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ویژه نامه نوروز 1399

گرامیداشت روز ملی و روز جهانی آب با 
شعار »آب و تغییـر اقلیـم«

اسفندماه« هر  ايرانيان در گذشته روز »سيزدهم 
کنار  به  داشته  نام  ها«  آب  »نوروز  که  را  سال 
چشمه ها و رودها مي رفتند و با برپا کردن مراسم 

خاصي، عطر و گالب در آب ها مي افشاندند. 
جشن نوروز رودها، جشن توجه ايرانيان به طبيعت 
و قدردانی آن ها از رودها به دليل جاری بودن است. 
بر همين اساس سيزدهم اسفندماه، روز ملي آب در 

ايران نامگذاري شده است.
نياکان ما راز و رمز استمرار حيات و آبادانی در اين 
سرزمين خشک و کم آب را به خوبی آموخته و برای 
چندهزار سال به آداب و اصول آن پايبند بوده اند. 
سازگاری با کم آبی رويکرد اصلی مديريت منابع آب 
در ايران باستان بوده و حتی ابداع سازه های پيچيده 
رويکرد  همين  بر  نيز  ها  قنات  همچون  مهندسی 
استوار بوده است. در سال های اخير، تغييرات اقليمی 
عزيزمان  کشور  در  شده،  موجب  جهانی  در سطح 
صورت  به  سيالب  و  خشکسالی  پديده  دو  ايران 
متناوب رخ دهد. از اين رو بايد برای مواجهه با هر 
دو پديده آمادگی الزم را کسب کرد. بخشی از اين 
آمادگی ها و اقدامات در گرو مهارت های اجتماعی 
و مشارکت موثر نهادهای مردمی است. از اين رو روز 
ملی آب در سال 1398 با شعار »آب، تغيير اقليم و 

مسئوليت اجتماعی« نامگذاری شده است. 
 ۲۲ با  مصادف  ماه  فروردين  سوم  ديگر  سوی  از 
مارس، از سوی سازمان ملل متحد »روز جهانی آب« 
نام گذاری شده  است.  اين روز فرصتی برای ترويج 
و آگاه سازی مردم در مورد اهميت حفاظت از منابع 
آب است. از ۲8 سال پيش تاکنون گراميداشت اين 

روز با شعارهای مختلف برگزار شده است:
*1994: آب و دغدغه های همگانی *1995: آب 
 :1997* تشنه  شهرهای  و  آب   :1996* زنان  و 
آب جهان، آيا کافيست؟ *1998: آب زيرزمينی، 
دست  پايين  در  همه   :1999* پنهان  گنجينه 

برای  برای سالمت *۲00۲: آب  برای قرن ۲1 *۲001: آب  رودخانه ها زندگی می کنند *۲000: آب 
توسعه *۲003: آب برای آينده *۲004: آب و باليا * ۲005: آب برای زندگی *۲006: آب و فرهنگ 
*۲007: سازگاری با کم آبی *۲008: آب و سالمت *۲009: آب های مشترک، فرصت های مشترک 
*۲010: آب پاک برای جهان سالم *۲011 : آب برای شهرها: پاسخ به چالش شهرنشينی *۲01۲: آب 
و امنيت غذايی *۲013: سال بين المللی همکاری آب *۲014: آب و انرژی *۲015:آب توسعه پايدار 
*۲016: آب و مشاغل *۲017: چرا آب را بيهوده تلف کنيم؟ *۲018: راهکارهای طبيعت محور برای 

آب *۲019: آب برای همه *۲0۲0: آب و تغيير اقليم
روز جهانی آب در سال ۲0۲0 به موضوع »آب و تغيير اقليم« اختصاص يافته است. تغييرات شديد آب و 
هوايی باعث می شود آب کمياب تر، غيرقابل پيش بينی تر و يا آلوده تر شود. نمی توانيم نسبت به اين 

تغييرات بی تفاوت باشيم پس هر کس بايد نقش خود را به درستی ايفا کند.
شیوع کرونا در جهان، شیوه برگزاری مراسم روز جهانی آب را تغییر داد

هشتگ  انتشار  با  متحد،  ملل  سازمان  به  وابسته  آب«  جهانی  »روز  رويداد  سايت  وب 
روز جهانی آب سال  گراميداشت  تغيير شيوه  اعالم  HANDSONWORLDWATERDAY# ضمن 
۲0۲0 با انتشار اينفوگرافيک سازمان جهانی بهداشت، بر شستشوی درست دست ها تاکيد کرده است: 
»معموال روز جهانی آب زمانی برای ديدار چهره به چهره و بحث در مورد چگونگی مقابله با بحران جهانی آب 
و فاضالب است. با شيوع ويروس کرونای جديد، بسياری از ما نياز به تغيير برنامه های خود برای رويدادهای 

روز جهانی آب داريم.«
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آب، تغییر اقلیم و مسئولیت اجتماعی

در  رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مديرعامل 
با  به مناسبت روز ملی آب گفت: روز ملی آب  پيامی 
اجتماعی  مسئوليت  و  اقليم  تغيير  آب،  کليدی  شعار 
مزين شده است و توجه به اين نکته کليد حل نهايی 

