب های زیرزمینی 
به منظور توسعه و مرمت آن، چاه های مشاهده ای و 
منابع آب انتخابی، تحلیل و ارزیابی منابع آب زیر زمینی 

و تهیه گزارش های فنی مرتبط را به عهده دارد. 
 در راستای این وظایف، دفتر مطالعات پایه منابع آب 
های  فعالیت  برنامه  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت 
عمرانی و جاری گروه مطالعات آب های زیر زمینی را به 
صورت ساالنه ابالغ می کند. بر مبنای ارزیابی های الزم 
صورت گرفته و گروه مطالعات برتر آب های زیر زمینی 

اعالم می گردد.

کسب رتبه برتر کشوری گروه آب های 
 زیر زمینی دفتر مطالعات پایه منابع آب 

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

بند انحرافی و کانال انتقال آب ارغونشاه 
شهرستان کالت افتتاح شد

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
گرامیداشت هفته دولت،                مناسبت  به  خراسان رضوی، 
شهرستان  ارغونشاه  آب  انتقال  کانال  و  انحرافی  بند 
کالت  با حضور مسئوالن استان و شهرستان افتتاح شد.

حفاظت  معاون  نژاد،  نعمت  محمدعلی  مراسم  این  در 
ای خراسان رضوی  برداری شرکت آب منطقه  بهره  و 
گفت: برای بهره برداری بهینه از منابع آب و جلوگیری 
بند  احداث  اتالف آب های سطحی موثرترین چاره  از 

می باشد.
وی افزود: در این راستا بند انحرافی و کانال انتقال آب 
ارغونشاه کالت به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب 
آب  آوردن سطح  باال  زیر کشت،  بهبود سطح  موجود، 
رودخانه به کمک بند انحرافی و سهولت آبگیری برای 
اراضی پایین دست و رونق شرایط اجتماعی و اقتصادی 

منطقه ایجاد گردید.
کیلومتری   140 فاصله  به  بند  این  است  ذکر  به  الزم 
شمال غربی مشهد بر روی رودخانه قره سو می باشد 
فصلی  و  دایمی  جریان  از  بهینه  استفاده  هدف  با  که 
سیالبی رودخانه مذکور از طریق مهار و تنظیم جریان 
حدود  کشاورزی  بخش  آبی  نیاز  تامین  جهت  دایمی 

600 هکتار درحال اجرا است.
بند انحرافی ارغونشاه از نوع اوجی با طول تاج 25 متر و 

ظرفیت آبگیری کانال 120 لیتر بر ثانیه است.

تقدیر مدیر کل پدافند غیرعامل استان از
 محمد عالیی

 )مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی(

برگزاري جلسه حلقه شجره طیبه صالحین

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، پنجمین جلسه تعالی حلقه شجره طبیه صالحین 
گروه شهید محمود آبادی با حضور اعضای شورای بسیج، 
سرگروه های حلقه های شجره طبیه صالحین و اعضای 

گردان بیت المقدس برگزار گردید. 
مرداد،   26 به  اشاره  به  شجاع  مهدی  جلسه  این  در 
سالروز ورود آزادگان به میهن، گفت: آزادگان عزیز در 
زیادی  و دشواری های  ها  با سختی  اسارت شان  دوران 
را متحمل شدند تا فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه 
نهادینه کنند. سالروز ورود آزادگان درتاریخ ایران عزیز 
از همه ارزش ها است و  یک برگ زیبا و نمادی فاخر 
تمامی بزرگانی که در اسارت بودند افتخار حضور در دفاع 

مقدس ودفاع از سرزمین ایران را داشته اند.
ارتباط  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  وی 
معنای  به  حجاب،  که  کرد  اشاره  حجاب  اهمیت  با 
از  برداشتی  چنین  کسی  اگر  نیست.  زن  منزوی کردن 
انحرافی  و  غلط  کاماًل  برداشتش  باشد،  داشته  حجاب 
و  اختالط  از  جلوگیری  معنای  به  حجاب،  است.مسأله 
در  است.  جامعه  در  مرد  و  زن  و شرط  بی قید  آمیزش 

ادامه اعضا به تبادل نظر پرداختند.

