
شامره یکصد و هشتاد و هشت ، دی 1398، 20 صفحه

پیام ماه: 
»شهید سلیامنی چهره ی بین املللی مقاومت است.«

مقام معظم رهربی ) مد ظله العالی(

در ویژه نامه این شماره از ماهنامه 
رساناب می خوانید: 

سردار سلیمانی یک تفکر بود 
)صفحه 12(

رویدادها: گردهمایی ساالنه گروه های گشت و بازرسی ) صفحه 3(

با حضور وزیر نیرو در هفته دهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛

سد ابیورد درگز افتتاح شد

در اجرای پویش#هر هفته الف- ب ایران، هفته دهم سهم خراسان رضوی شد و 
رضا اردکانیان ساختمان سد زنگالنلو )ابیورد( را افتتاح کرد.  

عامل  مدیر  رضوی،  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
این شرکت گفت: این سد خاکی با هسته رسی، و حجم کل مخزن 43 میلیون 
مترمکعب و حجم مفید مخزن 31 میلیون مترمکعب با اعتبار 215میلیارد تومان 

به بهره برداری رسید.
زنگالنلو  تاج سد  داد: طول  ادامه  فنی سد  اطالعات  در خصوص  محمد عالیی 

)ابیورد( 170 متر، ارتفاع از پی 62 متر و تونل انتقال آب 3540 متر است.
وی افزود: انتظار داریم با افتتاح این سد برای تأمین آب شرب و بهداشت شهر 
درگز و روستاهای منطقه، تامین آب صنعت منطقه و توسعه آب و خاک و تأمین 
آب شهرک گلخانه ای مشکلی نداشته باشیم و شاهد ایجاد اشتغال و رونق تولید 

در منطقه باشیم.
گفتنی است پویش ملی الف- ب- ایران، پویش افتتاح هفتگی طرح های بزرگ و 
مهم صنعت آب و برق از مهر ماه آغاز شده است و تا پایان سال 1398 ادامه دارد.

در اجرای پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛

ایستگاه پمپاژ انتقال پساب خین عرب به پرکند آباد افتتاح شد

در این پویش قرار است تعداد 227 پروژه به ارزش سرمایه گذاری 33174 میلیارد تومان در 31 استان به افتتاح و بهره برداری برسد.
در دهمین هفته، این پویش به استان خراسان رضوی رسید تا در صنعت آب و برق مجموع 28 پروژه به ارزش سرمایه گذاری 968.6 میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی 

آغاز شود.

شماره  پمپاژ  ایستگاه  مشهد  در  نیرو  وزیر  حضور  با 
اعتبار  با  آباد  پرکند  به  انتقال پساب خین عرب  شش 

25میلیارد تومان به بهره برداری رسید.  
 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی گفت: ایستگاه پمپاژ شماره شش 
انتقال پساب تصفیه خانه خین عرب به پرکند آباد که 
قرارداد آن از طریق بیع متقابل با بخش خصوصی منعقد 
شده بود، با حضور وزیر نیرو با اعتبار 25میلیارد تومان 
به بهره برداری رسید. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
ایستگاه دارای 10 دستگاه  این  افزود:  خراسان رضوی 
پمپ 92 کیلو وات برای پمپاژ یک هزار لیتر در ثانیه 
از محل تصفیه خانه خین عرب به مخزن پنج هزار متر 

پرکندآباد  مکعبی 
مراحل  که  است 
سال  از  آن  ساخت 
بود.  شده  آغاز   97
اینکه  بیان  با  عالیی 
شده  تصفیه  پساب 
انتقال  خط  توسط 
به  کیلومتری   6.3
متر  میلی  هزار  قطر 
انجام می شود، ادامه 
داد: خط انتقال برق 
کیلومتری،   2.5
سرچ  ساختمان 
تابلوهای  و  تانک 
دیگر  از  کنترل 
این  تجهیزات 
باشد.  می  ایستگاه 

مکعب  متر  ساالنه 22میلیون  ایستگاه،  این  گفت:  وی 
پساب را به اراضی غرب مشهد و کارده منتقل می کند 
و جایگزین مصرف آبهای زیر زمینی و آب مخزن سد 
مشهد،  بهداشت  و  شرب  آب  تامین  شود.  می  کارده 
ارتقای کیفی پساب، ساماندهی حاشیه شهر و کاهش 
مشکالت بهداشتی از تاثیرات اجتماعی و اهداف کمی 
همزمان  همچنین  است.  منطقه  مردم  برای  پروژه 
پروژه  کنفرانس  ویدئو  طریق  از  نیرو،  وزیر  اردکانیان، 
اولنگ  های  خانه  تصفیه  پساب  انتقال  پمپاژ  ایستگاه 
و  پایاب سد طرق  و  نمونه  مزرعه  اراضی  به  التیمور  و 
افتتاح و عملیات  را  آبرسانی به شهر سرخس  فاز یک 
ها  رودخانه  ساماندهی  و  بازگشایی  الیروبی،  اجرایی 

گفتنی  کرد.  آغاز  را  رضوی  خراسان  استان  سطح  در 
ملی                      پویش  از  هفته  دهمین  که  سفر،  این  در  است 
ب ایران می باشد وزیر نیرو 5 طرح را با اعتبار  الف_ 
آب                        شرکت  عملکرد  حوزه  در  تومان  میلیارد   389
منطقه ای خراسان رضوی و در حوزه صنعت آب و برق 
در مجموع 18 پروژه با اعتباری به ارزش سرمایه گذاری 

954.4 میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی کرد.
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وزیر نیرو:

بهره برداری از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی در مشهد تجربه موفقی در تراز بین المللی است

وزیر نیرو با بیان اینکه بهره برداری از طرح جایگزینی 
پساب با آب کشاورزی در مشهد تجربه موفقی در تراز 
هکتار  میلیون   20 هم اکنون  گفت:  است،  بین المللی 
و  می شود  آبیاری  خام   فاضالب  با  دنیا  در  اراضی 

محصوالت غذایی آن به بازار عرضه می شود.
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهره برداری  مراسم  در  اردکانیان  رضا  خراسان رضوی، 
آب کشاورزی  با  پساب  جایگزینی  بزرگترین طرح  از  
در مشهد اظهار کرد: بهره برداری از دو طرح جایگزینی 
پساب با آب کشاورزی در مشهد یک تجربه موفق در 

تراز بین المللی است.
افزود: هم اکنون 20 میلیون هکتار اراضی در دنیا  وی 
با فاضالب خام  آبیاری می شود و محصوالت غذایی آن 
به بازار عرضه می گردد و سازمان های عریض و طویلی 
مانند سازمان جهانی بهداشت، خواروبار و محیط زیست 
سازمان ملل تاکنون نتوانسته اند آنگونه که مورد انتظار 

است بر این مشکل فائق آیند.
استان  آبی  کم  با  سازگاری  داد: طرح  ادامه  نیرو  وزیر 
و  رفت  با   1420 و   1405 افق  برای  رضوی  خراسان 
برگشت های متعدد در کمیته استانی و کارگروه ملی به 
تصویب رسید و همزمان با آن شاهد تصویب تخصیص 
آب از دریای عمان برای جبران کمبودهای دراز مدت و 

تامین آب در این استان بوده ایم.
وی با اظهار امیدواری از اجرای با سرعت و پیشرفت هر 
دو طرح افزود: از دستاوردهایاین طرح ها در توسعه و 
رونق خراسان رضوی مردم این استان و زائران حضرت 

امام رضا )ع( بهره مند خواهند شد.
بین بخشی  را مدیریت  انرژی  و  اردکانیان مدیریت آب 
دانست و گفت: استان خراسان رضوی در حوزه آب و 
کشور  مدیریتی  مجموعه های  سرآمدهای  جزو  انرژی  
در  دولت  هویت  کردن  پیدا  عینیت  آن  علت  و  است 

مقیاس یک استان است.
بخشی  بین  مدیریت  در  رضوی  خراسان  افزود:  وی 
موفق عمل کرده به طوریکه وزارت نیرو، وزارت کشور، 
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، 
سازمان های  قضایی،  دستگاه  دادگستری،  وزارت 
دور  همه  نهاد  مردم  سازمان های  و  رسانه ها  نظارتی، 
رودخانه   اصالح  نام  به  پدیده ای  تا  می شوند  هم جمع 

»کشف رود« شکل بگیرد. 
ارکانیان ادامه داد: انتظار وزارت نیرو از مجموعه مدیران 
و همکاران در صنعت آب و برق استان خراسان رضوی 
این است که با افزایش سطح همکاری های بین بخشی، 
برای  موفقی  الگوی  انرژی  و  آب  عرصه  در  استان  این 

سایر مناطق کشور باشد.
وی گفت: دولت به معنای کنار هم قرار گرفتن تعدادی 
وزارتخانه، دستگاه یا در کنار یکدیگر نشستن تعدادی 
وزیر نیست، بلکه دولت به تعداد پروژه ها و برنامه های 

بین  بخشی اطالق می شود.
وی افزود: دولت در جایی ظاهر می شود که در اجرای 
یک پروژه چند بخش باید با هم کار کنند تا محصول 
به مدیری اطالق  تولید شود و مدیر دولتی  مورد نظر 

می شود که در کار بین  بخش موفق باشد.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
گردهمایی  در  رضوی  خراسان 
ساالنه گروه های گشت و بازرسی 
تصویب  به  اشاره  با  آب،  منابع 
گفت:  آبی  کم  با  سازگاری  سند 
نقش  کشاورزی  های  تشکل 
پررنگی در اجرای این سند دارند.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
رضوی،  خراسان  منطقه ای  آب 
اینکه  به  اشاره  با  عالیی  محمد 
ها  شهرستان  آب  امور  مدیران 
هستند،  استان  آبی  سرداران 
گشت  های  گروه  کرد:  اظهار 
نیز        را  آب  منابع  از  بازرسی  و 
خط  سربازان  به عنوان  توان  می 

مقدم نام برد.

در دهه فجر امسال؛ 

عملیات اجرایی طرح انتقال آب از دریای عمان با اولویت سیستان و بلوچستان آغاز می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

نقش پررنگ تشکل های کشاورزی در اجرای سند سازگاری با کم آبی

وی با اشاره به اینکه ما اجازه نخواهیم داد از سفره آب 
انجام  زیر زمینی دشت  های ممنوعه اضافه برداشتی 
شود، ادامه داد:  اگر قبول داریم آب اساس حیات بشر 

است باید قدر آن را بدانیم.
زیادی  های  آب چالش  در حوزه  اینکه  بیان  با  عالیی 
داریم، خاطر نشان کرد: از 37 حوضه آبریز استان 34 
حال  در  زمینی  زیر  آب  و سطح  است  بحرانی  حوضه 

افت می باشد.
ابراز  مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
کرد:  مدیر موفق کسی است که با برنامه ریزی دقیق 

باور به انجام کاری را داشته باشد که بسیاری از مدیران 
را  آب  بحران  می توانند  که  اند  نرسیده  باور  این  به 

مدیریت کنند.
وی با اشاره به مدیریت مشارکتی، ادامه داد: ناکارآمدی 
مدیریتی و ضعفی که کشور در حال حاضر از آن رنج 
و  جامعه  افراد  دیدگاه  به  توجهی  بی  حاصل  برد  می 
انتخاب مدیران دریک چارچوب خاص مدیریتی است. 

عالیی ادامه داد: شفافیت عملکرد یکی دیگر از مواردی 
تا  کنند  توجه  آن  به  باید  نظام  این  مدیران  که  است 

جلوی بسیاری از اختالس ها گرفته شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان 
شرکت  این  گذشته  دوماه  در 
دستاورد های برجسته ای داشته 
آبی  کم  با  سازگاری  سند  که 
است،  ها  دستاورد  این  از  یکی 
کل  در  کشاورزان  کرد:  ابراز 
امنیتی  نیروی  ترین  اصلی  دنیا 
منظور  همین  به  هستند،  کشور 
باید تشکل های کشاورزی را در 

فرآیند مدیریتی وارد کنیم.
عالیی در خصوص سند سازگاری 
کرد:  نشان  خاطر  آبی،  کم  با 
سال  تا  سند  این  تصویب  طی 
نباید کسری  1405 هیچ دشتی 
مخزن داشته باشد و تشکل های 

کشاورزی باید مسئولیت اجرای آن را به عهده بگیرند؛ 
به  رضوی  خراسان  استان  آب  بحران  مدیریت  امروز 

عهده مردم است و مردم باید از آن صیانت کنند.
با  که  افتتاح طرح عمرانی خین عرب  به  اشاره  با  وی 
در  بار  اولین  برای  افزود:  شد،  انجام  نیرو  وزیر  حضور 
از  و بخش خصوصی  را مردم  بخش آب طرح عمرانی 

محل بیع متقابل اجرا کردند. 
عالیی رفع تصرف رودخانه ها، اجرای طرح انتقال آب 
از دریای عمان و سند سازگاری با کم آبی را از دیگر 

برنامه های این شرکت دانست.

خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر  مقام  قائم 
دریای  از  آب  انتقال  طرح  اینکه  به  اشاره  با  رضوی 
عمان در دهه فجر سال جاری آغاز می شود، گفت: این 
طرح برای سه استان شرقی کشور با اولویت سیستان و 

بلوچستان اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 

رضوی، »علیرضا طاهری« در گردهمایی ساالنه      
گروه های گشت و بازرسی منابع آب استان که در سالن 
تمامی  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  شرکت  این  اجتماعات 
نوک  در  آب  منابع  بازرسی  و  گروه گشت  کارشناسان 

پیکان مبارزه با تخلفات آبی قرار دارند.
عزیزان  این  دلسوزانه  فعالیت  خاضعانه،  گفت  وی 
در  ماموران  این  از  بسیاری  زیرا  می کنم  تحسین  را 
خاصی  ازخودگذشتگی  محوله  های  ماموریت  انجام 
تخلفات  گفت:  حال  درعین  وی  میدهند.  ازخودنشان 
آبی باید ریشه ای حل شود.وحل آن منوط به افزایش 
وکاهش  طلب  آب  وکم  پاک  صنایع  دربخش  مصرف 

مصرف درکشاورزی مسرفانه است.
بخش  در  زایی  اشتغال  میزان  اینکه  بیان  با  طاهری 
از بخش  بیشتر  بسیاز  و خدمات در حوزه آب  صنعت 
کشاورزی است، ادامه داد: متوسط مصرف آب دنیا در 
بخش کشاورزی حدود 70 درصد است درحالیکه این 

رقم دراستان حدود87درصداست 

خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  مقام  قائم 
ضرری  بازده  کم  کشاورزی  اینکه  به  اشاره  با  رضوی 
از آب را  برای نسل آینده است، گفت: میزان استفاده 
و  صنعت  سمت  به  باید  بازده  کم  کشاورزی  از سمت 

خدمات مفید سوق دهیم.
وی با اشاره به اینکه طرح های خوبی در حوزه صنعت 
آب  انتقال  طرح  براساس  داد:  ادامه  داریم،  خدمات  و 
افق طرح حدود 750 میلیون متر  از دریای عمان در 
مکعب آب شیرین به سه استان شرقی کشور می رسد و 

اجرای این طرح صنعت آب کشور را متحول می کند.
اولویت  از  حفاظتی  مباحث  اینکه  به  اشاره  با  طاهری 
باالیی برخوردار است، افزود: دربرخی گروه های مجازی 
کارمندان آب منطقه ای را به عنوان کسانی که مجری 
طرح های صرفا سازه ای و انتقال هستند مطرح میکنند 

در صورتی که اینگونه نیست.
خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر  مقام  قائم 
آب  انتقال  اجرایی طرح  عملیات  اینکه  بیان  با  رضوی 
این  آغاز می شود،گفت:  فجر  در دهه  دریای عمان  از 
بلوچستان  اولویت سیستان و  با  برای سه استان  طرح 

اجرا خواهدشد 
وی خراسان جنوبی و خراسان رضوی را دو استان دیگر 

که شامل این طرح می شوند.
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نتایج ارزیابی عملکرد و رتبه بندی پژوهشی 
شرکت های سهامی آب منطقه ای درسال 

1397 مشخص شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی: 

حوزه ی حفاظت پرتنش و دارای آسیب های زیادی است/ فعالیت در بخش حفاظت به پایداری منابع آبی کمک می کند

منطقه ای  آب  شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون 
که  حفاظت  بخش  در  فعالیت  گفت:  رضوی  خراسان 
برداشت و  اضافه  از  پایداری منابع آب و جلوگیری  به 
انسداد چاه های غیر مجاز کمک می کند بسیار حائز 

اهمیت است زیرا آب شرب آیندگان را تامین می کند.
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی، محمد علی نعمت نژاد در گردهمایی 
در  که  آب  منابع  بازرسی  و  گشت  های  گروه  ساالنه 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  شرکت  این  اجتماعات  سالن 
سربازان  بازرسی  و  گشت  های  گروه  در  همکارانمان 

صیانت از منابع آبی استان هستند.

های  گروه  در  موجود  مشکالت  خصوص  در  وی 
با                                                                            گشت و بازرسی، افزود: در چهارچوب قراردادی که 
رفع  مشکالت  است  شده  منعقد  مشاور  های  شرکت 

خواهد شد.
نعمت نژاد با اشاره به اینکه نحوه پرداخت حقوق ها در 
به صورت حداکثری  بازرسی  و  همه گروه های گشت 
در قرارداد ها تعیین شده است، ادامه داد:  در گذشته 
از  توانستند  می  ماه  مشاور حداقل شش  های  شرکت 
اما  کنند  پرداخت  را  کارشناسان  حقوق  تنخواه  محل 
امسال در قرار داد جدید این مدت به یکسال افزایش 

یافته است.
های  گروه  کارشناسان  رفاهی  مزایای  به  اشاره  با  وی 
مزایای  از  استفاده   : منابع آب، گفت  بازرسی  و  گشت 
شرکت  جاری  پرسنل  استفاده  نسبت  به  آنان  رفاهی 

است. 
منطقه ای  آب  شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون 
خراسان رضوی با اشاره به اینکه حفاظت و بهره برداری 
بخش  دو  هر  فعالیت  کرد:  بیان  است،  مهم  بخش  دو 

بسیار لذت بخش و برای آیندگان مهم است.
وی ادامه داد: فعالیت در بخش بهره برداری به هنگام 
ارزیابی  مثبت  مردم  نظر  از  برداری  بهره  پروانه  صدور 
جلوگیری  وظیفه  که  حفاظت  بخش  در  اما  شود  می 

مردم  تایید  مورد  است خیلی  آبی  تخلف  از  برخورد  و 
نیست.