نجات آب است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
خبرنگاران  سواالت  به  پاسخ  در  عاليی  محمد  رضوی، 
اظهار  روز،  اين  آب، در خصوص  ملی  روز  مناسبت  به 
کرد: اهميت آب و نقش آن در توسعه استان و زندگی 
نيست.  پوشيده  بر هيچ کسی  ماندگاری حيات  و  بشر 
وی ادامه داد: استان ما استان خشک و کم آبی است 
دليل                           به  زمينی  زير  آبخوان های  شديد  کاهش  با  و 
اضافه برداشت گسترده ای که در 60 سال گذشته با از 
دست دادن حدود 30 ميليارد متر مکعب از آبخوان های 
زير زمينی مان روبه رو بوده است. از حجم آب مصرفی 
استان حدود 87 درصد از منابع زير زمينی برداشت، 
مصرف،                                                                                 کشاورزی  حوزه  در  درصد   86 از  بيش 
اندک  حجم  و  بهداشت  و  شرب  حوزه  در  صد  در   8
می شود.  مصرف  خدمات  و  صنعت  در  مانده  باقی 
رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مديرعامل 
تاکيد کرد: خوشبختانه خبر خوشحال کننده ای به هم 
اين است که امسال سند  استانی عزيز می دهيم و آن 
موثر  همه شخصيت های  با حضور  کم آبی  با  سازگاری 
حقيقی و حقوقی در مديريت آب به تصويب برسانيم. 
عاليی خاطرنشان کرد: اين سند در تاريخ 18 آبان ماه 
سال جاری در ستاد سازگاری ملی کم آبی تصويب و به 
استان ابالغ شد و استاندار خراسان رضوی به فرمانداران 

و شهرستان ها ابالغ کردند و تا به امروز کارهای بسيار 
خوبی انجام شده و جا دارد از کشاورزان عزيز که جامعه 
هدف ما هستند و در اين راستا به خود و استان کمک 
کردند، تشکر ويژه ای داشته باشيم. وی افزود: همچنين 
و  دادستان ها  فرمانداران،  کشاورزی،  جهاد  سازمان 
کردند  کمک  که  عزيزان  همه  به  دادگستری  روسای 
مکعب  متر  ميليون   390 حدود  امسال  بتوانيم  ما  تا 
کنيم. عالوه  برداشت  آب  کم تر  از چاه های کشاورزی، 
اين موفق شديم که حدود هزار و 970 حلقه چاه       بر 
غير مجاز را پر کنيم که با اين اقدام حدود 53 ميليون 
متر مکعب در مصرف منابع آب صرفه جويی شده است. 
مديرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصريح 
کرد: ما همواره در تالش خواهيم بود که اولين استانی 
باشيم که با کمک شما عزيزان و مردم بزرگوار پرونده 
منابع  مديريت  در  کنيم  اعالم  و  ببنديم  را  آب  بحران 
کمک  به  می توانيم  و  بود  خواهيم  پايدار  استانی  آب، 
مديريت  استان  در  را  آب  بحران  دانشگاهيان  و  مردم 
افتاده را  کنيم و خوره زندگی سوز که به جان تمدن 
نابود کنيم؛ مانند کرونا که آن را شکست خواهيم داد. 
عاليی با بيان اينکه ما به زودی روز ملی آب در پيش 
خواهيم داشت، بيان کرد: اين روز با شعار جهانی آب 
است.  شده  مزين  اجتماعی  مسئوليت  و  اقليم  تغيير 
تالش برای عدم کسری آب مخزن در دشت ها برای افق 
1405 وی با بيان اينکه امروزه خداوند را شاکريم و از 
همه مردم کمال تشکر را داريم که توانستيم اين شعار 
با  سازگاری  راستا سند  در همين  ببخشيم.  عينيت  را 
کم آبی استان با آينده پژوهی و توجه به اين مسئله که 
با خشکسالی ها، ترسالی های شديدی و سيالب های زياد 
تصويب کنيم و همه بايد کمک کنيم با توجه به سند 
سازگاری با کم آبی تا سال 1405 در هيچ دشتی کسری 

شرکت  مديرعامل  باشيم.  نداشته  آب  بحران  و  مخزن 
همچنين  کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  منطقه ای  آب 
که  سيالب هايی  و  هستند  پيش رو  که  سيالب هايی 
در فصل بهار سال گذشته شاهد آن بوديم، نشان داد 
که بسيار خطرناک خواهند بود. در آن سيالب ها همه 
نداشته  جانی  تلفات  استان  در  تا  کردند  کمک  مردم 
باشيم و در اين سيالب جديد نيز همه کمک می کنيم 
تا هيچ گونه تلفات نداشته باشيم و سيالب را با مديريت 
الهی  بزرگ  نعمت  به  تبديل  دولتی  نهادهای  و  مردم 

کنيم. 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی 

باید فضا به گونه ای باشد، مدیران اداری از اشتباه کردن نترسند

مديرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
بايد فضا را برای مديران به گونه ای رقم بزنيم تا کسی 

از اشتباه کردن )غير عمد خود( نترسد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
حقوقی  مديران  با  جلسه  در  عاليی  محمد  رضوی، 
شرکت ضمن تبريک روز مهندس و وکيل با طرح اين 
پرسش که تفاوت بارز يک مدير و آدم ها در يک کشور 
آشنايی  کرد:  اظهار  در چيست،  نيافته  و  يافته  توسعه 
افراد به حقوق قانونی خود تفاوت اصلی اين مهم است. 
و  افراد  نيافته  توسعه  کشورهای  در  اينکه  بيان  با  وی 
حاکمان جامعه به حقوق خود آگاهی ندارند، ادامه داد: 