گزارش تصویری

قرائت زیارت عاشورا  در اداره منابع آب سرخس

 )ویژه محرم(
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مدیریت منابع انسانی سبز 
                                                                                      شهناز پور سلیمی

رئیس گروه آموزش و منابع انسانی

مقدمه :
جهان در حال ورود و تجربه اقتصاد سبز است ،اقتصادی 
که نیرو و سرمایه انسانی به عنوان محور اساسی در  رشد 
های  سرمایه  مقابل  در  را  خود  سهم  برتری  اقتصادی، 
فیزیکی نشان می دهد. مدیریت منابع انسانی با تمرکز 
بر سرمایه انسانی و برنامه های مدیریت محیط زیست و 
ادغام آنها در فعالیت های خود، مدیریت منابع انسانی 
سازی  بهینه  با  سبز  مدیریت  کند.  می  معرفی  را  سبز 
منابع و کاهش اتالف انرژی در حال گذر از سیستم های 
مالی مبتنی بر صنعت به سمت اقتصاد مبتنی بر استعداد 

و ظرفیت ها می باشد . 
آگاهی،        ایجاد  مسئول  سبز  انسانی  منابع  مدیریت 
اطالع رسانی و تعامل میان کارکنان سازمان در خصوص 
محیط و عوامل محیطی است و با سیاست گذاری های 
سبز موجب ایجاد مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان 

می شود.
 لذا تالش برای شناسایی، جذب و توسعه ویژگی ها و 
قابلیت های منابع انسانی در سازمان ها به گونه ای که 
منجر به ایجاد سازمان سبز، مدیریت سبز و منابع انسانی 

سبز می شود امری ضروری و الزم  می باشد. 

ورودی های الگوی مدیریت منابع انسانی سبز
1-طراحی و تجزیه تحلیل شغلی سبز

و  حفاظت  بر  مبتنی  مسئولیت های  و  وظایف  -ایجاد 
توجه به محیط زیست در هر شغل؛

-توجه به ملزومات محیط زیستی، شخصی و اجتماعی 
در شرح و توصیف شغلی نیروهای سازمانی؛

برای  در طراحی شغلی  تیمی  کار  کاربرد  از  -استفاده 
پیاده سازی اهداف محیط زیستی سازمانی؛

و  ویژه  به طور  که  وظایفی  و  مشاغل  -درنظرگرفتن 
تخصصی به مقوله ی محیط زیست می پردازند.

2-برنامه ریزی منابع انسانی سبز
طراحی،  زمینه ی  در  که  نیروهایی  -درنظرگرفتن 
همکاری  و  مشارکت  سبز  فعالیت های  برنامه ریزی، 

خواهند داشت.
اقدامات  برای  که  راهبردهایی  پیش بینی  و  -برآورد 

محیط زیستی مفید واقع می شوند.

3-جذب نیروهای سازمانی سبز
در  سازمان  سبز  رویکردهای  و  برنامه ها  -اعالم 

اعالمیه های شغلی برای جذب نیرو؛
-بدل شدن به کارفرمایی حامی محیط زیست؛

-قیدکردن معیارهای محیط زیستی در جذب نیروهای 
جدید؛

-ابراز ارزش های سبز مانند پیوستن به ارگان های حامی 
محیط زیست؛

-پرسش مسائل مرتبط با محیط زیست در مصاحبه های 
شغلی.

4-انتخاب  نیروهای حامی محیط زیست
و  سازمانی  سبز  اهداف  از  آگاهی  با  نیروهایی  -جذب 

مسئولیت پذیری درباره ی محیط زیست؛

-جذب نیروهایی واقف بر اهداف سبز سازمانی و دارای 
دغدغه های محیط زیستی.

5-آموزش و هدایت نیروها در راستای اهداف سبز
سبز  اهداف  درباره ی  مجزا  و  مشخص  قوانین  -تولید 

سازمانی؛
-توجیه کارکنان و نیروهای تازه کار در زمینه ی اهداف 

سبز سازمانی و فعالیت های سازمانی در این راستا؛
-اشاعه ی رفتار حمایتی و حفاظتی از محیط زیست.