به  که  حفاظت  بخش  در  فعالیت  افزود:  نژاد  نعمت 
و  برداشت  اضافه  از  جلوگیری  و  آب  منابع  پایداری 
انسداد چاه های غیر مجاز کمک می کند، بسیار حائز 

اهمیت است.
پایداری  به  مشارکتی  مدیریت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اقدامی که انجام شده کمک می کند، اظهار کرد: وظیفه 
کارشناسان در بخش حفاظت جلوگیری از تخلفات آبی 
است لذا آنان باید با صبر و متانت و خوشرویی با مردم 
به  برداران  بهره  و  مردم  مشارکت  زیرا  کنند  برخورد 

پایداری فعالیت ها می انجامد.

در بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از دو کارخانه تولیدی و شهرک صنعتی 

ماشین سازی مشهد عنوان شد:

هدف شرکت آب منطقه ای حمایت از افزایش کمی و کیفی تولید است

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
دو  مشهد،  سازی  ماشین  شهرک  از  همراه  هیات  و 
کارخانه تولیدی عالیس و پارس سامان ایرانیان بازدید 
و چگونگی تامین آب و نیز تصفیه فاضالب این واحدها 
به  واحدها  این  مدیران  با  و  داد  قرار  بررسی  مورد  را 

گفتگو پرداخت.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
بازدیدها هدف  این  رضوی »محمد عالیی« در جریان 
و  کمی  افزایش  از  حمایت  را  ای  منطقه  آب  شرکت 
ما  راستا مالک  این  تولید ذکر کرد و گفت: در  کیفی 

اجرای قانون و توجه به خط قرمزهاست.
»محمدعالیی« با تاکید بر این که صنایع تولیدی باید 
تشویق شوند تا واحد خود را در نزدیکی سدها احداث 
هزینه  کمترین  با  آنها  نیاز  مورد  آب  تامین  تا  کنند 
صورت گیرد، حمایت های استاندار خراسان رضوی از 
گفت:  و  داد  قرار  تقدیر  مورد  را  آبی  منابع  از  صیانت 
و  مدیران  قدردان  استاندار  سیار  سفیر  عنوان  به  من 

مجاهدان فی سبیل ا... در عرصه تولید 
ایجاد  با  تولیدی  های  شرکت  هستم. 
رونق                   را  انتقال  و  تولید  چرخ  ثروت 
در  که  دارد  ضرورت  و  بخشند  می 
و  پشتیبان  مقررات  و  قوانین  چارچوب 

حامی تولیدکنندگان باشیم.
آب  وضعیت  مورد  در  افزود:  »عالیی« 
باید با مردم شفاف باشیم. وی همچنین 
گفت: به وعده ای که در خصوص صدور 
شهرک  آب  چاه  از  برداری  بهره  پروانه 

صنعتی ماشین سازی مشهد داده ام عمل خواهم کرد.
این گزارش حاکی است مدیران شهرک صنعتی ماشین 
سامان  پارس  شرکت  و  عالیس  تولیدی  واحد  سازی، 
وضعیت  از  گزارشی  بازدیدها  این  جریان  در  ایرانیان 

تولید واحدهای مربوطه را ارائه کردند.

پژوهشی                     بندی  رتبه  و  عملکرد  ارزیابی  نتایج 
شرکت های سهامی آب منطقه ای درسال  1397 بر 
کاربردی  تحقیقات  گروه  توسط  شاخص  شش  اساس 

مشخص و ارزیابی شد.
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی، تمامی مدیران عامل شرکت های آب                  
منطقه ای و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در 
این ارزیابی عملکرد و رتبه بندی پژوهشی شرکت های 

سهامی آب منطقه ای درسال 1397 شرکت کردند.
در راستای اجرای این وظیفه، فعالیت های تحقیقاتی 
انجام شده سال 97 در شرکت های زیرمجموعه براساس 
شاخص ها و معیارهای ارزیابی در قالب شاخص انسانی، 
عملکردی،  شاخص  ساختاری،  شاخص  مالی،  شاخص 
شاخص بهره وری و شاخص راهبری توسط کارگروهی 
مستقر در گروه تحقیقات کاربردی این شرکت، ارزیابی 

و امتیاز دهی شد.
سیاست  و  کاربردی  تحقیقات  اصول  بر  تاکید  با  لذا 
های  فعالیت  تمرکز  بر  مبنی  شرکت  این  محوری 
حداکثر  با  و  عناوین  ترین  ضروری  روی  بر  تحقیقاتی 
که  نکته  این  توضیح  با  و  وری  بهره  و  سوددهی 
کامل                     ترجیح  با  ها  شرکت  پژوهشی  عملکرد  ارزیابی 
شاخص های کیفی و نتیجه گرا و تحلیل دستاوردهای 

عینی و کاربردی حاصله به انجام رسیده است.
بر اساس بند 3-4 نظامنامه تحقیقات در شرکت های 
سهامی آب منطقه ای، مسئولیت نظارت بر فعالیت های 
علمی و پژوهشی شرکت های آب منطقه ای بر عهده 
ایران گذاشته شده  شرکت سهامی مدیریت منابع آب 

است.



5

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:

طرح گسترش سواد آبی برای تبدیل مسئله آب به مسئله هر خراسانی 
با  رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
اشاره به اینکه بحران آب بدترین دشمن ما است و ما 
باور داریم می توانیم این بحران را مدیریت کنیم، گفت: 
در این راستا طرح سازگاری با کم آبی ابالغ شده و طبق 

این سند تا سال 1405 نباید بحران آب داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت  آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی در کارگاه آموزشی طرح گسترش 
محیط  و  انسان  کتاب  و  داناب  محوریت  با  آبی  سواد 
برگزار  شرکت  این  های  همایش  سالن  در  که  زیست 
شد، اظهار کرد: حوزه آموزش به اندازه ای حائز اهمیت 
است که خداوند در اولین سوره ای که به پیامبر)ص( 
آموزش  به  صفت  خلقت  از صفت  بعد  کند  می  نازل 

اشاره می کند.
قاسم  حاج  سپهبد  سردار  شهادت  تسلیت  ضمن  وی 
اینکه  از  پیش  سلیمانی  قاسم  حاج  افزود:  سلیمانی، 
جناح  هرگونه  از  دور  به  و  بود  عارف  باشد  رزمنده 
سیاسی در حفظ امنیت خاورمیانه نقش پررنگی داشت 
و شهادت این سردار همه امت اسالمی را داغدار کرد و 

توسعه ملی انتقام خون این شهید است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه 
داد: معلمان نقش پررنگی در تربیت نسل جوان مؤمن و 
انقالبی دارند و می توانند افراد بسیاری مانند حاج قاسم 

سلیمانی به جامعه تحویل دهند.
عالیی با اشاره به اینکه در زمان گذشته احترام به معلم 
در هر  افزود:  بود،  اولیه هر خانواده  آموزش های  جزء 
احترام  معلم  جایگاه  و  شان  به  باید  زمان  از  ای  دوره 

بگذاریم که آموختن را به ما آموزش می دهند.
اینکه در حوزه آب نگاه مدیریتی را قبول  بیان  با  وی 
هر        در  مدیران  اغلب  متاسفانه  داد:  ادامه  نداریم، 
حوزه ای فقط به بیان مشکل می پردازند و توانایی حل 

مشکالت را ندارند.
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
به سال  اولین دشت ممنوعه مشهد مربوط  اظهارکرد: 

1345بوده است و امروز از 37 دشت موجود، 34 دشت 
ممنوع است و در وضعیت بحرانی قرار دارد.

عالیی با اشاره به اینکه در خراسان رضوی 87 درصد 
آمار خطرناکی  این  و  زیرزمینی متصل هستیم  به آب 
برداشتی  و  دریافتی  آب  میزان  باید  داد:  ادامه  است، 
متعادل باشد و در صورت عدم تعادل با ادامه بحران آب 

و کاهش سطح آب زیرزمینی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در خراسان رضوی یک میلیارد و 200 
برداشت   آب  متعادل  حد  از  بیشتر  مترمکعب  میلیون 
می شود، گفت: اگر همین روند ادامه پیدا کند سطح 
در  خورد؛  می  شکاف  زمین  و  کند  می  نشست  زمین 
به  و  کیلومتر   40 طول  به  شکاف  یک  نیشابور  دشت 
عرض هشت متر وجود دارد و این شکاف ها سبب از 

بین بردن اراضی کشاورزی می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه 
داد: این زمین های کشاورزی تبدیل به محدوده های 
ریزگرد  و  غبار  و  گرد  تولید  های  کانون  برای  مستعد 
می شود و خطوط انتقال انرژی و تاسیسات را از بین 

می روند.
عالیی با اشاره به اینکه برای حل بحران آب باید مسئله 
آب را به مسئله اصلی مردم تبدیل کنیم، تصریح کرد: 
و                                                                                 شود  نمی  محقق  آموزش  حوزه  در  جز  مهم  این 
می توانیم با بهبود فرهنگ جامعه بحران آب را مدیریت 

کنیم.
وی گفت: سرانه مصرفی یک ایرانی در مشهد تقریبا دو 
برابر یک انگلیسی در لندن است و میزان مصرف آب 
در کشاورزی ما نسبت به برداشت محصول یک چهارم 

نسبت جهانی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان 
مسئله  آینده  نسل  تربیت  با  توانند  می  معلمان  اینکه 
آب را می توانند به مسئله هر خراسانی تبدیل کنند، 
اظهارکرد: بحران آب بدترین دشمن ما است و ما باور 
داریم می توانیم این بحران را مدیریت کنیم و در این 
راستا طرح سازگاری با کم آبی ابالغ شده و طبق این 

سند تا سال 1405 نباید بحران آب داشته باشیم.

رئیس اداره آموزش متوسطه اول خراسان رضوی:

برنامه درسی ملی نگاه ویژه ای به محیط زیست و مساله آب دارد

رضوی  خراسان  اول  متوسطه  آموزش  اداره  رئیس 
ساعت  نفر  هزار   787 و  میلیون  دو  اینکه  به  اشاره  با 
گفت:                    افتد،  می  اتفاق  رضوی  خراسان  در  آموزش 
می توانیم از این ظرفیت که در برنامه درسی ملی وجود 

دارد برای حل بحران آب استفاده کنیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
طرح  آموزشی  کارگاه  در  سلطانی  سعید  رضوی، 
انسان  کتاب  و  داناب  محوریت  با  آبی  سواد  گسترش 
و محیط زیست که در سالن همایش های این شرکت 
برگزار شد با اشاره به ظرفیت های برنامه درسی ملی 
و  زیست  از محیط  برداری درست  بهره  و  در حفاظت 
منابع آبی، اظهارکرد: پیشگیری از بحران آب با آموزش 

صحیح به دانش آموزان و خانواده ها محقق می شود.
نماینده اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با 
اشاره به اینکه آموزش و پرورش ظرفیت بالقوه ای در 
این زمینه دارد، ادامه داد: برنامه درسی ملی نگاه ویژه 
ای به محیط زیست و مساله آب دارد و دانش آموزان با 

محتوای تعیین شده آموزش می بینند.
وی با اشاره به اینکه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 
این درس  تعریف شده است، گفت:  این محتوای  جزء 
ناظر بر مطالعه کنش ها و تعامالت انسانی با خدا، خلق 

و طبیعت است و هر آنچه که در ارتباط با توانایی ایجاد 
رابطه مثبت و سازنده ارتباط بین انسان و طبیعت است 

در این درس وجود دارد.
دو  حداقل  تحصیلی  سال  طی  در  اگر  گفت:  سلطانی 
آبی  منابع  و  آب  محیط  بحث  به  مدارس  در  ساعت 
اختصاص داده شود و دانش آموزان را نسبت به بحران 
حل  در  موثری  گام  توانیم  می  کنیم  مند  دغدغه  آب 

بحران آب داشته باشیم.
نماینده اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با 
بیان اینکه دو میلیون و 787 هزار نفر ساعت آموزش 
در خراسان رضوی اتفاق می افتد، اظهارکرد: می توانیم 
از این ظرفیت که در برنامه درسی ملی وجود دارد در 

حل بحران آب استفاده کنیم.

وی با اشاره به برنامه درسی ملی در خراسان رضوی، 
بیان کرد: در دوره دوم ابتدایی که شامل کالس های 
سوم، چهارم، پنجم و ششم در درس مطالعات اجتماعی 
به مسائل زیست محیطی از جمله آب می پردازند که 

این آموزش شامل دو ساعت در هفته است.
سلطانی با بیان اینکه در دوره متوسطه اول پایه های 
هفتم، هشتم و نهم درس مطالعات اجتماعی و بخشی 
از کتاب علوم تدریس می شود، گفت: اگر یک جلسه از 
علوم تجربی و مطالعات اجتماعی به این امر اختصاص 
و  میلیون  یک  آموز  دانش  نفر  هزار  از 310  کند  پیدا 
موضوع  به  منحصر  آموزش  ظرفیت  ساعت  هزار   550

آب و رفع بحران آن داریم.
دهم  کالس  در  دوم  متوسطه  دوره  در  داد:  ادامه  وی 
درس جغرافیای ایران و جغرافیای خراسان رضوی دو 
ساعت در هفته )300 هزار نفر ساعت در هفته آموزش( 
به ازای هر درس ظرفیتی است که در اختیار محتوای 

درخواستی موضوعات آب قرار دارد.
رئیس اداره آموزش متوسطه اول خراسان رضوی گفت: 
و  انسان  کتاب  یازدهم  کالس  متوسطه  دوم  دوره  در 
محیط زیست در همه رشته ها تدریس می شود و بخش 
هایی از درس زمین شناسی در رشته تجربی و ریاضی و 
بخش هایی از جغرافیای پایه یازدهم و دوازدهم انسانی 
دو ساعت در هفته )258 هزار نفر ساعت در هفته( به 

آموزش در موضوعات آب اختصاص دارد.
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در دیدارمدیر عامل با فرماندار، صنعتگران و تشکل های کشاورزی شهرستان های کاشمر و خلیل آباد:

تالش شرکت برای تسهل در روند اشتغالزایی در منطقه و حمایت از صنایع

در                                    بویژه  و  استان  در  را  تالشمان  همه 
و  بردسکن  آباد،  خلیل   ، کاشمر  های  شهرستان 
کوهسرخ انجام می دهیم تا واحد های صنعتی که در 
اشتغالزایی شهرستان ها تاثیر مثبت دارند فعال باشند 
و از صنعت نیز حمایت شود . در این حمایت الزم است 
محدودیت های بخش آب نیز در نظر گرفته شود . یکی 
از راه حل ها تغییر کاربری چاهها است . محمد عالیی 
درآن  که  آباد  خلیل  و  کاشمر  فرمانداران  با  دیدار  در 
شورای  اعضای  از  تعدادی  و  گران  صنعت  از  تعدادی 
اداری دو شهرستان مذکور حضور داشتند اهداف طرح 

سازگاری با کم آبی را تشریح کرد.  
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اولین   : گفت  عالیی  جلسه  این  در  رضوی،  خراسان 
استانی هستیم که با کمک دانشگاه ، محیط زیست ،                                                                                  
استان  رتبه  عالی  نهاد و مسوولین  سازمان های مردم 
آبی  کم  با  سازگاری  مهم  اساسنامه سند  و  نامه  آیین 
را تصویب و ابالغ کردیم و 8 ماه طول کشید تا طرح 

سال  در  طرح  این  براساس  و  شود  مصوب  و  بررسی 
استان                        آب  منابع  از  مکعب  متر  میلیون   266 جاری 
صرفه جویی شده است و همه تالش مان را کردیم تا 
مردم و تشکل های مردمی آب و کشاورزی در مباحث 
کاهش  دیگر طرح  اهداف  از  شوند  ما  همکار  و  سهیم 
بپذیریم که در  باید  امور است.  تصدی گری دولت در 
منطقه خشک قرار داریم و در نزد نیکان ما آب حرمت 
آن  به محدودیت های  نسبت  و  بوده  و مقدس  داشته 
آگاه بودند. وی تاکید کرد مساله آب ،تنها مساله شرکت 
اندشیدیم  اینگونه  اگر  است  همه  مساله  و  نیست  ما 

مساله آب قابل حل است.
این جلسه گفت:  در  نیز  کاشمر  فرماندار  مسلم ساقی 
از همکاری و همیاری مدیران شرکت و بویژه مدیرت 
محترم عامل تشکر داریم که همیشه تماس ها را پاسخ 
می دهد ماقبول داریم در حوز کاشمر کمبود آب داریم 
نیست و خواهان حمایت  تفریط  و  افراط  ما  ولی رویه 
بخش  در  وی   . هستیم  صنعت  و  کشاورزی  همزمان 
پایانی سخنان خود نقاط آسیب رسان سیل و مشکالت 
تعدادی از صنعتگران حاضر در جلسه را جمع بندی و 

بیان کرد.
همچنین ابراهیم قاسم پور فرماندار خلیل آباد خواستار 
مراعات کشاورزان در بحث جرایم با توجه به مشکالت 
منطقه شد و بر کنترل سیالب در شمال شهر و شهر 
کندر تاکید کرد و کاهش دبی چاهای کشاورزی را از 
آمادگی  همچنین  و  برشمرد.  این شهرستان  مشکالت 

تشکل های کشاورزی شهرستان را در تبادل تفاهم نامه 
آب  شرکت  با  شهرستان  آب  منابع  مدیریت  همکاری 

منطقه ای استان ابراز نمود. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

124کیلومتر از حریم و بستر رودخانه کشف رود بازگشایی شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
در حال حاضر در مجموع 124 کیلومتر از حریم وبستر 
رودخانه کشف رود بدون هیچ مانعی به مساحت یک 

هزار و 550 هکتار بازگشایی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی در برنامه زنده اشاره که با موضوع 
بیان  با  رود(  کشف  رودخانه  وضعیت  آخرین  )بررسی 
اینکه  طول کشف رود 374 کیلومتر است، اظهارکرد: 
 767 و  16هزار   رودخانه  این  آبریز  حوزه  مساحت  از 
کیلومتر مربع زهکشی و سیالب به سمت شرق منتقل 
چهار  حدود  جمعیتی  آبریز  حوزه  این  در  و  شود  می 

میلیون نفر ساکن هستند.
چند  با  گذشته  از  رود  کشف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پدیده خطرناک مواجه بود، افزود: تجاوز به حریم بستر 
کشف رود باعث شد که این محدوده به جوی آب آلوده 

های خطرناک  پسماند  تبدیل شود، همچنین  کوچک 
رها      رودخانه  بستر  اراضی  در  ساختمانی  های  زباله  و 
می شد که باعث ایجاد فاضالبی بسیار خطرناک در این 

رودخانه شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
اولین کاری که این شرکت برای کشف رود انجام داد، 
تعیین حریم بستر رودخانه طبق اجرای ماده دو قانون 
توزیع عادالنه آب بود که  مشخص و عالمتگذاری شد و 
بر این اساس با انجام هماهنگی و انسجام مدیریتی در 
استان باید 87 کیلومتر طول کشف رود بازگشایی شود.