مديری که حدود خود را نداند حقوق همکاران خود را 
زير پا خواهد گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: هدف و ديدگاه ما همواره در درون 
جمعی  خرد  اساس  بر  بتوانيم  که  است  اين  سازمان 
تصميم بگيريم. همچنين بايد در خارج از سازمان نيز با 
دستگاه های مختلف ارتباط خوبی برقرار کنيم که در 
اين امر بحث حقوق نيز مطرح است. مديرعامل شرکت 
اينکه  برای  کرد:  بيان  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب 
بتوانيم با مردم ارتباط برقرار کنيم بايد جسارت داشته 
داشته  ارتباط  مردم  با  خواهد  می  که  مديری  باشيم. 
باشد،  برخوردار  بااليی  نفس  به  اعتماد  از  بايد  باشد 

به  بتواند  کرد  اشتباهی  مدير  آن  روزی  اگر  همچنين 
راحتی آن را قبول کند و اگر روزی قصور کرد برنامه ای 
برای جبران اشتباه خود داشته باشد و توانايی اجرای 
آن برنامه را نيز در خود ببيند. عاليی اضافه کرد: شرکت 
زمانی به تعالی سازمانی دست پيدا می کند که مديران 
بتوانند با مشورت تصميم گيری کنند. وی با بيان اينکه 
تصريح  است،  سخت  امری  کشور  در  فرهنگی  توسعه 
بايد در                                                                 ما  است.  امر صبر و شکيبايی  اين  کرد: الزمه 
تصميم سازی های خود ساختار اداری را رعايت کنيم. 
مديرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان 
شرکت  حقوقی  مديران  با  را  خود  جلسات  بايد  کرد: 
مدنظر قرار دهيم و فضا را برای مديران به گونه ای رقم 
بزنيم تا کسی از اشتباه کردن )غير عمد خود( نترسد. 
عاليی با بيان اينکه بايد همواره حرمت همکاران ما در 
سوی  از  همچنين  کرد:  بيان  شود،  حفظ  موارد  همه 
ديگر به هيچ عنوان نبايد به ارباب رجوع خود توهين 

کنيم. 
گزارش تصویری 

کارگاه آموزشی خبرنویسی در امور منابع آب 
تربت حیدریه
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گزارش تصویری 

صرفه جویی ۱۴۴ هزار مترمکعب از منابع آب زیرزمینی با مسدودسازی ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در 
باخرز در یک روز

آموزش مجازی و برگزاری مسابقه های 
الکترونیکی طرح گسترش سواد آبی

عمومی  روابط  مدير 
منطقه  آب  شرکت 
رضوی  خراسان  ای 
به  توجه  گفت:با 
مدارس  های  تعطيلی 
شيوع    دليل  به 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی 

دستیابی به توسعه ملی در حوزه آب در گرو توسعه تعامل دو سویه با کشورهای همسایه است

مدير عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
به  تواند بدون توجه  باور داريم که يک کشور نمی  ما 
توسعه تعامل دو سويه و همکاری با کشورهای همسايه 
جمله  از  مختلف  های  حوزه  در  ملی  توسعه  به  خود 

حوزه آب برسد.   
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عاليی در جلسه ای تحت عنوان کميته 
رودخانه های مرزی که با حضور بزرگ زاده، مدير دفتر 
رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک و دبير کميته 
معاونان  و  نيرو  وزارت  مرزی  های  رودخانه  هماهنگی 
اين شرکت برگزار شد، اظهار کرد: کشور ما ارتباطات 

فرهنگی عميق و گسترده ای با کشور افغانستان دارد.
و  وابسته  هم  به  کشور  دو  اين  اينکه  به  اشاره  با  وی 
تاثيرگذار هستند، گفت: بايد تالش کرد که دغدغه های 
مشترک تبديل به تفاهم نامه هايی شود تا هر دو کشور 

از آن بهره مند شوند.

مدير عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه 
داد: ما باور داريم که يک کشور نمی تواند بدون توجه 
کشورهای  با  همکاری  و  سويه  دو  تعامل  توسعه  به 
همسايه خود به توسعه ملی در حوزه های مختلف از 

جمله حوزه آب برسد.
وی با اشاره به اينکه رودخانه هيرمند و هريرود شرق 
پيوند داده است،  و  به کشور همسايه متصل  را  کشور 
گفتگويی  فضای  بايد  مشترک  در جلسات  کرد:  اظهار 
حاکم باشد، تا منافع هر دو طرف حفظ شود لذا مقرر 
و  اساسی  قانون  چهارچوب  براساس  آن  کليات  شده 
نظام جمهوری اسالمی ايران در حوزه رودخانه هيرمند 

سياست گذاری شود.
اتصال  با هدف چگونگی  اينکه جلساتی  بيان  با  عاليی 
دشت مشهد و دشت هرات به يکديگر در راستای حل 
نيازهای دو طرف در قالب يک طرح جامع برطرف شود 
برگزار شد، ابراز کرد: ابتدا بايد تفاهم نامه ای بين تمام 
عوامل موثر داخلی منعقد و سپس مديريت آن تفويض 

شود.
با  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مديرعامل 
مقدس  کالنشهر  اولين  آب  درصد   60 اينکه  به  اشاره 
کشور به هريرود متصل است و بايد آن را حفظ کنيم، 
اظهارکرد: همکاری های دو سويه در چهارچوب منطقی 

بايد توسعه يابد تا در کنار حفظ امنيت منافع دو طرف 
حفظ شود.