6-آموزش و توسعه در حوزه ی محیط زیست
برای  کارکنان  به  کافی  دانش  و  مهارت ها  -آموزش 

اجرای اقدامات سبز؛
کارکنان  به  زیست  محیط  با  هم یار  اقدامات  -آموزش 

مانند بازیافت و مصرف بهینه ی انرژی؛
-اشاعه ی آگاهی نسبت به حفاظت از محیط زیست در 

میان کارکنان؛
-امکان ایجاد گردش شغلی برای افزایش میزان تجربه ی 

کارکنان در حوزه ی فعالیت های سبز؛
اقدامات  پیاده سازی  برای  الزم  امکانات  -فراهم سازی 

سبز؛
در  سازمان  اعضای  تمام  برای  برابر  فرصت هایی  -ارائه 
حوزه ی  در  کافی  دانش  و  مهارت ها  یادگیری  جهت 

محیط زیست.

خروجی های سیستم مدیریت منابع انسانی سبز
1-مدیریت استعدادها 

2-رفتار زیست محیطی کارکنان 
3-مدیریت محیط زیست 

4-کاهش کربن 
5-بازیافت 

6-استفاده کارا از انرژی 
7-استفاده از مواد قابل بازیافت و غیر سمی 

8-کاهش ضایعات 

حرکت های سبز برای رسیدن به سازمان سبز :
1-سیستم های مدیریت ساختمان 

2-اشتراک خودرو 
3-بایگانی الکترونیکی 

4-دوچرخه رایگان 
5-پرینت سبز

6-مدیریت سفر
7-کاهش مصرف کاغذ

8-ارتباط از راه دور
9-کنفرانس از راه دور 

10-خرید سبز
11-مصاحبه سبز 

جذب  در  بیشتر  حساسیت  و  نظر  دقت  با  است  امید 
فرایند  ترین  استراتژیک  که   ، افراد  بکارگیری  و 
صحیح        نگهداشت  و  توسعه  و  باشد  می  انسانی  منابع 
سرمایه های انسانی به سوی سازمانی سبز و متعالی و 

توسعه پایدار کشور پیش برویم . 

منابع : 
منابع  استراتژیک  مدیریت   ،  )1389( آرمسترانگ   *

انسانی )راهنمای عمل ( 
مدیریت  علمی  انجمن  الکترونیکی  علمی  ماهنامه   *

اطالعات ایران 
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نشست پرسش و پاسخ اعضای هیأت مدیره و تجلیل از کارمندان نمونه 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
مراسم  کارمند  روز  و  دولت  هفته  با  همزمان  رضوی، 
"نشست پرسش و پاسخ اعضای هیات مدیره با همکاران 
و تجلیل از کارمندان نمونه" این شرکت برگزار گردید.

و  مدیره  هیات  اعضای  حضور  با  که  جلسه  این  در 
کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار 
شد؛ "محمد عالیی" مدیر عامل و رییس هیات مدیره 
با تبریک هفته دولت و دهه والیت به همه دولتمردان 
و به ویژه کارکنان پرتالش و صدیق خانواده بزرگ آب 
منطقه ای گفت: در حال حاضر مدیریت منابع آبی از 
مسائل حساس در سطح کشور است و به تبع آن ما نیز 
ایفای مسئولیت خطیر خود در مدیریت  بایستی برای 

آب بیش از گذشته آگاهانه اهتمام ورزیم. 
عالیی این گونه نشست ها را در راستای نقد منصفانه 
همکاران  افزود:  و  دانست  موثر  بسیار  شرکت  برای 
نیرومند همواره  بازوان مشورتی  به عنوان  باید  محترم 

یار و مددکار هیات مدیره باشند.

در ادامه جلسه همکاران پرسش های خود را به صورت 
شفاهی و کتبی از اعضای هیات مدیره مطرح کردند و 

آنان نیز به پاسخگویی پرداختند.
"کارمند  نفر  از 30  هدایایی  و  لوح  اهدای  با  پایان  در 
ارباب رجوع"  نمونه"، 5 نفر کارمند برتر "طرح تکریم 
آب  شرکت  و حجاب"  عفاف  "طرح  بانوان  از  نفر   3 و 

منطقه ای خراسان رضوی تقدیر شد.