از حریم و بستر  اینکه 84 کیلومتر  به  اشاره  با  عالیی 
ادامه  است،  شده  تصرف  رفع  و  بازگشایی  رود  کشف 
به منظور  داد: در شمال و جنوب رودخانه کشف رود 
کنترل مسیر دو خاکریز احداث کردیم و مسیر ارتباطی 

تعیین شد.
به  منتهی  های  مسیر  از  کیلومتر   30 کرد:  بیان  وی 
کشف رود و 8 کیلومتر از کال پاوا )از سر شاخه های 
فرعی ورودی فاضالب خام به کشف رود( بازگشایی که 
مجموعا 124 کیلومتر بدون هیچ مانعی به مساحت یک 

هزار و 550 هکتار رفع تصرف شده است.
با  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به اینکه دو نوع فاضالب جاری در شرق و غرب     
در  فاضالب  نوع  بدترین  دارد، گفت:  رود وجود  کشف 
این  با  دارد،  وجود  شهر  چرم  در  رودخانه  این  شرق 
وجود که حجم آن 30 لیتر در ثانیه است اما فاضالب 

سال  پایان  تا  محدوده  این  تصفیه  که  دارد  خطرناکی 
صنعتی  شهرک  در  واقع  های  شرکت  عهده  به  جاری 

است.
وی با بیان اینکه دومین مرکز آالینده کشف رود در غرب 
این رودخانه وجود دارد و روزانه 350 الی 400 تانکر 
فاضالب به این محدوده تخلیه می شود، اظهارکرد: این 
آمار در سال به حدود یک میلیون مترمکعب می رسد و 
شهرداری مشهد باید با احداث تصفیه خانه ای مناسب 

فاضالب آن محدوده را با کیفیت باالیی تصفیه کند.
عالیی ادامه داد: کال التیمور در غرب کشف رود واقع 
به  فاضالب  ثانیه  در  لیتر   300 حدود  که  است  شده 
منابع  و  کند  می  وارد  منطقه  این  به  را  آلوده  شدت 
دولتی پاسخگوی تصفیه کامل این فاضالب نیست بلکه 

در بخش هایی کمک رسان است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان 
اینکه فاضالب کشف رود باید تصفیه شود و جایگزین 
منابع آب غرب مشهد شود تا بتوانیم مساله آب شرب را 
تامین کنیم، گفت: شهرداری با ساخت سه تصفیه خانه 
در این محدوده و اجاره اراضی آزاد شده و تبدیل آن به 
فضای سبز با فاضالبی غیر از پساب اصلی مشهد گامی 

موثر در احیا کشف رود بر می دارند.

گزارش تصویری 

تقدیر معاون استاندار و فرماندار
 از مدیر امور منابع آب مشهد
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شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی موفق به دریافت رتبه نخست جشنواره شهید رجایی شد

در مراسم تقدیر از دستگاه های برتر در جشنواره شهید 
و  استاندار  باحضور  که  رضوی  خراسان  استان  رجایی 
برگزار  استان  اجرایی   دستگاه های  مسئولین  دیگر 
به  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  از  گردید، 
تقدیر  عمومی  های  شاخص  در  برتر  دستگاه  عنوان 

بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
این مراسم رزم حسینی، استاندار خراسان  رضوی، در 
با اشاره به وقایع اخیر، پیروی از منویات مقام  رضوی 
معظم رهبری در پیشبرد اهداف عالیه نظام را از اصول 
افزود:  و  برشمرد  دولتی  دستگاه های  در  بویژه  اساسی 
های  دسیسه  و  اخیر  وقایع  تالطم  از  بخواهیم  اگر 
باید همه پشتیبان والیت  دشمنان به سالمت بگذریم 
فقیه بوده و با اتحاد و همدلی برابر تمام دشمنان این 

آب و خاک مقاومت کنیم.
دستگاه های  دقیق  ارزیابی  رضوی  خراسان  استاندار 
اولویت  مردم  به  بیشتر  رسانی  خدمت  در  را  اجرایی 
اساسی دانست و افزود: باید ساختار های دستگاه دولتی 
را کوچک و در عین حال چابک و با کارآیی باال تدوین 
کنیم چرا که هر چه بتوانیم از هزینه های بخش جاری 
و  زایی  اشتغال  در  توانست  خواهیم  کنیم،  کم  دولت 

توانمند سازی بخش خصوصی موفق باشیم. 
در این جلسه جمشیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفت:  عملکرد  ارزیابی  اجرای  روند  تشریح  با  استان 
شاخص های ارزیابی در راستای ده برنامه جامع اصالح 

نظام اداری کشور است که در دو بخش شاخص های 
صرف  با  فرایند  این  شده،  اجرا  اختصاصی  و  عمومی 

3000 نفر ساعت به انجام رسیده است.
ارزیابی  و  بازرسی  گروه  رئیس  کرابی،  حسین  محمد 
در  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عملکرد 
تکمیل این خبر افزود: شرکت آب منطقه ای توانست 
در شاخص های عمومی رتبه اول را کسب نماید و در 
شاخص های اختصاصی نیز توانست تمام 1000 امتیاز 

را بدست آورد.
بخش  دو  هر  در  را  شرکت  امتیازات  کل  جمع  وی 

عمومی و اختصاصی 1895 امتیاز برشمرد.
تندیس  برتر  های  شرکت  به  مراسم  این  پایان  در 
امضای علیرضا رزم حسینی،  با  جشنواره و لوح تقدیر 
استاندار و رئیس جشنواره شهید رجایی استان خراسان 
تقدیر  لوح  این  متن  از  بخشی  در  شد؛  اهدا  رضوی 

آب        شرکت  عامل  مدیر  عالیی  محمد  به  خطاب  نامه 
منطقه ای استان خراسان رضوی آمده است: در سال 
و  جنابعالی  ارزنده  های  تالش  و  همت  از  تولید  رونق 
تمامی کارکنان آن دستگاه در راستای توسعه و اعتالی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی  اهداف  استان و تحقق 
ایران و کسب رتبه برتر در شاخص های عمومی ارزیابی 

عملکرد سال 1397 قدردانی به عمل می آید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سفر یکروزه به شهرستان چناران خبر داد:

تامین آب شرب تمام روستاها و طرح بازار فروش آب در استان

که  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
برای بازدید از پروژه های آبی شهرستان چناران به این 
فرماندار شهرستان  با  نشستی  در  بود  کرده  شهر سفر 
صیانت  و  آبی  کم  با  سازگاری  سند  اهداف  چناران 

ازمنابع آب را تشریح کرد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
نمایندگان  شهرداران،  که  نشست  این  در  رضوی، 
چناران  شهرستان  اجرایی  مدیران  برخی  و  کشاورزان 
نیز حضور داشتند »محمد عالیی« با اشاره به این که 
مردم در شرایط حاضر دغدغه و نگرانی معیشتی دارند و 
ما نباید شرایطی ایجاد کنیم که به بحران آب هم ورود 
پیدا کنند افزود: مشکل آب یک مشکل ملی است و باید 
به طور صحیح آن را مدیریت کنیم تا دشمن نتواند از 

آن به عنوان ابزار امنیتی و سیاسی سوءاستفاده کند.
در  مردم  نیاز  مورد  آب  که  این  بر  تاکید  با  »عالیی« 
بخش های شرب، کشاورزی و صنعت باید تامین شود از 
مدیران و سرمایه گذاران دعوت کرد از امکانات و قدرت 
مانور شرکت آب منطقه ای در تامین آب مورد نیاز در 

شهرستانهای کالت و درگز بازدید کنند.
وی گفت: در این مناطق با وجود سدها و آب بندهایی 
نیاز منابع  ایم قادر هستیم آب مورد  که احداث کرده 

را تامین کنیم.
شرب  آب  تامین  را  ای  منطقه  آب  شرکت  هدف  وی 
شهروندان و صیانت از آب به عنوان سرمایه ملی ذکر 
مناطق  که  نیست  قبول  قابل  من  برای  گفت:  و  کرد 
لذا  باشند.  عاجز  مردم  شرب  آب  تامین  از  روستایی 

با مشکل آب شرب  استان  فهرست روستاهایی که در 
اختیار  در  و  تهیه  امسال  پایان  تا  باید  هستند  روبرو 
آب  مشکل  حل  و  گیرد  قرار  ای  منطقه  آب  شرکت 

شرب روستاها در اولویت خواهد بود.
اقدامات  از  آماری  ارائه  به  همچنین  عالیی«  »محمد 
صیانت از منابع آبی پرداخت و افزود: در 9 ماه امسال 
در محدوده شهرستانهای مشهد، فریمان و چناران بیش 
از 683 چاه آب غیرمجاز مسدود شد که با این اقدامات 

32 میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شده است.
در  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
این نشست از تهیه و تدوین طرح بازار فروش آب در 
افرادی که  این طرح  براساس  استان خبر داد و گفت: 
آب مازاد داشته باشند می توانند مازاد آب تامینی را به 
اشخاص حقوقی واگذار و به فروش برسانند و مدیران 
صنایع و حتی کشاورزان می توانند این میزان آب مازاد 

را خریداری کنند.
لوح  نشست  این  پایان  در  است  حاکی  گزارش  این 
و کشاورزان  مدیران  از  یکی  به  ادب  به رسم  یادبودی 

نمونه منطقه اهدا شد.

اقدامات انجام شده در راستای اهداف سند 
سازگاری با کم آبی قابل تقدیر است

کارهای  گذشته  در 
شده  انجام  زیادی 
به  توجه  با  اما 
شرایط خاص منابع 

آبی منطقه به تالش و جدیت بیشتری برای حفظ منابع 
آبی نیاز داریم. 

مدیرعامل  با  دیدار  در  چناران  شهرستان  فرماندار 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان این مطلب 
افزود: صیانت از منابع آبی شهرستان و استان از وظایف 

انسانی همه مردم و مسئوالن است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی »حمید انصاری« گفت: انسداد چاه های غیرمجاز 
و جلوگیری از برداشت غیرقانونی آب از منابع زیرزمینی 
انجام  با کم آبی  که در راستای اهداف سند سازگاری 

شده است اقدامی پسندیده و در خور توجه است.
بر  شارژی  کنتورهای  نصب  خواستار  چناران  فرماندار 
روی چاه های کشاورزی در شهرستان چناران در راستای 
صرفه جویی و مصرف بهینه آب شد. وی همچنین از 
شهرداران مناطق مختلف شهر چناران خواست مناطق 
سیل خیز چناران را شناسایی و در اختیار شرکت آب 
کنترل  برای  مناسب  راهکار  تا  دهند  قرار  ای  منطقه 
روان آبها و سیالب توسط این شرکت اجرا شود.انصاری 
آب  از  توجهی  قابل  بخش  که   این  به  توجه  با  افزود: 
شرب شهر مشهد از دشت چناران تامین می شود تقاضا 
داریم پساب شهر مشهد به چناران منتقل شود تا پس 
از تصفیه مجدد در مصارف کشاورزی بهره برداری شود.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

اساس کار شرکت، تیمی است
افتتاحیه پروژه های حوزه آب مشهد  با اشاره به سخنان وزیر نیرو در  در سومین جلسه شورای مدیران، عالیی 
)دهمین هفته پویش #الف_ ب ایران( در خصوص شیوه نوین و حرکت نو شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 

برای مدیریت آب، آن را نتیجه کار تیمی همکاران شرکت و همراه شدن مردم دانست. 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد عالیی با اشاره به اهمیت برنامه 
»سازگاری با کم آبی« مردم را سرمایه اجتماعی گران بهایی دانست که همفکری، تعامل و همراهی آن ها 
ضمانت اجرایی برای پیشبرد اهداف و اقداماتی است که جنس مردمی دارد. عالیی نیروی انسانی بانشاط 
و باتعلق سازمانی باال را عامل اصلی برای داشتن تیم کاری موفق برشمرد و گفت: تالش ما برای افزایش 
رضایت شغلی همکاران است. وی از مدیران شهرستان ها خواست در زمینه روانشناسی صنعتی توانمند 
نارضایتی، حرف و کار  ناراضی پیش گیرند، در عین حل  با کشاورز  تا رفتار مناسب در مواجهه  باشند 
غیر قانونی نداشته باشند؛ همچنین بودجه عملیاتی را جدی بگیرند. عالیی گفت: تا پایان سال باید تمام 
پرونده ها اسکن شوند و هیچ پرونده فیزیکی نباشد و راه های فساد را بست؛ چراکه وجود فساد را در هیچ 
سطحی نمی پذیریم. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: با در نظر گرفتن شرایط 
آینده)تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و...( باید برای تامین آب پایدار برنامه دراز مدت داشت؛ براین مبنا در 

کنار طرح سازگاری با کم آبی، طرح انتقال آب از دریای عمان دنبال می شود.

در سیزدهمین دوره مسابقات سراسري آمادگی جسمانی و دو و میدانی خواهران وزارت نیرو:

کسب چهار مدال توسط بانوان ورزشکار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در سیزدهمین دوره مسابقات سراسري آمادگی جسمانی و دو و میدانی خواهران وزارت نیرو، بانوان ورزشکار شرکت 

آب منطقه ای خراسان رضوی موفق به کسب چهار مدل قهرمانی شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در رشته آمادگی جسمانی- بخش انفرادی »سبیکه 
مخدر پناه« در رده سنی سوم و »مریم رحمانی پور« در رده سنی پنجم  مقام سوم را کسب نمودند؛ در بخش تیمی 

این رشته نیز تیم این شرکت از میان 24 تیم شرکت کننده موفق به کسب مقام هفتم شد.
همچنین در بخش انفرادی دو و میدانی »سبیکه مخدر پناه«  در دو 800 متر رده سنی سوم ،«مریم رحمانی پور« 
در دو 600 متر رده سنی پنجم، »مقام سوم« و »مریم فنایی« در دو 800 متر رده سنی سوم »مقام چهارم« را 

کسب نمودند .
گفتنی است این دوره از مسابقات با حضور 228 بازیکن صنعت آب و برق از 14 استان به میزباني هیات ورزش 

استان خراسان رضوی) شرکت آب و فاضالب مشهد ( برگزار گردید.

حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سامد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی، روز چهارشنبه محمد عالیی 
گروه  رئیس  و  ریزی  برنامه  معاون  همراه  به 
محل  در  شرکت  عملکرد  مدیریت  و  بازرسی 
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت حاضر 
با  مرتبط  مشکالت  رفع  راستای  در  و  شد 

شرکت به تماس های مردمی پاسخ گفت.
از  یکی  تلفنی  تماس  به  پاسخ  در  عالیی 
شهروندان کالتی در خصوص تامین آب شرب 
در محل سکونت خود، گفت: درخواست تامین 
باید به صورت مکتوب نوشته شود  آب شرب 
و پس از ارسال به شرکت، به سرعت بررسی 

خواهد شد.
در  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  مشکل  بروز  در خصوص  دهیاران  نگرانی  به  پاسخ 
بستر رودخانه ها در مواقعی که سیالب ها رخ می دهد، 
ادامه داد: مقرر شد دهیاران مناطق آسیب پذیر را به 
فرمانداری شهر خود و شرکت آب منطقه ای خراسان 
این  در  ای  پیشگیرانه  اقدامات  تا  معرفی کنند  رضوی 

زمینه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بخشی از تماس تلفنی امروز مختص 
به دهیاران منطقه رشخوار بود که در خصوص ساعت 
مجاز کارکرد چاه ها سوال داشتند، گفت: این شرکت 
در خصوص ساعت کارکرد چاه ها فعال برنامه ای ندارد 
زمان  و  شده  داده  کشاورزان  به  حجمی  ی  برنامه  و 

استفاده به عهده مالک چاه است.
عالیی با اشاره به اینکه برخی دهیاران اعتراض داشتند 
تمام                 چاه  از  استفاده  مجاز  حجم  که  زمانی  چرا  که 
می شود، شرکت با دریافت مبلغی حجمی از آب را به 
آنان اختصاص می دهد، ابراز کرد: این اعتراض درستی 
شهرستان                  مدیران  به  پیگیری  با  شد  مقرر  و  است 
نامه ای ابالغ شود تا از سال آینده این مشکل رفع شود.