وی با بيان اينکه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
با همکاری تمام عوامل موثر در استان سند سازگاری 
با کم آبی را تدوين و تصويب کرده است، گفت: طبق 
اين سند تا سال 1405 بايد کسری مخزن استان صفر 
با دانشگاه فردوسی و تشکل  اين کار  نظارت  شود که 

های کشاورزی است.
عاليی با اشاره به تغيير اقليم در استان، اظهار کرد: اين 
دنبال  به  زيادی   نگرانی  و  است  تدريجی  اقليم  تغيير 
و  تهديدها  در  انسانی  عوامل  تاثير  از  همچنين  ندارد؛ 
نبايد  آينده  در  مشهد  شرب  آب  چالش  های  فرصت 

غافل شد و بايد مورد توجه قرار بگيرد.

بيماری های واگير، ادامه برنامه آموزشی و مسابقه های 
طرح گسترش سواد آبی در خراسان رضوی به صورت 

مجازی برگزار می شود.   
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
به  با توجه  افزود:  اين خبر  با اعالم  رضوی، کاظم جم 
اينکه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از ابتدای 
جامعه  پايگاه  اندازی  راه  با  جاری،  تحصيلی  سال 
سازگاری با کم آبی، بستر آموزش های الکترونيکی را 
فراهم کرده است لذا با توجه به ضرورت پيش آمده در 
ادامه  برای  افزاری  نرم  بستر  اين  از  مدارس،  تعطيلی 
اجرای مسابقه های طرح نجات آب  برنامه آموزشی و 

استفاده می کند.
گسترش  طرح  آموزشی  کمک  اقالم  کرد:  عنوان  جم 
سواد آبی در پايگاه جامع اينترنتی سازگاری با کم آبی 
به نشانی wsakhr.ir بارگذاری شده و کليه معلمان و 
دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم استان خراسان 
شده  صادر  بخشنامه  در  که  اطالعاتی  طبق  رضوی 
است                                                                                 شده  درج  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  طرف  از 
های  فايل  سايت  وب  اين  به  مراجعه  با  توانند  می 
کليپ  و  کتابچه  بروشور،  پوستر،  قالب  در  را  آموزشی 

آموزشی به صورت الکترونيکی مشاهده نمايند.

پیام تبریک مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بمناسبت روز مهندس
محمد عاليی، مدير عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 5 اسفند ماه، زادروز خواجه نصيرالدين طوسی و 

روز مهندس را طی پيامی تبريک گفت.   
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی متن پيام بدين شرح است:

زادروز خواجه نصيرالدين طوسی، فرزند بزرگ و بی نظير ايران و اسالم و روز مهندس را بر همه مهندسان متعهد، 
توانمند، دلسوز و سخت کوش مان شادباش می گويم.

خواجه نصيرالدين طوسی در سياه ترين روزهای وطنمان، روزگار حمله مغوالن به ايران و بخاک و خون کشيدن 
هموطنانمان، زندگی می کرد. او که فقيهی بزرگ و اسالم شناسی سترگ و فيلسوف و رياضيدان و کيهان شناس 

و جامعه شناس و سياستمداری کم نظير بود، براستی فرزند برومند زمانش هم بود.
اين انسان بی نظير که در قلعه معروف اسماعيليان در شهر قاين از واليت خراسان بزرگ بود با تخريب شهر و قلعه 
اسير مغوالن شد. کار بزرگ او از روز نخست اسارتش آغاز شد. او توانست با درک و فهم و نياز درست زمانش و 
دين و ميهن و مردمش با دانش گسترده و شخصيت برجسته اش نوه چنگيز خوانخوار، هوالگوخان مغول، را نخست 
ايرانی و مسلمان کند. نامش را از هالگو خان مغول به سلطان محمد خدابنده عوض کند و توان و نيرو و قدرت 
عظيم سلطان محمد خدابنده و مغوالنی که بدست او مسلمان و ايرانی شده بودند را از کشت و کشتار و ويرانی و 

نابودی ايران و ايرانيان به سمت و سوی آبادی ايران و رفاه و امنيت ايرانيان هدايت کند.
با مديريت او مغوالن خدمات ماندگاری برای ايران و اسالم و جان انجام دادند.