بازدید علمی دانش آموزان تحت حمایت جمعیت 

امام علی )ع( از سد مخزنی طرق

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
آب  منابع  کیفیت  و  زیست  محیط  مدیریت  رضوی، 
اعالم  به  بنا  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت 
آمادگی موسسه خیریه جمعیت امام علی )ع(، اقدام به 
برگزاری بازدید علمی- آموزشی ویژه دانش آموزان تحت 

پوشش این موسسه نمود.
مهارت  و  دانش  افزایش  هدف  با  که  بازدید  این 
و           آب  مسائل  حوزه  در  آموزان  دانش  اجتماعی  های 
محیط زیست برگزار شده است در دو بخش تئوری و 
عملی تعریف شد که بخش عملی این برنامه در محل سد 

مخزنی طرق واقع در شهرستان مشهد به اجرا در آمد.
معرفی انواع منابع آبی، نحوه شکل گیری آن ها، پساب 
و آب های خاکستری، آب مجازی، تصفیه و بازچرخانی 
راهکارهای  ها،  آن  احداث  نحوه  و  سدها  کاربرد  آب، 
از  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  و  آبی  کم  با  سازگاری 
جمله محورهای آموزشی در این دوره بود که با استقبال 

و بازخورد مثبت دانش آموزان مواجه شد.
دانش آموزان حاضر در این بازدید که از تحصیل بازمانده 
بودند هم اکنون با حمایت موسسه خیریه جمعیت امام 

علی )ع( در مقطع ابتدایی شاغل به تحصیل هستند.

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با 
کمپین حرمت_آب همراه شد

کمپین  با  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت 
حرمت_آب همراه شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، کانال اخبار مشهد همزمان با ماه محرم  و صفر 
در کمپینی با عنوان #حرمت_آب هموطنان عزیز را به 
صرفه جویی در مصرف این مایه حیات دعوت می کند. 
خودشان  نام  به  کمپین  موضوع  با  هنرمندان  آثار 
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  پیام  منتشرمی شود. 
از  امانتی  آب،  که:  است  این  کمپین  این  در  رضوی 

فرزندانمان در نزد ماست؛ با کم آبی سازگار شویم ...

گزارش تصویری دهه والیت

جشن میالد امام هادی )ع(

گزارش تصویری دهه والیت

برگزاری حلقه شجره طیبه صالحین

گزارش تصویری دهه والیت

برگزاری جلسه شورای فرهنگی بسیج

گزارش تصویری دهه والیت

مراسم تجلیل از سادات هیأت قشر
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مدیریت روابط عمومی شرکت های آب منطقه ای به عنوان 
یکی از اصلی ترین ارکان متولی برنامه های غیرسازه ای 
مدیریت منابع آب در استان ها در گذر زمان رسالت ها و 
وظایف گوناگونی را بر عهده داشته و می توان گفت طی 
یک دهه اخیر با بسط مفهوم نجات آب در کشور، شکل 
تازه و متفاوتی از برنامه ها را عهده دار شده اند. همزمان 
با اجرای طرح ملی تعادل بخشی در اواسط دهه 80، بنا بر 
ابتکار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مجموعه ای 
از برنامه های آموزشی و اطالع رسانی تحت عنوان   "نجات 
آب" در ارتباط با مخاطبان عام و خاص تدوین شده و به 
اجرا در آمد. برخی از برنامه های مذکور به صورت موردی 
و برخی دیگر به صورت مستمر و مداوم به اجرا درآمده و 
هر ساله با ابتکارها و نوآوری های تازه ای نیز همراه شده 
است. در سال جاری همزمان با شکل گیری کارگروه های 
ملی و استانی سازگاری با کم آبی، مدیریت روابط عمومی 
فصل تازه ای از برنامه ها را تعریف کرده و در دستور کار 
قرار داده است. تولیدات متنوع چندرسانه ای، ارتباط مستمر 
با رسانه ها، تولیدات خبری، پیاده سازی و تهیه گزارشات 
طرح تکریم ارباب رجوع، برگزاری همایش ها، جشن ها و 
مراسم ها، نشست های پرسش و پاسخ کارکنان و هیات 
مدیره، هماهنگی بازدید از تاسیسات، آموزش گروه های 
مختلف مخاطبان و ... از جمله فعالیت های مستمر دفتر 
روابط عمومی به شمار می آید که در ادامه به طور خالصه 

به کارکرد برخی از آن ها اشاره می شود:

آب:  نجات  آموزی  دانش  فرهنگی-  طرح   )1
یاد          داناب  با عنوان  آن  از  این طرح که در سطح ملی 
به صورت  تاکنون  تحصیلی 88-89  سال  از  شود  می 
مستمر در استان خراسان رضوی به اجرا درآمده است. 
تجربه موفق اجرای طرح نجات آب در خراسان رضوی، 
بستر اجرای آن در سایر استان ها به عنوان یک تکلیف 
مجمعی در شرکت مدیریت منابع آب ایران را رقم زد. 
از اولین سال اجرای این طرح مقطع سنی 13 تا 16 
سال به عنوان قشر هدف انتخاب شدند که منطبق بر 
به مقطع  از آن  بوده و پس  مقطع تحصیلی راهنمایی 
متوسطه اول تغییر نام داد. برای نخستین بار در کشور 
در  کشاورزی  های  هنرستان  در  شاغل  آموزان  دانش 
مقطع تحصیلی متوسطه دوم نیز به عنوان دومین دسته 
مخاطبان مستقیم اجرای طرح دانش آموزی نجات آب 
انتخاب شده و به صورت مجزا مفاهیم نجات آب را در 
سطح استان فرا گرفتند. در پایان هفتمین سال اجرای 
طرح نجات آب بالغ بر 1 میلیون نفر از دانش آموزان 
اند.  این طرح آموزش دیده  استان خراسان رضوی در 
با  آب  نجات  طرح  در  کننده  مشارکت  آموزان  دانش 
حضور در بخش مسابقه ها در مجموع هفت سال اخیر، 
بالغ بر 42 هزار اثر هنری، علمی و فرهنگی را با موضوع 

نجات آب تهیه و به دبیرخانه طرح ارسال کرده اند. 
    

  
هدف      با  رسانی:  اطالع  های  نشست  برگزاری   )2
اطالع رسانی مسائل آب استان و شهرستان ها و تعامل 
برداران آب در بخش کشاورزی،  بهره  با  به چهره  چهره 
رسانی"  اطالع  "نشست  عنوان  با  محور  گفتگو  جلساتی 
تعریف شده و بنا بر مقتضیات زمان و به طور مستمر در 
شهرستان های استان به اجرا در آمده است. اجرای طرح 
ملی احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سال 94، 
بستر جدیدی از اجرای این نشست ها را در استان ایجاد 
نموده و از آن زمان تاکنون چندین نشست اطالع رسانی 
با حضور و مشارکت گروه های مختلف ذینفع و ذیربط از 
جمله کشاورزان، اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
تعاونی های کشاورزی، قضات، نیروی انتظامی، ائمه جمعه، 
جماعات و ... با همکاری ادارات امور منابع آب برگزار شده 

است.
  
 

ابزارهای          از  استفاده  محیطی:  رسانی  اطالع   )3
اطالع رسانی محیطی یکی از موثرترین ابزارهای آموزش 
و فرهنگ سازی به شمار می رود. به ندرت می توان در 
حوزه تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب در سطح کشور 
در مجموعه شرکت های آب منطقه ای حتی در مواردی 
که منابع مالی مناسب تری وجود داشته است نمونه های 
موثری از بهره مندی از رسانه های محیطی را یافت. طی 
مدت 3 سال، 8 مورد تابلوی اطالع رسانی جاده ای در 
به  رضوی  خراسان  استان  پرتردد  و  کلیدی  محورهای 
نمایش طرح های گرافیکی نمادین با موضوع نجات آب 
اختصاص یافت. پیامک های متعدد دریافتی از سوی مردم 
به ویژه در حوزه شناسایی تخلفات آبی، نشان از تاثیر مثبت 

این اقدام رسانه ای دارد.
4( تولیدات رسانه ای: بنا بر اصول اجرای برنامه های 
آموزشی و ترویجی، پیامی یکسان به مخاطبان مختلف 
باید در قالب های گوناگون و با بیانی متناسب ارائه شود. بر 
این اساس الزاما تمام گروه های مخاطب در سطح جامعه 

نسبت به یک برنامه آموزشی- ترویجی بازخورد مشابهی 
نخواهند داشت. از این رو با بهره مندی از ظرفیت مشاوران 
سپس  شده،  بندی  دسته  مختلف  مخاطبان  تخصصی، 
های  برنامه  موجود،  استعدادهای  و  امکانات  با  متاسب 

آموزشی ویژه هر گروه مخاطب تهیه شده است. 
کوتاه  مستند  آموزشی،  کوتاه  تیزرهای  و  ها  انیمیشن 
مینی  تدوین  آب،  نجات  نماهنگ  گزارشی،  و  موضوعی 
سریال تلویزیونی و ... از نمونه های تولیدات رسانه ای شرکت 
آب منطقه ای است که به صورت ساالنه برای گروه های 

مخاطب مختلف طراحی و تولید شده است.
  