وی ادامه داد: چند نفر از شهروندان در خصوص طرح 
سوال  مشهد  در  بازه  چهل  رودخانه  مطبق  ساماندهی 
با  رودخانه  بستر  طرح  این  در  گفت  باید  که  داشتند 
دوره              اساس  بر  و  احتمالی  خطرات  گرفتن  نظر  در 
است  بندی شده  برگشت های مختلف سیالب، طبقه 

و پیگیری های این شرکت ادامه دارد.
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت:  مردم،  با  امروز  تعامل  از   مثبت  ارزیابی  ضمن 

راستای  در  آنها  با  مستقیم  ارتباط  و  مردم  با  تعامل 
باید  شهری  مدیران  و  است  ضروری  مشکالتشان  رفع 
بیشتر  با مردم  را  تعامل  با شفاف سازی عملکرد خود 

کنند.
ای  منطقه  آب  شرکت  ها  دوشنبه  داد:  ادامه  عالیی 

خراسان رضوی ساعاتی را برای حضور کشاورزان 
و رفع مشکالتشان اختصاص داده و از این عملکرد 
بازخورد مثبتی دریافت کرده است، باید فضایی در 
ادارات دولتی ایجاد شود که مردم باور کنند فساد 
تصمیمی  اگر  و  ندارد  وجود   ... و  رشوه  و  اداری 

گرفته می شود به نفع خودشان است.        
و  مردم  ارتباط  الکترونیکی  سامانه  است  گفتنی 
دولت در واقع ارتباطی میان دستگاه های دولتی، 
اجرایی و مردم است که هر روز در ساعت اداری 
شهری  حوزه  یک  در  مردم  مشکالت  پاسخگوی 
با  توانند  می   111 شماره  با  شهروندان  و   است 

مدیران شهری در ارتباط باشند.

سامانه  این  در  آب  حوزه  در  مشکالت  به  پاسخگویی 
تا   9.30 ساعت  از  جاری  سال  ماه  دی   18 تاریخ  در 
11.30 با حضور مدیران حوزه آب مشهد، شرکت آب و 
فاضالب مشهد و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 

در راستای رفع مشکالت مردم انجام شد
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رئیس گروه فناوری اطالعات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبرداد:

راه اندازی سیستم های ذخیره سازی آفالین اطالعات و مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور

منطقه  آب  شرکت  اطالعات  فناوری  گروه  رئیس 
های                        سیستم  اندازی  راه  از  رضوی  خراسان  ای 
ذخیره سازی آفالین اطالعات مبتنی بر نوار مغناطیسی 
اتاق  محیطی  شرایط  مانیتورینگ  و   )Tape library(

سرور خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
های  سیستم  اظهارکرد:  قندهاری  ابراهیم  رضوی، 
ذخیره سازی آفالین اطالعات مبتنی بر نوار مغناطیسی 
اتاق  )Tape Library( و مانیتورینگ شرایط محیطی 
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مرکزی  سرور 

توسط گروه فناوری اطالعات اجرا و راه اندازی شد.
از منابع حیاتی سازمان ها را  وی تهیه نسخ پشتیبان 
و  شمرد  بر  مهم  بسیار  بودجه  میزان  هر  تخصیص  با 
افزود: با هدف تامین امنیت داده ها و اطالعات بسیار 
مهم و حیاتی تمامی سرورهای موجود و پیاده سازی 
Disaster Recovery، سال گذشته پروژه خرید، نصب 
و راه اندازی سیستم ذخیره سازی اطالعات تحت شبکه 

)SAN Storage( به انجام رسید.
ای  منطقه  آب  شرکت  اطالعات  فناوری  گروه  رئیس 
پشتیان  نسخه  تهیه  امکان  داد:  ادامه  رضوی  خراسان 
سازی  ذخیره  و  شده  زمان بندی  و  خودکار  صورت  به 
های  روال  طی  را  اطالعات  از  ترابایت   40 حدود 

 Full، Incremental به سه روش  استاندارد مشخص 
و Differential فراهم ساختیم.

حمالت  زیاد  حجم  به  توجه  با  کرد:  اظهار  قندهاری 
که توسط تجهیزات امنیتی استقرار یافته در شبکه به 
صورت روزانه شناسایی و رصد می شوند، برای تأمین 
داده های حیاتی شرکت در  و  اطالعات  بیشتر  امنیت 
مقابل باج افزارها و دیگر برنامه های مخربی که امکان 
ناکارآمد کردن نسخ پشتیبان اطالعات  آلوده کردن و 
تجهیزات  های  قابلیت  از  گرفتیم  تصمیم  دارند  را 
عمر  باال، طول  سازی  ذخیره  ظرفیت  از جمله   Tape

تر  و کم هزینه  تر  برق کم  باال، مصرف  مقاومت  زیاد، 
نسبت به سایر تجهیزات ذخیزه سازی اطالعات استفاده 
کنیم و به همین منظور پروژه خرید، نصب و استقرار 
نوار  بر  مبتنی  اطالعات  آفالین  سازی  ذخیره  سیستم 
شرایط  در  تا  شد  اجرا   )Tape Library( مغناطیسی 
به  مجدد  دسترسی  قابلیت  امنیتی،  رخدادهای  بروز 
اطالعات صحیح و سالم و بازگرداندن شرایط به وضع 

مطلوب اولیه فراهم شود.
ای  منطقه  آب  شرکت  اطالعات  فناوری  گروه  رئیس 
به  توجه  با  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  رضوی  خراسان 
سازی  ذخیره  ظرفیت  موجود  تجهیزات  و  امکانات 
آنالین حدود 40 ترابایت و ذخیره سازی آفالین حدود 
144 ترابایت از اطالعات حیاتی و مهم شرکت بر روی 

ذخیره سازها وجود دارد.
مانیتورینگ  اندازی سیستم  راه  از  همچنین  قندهاری 
شرایط محیطی اتاق سرور با نصب سنسورهای متعدد 
کنترل  ورودی،  برق  رطوبت،  دما،  تشخیص  نظیر 
سرور  اتاق  خروج  و  ورود  کنترل  سرمایش،  سیستم 
بر  آنالین  نظارت  امکان  سامانه  این  افزود:  و  داد  خبر 
شرایط محیطی اتاق سرور را از طریق سامانه تحت وب، 
ارسال پیامک، و نمایشگر نصب شده در اتاق سرور برای 

کارشناسان فناوری اطالعات فراهم می آورد.
وی با توجه به راه اندازی اتاق سرور پشتیبان استاندارد به 
عنوان )Disaster Recovery Site( در محل ساختمان 
امور منابع آب مشهد در سال 96، اظهار امیدواری کرد 
مناسب  اعتبار  جذب  و  تخصیص  صورت  در  گفت:  و 
اطالعات  فناوری  آینده حوزه  عملیاتی سال  برنامه  در 
شرکت، طرح تجهیز، توسعه زیرساخت و امنیت شبکه 

و اطالعات اتاق سرور پشتیبان نیز  اجرایی می شود

برگزاری اولین جلسه پایش شاخص های راهبردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

آب                       شرکت  مدیریت  توسعه  گروه  سرپرست 
پایش  جلسه  اولین  گفت:  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
شاخص های راهبردی شرکت در دی ماه سال جاری 
و       ها  شاخص  کتابچه  جدید  ویرایش  از  و   برگزار 
برنامه های راهبردی شرکت تا افق 1405 رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
جلسه                این  در  اظهارکرد:  سلیمانی  سمیه  رضوی، 
شرکت  ریزی  برنامه  معاون  نیا  افضل  هادی  سید 
و                                                                                 ها  شاخص  کتابچه  جدید  ویرایش  از  رونمایی  با 
این   ،1405 افق  تا  شرکت  راهبردی  های  برنامه 
شاخص ها را مهمترین سنجه های عملکردی شرکت 
و دستیابی به آن ها را الزمه تحقق برنامه سازگاری با 

کم آبی دانست.
اصالحی  نظرات  جلسه  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ادامه  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  اعضا  و  عامل  مدیریت 
عملکرد  وضعیت  جلسه  دوم  بخش  در  همچنین  داد: 
 98 سال  ماهه   9 به  مربوط  راهبردی  های  شاخص 

بررسی شد. 
این اساس شرکت آب منطقه ای  بر  وی تصریح کرد: 
قابل  بخش  به  شده  موفق  تاکنون  رضوی  خراسان 
درآمد  کسب  شامل  جاری   سال  اهداف  از  توجهی 
ساماندهی      و  تصرف  رفع  مطالعه،  جدید،  منابع  از 

اضافه  از  از جلوگیری  ناشی  ها، صرفه جویی  رودخانه 
برداشت و انسداد چاه های غیرمجاز و ... دست یابد.

شد  مقرر  جلسه  این  در  همچنین  افزود:  سلیمانی 
نیرو  وزارت  به  راستا  این  در  شرکت  اقدامات  گزارش 

و شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز منعکس شود.

تاکید دستگاه قضا بر صیانت از منابع آب
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
امور منابع  خراسان رضوی، در دیدار مدیر و کارکنان 
»حیدر  شهرستان،  جدیداین  دادستان  با  سرخس  آب 
جهانی« با بیان اینکه منابع آب جزو حقوق عامه است 
افزود: دستگاه قضا تاکید ویژه ای بر صیانت از منابع آب 

و اجرای قوانین توزیع عادالنه آب دارد.

دادستان سرخس با تشکر از حضور مدیر و کارشناسان 
اقدامات صورت پذیرفته توسط  از  این امور و قدردانی 
صیانت  و  حفاظت  زمینه  در  سرخس  آب  منابع  امور 
دقیق  اجرای  بر   شهرستان  سطح  در  آبی  منابع  از 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  تاکید  قضایی  دستورات 
با  بایست  می  آبی  منابع  زمینه  در  موجود  مشکالت 
از  حفاظت  زمینه   در  مستمر  هماهنگی  و  همکاری 

منابع آب گام برداریم.
در این دیدار مدیر امور منابع آب سرخس ضمن تبریک 
با  انتصاب و آرزوی موفقیت برای دادستان جدید  این 
ارائه گزارشی درباره انسداد و پلمپ چاه های غیرمجاز 
گفت: روند برخورد با چاه های غیر مجاز در سال جاری 
به قوت خود ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم با همکاری 

نهادهای مرتبط به اهداف مشخص شده دست یابیم.
آورد  به  توجه  با  امسال  شد:  آور  یاد  نژاد«   »عبادی 
نسبتا خوب سد دوستی 50میلیون متر مکعب آب به 
کشاورزان سرخس اختصاص داده شد که بیش از 4 ماه 

این آب مورد استفاده کشاورزان قرار گرفت.
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مدیر دفتررودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبرداد:

رفع تصرف و تخریب پل ها و موانع عبور سیالب 25 ساله در محدوده
 رودخانه شاندیز

مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی از رفع تصرف و تخریب پل ها و موانع 
شاندیز  رودخانه  محدوده  در  ساله   25 سیالب  عبور 

خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
اینکه  به  اشاره  با  فرد  صادقی  رضا  محمد  رضوی، 
مطالعات ساماندهی رودخانه شاندیز توسط مشاور ذی 
صالح شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی انجام شده 
بهار سال  اظهارکرد: جاری شدن سیالب ها در  است، 
جاری و وجود پل ها و موانع مزاحم در مسیر رودخانه 
مذکور باعث شد این شرکت بنا به ضرورت تصمیم به 
شناسایی موانع و نقاط حادثه خیزمسیر رودخانه مذکور 

در طول 25 کیلومتر نمایید.
مزاحم  های  پل  مطالعه  این  اساس  بر  افزود:  وی 
شناسایی و بر اساس سیالب با دوره بازگشت 25 ساله، 
اعالم   و  آگهی  گردید. ضمنا  صادر  الزم  های  اخطاریه 
حال  به  تصرف  رفع  و  مسیر  بازگشایی  لزوم  عمومی، 

سابق نیز در منطقه انجام شد .
مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی ادامه داد: بر این اساس عملیات اجرایی 
قانونی  ارگانهای  همکاری  و  هماهنگی  با  تصرف  رفع 

ذیربط صورت پذیرفت. 
 448 کل  از  پل  دستگاه   127 کرد:  بیان  فرد  صادقی 
پل موجود در محدوده مطالعه شده حد فاصل چشمه 
قلقلی در زشک تا پل بهارستان در شاندیز که با سیالب 
مذکور خطرآفرین، مشکل ساز و غیرفنی تشخیص داده 
شده اند مورد بازدید و بررسی نهایی قرار گرفته اند. بر 
این اساس برخی از پلهای مزبور تخریب و برخی نیز با 
توجه به شرایط منطقه الیروبی و ایمن سازی شده اند.

در فصل پاییز؛ 

متوسط بارندگی خراسان رضوی نسبت به 
سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است

آب  شرکت  سطحی  های  آب  مطالعات  گروه  رئیس 
پایان  تا  آغاز مهر  از  منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
آذر  ماه جاری متوسط بارندگی خراسان رضوی 37/3 
میلیمتر بوده که نسبت به سال قبل 30 درصد کاهش 

و با متوسط دوره تقریبا برابر است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مرتضی لطفی با اشاره به نحوه محاسبه وضعیت 
بارش در این استان اظهار کرد: وضعیت بارش تجمعی 
استان خراسان رضوی از آغاز مهر تا پایان آذر ماه جاری 
به کمک 48 ایستگاه باران سنجي شامل 35 ایستگاه 
و  رضوی  خراسان  استان  ای  منطقه  آب  سازمان  مبنا 
بررسي  استان  هواشناسی  اداره  همدیدی  ایستگاه   13

و تحلیل شده است.
افزود:  استان  کل  بارندگی  متوسط  خصوص  در  وی 
بارندگی  متوسط  جاری  ماه  آذر   پایان  تا  مهر  آغاز  از 
خراسان رضوی 37/3 میلیمتر بوده که نسبت به سال 
برابر  تقریبا  دوره  متوسط  با  و  کاهش  درصد   30 قبل 

است. 
سطحی  های  آب  مطالعات  گروه  کارشناس  خزاعی 
کرد  اعالم  نیز  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت 
حداکثر بارندگی تجمعی ثبت شده در سال آبی جاری 
که  بوده  میلیمتر   73/5 میزان  به  باخرز  ایستگاه  در 
افزایش محسوسی داشته  نسبت به میانگین درازمدت 

است. 
وی با بیان اینکه نواحی شمالی خراسان رضوی بارش 
بارندگی  حداکثر  کرد:  عنوان  است،  داشته  بیشتری 
با  باخرز  شهرستان  به  مربوط  جاری  سال  در  تجمعی 
مقدار 61 میلیمتر است و همچنین بارش مشهد نزدیک 

به 38 میلیمتر گزارش می شود.

طی نه ماه ابتدایی سال 98؛

680 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده امور 
منابع آب مشهد پر و مسلوب المنفعه شد

مدیر امورمنابع آب مشهد گفت: در نه ماهه اول سال 
تعداد 680 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده تحت   98
طرقبه،  چناران،  مشهد،  های  امور)شهرستان  پوشش 

شاندیز و فریمان( پر و مسلوب المنفعه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
پرومسلوب  آمار  به  اشاره  با  برزویی  محمد  رضوی، 
المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و توقیف دستگاه های 
امور منابع  حفاری غیرمجاز در محدوده تحت پوشش 
آب مشهد)مشهد، چناران، طرقبه، شاندیز و فریمان( در 
توسط  اقدامات  این  اظهارکرد:   ،98 سال  اول  ماهه  نه 
همکاران پرتالش امور ، گروه های گشت و بازرسی و 
دستور  اخذ  و  انتظامی  نیروی  همکاری  با  و  اجرائیات 
حلقه  این مدت سه  در  گرفته همچنین  انجام  قضایی 

چاه غیرمجاز نیز پلمب شد.
وی ادامه داد: از تعداد 683 حلقه چاه غیرمجاز مذکور 
با عمق های 110 تا 220 متر  ، تعداد 49 حلقه چاه 
و دبی های بین 5 تا 25 لیتر برثانیه و تعداد61 حلقه 
نیز با عمق های 70 تا 110 متر و دبی های 3 تا 12 
از 70  هایی کمتر  بقیه عمق  و  اند  بوده  ثانیه  بر  لیتر 

متر داشته اند.
برزویی با بیان اینکه این اقدامات در این مدت موجب 
ساالنه  غیرمجاز  وبرداشت  برداری  بهره  از  جلوگیری 
افزود:  است،  شده  آب  مترمکعب  میلیون   حدود32 
همچنین در نه ماهه اول سال 98 این امور با همکاری 
حفاری  ادوات  و  23دستگاه  تعداد  انتظامی  نیروی 
آب  منابع  امور  پوشش  تحت  محدوده  در  مجاز  غیر 

مشهدراشناسایی و توقیف نموده است.