خواجه بزرگ ما بيش از آنکه مهندس باشد حکيم بی نظير تاريخ است. مهندسی او مهمتر از طراحی و ساخت 
نظاميه ها، دانشگاه های، بزرگ چندی شاپور و بغداد و مراغه و ...و نجات کتابخانه های ايران مهندسی مغوالن و 
نجات ايران و ايرانيان بود. زادروز اين مرد بزرگ و روز مهندس را بر همه بانوان توانمند و مردان سخت کوش مان 

شادباش می گويم. از خداوند بزرگ و مهربان سالمتی و سربلندی و خوشبختی تان را آرزومندم.
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گزارش تصویری 

اراضی  در  غیرمجاز  حفاری  سنگین  دستگاه  یک 
محمودآباد تربت جام توقیف شد

گزارش تصویری 

یک دستگاه حفاری غیر مجاز در روستای کفکی 
بازرسی  و  گشت  گروه  همت  به  نیشابور  فیروزه 

کشف و توقیف شد

گزارش تصویری 

رفع تصرف ۱50هزار متر مربع از اراضی حریم و 
بستر مسیل بغبغو در شهرستان سرخس

گزارش تصویری 

انهار  و  بتنی  های  کانال  کیلومتری  الیروبی ۸0 
سنتی سرخس

گزارش تصویری 

مجازطی  غیر  آب  چاه  حلقه   2۴۴ انسداد  با 
برداشت  از  مکعب  متر  5میلیون  از  بیش  یکسال 
محدوده  در  زمینی  زیر  آب  منابع  از  مجاز  غیر 

شهرستان سبزوار  جلوگیری به عمل آمد 

مدیر امور منابع آب شهرستان کالت خبر داد

انسداد ۱3 حلقه چاه آب غیر مجاز در 
یک ماه

 13 انسداد  از  کالت  شهرستان  آب  منابع  امور  مدير 
دراين  گذشته  ماه  يک  طی  مجاز  غير  آب  چاه  حلقه 
شهرستان خبر داد   به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی، مصطفی فرزانه با اعالم 
نيروهای  با هماهنگی مراجع قضائی و  اين خبر گفت: 
انتظامی و همچنين نيروهای گشت و بازرسی 13 حلقه 
همچنين  و  جويی  صرفه  هدف  با  مجاز  غير  آب  چاه 
شد.  پر  و  مسدود  شهرستان  اين  در  آبی  منابع  حفظ 
وی بر ضرورت حفاظت از حريم و بستر رودخانه ها در 
مناطق روستايی و همکاری دهياری ها و روستاييان در 
کرد.  تاکيد  حياتی  شريان های  اين  از  نگهداری  جهت 
فرزانه همچنين از بازديد معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از پروژه اليروبی 
بازگشايی و ساماندهی رودخانه کالت خبر داد. وی  و 
خاطر نشان کرد: مهندس نعمت نژاد در ادامه سفر خود 
دادگستری  رييس  زاده  محمد  با  کالت  شهرستان  به 
در  وی  کرد.  ديدار  شهرستان  اين  دادستان  عليزاده  و 
اين ديدار ضمن تقدير و تشکر از تالش ها و زحمات 
دستگاه قضا در صدور احکام برای انسداد چاه های آب                                                                            
به  شهرستان  اين  در  اراضی  تصرف  رفع  مجاز،  غير 
از بحران آب در اين شهرستان  راهکارهای برون رفت 
از اجرای اين طرح ها حفظ  اشاره کرد و گفت: هدف 
زاده  محمد  است  زيرزمينی  آب  منابع  از  صيانت  و 
رييس دادگستری شهرستان کالت در اين ديدار گفت: 
همکاری  السابق  فی  کما  شهرستان  اين  دادگستری 
ای  جانبه  همه  حمايت  و  آب  منابع  امور  با  گسترده 
و  زمينی  زير  آب  منابع  از  صيانت  در  ذيربط  اداره  از 
از  تشکر  و  تقدير  ضمن  وی  داشت.  خواهد  سطحی 
منابع  از  حفاظت  در  کالت  شهرستان  آب  امور  مدير 
آب اين شهرستان افزود، برخورد با تخلفات می بايست 
موجود،  مجرب  کادر  با  که  باشد  مدبرانه  و  پيشگيرانه 
بازديد  از  همچنين  فرزانه  شد.  خواهد  محقق  امر  اين 
شايان مهر، مدير کل بحران خراسان رضوی وجمعی از 
مسئوالن استانی از پروژه اليروبی و ساماندهی رودخانه 

کالت نيز خبر داد. 

روند تازه برای حل مشکالت کشاورزان 
سرخس

ايزدی- سرخس: مديران جديد امالک و اراضی و کشت 
و صنعت آستان قدس سرخس با رئيس اداره منابع آب 
سرخس ديدار کردند.   به گزارش روابط عمومی شرکت 
حضور  با  نشست  اين  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب 
محمدی«  »عرب  و  اراضی  و  امالک  مدير  »برهمند« 
نژاد«  »عبادی  و  قدس  آستان  وصنعت  کشت  مدير 
شد.  برگزار  اداره  اين  دفتر  در  آب  منابع  اداره  رئيس 
رييس اداره منابع آب سرخس ضمن عرض خيرمقدم 
توجه  با  گفت:  قدس  آستان  مديران  حضور  از  وتشکر 
اداره و همچنين  اين دو  بين  به مراودات بسيار خوب 
آستان  مالکيت  و  شهرستان  اراضی  بودن  موقوفه 
قدس در سرخس و بخصوص در بخش کشاورزی ، ما           
با تعامل و همکاری در چارچوب قوانين  آماده ايم که 
و مقررات گامی در جهت توسعه کشاورزی شهرستان 
مديران  ويژه  نگاه  از  تشکر  با  نژاد«  »عبادی  برداريم. 
کشاورزان)مستاجرين(  حال  رفاه  برای  قدس  آستان 
تداوم جلسات  و  و همکاری  تعامل  با  اميدواريم  افزود: 
ادامه       در  برداريم.  کشاورزان  مشکالت  از  ای  گره 
قدس  آستان  وصنعت  مديرکشت  محمدی«  »عرب 
آب  منابع  اداره  خوب  بسيار  همکاری  از  تشکر  ضمن 
گفت: با توجه به حق آبه آستان قدس از سد دوستی 