 

5( فعال سازی رسانه های محلی: به تناسب اهمیت 
یافتن موضوع تعادل بخشی منابع آب و سازگاری با کم 
رسانه  سازی  فعال  بخش  در  اخیر،  های  سال  طی  آبی 
برداشته شده است.                          نیز گام های موثرتری  استانی  های 
بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی در"مشاوره رسانه 
ای و خبر"به منظور تهیه بانک اطالعاتی خبرنگاران حوزه 
برگزاری       مجازی،  ارتباطی  های  ایجاد شبکه  استان،  آب 
ارسال  موضوعی،  و  مستمر  رسانی  اطالع  های  نشست 
محتوای اطالع رسانی به روز برای خبرنگاران و ایجاد تعاملی 
دوسویه با اصحاب رسانه استان را از این طریق در چارچوبی 
تخصصی بهبود و تسهیل بخشید. افزایش تعداد خبرنگاران 
فعال در حوزه آب، رشد سطح آگاهی تخصصی خبرنگاران، 
بهبود هدفمندی و اثربخشی اخبار منتشرشده در رسانه های 
مکتوب و مجازی استان، افزایش عالقمندی و پیگیری و 
استمرار در پرداختن به موضوعات روز آب استان در حوزه 
عملکرد شرکت آب منطقه ای را می توان از دستاوردهای 

مثبت این اقدام دانست.

در مسیـر سـازگاری با کـم آبـی
مـروری بر اقدامـات مدیریت روابط عمـومی شـرکت آب منطقـه ای خراسـان رضـوی

                                                                                                                       نویسندگان: کاظـم جم
سمانه کفاش زاده
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6( برگزاری مسابقه بزرگ احساس واژه ها: برگزاری 
برنامه های مشارکتی و مسابقه ها در بین قشر محصل    
می تواند یکی از پرطرفدارترین و اثربخش ترین برنامه های 
آموزشی نزد این قشر از مخاطبان باشد. شرکت کنندگان 
در مسابقه می توانند با وجود انگیزه دستیابی به رتبه برتر 
یا مابه ازای مادی، پس از طی یک برنامه آموزشی کوتاه، 
دانش و آموخته های خود در چارچوب موضوع مسابقه 
را بروز داده و آن را به بهترین نحو ارائه نمایند. مسابقه 
احساس واژه ها که در چارچوب جشنواره نوجوان خوارزمی 
در استان خراسان رضوی به اجرا درآمد موفق شد قریب به 
20 هزار دانش آموز مقطع متوسطه اول کالنشهر مشهد را 
به موضوع نجات آب جذب کرده و آن ها را به مدت 2 ماه 

طی سه مرحله همراهی نماید.
 

7( ارتباط با سازمان های مردم نهاد و فعاالن جامعه 
مدنی: نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد را می توان 
سرمایه های اجتماعی هر منطقه دانست چرا که عموما 
افرادی دلسوز و داوطلب را برای اقدامی عام المنفعه و فارغ 
از منافع فردی گرد هم آورده و به این طریق اعتماد بخش 
عظیمی از جامعه را به سوی خویش معطوف می نمایند. 
در استان خراسان رضوی بیش از 20 سازمان مردم نهاد 
محیط زیستی قانونی وجود دارد که تعدادی از آن ها به 
صورت تخصصی در حوزه آب فعالیت داشته و توانسته اند 
در سطح ملی خود را معرفی نموده و سایرین نیز در قالب 
شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیستی اقدام به فعالیت 
های گروهی موردی در حوزه آب و فاضالب و کشاورزی         
می نمایند. روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی با درک جایگاه و پتانسیل ارزشمند این تشکل ها 
های  برنامه  پوشش خبری  و  نموده ضمن حضور  سعی 
این سمن ها، امکانات و حمایت های خود را در چارچوب 
سازوکارهای قانونی و پایدار اجتماعی ارائه نماید. طی سه 
سال گذشته در بیش از 15 نشست هم اندیشی گفتگو 
و  برداران  بهره  کارشناسان،  از  کثیری  جمع  در  محور 
عالقمندان آب با حضور مهمانان ویژه ای از سطح استان 
یا کشور، که میزبان آن سازمان های مردم بوده اند، بدون 
استثنا مدیرعامل، معاونین و یا مدیران ارشد شرکت آب 
منطقه ای به صورت رسمی و فعال حضور داشته و از این 
طریق اعتماد خود به اقدام نهادهای مدنی را ابراز نموده و 

زحمات ایشان را تکریم نموده است.
  