به استناد مصوبات جلسات سازگاری با کم آبی؛

جانشین رئیس شورای راهبردی و رئیس دبیرخانه طرح همیاران آب خراسان رضوی انتخاب شدند
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در جلسه ای که با حضور نماینده مجلس شورای اسالمی برگزار شد؛

گزارش عملکرد شرکت آب منطقه ای در حوزه شهرستان کالت اعالم شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
اقدامات موثری در خصوص ساماندهی رودخانه کالت 

انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی در جلسه ای که به منظور ارائه 
گزارش عملکرد مصوبات جلسه مشترک با »امیرحسین 
شورای  مجلس  در  کالت  مردم  نماینده  زاده  قاضی 
دفتر  فنی  کارشناسان  اظهارکرد:  داشت،  اسالمی« 
های  درخواست  و  پیشنهادات  بررسی  برای  شرکت 
بند های  و مردم در خصوص ساخت  بخش خصوصی 
خاکی برای مهار آب از تاریخ 25 تا 28 خرداد ماه سال 
کمک  با  تا  شدند  مستقر  کالت  شهرستان  در  جاری 
را  خود  های  بررسی  نتیجه  شهرستان  این  فرمانداری 

اعالم کند.
جهت  مطالعه  مورد  های  محل  از  یکی  افزود:  وی 
آبریز  حوزه  در  ای  ذخیره  و  انحرافی  بندهای  احداث 
رودخانه کالت بود که در سال 90 پیشنهاد شده بود در 
شاخه فرعی قره سو سد مخزنی خارج از بستر با هدف 
گردشگری مورد تایید قرار گرفته که در صورت وجود 

سرمایه گذار قابل انجام خواهد بود.
در  کالت  سد  احداث  فراخوان  اینکه  بیان  با  عالیی 
خراسان  روزنامه  در  جاری  ماه  آذر   18 و   16 تاریخ 
چاپ شد، گفت: از دیگر مصوبات این جلسه تصویب در 
اختیارقرارگفتن آب مازاد سد های چهچه و قره تیکان 
تا زمان بهره برداری از طرح انتقال در قالب قرار دادهای 

یکساله در اختیار کشاورزان بومی قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصریح 
کرد: قرارداد تحویل آب یکساله و تا زمان بهره برداری 
مازاد  آب  از  که  بود کشاورزانی  انتقال خواهد  از طرح 
بیش  یا هر مصرفی  استفاده کنند حق کاشت درخت 
از یکسال را ندارند و با بهره برداری از طرح انتقال این 

حجم آب دیگر به آن ها داده نخواهد شد.
آب  منابع  مدیریت  کمیته  در  موضوع  داد:  ادامه  وی 
به  متقاضی  سه  تاکنون  و  است  شده  مصوب  شرکت 
سازمان جهاد کشاورزی و فرمانداری کالت معرفی شده 

اند.
خصوص  در  مصوبه  سومین  اینکه  به  اشاره  با  عالیی 
آب  واگذاری  به  نسبت  منطقه  آب  شرکت  آمادگی 
به  یکساله  قراردادهای  قالب  در  زاوین  سد  مازاد 
به                         نسبت  فرمانداری  شد  مقرر  افزود:  بود،  کشاورزان 
اطالع رسانی و معرفی متقاضیان اقدام کند که تا کنون 

هیچ درخواستی دریافت نشده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
ازطریق  دارد  آمادگی  شرکت  چهارم  مصوبه  براساس  
برگزاری فراخوان و به صورت مزایده سد زاوین را برای 

بهره برداری در امر گردشگری واگذار کند.
وی با بیان اینکه این موضوع در جلسه کمیته هماهنگی 
مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و به کارگروه اقتصادی، 
اشتغال و سرمایه گذاری استان ارسال شد، ادامه داد: 
ماه سال  آذر  و 18  تاریخ های 16  فراخوان در  آگهی 
جاری منتشر و مدارک متقاضیان در دست بررسی قرار 

گرفت.
عالیی ادامه داد: در خصوص ساماندهی رودخانه کالت 
در محدوده شهری با هدف جلوگیری از بروز خسارت 
اقدامات  این شرکت  رودخانه،  اثر سیالبهای فصلی  در 
انجام و  را  اعتبار مطالعاتی و اجرایی  تامین  برای  الزم 
برای شروع عملیات  پیمانکار  انتخاب  پروژه در مرحله 

اجرایی است.

با توجه به محدودیت منابع اعتباری، طرح  افزود:  وی 
به  و  مشاور  شده  اعالم  های  اولویت  براساس  اجرایی 
کوتاه  اول)برنامه  اولویت  چهار  در  ای  مرحله  صورت 
بلند  رودخانه)برنامه  مسیر  کل  ساماندهی  و  مدت( 

مدت( در سال های آتی برنامه ریزی شده است.
با  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به اینکه 24 کیلومتر طول شبکه آبیاری وزهکشی 
سد چهچه در دست بازسازی و مرمت است، عنوان کرد: 
تا پایان سال 1398، 16 کیلومتر آن آماده بهره بردای 

خواهد شد.
عالیی در خصوص آسفالت جاده زاوین به سد زاوین، 
قره  سد  دسترسی  راه  پروژه  از  مانده  باقی  قیر  گفت: 
اداره راه و شهرسازی بوده و بصورت  به  تیکان متعلق 
سد                   دسترسی  راه  پروژه  در  استفاده  جهت  امانی 
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  به  تیکان  قره 
تحویل شده که پس از اتمام عملیات اجرایی، قیر مازاد 
موجود در مخزن اداره راه و شهرسازی کالت، تحویل 

اداره مذکور شده است.
آمادگی  ای  منطقه  آب  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آبفار  شرکت  از  درخواست  دریافت  محض  به  دارد 
نوبت در                    از  برای حفر چاه های رزو در منطقه، خارج 
خواست ها بررسی نماید ادامه داد: همچنین دو لیتر بر 
ثانیه از چشمه خواجه برای تامین شرب روستای ارداک 

تخصیص یافت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
آب مورد نیاز روستای کال زرکش از طریق اضافه شدن 

یک جلقه چاه تامین می شود.

گزارش تصویری 

تقدیر استاندار از مدیر عامل شرکت                         
آب منطقه ای در اجرای برنامه های توسعه و 

ترویج فرهنگ اقامه نماز

گزارش تصویری 

تقدیر شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان مشهد 
از مدیر امور آب مشهد

گزارش تصویری 

حضور مدیران و کارمندان شرکت                              
آب منطقه ای خراسان رضوی در مراسم تشییع 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
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قاسم  حاج  سپهبد  شهید  مقام  بزرگداشت  مراسم 
سلیمانی و شهدای مدافع حرم برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
همکاران  و  مدیران  مدیرعامل،  مراسم  این  در  رضوی، 
شرکت میزبان سردار صالحی از یادگاران دفاع مقدس 

بودند.
مرد   بزرگ  این  مقام  پاسداشت  ضمن  صالحی  سردار 
مخلصی  و  کامل  انسان  بارز  نمونه  را  او  انقالب  تاریخ 
و  اسالم  به  خدمت  راه  در  را  خود  وجود  که  دانست 
جامعه و آزادیخواهان در طبق اخالص گذاشت و پس از 
سال ها مجاهدت در سنگرهای مختلف به آرمان واالی 
خود که شهادت بود رسید و فقدان او را ضربه سختی 

بر پیکیر جبهه مقاومت دانست.
عنوان  فردی  را  سلیمانی  قاسم  حاج  سردا  صالحی 
کرد که سبب ترس و وحشت دشمنان اسالم و انقالب      
این  تحقق  دنبال  به  افزود: سردار سلیمانی  و  می شد 
سخن امام )ره(بود که فرموده بودند: »راه قدس از کربال 
این سخن بود. و  اربعین نمود  می گذرد«؛ پیاده روی 

مراسم یادبود سپهید شهید                                    
حاج قاسم سلیمانی در امور آب شهرستان 

قوچان

در مراسم بزرگداشت مقام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مطرح شد:

سردار سلیمانی یک تفکر بود
فیزیکی  ترور  با  ها  آمریکایی 
حاج قاسم گمان کردند او را از 
بین برده اند درحالیکه این امر 

خیالی بیهوده است؛ سردار سلیمانی یک تفکر بود که 
راهش ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اقدام ناشیانه رییس جمهور آمریکا گفت: 
آمریکایی ها  نقشه  با  قبلی کشور  ترور شخصیت های 
بود ولی منافقان داخلی آن را اجرا می کردند درحالیکه 
در ترور سردار سلیمانی مستقیما آمریکا وارد عمل شد 
را سبب  آمریکا  از  انزجار  و  اقدام خود خشم  این  با  و 
باال  آمریکا  توزی  کینه  از  عمومی  افکار  آگاهی  و  شد 
رفت؛ این کار بی پاسخ نخواهد ماند و ما انتقام خواهیم 

گرفت.
گفت:  هوایی  سانحه  بروز  از  تاسف  ابراز  با  صالحی 
اما  انسانی رخ داد؛  اتفاق به خاطر خطای  این  هرچند 
برای قضاوت و تصمیم گیری زود است و باید تا اعالم 
افکار  منافقان  نگذاریم  کنیم.  صبر  ها  بررسی  نتیجه 
استراتژیک  اقدام  دومین  و  کنند  هدایت  را  عمومی 
آمریکا که پس از ترور سپهبد سلیمانی، ترور شخصیت 

سردار حاجی زاده است تحقق یابد.

از  قوچان  شهرستان  آب  امور  مدیر  عزیزی-قوچان: 
اجتماع و همراهی کارکنان امور آب شهرستان قوچان 
به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی  با توجه به اهمیت موضوع مقاومت و ادامه راه 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی سردار حافظ امنیت 
کشور عزیزمان و در راستای آگاهسازی مردم و بازتاب 
جهان  مسلمانان  اتحاد  حفظ  جهت  و  اخیر  تحوالت 
مراسم یادبود شهید وطن در نمازخانه مدیریت امور آب 
قوچان برگزار شد. »سید موسی حسینی جعفر آبادی« 
ضمن عرض تسلیت به تمامی همکاران و بیان مطالبی 
به تالش های بی وقفه  راه سردار دل ها   ادامه  درباره 
سپهبد شهیدسلیمانی برای ریشه کن کردن ناامنی در 
منطقه اشاره کرد و گفت: سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
امروز برای تمام مردم آزادیخواه جهان و جبهه مقاومت، 

یک انسان محبوب است.
از       مراسم  این  در  قوچان   شهرستان  آب  امور  مدیر 
نام گذاری یکی از خیابان های اصلی قوچان بر اساس 
از  پس   : گفت  و  داد  خبر  شهر  شورای  جدید  مصوبه 
شد  مصوب  شهر  شورای  اعضای  تبادل نظر  و  بررسی 
حدفاصل میدان آزادی تا میدان ورزش این شهر به نام 
»سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی« نامگذاری شود.

حضور قائم مقام و کارکنان شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی در راهپیمایی 

9دی ماه

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  مقام  قائم 
در  حضور  با  کارکنان   از  جمعی  همراه  به  رضوی 
ماه عاشورای مردم حماسه  راهپیمایی  دوشنبه 9دی 

ساز و والیتمدار ایران اسالمی را گرامی داشتند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی مهندس طاهری در باره هدف از شرکت در این 
مراسم گفت: 9 دی ماه 1388 نقطه عطفی در تاریخ 
انقالب و برگ زریّن دیگری درکارنامه  افتخارات مرد و 

زن  مسلمان ایرانی است.
و  استقالل  عّزت،  نماد  دی   9 شد:حماسه  یادآور  وی 
بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول 

اسالم و آرمان های انقالب ایستاده اند. 
طاهری افزود: روز نهم دی ماه در تاریخ انقالب اسالمی 
ماندگار  و  اهلل  یوم  به  تبدیل  »بصیرت«  روز  عنوان  با 
شدو امروز به پاس حمایت از عزیزانی که با حضور خود 
همراه  کردند  پاسداری  را  ایران  اسالمی  انقالب  سنگر 

همکاران خوددر این راهپیمایی شرکت کردیم.
خراسان  ای  منطقه  آب  عامل شرکت  مدیر  مقام  قائم 
مردم  مختلف  قشر های  کرد:امروز  تصریح  رضوی 
دانشجویان،  دانش آموزان،  شامل  شرکت کننده 
پیرمردان،  بازاریان،  و  کسبه  کشاورزان،  روحانیون، 
نوعی  به  کدام  هر  که  نوجوانان  و  جوانان  پیرزنان، 
پای  و  دارند  بدن  در  جان  تا  کنند  ثابت  می خواستند 
نظام شان خواهند ماند حضور داشتند تا تجدید پیمان 

دوباره ای با امام و رهبری دشته باشند.

تکریم و معارفه فرمانده جدید بسیج شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد

آب                شرکت  بسیج  فرمانده  معارفه  و  تودیع  مراسم 
عالیی«  »محمد  حضور  با  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
رضوی،  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
ادارات  بسیج  فرمانده  جانشین  ناصری  احمد  سرهنگ 
مسئوالن  و  مدیران  معاونان،  از  جمعی  و  استان 
برگزار  این شرکت  مدیریت  دفتر  در  بسیج  پایگاههای 

شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی در این مراسم  »سید جواد موسوی« به عنوان 
از زحمات »سید رضا  پایگاه معرفي  و  فرمانده جدید 
حسینی« فرمانده سابق بسیج  که به افتخار بازنشستگی 

نائل شد تقدیر به عمل آمد.
آب                    شرکت  عامل  مدیر  مراسم  این  ابتداي  در 
و  گویي  آمد  رضوی ضمن خوش  خراسان  ای  منطقه 
تقدیر از حضور مدیران  شرکت و اعضاي شوراي بسیج 
با بیان نقش و کارکرد بسیج گفت: انقالب اسالمي ایران 
با رهنمود هاي معمار کبیر انقالب نشات گرفته از تفکر 
بسیجي بود و حفظ و تداوم آن هم مرهون همین نگاه 

و رویکرد است.
از وظایف مهم بسیج در طول  اظهار داشت: یکي  وي 
دوران هاي مختلف انقالب حفظ و حراست از انقالب و 
دستاورد هاي آن در همه عرصه ها است و با توجه به 
نیرو در دستگاههاي  این  شرایط کنوني کشور وظایف 
اقتصادي کشور، بیداری جامعه و امید بخشیدن به نسل 

جوان  است.
سازمان  جانشین  ناصری  احمد  سرهنگ  جلسه  این 
موال                             وصف  در  اشعاری  بیان  ضمن  ادارات  بسیج 
علی علیه السالم بسیج و بسیجی بودن را یک افتخار 
دانست و گفت: بسیج باید نقش تسهیل کننده، مشاور 
بارز  نمونه  و  الگو  و   کند  ایفا  سازمانها  در  را  و حامي 

فرهنگ ایثار و خدمت خالصانه در جامعه باشد.
مراسم  در  مردم  میلیونی   25 به حضور  اشاره  با  وی  
تشییع پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی ضمن عرض 
تسلیت مجدد به مناسبت شهادت سردار دل ها گفت: 
نشده  بزرگ  هنوز  که  را  کسی  است،  احمق  دشمن 
دارای  و  بزرگ شده  نه فردی که  ترورکنید  باید  است 

شخصیت واالیی در نزد مردم است.
معظم  مقام  فرمایشات  به  اشاره  با  ادامه  در  »ناصری« 
رهبری یادآور شد: بصیرت، اخالص، عمل به هنگام و 
به اندازه و به دور از افراط و تفریط را باید در دستور کار 
قرار داد. در جامعه 2 قشر داریم انقالبی و غیر انقالبی 
تعریف سومی در مملکت وجود ندارد. انقالبی بودن مهم 

نیست بلکه انقالبی ماندن مهم است.
فرمانده  موسوی   سیدجواد  هم  مراسم  این  ادامه  در 
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  بسیج  پایگاه  جدید 
و  نیست  معارفه  و  تودیع  مراسم  این  گفت:  رضوی 
آن  گیري  شکل  زمان  در  بسیج  اولیه  رسالت  همانند 
تمایزي نیز بین فرمانده و بسیجیان وجود ندارد و همه 
اسالمي  ایران  اعتالي  راستاي  در  باید  سنگر  یک  در 

تالش کنند.
فرهنگ  ترویج  و  توسعه  در  بسیج  اینکه  بیان  با  وي 
از  و  دارد  موثری  نقش  اسالمی  و  انقالبی  ارزشهای  و 
به  پایبندی  رود  می  بسیج  از  که  انتظاراتی  مهمترین 
تقویت  همچنین  و  علمی  اجتماعی،  اخالقی،  الزامات 

صبر، گذشت و افزایش تعامل در محیط کاری است.
در پایان این مراسم ضمن اهدای لوح تقدیر به  »سید 
افتخار  به  که  بسیج  پایگاه  مسئول  حسینی«  رضا 
فرماندهی  مسئولیت  حکم  متن  شد  نائل  بازنشستگی 
پایگاه بسیج شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به 

»سیدجواد موسوی« قرائت شد.
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بهترین راه و روش برای ادامه راه سردار شهید سلیمانی افزایش تولید و اشتغالزایی است

سطح  افزایش  و  اشتغال   
کاال  کیفیت  به  توجه  و  تولید 
پاسخ  بهترین  تولیدی،  های 
و                                                                     انقالب  این  دشمنان  به 
بنظر من مناسبترین انتقام برای 
سلیمانی  شهید  سردار  خون 

است.
عمومی  روابط  گزارش  به   
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت 
جمع  در  عالیی  محمد  رضوی، 

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت عمران شهرک 
صنعتی توس مشهد، فرماندار شهرستان بینالود، مدیران 
صنعتگران  از  تعدادی  و  استان  صنعتی  های  شهرک 
سردار   : افزود  مشهد  توس  صنعتی  شهرک  محل  در 
شهید ما به معنی واقعی پاسدار بودند و مردم هم شان 
از امنیت  ایشان را رعایت کردند و قدردان بودند. بعد 
برای  بهترین مسیر  اشتغال  و  تولید  در شرایط کنونی 
گرامیداشت و ادامه راه این شهید بزرگوار است و خود 
تولید یک جبهه مهم و حیاتی است.  بعنوان یک وظیفه 
قانونی و ملی باید کمک کنیم تا تولید در کشور فعال 
شود . حضور من در جمع شما این پیام را دارد و تاکید 
می کنم نهایت همکاری را با بخش صنعت داریم و به 
معاونین شرکت گفته ام که تولید کننده نباید پشت در 

اطاق شما  منتظر باشد .
 وی با تاکید بر کمبود آب در استان، خاطر نشان کرد 
وضع دشت مشهد بویژه در غرب مشهد و محل استقرار 
و  آبی شدید  و مشکل کم  است  بحرانی  شهرک توس 
جدی است و این شرکت دیگر اجازه نمی دهد فضای 

سبز شهرک با آب چشمه و چاه ها ّآبیاری شود. 