اين موسسه امسال قصد دارد با استفاده از حق آبه سد 
دوستی با توسعه بخش کشاورزی گامی در جهت رفع 
بيکاری و اشتغالزايی شهرستان بردارد به همين خاطر 
از آب منطقه ای می خواهيم با همکاری ومساعدت اين 
با استفاده از آب سد دوستی  امکان را فراهم نمايد تا 
کشاورزی شهرستان توسعه و رونق بيشتری بگيرد. در 
ادامه »برهمند« مدير امالک و اراضی آستان قدس با 
اشاره به تعامل خوب بين اداره منابع اب و اين موسسه 
گفت: انشاءاهلل که بعد ازاين هم بيشتر از گذشته ادامه 
يابد. وی افزود: با توجه به دبی پايين پروانه چاه های 
کشاورزی که در گذشته صادر شده وافزايش زمين های 
زير کشت و نبود زيرساخت مناسب، متاسفانه بخشی از 
آب کشاورزی قبل از رسيدن به سر زمين هدرمی رود 
به همين خاطر از آب منطقه ای تقاضا داريم با توجه 
به محروميت بخش کشاورزی شهرستان و گرمای زياد 
اين منطقه نسبت به خسارت چاه ها تجديد نظر نمايد. 
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معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبرداد:

برگزاری جلسه مجمع عمومی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی به صورت ویدئو کنفرانس

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  ريزی  برنامه  معاون 
تملک                 های  طرح  عمومی  مجمع  گفت:  رضوی 
دارايی های سرمايه ای شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی با حضور مديرعامل، تمامی اعضاء هيأت مديره، 
و مديران شرکت  اين شرکت  ذيحسابان و حسابرسان 
مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران از طريق ويدئو 
کنفرانس برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی، سيد هادی افضل نيا در 
اين خصوص اظهار کرد: زيرساخت های نرم افزاری و 
سخت افزاری الزم برای برگزاری جلسات مديريتی بين 
ستاد و شرکت های آب منطقه ای توسط دفتر فناوری 
اطالعات و توسعه مديريت شرکت مديريت منابع آب 
ايران، تهيه تجهيزات و فراهم شدن بسترهای الزم در 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی انجام شد. معاون 
با  برنامه ريزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
اين  نيز توسط  آزمايشی  اينکه پيش جلسات  به  اشاره 
دفتر و دومين جلسه رسمی اين شرکت از طريق سامانه 
برگزاری  داد:  ادامه  برگزار شد،  کنفرانس جديد  ويدئو 
های  هزينه  مشمول  استانی  برون  و  استانی  جلسات 
مالی و زمانی است که با جايگزينی روش های جديد و 
استفاده از فناوری های نوين بجای روش های سنتی، 
هزينه های مالی جاری حذف می شود. وی در خصوص 
مزايای ديگر استفاده از فناوری های نوين، افزود: اين 
روش دارای امکان برگزاری جلسات با کيفيت مناسب، 
دسترس پذيری آسان به اطالعات بيشتر، امکان حضور 

تقدیر از مدیران منابع آب استان خراسان 
رضوی توسط نمایندگان تعاونی کشاورزان 

شهرستان مشهد
سطوح مختلف سازمانی در جلسات، حذف محدوديت 
شرکت کنندگان و صرفه جويی در زمان را در پی دارد 

که هر يک به نوبه خود بسيار ارزشمند است. 
آب           شرکت  عامل  مدير  تاکيد  به  اشاره  با  نيا  افضل 
از  استفاده  راستای  در  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
بر  مبتنی  های  روش  جايگزينی  و  نوين  های  فناوری 
از  گفت:  سنتی،  های  روش  بجای  اطالعات  فناوری 
کنفرانسی  ويدئو  مشترک  جلسات  جاری  سال  ابتدای 
معاون  شود.  می  برگزار  ستادی  مختلف  های  حوزه  با 
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  ريزی  برنامه 
افتتاح                                                                               مراسم  برگزاری  از  ميتوان  همچنين  داد:  ادامه 
عالی  مقام  حضور  با  شرکت  اين  عمرانی  های  پروژه 
وزارت و مراسم افتتاح پروژه شبکه اينترانت اختصاصی 
فناوری  مديرکل  حضور  با  ای  منطقه  آب  شرکت 
شرکت  اداری  تحول  و  مديريت  توسعه  اطالعات، 
مديريت منابع آب ايران که به صورت ويدئو کنفرانس 
با سرعت و کيفيت بسيار مناسب برگزار شد، به عنوان 
پايان  در  نيا  افضل  کرد.  ياد  قبلی  موفق  های  تجربه 
فناوری  دفتر  همکاران  و  مديرکل  از  قدردانی  ضمن 
شرکت  اداری  تحول  و  مديريت  توسعه  اطالعات، 
مديريت منابع آب ايران برای فراهم ساخت اين بستر 
مناسب، بر استمرار اين روند تاکيد و ابراز اميدواری کرد 
ساير جلسات مشابه بين استانی و درون استانی نيز با 
بهره گيری از زيرساخت ها و ظرفيت های خوب موجود 

در آينده از همين طريق برگزار شود. 