 

8( بهره مندی از پتانسیل طرح ملی صیانت از منابع 
آب: برخی از اهداف و برنامه های مدیریت روابط عمومی 
به ویژه در حوزه حفاظت از منابع آب اعم از سطحی و 

اجرایی،  نیازمند مشارکت سایر دستگاه های  زیرزمینی 
صیانت  ملی  طرح  است.  انتظامی  و  قضایی  و  نظارتی 
از منابع آب که به ابتکار معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از  از وقوع جرم قوه قضائیه تدوین و اجرایی شده است 
پتانسیل ویژه ای در پیشبرد برخی اهداف مدیریت روابط 
وجود  دلیل  به  است  ممکن  که  است  برخوردار  عمومی 
برخی موانع یا ناهماهنگی اداری بین دستگاه ها دچار وقفه 
شده باشد. طی یک سال گذشته از آغاز اجرای این طرح 
در استان خراسان رضوی، کمیته آموزش، اطالع رسانی و         
نماینده رسمی  با حضور  این طرح  ذیل  فرهنگ سازی 
مدیریت روابط عمومی این شرکت دایر بوده و تعدادی از 
اقدامات رسانه ای این شرکت به واسطه طرح و پیگیری در 

این کمیته تسهیل و تسریع شده است.

9( وب سایت نجات آب: وب سایت نجات آب خراسان 
رضوی )nejatab.khrw.ir(، باسابقه ترین و فعال ترین 
وب سایت آموزشی و اطالع رسانی کشور در حوزه نجات 
آب است که ضمن انعکاس مهم ترین اخبار حوزه آب، 
طریق  از  جهان،  و  کشور  استان،  کشاورزی  و  فاضالب 
انتشار فایل های چندرسانه ای، مقاالت و ... بستر آموزش 
مخاطبان را نیز فراهم کرده است. این سایت طی 8 سال 
امکانات  با  و  مختلف  افزاری  نرم  های  قالب  در  گذشته 
گوناگون و متغیری به فعالیت خود ادامه داده که در حال 
حاضر روزانه به طور متوسط 150 تا 500 نفر بازدیدکننده 

دارد.

تقدیردکتر صدیقه ببران ) مدیر کل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو(
از گزارش عملکرد دفتر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
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صاحب امتیاز:
آب منطقه ای خراسان رضوی

مدیر مسئول و مسئول فنی:
کاظم جم

مسئول اجرایی:
سمانه کفاش زاده

از انتشارات:
دفتر روابط عمومی

نشانی:
مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی 35

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
 www.khrw.ir:سایت
شماره دریافت پیامک:

30006394

جواد فرخ پیامحسین ترشیزی

حسین باباغیبیحبیب اله راستگار

سحر خزاعی

سید حمید نادری

سید مجید حسینی

سمیرا ظهوریان علی کیانی راد

علیرضا نژادی پور

فهیمه چراغی شامی کاظم صحابی محسن یعقوبی محمد رشیدی

محمد ملکیمحمود نادریانمصطفی تارکیمهدی حسین پور اول

محمد کاظم فنایی محمد کاظم صادق النجاه

محمد زنگوئی

مهدی طلعتی یوسف اختری محمد رضا عبادی نژاد

حسن بهرامی مقدم

کارمندان نمونه

ابراهیم قندهاری ابوالفضل بزرگی

احمدرضا محب علی

امیر سالکی امیرحسین حبشی زاده

کارکنان نمونه طرح تکریم ارباب رجوع

محسن علی نژاد سعید صادقی مهر ریحانه خردمندفریده حبیبی

حسن بهرامی مقدم

کارکنان نمونه عفاف و حجاب

الهه رضاپور آی دانای قزاق شایسته توکلی