شرکت                                         عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رییس 
ّآب  تامین  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب 
پیک  برای  ارداک  سد  گفت:  مشهد  شهر  کالن  شرب 
مصرف مشهد اختصاص یافته و سهم بخش صنعت را 
پیگیری می کنیم  در این راستا مقرر گردید چاه ها در 
سطح پروانه صادر شده بهره برداری گردد و همچنین 
چاه هایی که تاکنون به کنتور هوشمند مجهز نشده اند 

ظرف مدت معین مجهز به کنتور هوشمند شود.
فرماندار  حسینی،  حسن  سید  جلسه  این  ابتدای  در 
شهرستان  در  گفت:  کوتاه  سخنانی  طی  بینالود 
مراکزصنعتی  وجود  و  است  ویژه  آب  وضعیت  بینالود 
آب                     از همکاری شرکت  و  است  ما  برای  بزرگی  نعمت 
درخواست  به  که  جلسه  در  حضور  و  ای  منطقه 
فرمانداری بوده تشگر کرد و سپس حبیب اهلل مقامی، 
مدیر عامل شهر صنعتی توس وضعیت مشکالت مربوط 

به تعمین آب واحد های صنعتی را تشریح کرد . 
با حداقل  که  ورا  آلوئه  گلخانه  از  جلسه  این  پایان  در 

منابع آبی فعالیت می کرد بازدید کردند.

برای حل مشکالت بازنشستگان از همه ظرفیت ها در چارچوب قانون استفاده خواهیم کرد

ای خراسان رضوی در  مدیر عامل شرکت آب منطقه 
از  نفر   170 حضور   با  و  مدیره  هیات  ساالنه  نشست 
بیان  در  گویی  شفاف  و  تعامل  از  بازنشسته  کارکنان 
و  بازنشسته  کارکنان  های  نارسایی  و  و حل مشکالت 
قانون  در چار چوب  همچنین حل مشکالت همکاران 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
کارکنان  با  صمیمی  نشست  در  عالیی  محمد  رضوی، 
اجتماعات   ماه در سالن  بازنشسته که دوشنبه 23دی 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  شد  برگزار  شرکت  این 
خوشبختانه جایگاه آب منطقه ای خراسان رضوی در 

وزارت نیرو  از جایگاه مناسبی برخوردار است. 
وی در این نشست خواستار برگزاری این قبیل جلسات 
کرد  خواهیم  تالش  گفت:  و  شد  سال  در  بار   2 طی 
رفع  جهت  در  شرکت  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  همه  از 
و  رفاهی  امکانات  ایجاد  و  حقوقی  مالی،  مشکالت 

تسهیالت برای بازنشستگان استفاده کنیم.
از  نیز  ما  جلسات  این  در  امیدواریم  شد:  یادآور  وی 
و  مشکالت  رفع  جهت  در  همکاران  دانش  و  تجارب 
و       استفاده  الزم  راهبردهای  همچنین  و  ها  کاستی 

بهره برداری کنیم. 
وی از پرداخت همه سنوات و بدهی کارکنان بازنشسته 
در این نشست خبر داد و گفت: شرکت آب منطقه ای 

خراسان ر ضوی  هیچ گونه بدهی به کارکنان بازنشسته 
ندارد.

بازنشستگان  از  نفر  میان 170  محمد عالیی در جمع 
این شرکت با اشاره به این که  ما خاطرات خوشی از 
شما بازنشستگان به یادگار داریم تاکید کرد:خط قرمز 

ما »نمی توانیم« است.
و  اختالف  حل  باره  در  همچنین  جلسه  این  در  وی 

حکم قضایی در باره زمین های چهل بازه  و همکاری 
دادستان اسبق خراسان رضوی مطالبی را نیز بیان کرد.

با منابع منطقی و  امیدوارم  این که  به  اشاره  با  عالیی 
کرد:  نشان  باشیم خاطر  راه شما  دهنده  ادامه  درست 
شما بازنشستگان به ما انرژی می دهید و باور دارم که 

سرمایه های اصلی شرکت هستید.
کاظم جم، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی ضمن خیرمقدم به پیشکسوتان صنعت 
آب استان گفت: تعامل و همکاری کانون بازنشستگان 
در  همکاران  علمی  سطح  ارتقای  و  تجارب  انتقال  در 
حال  در  و  است  ستودنی  شرکت  جوان  نیروی  میان 
حاضر دیگر فرصت سعی و خطا در انجام کارها نیست 
حوزه  در  پیشکسوتان  تجربه  و  دانش  از  باید  بلکه 
به  باید  گرانقدر  دانش  این  و  ببریم  بهره  آب  مدیریت 

نیروهای جوان شرکت منتقل گردد.
جلسه  این  در  کانون  پیشکسوتان  از  یکی  پور  سلطان 
کانون  های  فعالیت  و  عملکرد  باره  در  نیز  را  مطالبی 
تعامل  راستای  در  همکاران  های  تالش  همچنین  و 
از                      و  کرد  ارائه  شرکت  جوان  نیروهای  با  فکری  هم  و 
مشکالت  رفع  به  توجه  جهت  در  شرکت  عامل  مدیر 

کارکنان بازنشسته تقدیر و تشکر کرد.
بازنشستگان  کانون  مدیره  هیات  رئیس  عادل،  اکبر 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در این جلسه 
با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله کانون بازنشستگان 
ساله  هر  گفت:  نشست  این  برگزاری  از  هدف  درباره 
هم  جلسه  شرکت   عامل  مدیر  با  بازنشستگان  کانون 

افزایی و پرسش و پاسخ برگزار می کند.
وی افزود: در این نشست تالش خواهیم کرد مشکالت 
بررسی  و  نقد  به  بازنشسته  همکاران  های  نارسایی  و 
و  ها  راهکار  شرکت  مدیرعامل  و  شود  گذاشته 

راهبردهای الزم را ارائه خواهند کرد.
این گرد هم آیی  ادامه خاطر نشان کرد: در  عادل در 
گزارش عملکرد یک ساله کانون و همچنین برنامه ها ی 
اجرایی در سال آینده به اطالع همکاران خواهد رسید.

وی در این نشست همچنین از تعامل و مکاتبات متعدد 
کارکنان  مزروعی  زمین  مشکالت  رفع  خصوص  در 
با آستان قدس رضوی و همچنین برگزاری  بازنشسته 
ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر  با  متعدد  جلسات 
خراسان ر ضوی در جهت تامین نیازمندی های پرسنل 

بازنشسته نیز خبر داد.
مسئوالن  و  عامل  مدیر  نشست  این  در  است  گفتنی 
بازنشستگان  از سوی   به سواالت مطرح شده  مربوطه 

شرکت پاسخ دادند.
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مدیر امور منابع آب شهرستان نیشابور خبر داد:

قنات دستگردان نیشابور بازگشایی شد
مدیر امور  منابع آب شهرستان نیشابور از بازگشایی حریم قنات دستگردان این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر امور منابع آب شهرستان 
مرکزی  بخش  در  واقع  دستگردان  قنات  حریم  در  شده  انجام  تصرفات  به  توجه  گفت:با  نیشابور 

حکم  شده،  انجام  پیگیری-های  با  نیشابور،  شهرستان 
قنات  این  روی  در  شده  ساخته  بنای  تخریب  قضایی 
صادر و با توجه به اهمیت موضوع و خطرات ریزش و 

تخریب قنات، ملک مورد نظر تخریب شد.
»سعید خجسته پور« افزود: قنات یکی از قدیمی ترین 
فناوری ها در زمینه استحصال آب است که ریشه در 
برای  که  است  هایی  سازه  از  قنات  دارد.  ایران  تاریخ 
ابداع  ایران  در  دور  بسیار  های  دوران  از  بار  نخستین 
شده است و نقش مهمی در تامین آب داشته است و 
اکنون این سازه در سطح بین المللی به نام ایران ثبت 
شده است. بخش عظیمی از کشور که در مناطق گرم 
کم  مشکل  با  اند  شده  واقع  کویر  حاشیه  و  خشک  و 
آبی مواجهند و از طریق حفر قنات آب مورد نیاز برای 

کشاورزی و شرب تامین می شود. احیای قنات ها در 
تامین آب در دو بخش کشاورزی و شرب بسیار موثر 
است و باید نسبت به این مساله اقدامات موثر بیشتری 

انجام داد.
وی تصریح کرد: بر این اساس قوانین و مقررات حریم 
مجاور قنوات باید توسط مالکین اراضی و امالک رعایت 
و در ساخت ابنیه لحاظ گردد به گونه¬ای که مالکین 
از حریم  قنات  و مرمت  امور الیروبی  در  بتوانند  قنات 
مورد نظر استفاده نمایند. تصرفات انجام شده در حریم 
قنات ها عالوه بر ایجاد تخریب بر سازه قنات و مشکالت 
تواند  می  آن  مرمت  و  الیروبی  منظور  به  شده  ایجاد 
و  ایجاد خطرات جانی  و  ملک  تخریب  و  ریزش  باعث 

مالی برای متصرفین گردد.

خجسته پور خاطر نشان کرد: براي مدیریت مصرف آب 
ایران 13 حوزه  استاندارد جهاني در  به  و رساندن آن 
فعالیتي تعریف شده که یکي از آنها مدیریت مشارکتي 

منابع آب در بخش کشاورزي است.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری در دومین جلسه مدیریت مشارکتی منابع آب شهرستان سرخس اعالم کرد

آب منطقه ای نمی خواهد باری بر دوش کشاورزان بگذارد، هدف حذف بوروکراسی اداری است

مدیریت  جلسه  دومین 
شهرستان  آب  منابع  مشارکتی 
با  نامه  تفاهم  درباره  سرخس 
دفتر  مدیر  حضور  با  کشاورزان 
شرکت                                                     برداری  بهره  و  حفاظت 
آب  امور  مدیر  و  ای  منطقه  آب 
شوراهای  رئیس  نایب  سرخس، 
و  صنفی  نظام  دبیر  استان، 
آببران   های  تعاونی  نمایندگان 
آب  امور  محل  در  کشاورزان 

سرخس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مدیر حفاظت و بهرداری با بیان این که شرکت 
کشاورزان  دوش  بر  باری  ندارد  قصد  ای  منطقه  آب 
بگذارد بلکه می خواهد بوروکراسی اداری را حذف کند 
برای وضعیت آب سرخس  باید  این جلسات  گفت: در 

تصمیم گرفته شود.
باید  گفت:  کشاورزان  نماینده  به  خطاب  »ممدوحی« 
در  بدانند  افراد  از  هرکدام  تا  کنیم  تنظیم  راه  نقشه 

کجای این نقشه قرار گرفته اند.
وی برای تسهیل اموری مانند کارشناسی، تغییر محل 
راستای  در  گفت:  و....  پروانه  تمدید  الیروبی،  حفاری، 
و  معرفی  با  تواند  می  نظام صنفی  نامه،  تفاهم  اجرای 

آموزش نماینده به این امور رسیدگی کند.
در ادامه دبیر نظام صنفی کشاورزان با تشکر از برگزاری 
اولین شرکت در خراسان  جلسه گفت: آب منطقه ای 
رضوی است که سعی دارد مشکالت را با مردم حل کند 
و برای تعادل بخشی و جلوگیری از آسیب به آبخوان 

توانمندیهای  از  باید  ها  دشت 
استفاده  کشاورزی  های  تشکل 

کنیم.
توجه  با  افزود:  »صفاییان« 
هرکدام  باید  نامه  تفاهم  به 
خود  وظایف  به  طرفین  از 
آمادگی  ما  و   باشند  آگاه 
کار  این  در  توان  حد  تا  داریم 
برای                    را  الزم  همکاری  ارزشمند 
زیرزمینی  آبهای  بخشی  تعادل 

انجام دهیم. عضو شورای شهر سرخس و نایب رئیس 
شوراهای استان نیز در این جلسه  گفت: از مزایای این                    
قانون   44 اصل  راستای  در  که  است  این  نامه  تفاهم 
با  باید  نامه  تفاهم  این  افزود:  »اللوی«  است.  اساسی 
توجه به مشکالت بخش کشاورزی هر منطقه اجرا شود 

و نباید برای همه شهرستانها یک نسخه پیچید.
این گزارشی حاکی است در این جلسه مدیر حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای از نزدیک به بررسی 
مشکالت بعضی از کشاورزان حاضر در امور آب سرخس 

پرداخت.

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه و سالمتی با هدف ارتقاء سواد سالمت همکاران نسبت به تغذیه و ارتباط آن با مولفه های سالمت 
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
گروه  دانشیار  حضور  با  کارگاه  این  رضوی  خراسان 
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مرکز تحقیقات عوامل 
اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
هماهنگی  با  و  شاهرودی  واحدیان  محمد  دکتر  آقای 
گروه مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE، مشاور 
مدیر عامل در امور بانوان و خانواده و گروه منابع انسانی 

و آموزش در سالن اجتماعات برگزار گردید. 
 ارتقاء سواد سالمت نیروی انسانی به عنوان مهم ترین 
سطوح  به  رسیدن  جهت  در  مهم  گامی  توسعه  عامل 
باالتر بهره وری می باشد. در حال حاضر سواد سالمت در 
بین مردم و حتی کارمندان در  وضعیت مطلوبی قرار 
ای  نگران کننده  آمارهای  امر سبب شده  این  و  ندارد 

درباره سالمت شده است. به طوری که بیش از نیمی 
از مردم کشور سواد سالمتی کافی ندارند و بسیاری از 
دانسته های خود را از منابع نامعتبر دریافت می کنند. 
با  توجه به اینکه اضافه وزن و چاقی عامل خطر ساز و 
تهدید کننده بیماری های غیر واگیر از جمله       بیماری 
های قلبی عروقی )سکته قلبی و مغزی(، دیابت نوع 2 
و  آموزش  ریزی،  برنامه  لزوم  برخی سرطان هاست،  و 
از مسئولیت های مهم مسئولین  اصالح سبک زندگی 
سالمت می باشد. طرح بسیج تغذیه که توسط معاونت 
ترویج  با هدف  علوم پزشکی مشهد  دانشگاه  بهداشتی 
همزمان  استان  در  سالم  غذایی  های  جایگزین  و  الگو 
با  جاری  سال  ماه  دی   30 تا   14 از  کشور  سراسر  با 
به  و  موثر در سالمت  نهادهای  و  ها  همکاری سازمان 

در  ها  خانواده  عملکر  و  نگرش  آگاهی،  ارتقای  منظور 
خصوص تغذیه سالم و جایگزین های سالم مواد غذایی 
آگاهی  به  شایانی  کمک  تواند  می  اجراست،  حال  در 

مردم در این خصوص نماید. 
در ادامه کارگاه تغذیه سالم و ناسالم و به ویژه عوارض 
تهدید  مهم  علل  از  یکی  عنوان  به  فود  فست  مصرف 
کننده سالمت مردم و عوارض آن بر روی سالمتی مورد 
چنین  از  مداوم  استفاده  گرفت.  قرار  بررسی  و  بحث 
برای  خطرناکی  مسمومیت های  بروز  سبب  غذاهایی 

بدن می شود.
در پایان کارگاه سواالت شرکت کنندگان درباره مباحث 
مختلف از جمله دستگاه تصفیه آب خانگی، محصوالت 
روی  بر  ها  آن  عوارض  و  پالستیک  مصرف  تراریخته، 

سالمتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
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مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان خبر داد:

شناسایی دو حلقه چاه آب و توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز توسط گروه گشت و بازرسی

 مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان از شناسایی 2حلقه چاه آب غیر مجاز و توقیف 
این شهرستان  بازرسی در  و  نیروهای گشت  توسط  یک دستگاه حفاری غیر مجاز 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی، سید موسی حسینی 
جعفر آبادی افزود: طی بررسی های به عمل آمده توسط نیروهای گشت و بازرسی 
در راستای صیانت از منابع ابی شهرستان قوچان 2حلقه چاه آب غیر مجاز شناسایی 

و یک دستگاه حفاری چاه آب غیر مجاز در قوچان کشف شد.
آب                 چاه  2حلقه  که  شد  مشخص  آمده  عمل  به  های  بررسی  طی  شد:  یادآور  وی 
غیر مجاز در اراضی کهنه فرود و روستای علی آباد به صورت غیر قانونی حفر شده 
است که نیروهای گشت و بارزسی و اجرائیات امور منابع آب قوچان در صدد انسداد 

و بررسی مراحل قانونی آن می باشند.
مدیر امور منابع آب قوچان یادآور شد: انسداد چاه های غیرمجاز با همکاری نیروی 

انتظامی و اخذ حکم انسداد از دستگاه قضایی صورت می گیرد.
حسینی جعفر آبادی افزود: نیروهای گشت و بازرسی و اجرائیات مدیریت منابع آب قوچان طی بازدید به عمل آمده از اراضی دولو واقع در محدوده دشت قوچان موفق شدند 
یک دستگاه حفاری چاه آب غیر مجاز که به صورت ماهرانه ای در یک دامداری نیمه ساخته استتار شده بود را شناسایی و توقیف کنند که تجهیزات و لوازم حفاری به همراه 

صورت جلسه تهیه شده برای مقامات قضایی شهرستان ارسال شد.
مدیر منابع آب قوچان تصریح کرد: در پی اطالعات رسیده همچنین نیروهای گشت و بازرسی یک واحد دامداری دیگر که اقدام به حفر چاه آب غیر مجاز نموده بود را شناسایی 

و مراحل قانونی جهت جمع آوری تجهیزات حفاری و شناسایی متخلفان انجام شد.

مدیر امور منابع آب شهرستان گناباد خبر داد:

طرح تبدیل چاه های دیزلی به برقی در دستور 

کار قرار گرفت

چاه  تبدیل  از  گناباد  شهرستان  اب  منابع  امور  مدیر 
موتورهای دیزلی به برقی در این شهرستان خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
برق  اداره  رییس  بهشتی  مهندس  دیدار  در  رضوی 
شهرستان گناباد با مدیر امور منابع آب این شهرستان 
در باره تبدیل چاه  موتورهای دیزلی به برق مذاکراتی 

صورت گرفت.
احمد تمامگردراین دیدار با اشاره به غربال گیری چاه 
اهمیت  باره  در  شهرستان  این  در  دیزلی  موتورهای 
از  بیش  گفت:   برقی  به  دیزلی  موتورهای  چاه  تبدیل 
دیزلی  موتورهای  چاه  تبدیل  باره  در  تقاضا  مورد   14
رفع مشکالت    و  کاهش مصرف سوخت  برای  برقی  به 
حمل و نقل مواد سوختی در نخستین دیدار مطرح شد 
که با توجه به اهمیت این تقاضا در صدد هستیم هر چه 

زودتر مراحل کار را پی گیری کنیم.
وی در باره نصب و راه اندازی کنتور هوشمند چاه های 
تقاضایی  امسال  گفت:  شهرستان  این  در  کشاورزی 
های  چاه  روی  بر  هوشمند  کنتورهای  نصب  باره  در 
اما سال گذشته بر حسب تقاضا و  کشاورزی نداشتیم 
پی گیری امور منابع آب برخی از چاه های کشاورزی 

در این شهرستان مجهز به کنتور هوشمند شد.
مدیر امور منابع اب گناباد  در ادامه از انسداد یک  حلقه 

گذشته  ماه  در  شهرستان  این  در  مجاز  غیر  آب  چاه 
خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: این چاه غیر مجاز که در دشت 
عمرانی حفر شده بود با دبی نیم متر برای مصارف دام 

و طیور استفاده می گردید.