حضور  با  آب  منابع  مشارکتی  مديريت  نشست  در 
و  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مديرعامل 
از  مشهد  شهرستان  کشاورزی  های  تشکل  نمايندگان 
مديرحفاظت منابع آب استان و همچنين مدير امور آب 
مشهد از سوی تعاونی کشاورزان اين شهرستان تقدير 

شد.   
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
نخستين  برای  کرد:  عنوان  عاليی  محمد  رضوی، 
دهد  می  رخ  کشور  آب  مديريت  در  اتفاقی  چنين  بار 
داوطلبانه                 کشاورزان  قانونی  تشکل  نمايندگان  که 
اجرايی  مديران  عملکرد  از  را  خود  مندی  رضايت 
آب                                                                               شرکت  مديرعامل  کنند.  ابراز  آب  حوزه 
شفافيت  داشت:  اظهار  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
های  تشکل  و  مردمی  نهادهای  موثر  ورود  و  عملکرد 
دستيابی  برای  کليدی  اصل  دو  برداران  بهره  قانونی 
عاليی  است.  آبی  کم  با  سازگاری  برنامه  اهداف  به 
کمک                  با  رضوی  خراسان  استان  در  آنچه  شد:  يادآور 
دانشگاهی،     فرهيختگان  کشاورزی،  های  تشکل 
ذيربط  های  دستگاه  کليه  و  نهاد  مردم  های  سازمان 
اميدوار  شده  موجب  است  داده  رخ  آب  مديريت  در 
باشيم که طبق برنامه تعريف شده بتوانيم تا افق 1405                                                               
اضافه برداشت از منابع آب استان را به صفر رسانده و 

بحران آب را از بين ببريم.
وی با عنوان نقش موثر تشکل های قانونی در تدوين 
گفت:  رضوی  خراسان  آب  همياران  سند  اجرای  و 
خراسانی  کشاورزان 
آب  همياران  طرح  در 
برابر  در  شدند  متعهد 

از  حفاظت  در  ای  منطقه  آب  شرکت  که  تعهداتی 
منابع آب بر عهده دارد در مدت دو سال بالغ بر 590 
منابع  از  ساالنه  برداشت  اضافه  از  مترمکعب  ميليون 
گزارشات  طبق  شوند.  متقبل  را  استان  زيرزمينی  آب 
دريافتی تاکنون قريب به 375 ميليون مترمکعب از اين 
هدف محقق شده است که اين کار بسيار بزرگ و کم 

نظيری بوده است.
کاهش                           بر  عالوه  هدف  اين  تحقق  افزود:  وی 
اضافه برداشت ساالنه، طی دو سال آبی گذشته منجر 
به صرفه جويی بالغ بر 130 ميليارد تومان هزينه توليد 
روز   57 معادل  جويی  صرفه  برق  که  است  شده  برق 
خاموشی نيروگاه طوس مشهد است. همچنين بالغ بر 
۲5000 متر از جابجايی تغيير عمق چاه ها، و 3700 

متر از کف شکنی آن ها کاسته شده است. 

گزارش تصویری 

از  پیشگیری  برگزاری کارگاه آموزشی روشهای 
کرونا در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 

گزارش تصویری 

مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان از انسداد 
۱۱۶ حلقه چاه آب غیر مجاز و رفع تصرف 5۸000 
سال  در  ها  رودخانه  بستر  اراضی  از  مترمربع 

جاری خبر داد

شهرستان گناباد و بجستان برحسب آمار چاه 
آب غیر مجاز کشاورزی ندارد

مسعود نصرتی: گناباد/ مدير امور آب شهرستان گناباد 
تالش   با  بجستان  و  گناباد  های  شهرستان  داد:   خبر 
گروه های گشت و بازرسی و همچنين کشاورزان منطقه 
مجاز  غير  چاه  گونه  هيچ  شده  ارائه  آمارهای  تهيه  و 

کشاورزی ندارد.
اداره منابع آب گنابا د در راستای حفظ و حراست از 
منابع آبی و جلوگيری از خطرات سيالب از ابتدای سال 
حوزه  های  رودخانه  از  بازه   83 تعداد  کنون  تا  جاری 
 80/3 مساحت  با  کيلومتر  مسافت40/6  با  اداره  اين 
هکتار بازگشايی ،اليروبی و ايمن سازی کرده است. در 
به  فعاليت مساحت 35/7 هکتار مربوط  از  اين مرحله 
شهرستان بجستان و 44/6 هکتار مربوط به شهرستان 

گناباد است .
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عملکرد ۱۱ ماهه اول سال 9۸ در خصوص جلوگیری از تخلفات منابع آبی در محدوده تحت بوشش امور منابع آب مشهد

گزارش تصویری 

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی دستگاه 
برتر در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز 
شناخته شد، و علیرضا رزم حسینی، استاندار، 

با اهدای لوح از اقدامات مدیر عامل و شورای 
اقامه نماز این شرکت تقدیر کرد.