مدیر اداره منابع آب شهرستان کالت خبر داد:

الیروبی و بازگشایی بستر رودخانه ایدلیک 

کالت به طول 12 کیلومتر آغاز شد

بستر  از  تصرف  رفع  و  بازگشایی  الیروبی،  عملیات 
رودخانه ایدلیک کالت به طول 12 کیلومتر در دستور 

کار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مدیر اداره منابع آب شهرستان کالت با اعالم 
تامین  شورای  درخواست  به  توجه  با  گفت:  خبر  این 
احتمالی  خطرات  از  جلوگیری  و  کالت  شهرستان 
و  الیروبی  عملیات  منطقه،  در  سیل  و  ها  سیالب  از 
 12 طول  به  کالت  ایدلیک  رودخانه  بستر  بازگشایی 

کیلومتر آغاز شد.
بستر  بازشگایی  و  الیروبی  افزود:  فرزانه«  »مصطفی 
شامل  کیلومتر   12 طول  به  کالت  ایدلیک  رودخانه 
روستاهای ایدلیک، سلطان آباد، قاباخ و ارچنگان است.

آب شهرستان  امور  نیروهای  تالش  با  شد:  یادآور  وی 

سازی      آماده  و  تهیه  جهت  در  مشکالت  علیرغم  و 
ماشین آالت و تجهیزات وهمچنین شرایط اقلیم محیط 
و  بازگشایی  ازمراحل  کیلومتر   6 از  بیش  موفق شدیم 

الیروبی رودخانه ایدلیک را به پایان برسانیم. 
ایدلیک  روستا  که  این  به  توجه  با  کرد:  تصریح  فرزانه 
ساله  هر  و  است  گردشگری  و  توریستی  منطقه 
کنند  می  بازدید  منطقه  این  از  متعددی  گردشگران 
رودخانه  آمدن سطح  باال  دلیل  به  تصمیم گرفتیم که 
در  اخیر  های  سیالب  اثر  در  جوار  هم  های  زمین  با 
ایدلیک  رودخانه  بستر  الیروبی  عملیات  فوری  اقدامی 
را آغاز کنیم تا شاهد تخریب زمین های مجاور در اثر 

سیالب نباشیم.

کرد:  بیان  کالت  شهرستان  آب  منابع  اداره  مدیر 
روستای ییالقی و زیبای ایدلیک در کیلومتر 15جاده 
کالت نادری به سمت شهرستان درگز و مابین کالت 

و الین، قرار دارد. 
های  تمشک  برنج،  و  شالی  مزارع  با  ایدلیک  روستای 
وحشی و رودخانه ای زیبا، که سرچشمه از کوههای سر 
به فلک کشیده هزار مسجد می گیرد، دل هر گردشگر 

و طبیعت گردی را می رباید.
کنار                 در  زالل  آب  با  ایدلیک  ای  رودخانه  مسیر 
با گذر از  تمشک های وحشی که آن را احاطه نموده 
آبشار های زیبا و پر آب در انتها به دره جنگل سیستان 
دره می  تفنگ  ای  و مسیر صخره  هزار مسجد  کوه  و 

رسد که میعادگاه کوهنوردان و صخره نوردان است.
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برگزاری کارگاه آموزشی خبرنویسی در امور منابع آب ناحیه نیشابور

ناحیه  آب  منابع  امور  در  خبرنویسی  آموزشی  کارگاه 
نیشابور برای کارکنان این امور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
در  خبرنویسی  های  کارگاه  برگزاری  ادامه  در  رضوی، 
توجیهی  جلسه  رضوی  خراسان  استان  شهرستانهای 

کارکنان در محل این امور برگزار شد.
شناخت،  مباحث  منظور طرح  به  آموزشی  کارگاه  این 
تنظیم و انتقال اخبار  با حضور »محمدعلیزاده« مدرس 

خبر برگزار شد.

در این کارگاه کلیه کارکنان امور منایع آب نیشابور و 
خبرنویسی  های  سبک  با  آن  زیرمجموعه  شرکت های 
ارسال  و  اطالعات  بازیابی  اطالعات،  کسب  نحوه  و 

اطالعات آشنا شدند.
 کاظم جم، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
برگزاری  گفت:  خبر  این  تکمیل  در  رضوی  خراسان 
همکاری  و  آشنایی  هدف  با  خبرنگار  کارمند  طرح 

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  کارکنان  تمام 
آب    شرکت  عمومی  روابط  در  مدار  اطالع  سیستم  با 
و  استان  امور آب شهرستانهای مخنلف  ای در  منطقه 

در ستاد در حال برگزاری است. 
وی نیاز به اطالع رسانی شفاف و سریع از فعالیت های 
شرکت به مردم را از اولویت های دولت برشمرد و افزود: 
با خدماتی که توسط دولت در بخش های  باید  مردم 
مختلف بویژه در حوزه آب انجام می گیرد آشنا باشند و 
الزمه این کار هم این است که تمامی همکاران شرکت 
خود یک خبرنگار باشند تا بتوانند فعالیت ها و عملکرد 

خود را بازتاب دهند. 
جم افزود: در پایان برگزاری این دوره از آموز شها در 
شرکت  همکاران  تمامی  بین  در  خبری  لیگ  استان 
مدیران  حضور  با  مراسمی  طی  منتخبین  از  و  برگزار 

شرکت تقدیر به عمل خواهد آمد.

مدیر امور آب سبزوار خبر داد:

جوین سومین منطقه استان در وضعیت بحرانی 

منابع آبی

مناطق  سوم  رتبه  در  نیشابور  و  مشهد  از  بعد  جوین 
آبی      منابع  افت  بحرانی  وضعیت  در  که  است  استان 

زیر زمینی قرار دارد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
این  بیان  با  سبزوار  شهرستان  آب  امور  مدیر  رضوی، 
در  ها  بارش  کاهش  و  رویه  بی  برداشت  افزود:  مطلب 
این منطقه طی سال های گذشته سبب افت منابع آب 

زیر زمینی شده است. 
منابع  حفظ  منظور  به  افزود:  مقدم«  ثابتی  »محمد 
مصرف  درست  فرهنگ  است  ضروری  زمینی  زیر  آبی 
آبی  منابع  از  و صحیح  مناسب  برداری  ه  بهر  و  کردن 
عواقب                    درباره  و  یابد  توسعه  و  ترویج  مناطق  این  در 
برداشت های بی رویه از منابع زیر زمینی آب به اهالی 

مناطق آگاهی رسانی شود. 
وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش سرانه مصرف 
آب، کاهش منابع آب شیرین، استفاده بی رویه ازمنابع 

زیر زمینی آب طرح هایی مانند هوشمند سازی چاههای 
کشاورزی ضروری است و خوشبختانه کشاورزان منطقه 
کشاورزی  چاههای  بر  هوشمند  کنتورهای  نصب  از 

استقبال کرده اند.
ثابتی مقدم گفت: اجرای سند مهم و حیاتی سازگاری با 
کم آبی از مهمترین برنامه هایی است که می تواند در 
این راستا یاری رسان ما باشد و می توانیم با آموزش، 
اطالع رسانی و تدوین برنامه های مدون به کمک مردم 

در این منطقه از وضعیت بحرانی آب عبور کرد.

حکمتی فر به سرپرستی اداره منابع آب کاشمر 

منصوب شد

رضوی،  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
منابع  اداره  سرپرست  به سمت  را  فر  حسین حکمتی 

آب کاشمر منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، طی حکمی از سوی محمد عالیی ضمن تقدیر 
تصدی  زمان  در  غیبی  بابا  زحمات حسین  از  تشکر  و 
بازنشستگی،  تبریک  و  کاشمر  آب  منابع  اداره  ریاست 
کاشمر  آب  منابع  اداره  سرپرستی  به  را   فر  حکمتی 

منصوب کرد. 
بر اساس این گزارش در بخشی از حکم آمده است: به 
فر  تاریخ صدور، مهندس حکمتی  از  ابالغ  این  موجب 
کاشمر  شهرستان  آب  منابع  اداره  سرپرست  عنوان  به 
و  مقررات  چارچوب  در  را  محوله  وظایف  تا  منصوب 
با  است  امید  دهید.  انجام  مربوطه  های  العمل  دستور 
استعانت از خداوند متعال همواره در راه پیشبرد اهداف 

شرکت موفق و موید باشید.

مدیر امور آب شهرستان تربت جام خبر داد:

نشست تخصصی هم افزایی و تعادل بخشی منابع آبی در شهرستان تربت جام برگزار شد

و  بخشی  تعادل  برای  افزایی  وهم  تخصصی  نشست 
پایداری منابع آبی در شهرستان تربت جام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
با  جام  تربت  شهرستان  آب  منابع  امور  مدیر  رضوی، 
اعالم این خبر گفت: نشست مشارکتی و هم افزایی به 
جهت تصمیم گیری برای تعادل بخشی و پایداری منابع 
آبی  شهرستان تربت جام با حضور مهندس ممدوحی 
نیا  رحیمی  همچنین  و  برداری  بهره  و  حفاظت  مدیر 
زیر  آب  منابع  از  برداری  بهره  و  حفاظت  گروه  رییس 

زمینی در شهرستان تربت جام برگزار شد.
یوسف اختری افزود: در این نشست تخصصی که جمعی 
از کارشناسان و نمایندگان کمیته آبران شهرستان تایباد 
از   از جمله حفظ و صیانت  نیز حضور داشتند.مواردی 
شهرستان  این  زیرزمینی  آب  های  سفره  و  آبی  منابع 
باره  در  تصمیماتی  و  گرفت  قرار  بررسی  و  نفد  مورد 
صرفه جویی در مصرف بی رویه آب ،شناسایی و مسدود 
کردن چاه های غیر مجاز  و همچنین مدیریت اجرای 
صحیح طرح »سازگاری با کم ابی« در این شهرستان 
نقش  و  اهمیت  باره  در  نشست  این  در  وی  شد.  اخذ 
مسئولیت پذیری در امور آب شهرستان مطالبی ر ا بیان 
کرد و گفت: مسئولیت پذیری به معنای این است که 
وارد گود شد و کمربند حفاظت و صیانت از منابع ابی 

شسهرستان را محکم کرد.
 اختری در این نشست همچنین به حفظ و جلوگیری از 
استفاده بی رویه از منابع آبی در شهرستان تاکید کرد 
و افزود: حفاظت حریم و بستر رودخانه ها، جلوگیری از 
برداشت چاههای غیر مجاز، کنترل هوشمند مصرف آب 

ایجاد  فرهنگی،  های  همایش  و  ها  فعالیت  کشاورزی، 
تسهیالت اعطایی در حوزه آبخیزداری، و تخریب مراتع 
از اقدامات اجرایی شهرستان در حفظ پایایی منابع آبی 
ادامه  به خوبی  روند  این  است  امید  و  بوده  شهرستان 

پیدا کند.
گزارش تصویری 

صرفه جویی 3 میلیون و 656 هزار مترمکعبی در 

منابع آبی زیرزمینی با مسدودسازی 192 حلقه چاه 

غیرمجاز در تربت جام
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در عملیات شبانه گروه گشت و بازرسی اداره 

منابع آب  شهرستان خواف

تانکر حمل غیرمجاز آب توقیف شد

طی عملیاتی شبانه که توسط گروه گشت و بازرسی به 
تانکر  انجام گرفت  اداره منابع آب خواف  همراه رئیس 
خواف  منطقه  معادن  از  یکی  به  آب  غیرمجاز  حمل 

توقیف شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
با  خواف  شهرستان  آب  منابع   اداره  رئیس  رضوی، 
اعالم این خبر گفت: با پیگیری گروه گشت و بازرسی 
فروشی  آب  بر  مبنی  مردمی  های  گزارش  ودریافت 
غیرمجاز توسط تانکرها به یکی از معادن منطقه، اداره 
منابع آب شهرستان  طی عملیاتی شبانه با کمک گروه 
گشت و بازرسی و با اخذ مجوز قضایی از دادستانی و 
تانکرها  این  توقیف  به  اقدام  انتظامی  نیروی  همکاری 

کرد.
»حواد خاموشی« افزود: با توجه به وضعیت بحرانی آب 
از دشت به  انتقال آب  هرگونه آب فروشی غیرمجاز و 
برخورد  قانون  طبق  متخلفان  با  و  است  ممنوع  دشت 

می شود.

در راستای صیانت از منابع آبی و اجرای طرح 

سازگاری با کم آبی

92 درصد چاه های کشاورزی سرخس به کنتور 

هوشمند مجهز شد

سرخس  شهرستان  در  کشاورزی  چاه  حلقه   241 از 
تاکنون 221 حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز شده 
چاه های  کل  درصد   92 معادل  مقدار  این  که  است 

کشاورزی است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مدیر امور منابع آب شهرستان سرخس با اعالم 
این خبر افزود: تنها 20 حلقه چاه دیگر باقی مانده که 
این تعداد چاه نیز به کنتور هوشمند مجهز خواهد شد.

از  صیانت  را  هوشمند  کنتورهای  نصب  از  هدف  وی   
منابع آبی براساس سند سازگاری با کم آبی و جلوگیری 
از اضافه برداشت ها و به صفر رساندن آن تا سال 1405 
ذکر کرد و گفت: با نصب 221 کنتور هوشمند از ابتدای 
سال آبی 98-97 تاکنون از برداشت اضافی 30 میلیون 
مترمکعب آب از منابع زیرزمینی شهرستان جلوگیری 

شده است.

بازدید سرزده امام جمعه از امور منابع آب 

سرخس

ایزدی-سرخس: امام جمعه سرخس به طور سرزده از 
امور منابع آب این شهرستان بازدید و با مدیر و کارکنان 
این اداره به گفتگو پرداخت. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای  خراسان رضوی حجت االسالم 
والمسلمین محمد بختیاری در جریان این بازدید ضمن 
سرخس  آب  امور  کارکنان  و  مدیر  زحمات  از  تشکر 
گفت: با توجه به مشکالت اقتصادی تا آنجا که امکان 

دارد با کشاورزان همکاری کنید.
وی وضع قوانین یکسان برای تمام مناطق کشور بدون 
انتقاد  در نظر گرفتن وضعیت مناطق مختلف را مورد 
قرار داد و خطاب به مدیران و کارکنان امور آب گفت: 
سعی کنید در اجرای مر قانون نرمش داشته باشید تا 

خدای ناکرده به مردم آسیبی نرسد.
به  خیرمقدم  ضمن  سرخس  آب  منابع  امور  مدیر 
منابع  وضعیت  از  گزارشی  شهرستان  این  جمعه  امام 

رفع تصرف 26 کیلومتر از بستر رودخانه های 

شهرستان تربت جام

26.6 کیلومتر از بستر و حریم رودخانه های شهرستان 
تربت جام امسال رفع تصرف شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مدیر امورمنابع آب تربت جام با اعالم این خبر 
و  ها  رودخانه  آب،  عادالنه  توزیع  قانون  طبق  گفت: 
هرگونه  و  است  عمومی  ثروت  و  انفال  جزو  ها  مسیل 
است  ممنوع  رودخانه  و حریم  بستر  در  و ساز  ساخت 

و در صورت مشاهده مطابق قانون تخریب می شود. 
با اشاره به اولویت مهم شرکت آب  »یوسف اختری«  
از  گفت:  تصرفات  رفع  در  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 136 مورد عملیات 

رفع تصرف توسط این امور انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به الیروبی و ساماندهی رودخانه 
احتمالی   سیالب  هرگونه  از  جلوگیری  برای  گفت:  ها 

از رودخانه های شهرستان شامل رودخانه  3700 متر 
و  دوغارون  و  قمی  اراضی  و  تایباد  در  دربند  و  روس 
مسیر همت آباد در باخرز و مسیرهای نوده و سجادیه 
در تربت جام طی 9 ماهه امسال الیروبی و ساماندهی 

شده است.

در راستای طرح ملی احیا و تعادل بخشی منابع 

آب صورت گرفت:

تعقیب 100 کیلومتری و توقیف دستگاه حفاری 

غیر مجاز در  سرخس

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مدیر امور منابع آب سرخس با اعالم این خبر 
به  متجاوزان  و  متخلفان  با  مقابله  راستای  در  گفت: 
منابع آب زیرزمینی شب گذشته یک دستگاه حفاری 
غیرمجاز از نوع ضربه ای که به صورت ماهرانه در یک 
امور  این  کامیون خاور استتار شده بود توسط پرسنل 

شناسایی و توقیف شد.
که  متخلفان  کرد:  تصریح  نژاد«  عبادی  »محمدرضا 
دستگاه                     این  انتقال  قصد  شب  تاریکی  از  اسنفاده  با 

حوزه  ابتدای  از  داشتند  شهرستان  به  را  مجاز  غیر 
امور  این  پرسنل  رصد  در  شهرستان  استحفاظی 
طی  از  پس  نامحسوس  تعقیب  با  که  گرفتند  قرار 
100کیلومتر و هنگام ورود به داخل محدوده شهری با 
هماهنگی دادستانی و همکاری نیروی انتظامی توقیف 

شد و به پارکینگ امور منابع آب انتقال یافت.
وی با بیان اینکه منابع آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی 
قرار دارد اظهار داشت: پروژه برخورد با   دستگاه های 
حفاری غیر مجاز چاه از اولویت های طرح ملی احیا و 

تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی کشور است.
برداران              بهره  و  حفاران  به  هشدار  با  نژاد«  »عبادی 
کرد:  خاطرنشان  زمینی  زیر  آب  منابع  از  مجاز  غیر 
هرگونه حفر و بهره برداری از چاه های غیر مجاز جرم 
همکاری  با  سرخس  آب  امورمنابع  و  شده  محسوب 
زمینه  در  تخلف  هرگونه  با  انتظامی  و  قضایی  دستگاه 

آب های سطحی و زیر زمینی برخورد قاطع می کند.

امور  این  توسط  شده  انجام  اقدامات  و  آب  زیرزمینی 
شهرستان  های  آبخوان  متاسفانه  گفت:  و  کرد  ارائه 
سرخس وضعیت نرمالی ندارد  ساالنه شاهد افت یک 
متری سفره های زیرزمینی آب هستیم که این موضوع 

زنگ خطر را به صدا درآورده است.
توجه  انکارناپذیر  ضرورت  به  ادامه  در  نژاد«   »عبادی 
در  گرچه  افزود:  و  کرد  اشاره  آبی  کم  با  سازگاری  به 
اما  است  قانون  ما  مالک  کشاورزان  به  خدمت  ارائه 
سعی  کرده ایم به گونه ای عمل کنیم ک نه به قانون     

خدشه ای وارد شود و نه کشاورزان آسیب ببینند.
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بررسی و شناسایی موانع و ارائه راهکارهای مدیریت منابع آب کشور با نگاه به آب مجازی )مطالعه 
موردی: محدوده مطالعاتی فریمان-تربت جام(

پژوهشگر: حسن ساقی
مجری : دانشگاه حکیم سبزواری  

         ناظران: محمد عالیی و محمود ارجمند شریف
کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

آب مجازی محصوالت مختلف کشاورزی در محدوده مطالعاتی و در سال های مختلف متفاوت است، که این مسأله به دلیل تغیر عملکرد کشت این محصوالت است. 
محصوالت چغندرقند و جو به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر روی میزان آب مجازی و نیز محصوالت لوبیا و گندم نیز به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر میزان 

درآمد دارند.
بر اساس الگوهای کشت پیشنهادی، حجم آب مجازی ثابت، اما افزایش 77 درصدی درآمد خالص را خواهیم داشت. 

ضرورت و هدف از انجام کار:
است  آبی  میزان  مجازی  آب 
محصول  یک  تولید  برای  که 
مورد  کشاورزی  یا  و  در صنعت 
استفاده قرار می گیرد. محاسبات 
صورت گرفته نشان داده اند که 
13 درصد از آب مصرفی جهت 
به  درجهان،  محصوالت  تولید 
شکل مجازی به کشورهای دیگر 
نظر  در  با  لذا  شود.  می  صادر 
گرفتن مفهوم آب مجازی، لزوم 
محصوالت  کشت  از  جلوگیری 
با  کشاورزی،  بخش  در  پرآب بر 
آب  بیالن  بودن  منفی  به  توجه 
سفره های زیرزمینی در بسیاری 
نظر  به  ضروری  کشور،  نقاط  از 
میزان  گرفتن  درنظر  رسد.  می 

روش انجام پژوهش:
محصوالت  مجازی  آب  مقدار  اینکه  به  توجه  با 
تابعی  خدمات،  حتی  و  صنعتی  محصوالت  کشاورزی، 
مواقع  بعضی  در  آنها  است، محاسبه  عوامل مختلف  از 
مواردی  در  امر  این  باشد.  پیچیده  بسیار  تواند  می 
جزء  چند  ترکیب  از  خود  نظر  مورد  محصول  که 
این  در  است.  تر  مراتب سخت  به  است،  تشکیل شده 
کشاورزی  محصوالت  مجازی  آب  محاسبه  شرایط 
در  است.  تر  ساده  محصوالت  سایر  با  مقایسه  در 
ترکیبی محصوالت  مجازی  آب  محاسبه  برای   حالیکه 

می توان آب مجازی موجود در هر جزء از محصول را 
محاسبه و مقدار آب مجازی محصول نهایی را با در نظر 

نتایج و یافته ها:
مختلف  محصوالت  مجازی  آب  دهد،  می  نشان  نتایج 
کشاورزی در محدوده مطالعاتی و در سال های مختلف 
عملکرد  تغییر  دلیل  به  مسأله  این  که  است،  متفاوت 
آبیاری، حجم  نیاز خالص  این محصوالت است.  کشت 
آب مورد نیاز برای آبیاری هر هکتار از محصول مورد 
کاهش  باعث  کشت  عملکرد  افزایش  لذا  است.  نظر 
شود.                       می  محصول  از  تن  هر  در  موجود  مجازی  آب 
گدشته  سالهای  طی  در  جو  و  گندم  مجازی  آب 
نوسان قابل مالحظه ای دارد بطوریکه در سال 1396،                    
آب مجازی این دو محصول، بخصوص در دشت فریمان، 
دو  مجازی  آب  بررسی  با  دارد.  مالحظه  قابل  افزایش 
نمود،     مشاهده  توان  می  لوبیا،  و  چغندرقند  محصول 

گرفتن درصد ترکیب هر جزء محاسبه نمود. 
کشاورزی  محصوالت  آبی  نیاز  ابتدا  پژوهش،  این  در 
  NETWATافزار نرم  از  استفاده  با  محدوده  این  در 
محصوالت  آمار  کمک  به  ادامه،  در  شد.  محاسبه 
آب  حجم  ساله،  شش  دوره  یک  طی  در  کشاورزی 
محصوالت  کشت  هزینه  مختلف،  محصوالت  مجازی 
مبنایی  عنوان  به  کشاورز  درآمد  ادامه،  در  و  مختلف 
بررسی  مورد  موجود،  وضعیت  بررسی  جهت 
های  روش  از  استفاده  با  نهایت،  در  گرفت.   قرار 
بهینه یابی، الگوی بهینه کشت در منطقه پیشنهاد شد.

آب مجازی این دو محصول طی سال های اخیر به طور 
قابل مالحظه ای کاهش یافته است. هر چند آب مجازی 
محصول چغندرقند در سال آخر )1396( مقدار جزئی 
محدوده  در  هندوانه  مجازی  آب  است.  داشته  افزایش 
مطالعاتی فریمان- تربت جام در طی سالهای 90 تا 96 
دارای نوسان بوده بطوریکه در محدوده فریمان، مقدار 
آب مجازی در حالت مناسبی قرار دارد. اما این مورد در 
محدوده تربت جام، در مقایسه با سالهای قبل مناسب 
گیرد.  قرار  بررسی  مورد  آن  است دالیل  و الزم  نبوده 
مطالعاتی  محدوده  دو  در  خربزه  مجازی  آب  وضعیت 
بطوریکه  دارد  عکسی  شرایط  جام  تربت  و  فریمان 
مقدار آب مجازی در محدوده تربت جام و طی سالهای 
گذشته در حال کاهش و در محدوده فریمان در حال 
افزایش است.  آب مجازی سیب زمینی نیز در محدوده 
مطالعاتی فریمان- تربت جام دارای نوسان بوده که در 
عملکرد  )کاهش  مجازی  آب  افزایش  شاهد  آخر  سال 
افزایش عملکرد کشت  راهکارهای  لذا  کشت( هستیم. 
می بایست در مورد این محصول نیز مورد بررسی قرار 
گیرد. در نهایت، آب مجازی پیاز در محدوده مطالعاتی 
فریمان- تربت جام شرایط نسبتاً پایدار و ثابتی داشته 
ناچیز آن در سال های اخیز قابل اغماض  افزایش  که 

است. 

آب مجازی محصوالت کشاورزی در برنامه ریزی های 
آب،  منابع  برحفظ  عالوه  رضوی،  خراسان  استان  آبی 
رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را افزایش خواهد داد. در 
نهایت، با تهیه نقشه جامع از زمین های کشاورزی در 
کشور، الگوهای کشت در هر منطقه، توزیع منابع آب 
در هر منطقه، نیاز آبی هر محصول و آب مجازی مزبوط 
به هر محصول، می توان عالوه بر ارائه الگوهای کشت 
مناسب برای مناطق مختلف، راهکارهای مناسبی جهت 
تأمین محصوالت هر منطقه از سایر نقاط در کشور و 
این  این اساس، در  بر  نمود.   ارائه  واردات  از طریق  یا 
مورد  جام  تربت  فریمان-  مطالعاتی  محدوده  تحقیق 
برای مطالعه این اهداف مد نظر قرار گرفته شده است. 
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گزارش تصویری 

قهرمانی بانوان محترم اداره در سیزدهمین دوره مسابقات سراسری دو و میدانی و آمادگی جسمانی خواهران

 وزارت نیرو

گزارش تصویری 

قهرمانی آقای برومند فر در نوزدهمین دوره مسابقات 

سراسری شطرنج برادران وزارت نیرو

گزارش تصویری 

تقدیر رئیس ستاد اقامه نماز کشور از شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی 

گزارش تصویری 

برگزاری یادواره سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی
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مدیر مسئول:
کاظم جم
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از انتشارات:
دفتر روابط عمومی
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شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
 www.khrw.ir:سایت
شماره دریافت پیامک:

30006394
سامانه تلفن گویا : 31435

چون حضرت سلیمان بعد از مرگ پدرش داود به رسالت و پادشاهی رسید از خداوند خواست که 
همه جهان و موجودات آن و همه زمین و زمان و عناصر چهارگانه و جن و پری را بدو بخشد. 
چون حکومت جهان بر سلیمان مسلم شد روزی از پیشگاه قادر مطلق خواست که اجازه دهد 

تمام جانداران را به صرف یک وعده غذا دعوت کند. حق تعالی او را از این کار بازداشت و فرمود: »رزق و روزی تمام 
جانداران عالم با اوست و سلیمان از عهده این کار بر نخواهد آمد. بهتر است زحمت خود زیاد نکند.«

ولی سلیمان بر اصرار خود افزود و استدعای وی مورد قبول واقع شد و خداوند به همه موجودات زمین فرمان داد 
تا فالن روز به ضیافت بنده محبوبش بروند. سلیمان هم بیدرنگ به افراد خود دستور داد تا آماده تدارک طعام برای 
روز موعود شوند. وی در کنار دریا جایگاه وسیعی ساخت و دیوان هم انواع غذاهای گوناگون را در هفتصد هزار دیگ 
پختند. چون غذاها آماده شد سلیمان بر تخت زرینی نشست و علمای اسرائیل نیز دور تا دور او نشسته بودند از 

جمله آصف ابن برخیا وزیر کاردان وی .
آنگاه سلیمان فرمان داد تا جمله موجودات جهان برای صرف غذا حاضر شوند. ساعتی نگذشت که ماهی عظیم الجثه 

از دریا سر بر آورد و گفت: »خدای تعالی امروز روزی مرا به تو حواله کرده است بفرمای تا سهم مرا بدهند.«
سلیمان گفت: »این غذاها آماده است مانعی وجود ندارد و هر چه می خواهی بخور.«

ماهی با یک حمله تمام غذاها و خوراکی های آماده شده را بلعید و گفت: یا سلیمان، سیر نشدم غذا می خواهم.
سلیمان چشمانش سیاهی رفت و گفت: »مگر رزق روزانه تو چقدر است؟ این طعامی بود که برای تمام جانداران 

عالم مهیا کرده بودم؟«
ماهی عظیم الجثه در حالی که از گرسنگی نای دم زدن نداشت به سلیمان گفت: »خداوند عالم روزی مرا روزی 
سه بار و هر دفعه سه قورت تعیین کرده است. االن من نیم قورت خورده ام و دو قورت و نیم دیگر باقی مانده که 

سفره تو برچیده شد.«
سلیمان از این سخن مبهوت شده و به باری تعالی گفت: »پروردگارا، توبه کردم. به درستی که روزی دهنده خلق 

فقط توئی

روزی شیخ جعفر شوشتری را دیدند که در کنار جویی 
با  شیخ،  شاگردان  می کند.  گریه  بلند  بلند  و  نشسته 
استاد، چه  پرسیدند:  و  نگران شدند  اوضاع  این  دیدن 
شما  به  کسی  آیا  می ریزید؟  اشک  این گونه  که  شده 
چیزی گفته؟ شیخ جعفر در میان گریه ها گفت: آری، 
که  زده  من  به  حرفی  اطراف  این  الت های  از  یکی 
پریشانم کرده. همه با نگرانی پرسیدند: مگر چه گفته؟

شیخ در جواب می گوید او به من گفت: او به من گفت 
من  مورد  در  همه  که  هستم  همانی  من  جعفر،  شیخ 
می گویند. آیا تو هم همانی هستی که همه می گویند؟! 

و این سئوال حالم را عجیب دگرگون کرد.

پولداری  ظاهر  به  مشتری  گاه  هر  قدیم  روزگاران  در 
وارد بعضی از دکان های زرگری می شد و از کم و کیف 
و عیار و بهای جواهر پرسشی می کرد، زرگر فوراً بهای 
جواهر مورد پرسش را چند برابر بهای واقعی آن اعالم 
می کرد و به شکلی )مانند عالمت یا چشمک و فرستادن 
شاگردش(، زرگر مغازه همسایه را خبر می کرد تا وارد 
نزدیک  را  بهانه ای خود  به  که  دوم  زرگر  معرکه شود. 
در  را  جواهر  همان  که  می گفت  مشتری  به  می کرد 
مغازه اش دارد و با بهای کمتری آن را می فروشد. بهای 
اما  اولی  بهای زرگر  از  پیشنهادی زرگر همسایه کمتر 

هنوز بسیار باالتر از بهای اصلی جواهر بود.
با زرگر دومی  اولی جنگ و جدلی  این حال زرگر  در 
آغاز می کرد و به او دشنام می داد که: داری مشتری مرا 

از چنگم در می آوری و از این گونه ادعاها.
زرگر دوم هم به او تهمت می زد که: »می خواهی چیزی 
سر  و  بفروشی  برابر  چند  به  می ارزد  قدر  این  که  را 

مشتری محترم کاله بگذاری.«
جنگی  و  می افتاد  راه  به  قشقرقی  چنان  خالصه 
را  صحنه  این  که  ساده لوح  مشتری  که  درمی گرفت 
حقیقی تلقی می کرد بی اعتنا به سر و صدای زرگر اول، 
به مغازه زرگر دوم می  رفت و جواهر موردنظر را بدون 
نتیجه آن  و  او می خرید  از  کمترین پرسش و چانه ای 
بود که مشتری ضرر می کرد و دو زرگر، سود به دست 

آمده را میان خود تقسیم می کردند.
برای  زرگران  برخی  حیله های  از  یکی  که  جنگ  این 
فریفتن مشتری و فروختن زیورآالت به او بوده است، 
ادبیات  و در  رفته  فراتر  بازار طالفروشان  از  رفته  رفته 

فارسی به صورت اصطالح درآمده است.

هر زمان شایعه اي روشنیدید و یا خواستید شایعه اي 
را تکرار کنید این فلسفه را در ذهن خود داشته باشید:

در یونان باستان سقراط به دلیل خرد و درایت فراوانش 
مورد ستایش بود. روزي فیلسوف بزرگي که از آشنایان 
سقراط   : گفت  و  آمد  او  نزد  هیجان  با  بود،  سقراط 

میداني راجع به یکي ازشاگردانت چه شنیده ام؟

سقراط پاسخ داد: لحظه اي صبر کن. قبل از اینکه به 
من چیزي بگویي از تومي خواهم آزمون کوچکي را که 
سه  پرسید:  مرد  دهي.  پاسخ  است  پرسش  سه  نامش 
اینکه  از  بله درست است. قبل  پرسش؟ سقراط گفت: 
راجع به شاگردم بامن صحبت کني، لحظه اي آنچه را 

که قصدگفتنش را داري امتحان کنیم.
آنچه  که  مطمئني  کامال  است.  حقیقت  پرسش  اولین 
مرد  دارد؟  حقیقت  بگویي  من  به  خواهي  مي  که  را 
جواب داد: نه، فقط در موردش شنیده ام .سقراط گفت: 
بسیار خوب، پس واقعا نمیداني که خبردرست است یا 

نادرست.
حاال بیا پرسش دوم را بگویم، پرسش خوبي آنچه را که 
خبرخوبي  بگویي  من  به  خواهي  مي  موردشاگردم  در 
ادامه  سقراط   … برعکس  نه،  داد:  مردپاسخ  است؟ 
که  شاگردم  مورد  در  بد  خبري  خواهي  مي  پس  داد: 
بگویي؟ مردکمي  نیستي  حتي درموردآن مطمئن هم 

دستپاچه شد و شانه باال انداخت.
بودن  سودمند  سوم  پرسش  اما  و  داد:  ادامه  سقراط 
به  شاگردم  مورد  در  خواهي  مي  که  را  چه  آن  است. 
نه  داد:  پاسخ  مرد  است؟«  سودمند  برایم  بگویي  من 
به  اگرمیخواهي  کرد:  گیري  نتیجه  واقعا…«سقراط   ،
من چیزي رابگویي که نه حقیقت دارد و نه خوب است 
من                      رابه  آن  اصال  چرا  پس  است  سودمند  حتي  نه  و 

مي گویي؟!!

پرسید:  بهلول  از  بغداد  شهر  حاکم  روزی  اند  »آورده 
درست  تن  و  سالمت  همیشه  که  داری  دوست  آیا 
باشی؟ بهلول گفت: خیر زیرا اگر همیشه در آسایش به                                                                                 
قوت                   من  در  نفسانی  های  خواهش  و  آرزو  برم،  سر 
می گیرد و در نتیجه، از یاد خدا غافل می مانم. خیر 
من در این است که در همین حال باشم و از پروردگار 
و مرحتمش  لطف  و  بیامرزد  را  گناهانم  تا  می خواهم 
من  به  سزاوارم  آن  به  را  آنچه  و  نکند  دریغ  من  از  را 

عطا کند.«