گزارش عملکرد سال 9۸اداره منابع آب شهرستان سرخس

مدير امور منابع آب مشهد از انسداد 50درصد چاه های 
آب غير مجاز در مشهد خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، »محمد برزويی« با اعالم اين خبر افزود: تعداد 
و  صنعت  شرب،  های  بخش  در  مجاز  غير  های  چاه 
کشاورزی دو هزار و 700 حلقه بوده است که از ابتدای 
امسال تا کنون نيمی از آنها پر و مسدود شد. وی افزود: 
در  جديد  مجاز  غير  چاه  حلقه   400 جاری  سال  طی 
محدوده امور منابع آب مشهد شناسايی شده است که 
با  وی  است.  شده  گزارش  کشاورزی  بخش  در  بيشتر 
های    چاه  انسداد  عمليات  درصدی   68 رشد  به  اشاره 
مدت  به  نسبت  تاکنون  امسال  ابتدای  از  مجاز  غير 
آب  امسال 800 حلقه چاه  مشابه سال گذشته گفت: 
غير مجاز در محدوده مشهد پر و مسدود شده است که 
اين ميزان نسبت به سال گذشته 477 مورد بوده است. 
برزويی خاطر نشان کرد: امسال 38 ميليون متر مکعب 
از پرو مسدود شدن چاه های غير مجاز در  آب ناشی 

محدوده امور منابع آب مشهد صرفه چويی شده است. 
چهار  امسال  شد:  يادآور  مشهد  آب  منابع  امور  مدير 
هزار و 770 بازديد توسط گروه های گشت و بازرسی و 
نظارت از منابع آبی امور مشهد صورت گرفته است وی 
در ادامه از توقيف ۲6 دستگاه و همچنين ادوات حفاری 
اين  ادامه  در  وی  داد  خبر  نيز  مشهد  در  مجاز  غير 
گزارش تعداد کل چاه های غير مجاز شناسايی شده در 
استان خراسان ر ضوی را هفت هزار حلقه عنوان کرد. 

وی همچنين از بازگشايی و رفع تصرف از بستر و حريم 
رودخانه های طرقبه و شانديز و زشک نيز خبر داد و 
گفت : با توجه به اين که اين نواحی ازمهمترين مناطق 
گردشگری مشهد محسوب می شوند ضروری است به 
منظور جلوگيری از تخريب و سيالب نسبت به اليروبی 

،بازگشايی اين رودخانه ها اقدام شود.

اداره منابع آب سرخس در راستای طرح سازگاری با کم آبی و صيانت از 
منابع آب زيرزمينی در مواردی به اهداف و برنامه های خود نزديک و در 

مواردی حتی فراتر از برنامه پيش رفته است. 
رئيس  رضوی،  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اداره منابع آب سرخس با اعالم اين مطلب گفت: رفع تصرف و آزادسازی 
مسيل ها به مساحت 100 هکتار از مهمترين اقدامات اين اداره در يکسال 
 10 تصرف  رفع  به  موظف  اداره  اين  هدف  کارت  در  که  طوری  به  است 
هکتاری بوده است و بسيار فراتر از هدف هستيم. »عبادی نژاد« همچنين 
به هوشمندسازی تمامی کنتورهای چاه های مجاز اشاره کرد و گفت: در 
اين زمينه به 100 درصد اهداف خود دست يافتيم و همچنين در زمينه 
درآمدزايی نيز به بيش از اهداف تعيين شده رسيديم. وی با بيان اين که 
دشت سرخس دشت بحرانی اعالم شده است گفت: براساس سند سازگاری 
با کم آبی که با هدف حفاظت از منابع آب زيرزمينی و مصرف بهينه آب 
تصويب شده است اين اداره 44 حلقه چاه غيرمجاز را شناسايی و مسدود 
کرد و گروه های گشت و بازرسی با شناسايی و توقيف دستگاه های حفاری 
غيرمجاز در يک مورد با عمليات شبانه و تعقيب 100 کيلومتری موفق به 
توقيف اين دستگاه ها شوند. با توجه به سيل خيز بودن منطقه و جلوگيری 
از وقوع سيالب و در صورت بروز سيل مقابله با سيالب، جلسه هماهنگی 
کارگروه سيل و مخاطرات با حضور مسئولين شهرستان و جلسات کنترل 
و                                                                 برگزار  آببران  های  تعاونی  عامل  مديران  حضور  با  سيالب  پايش  و 
در  شد.  داده  سيالب  با  مقابله  خصوص  در  ضروری  و  الزم  های  آموزش 
سد  پاياب  بتنی  کانالهای  از  کيلومتر   80 از  بيش  اليروبی  راستا  همين 
بيل  دستگاه   3 کارگيری  به  با  سرخس  دشت  سنتی  انهار  و  دوستی 
را يکی  با رسانه ها  تعامل  انجام شد. وی اطالع رسانی شفاف و  زنجيری 

گفت:  و  دانست  اداره  اين  اهداف  از 
گذشته  سال  در  منظور  همين  به 
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست   3
امضای  به  نژاد«  »عبادی  داشتيم. 
با  کشاورزان  با  مشارکتی  نامه  تفاهم 
شرکت  مديرعامل  »عاليی«  حضور 
اشاره  ای خراسان رضوی  منطقه  آب 
مشارکتی  نامه  تفاهم  گفت:  و  کرد 
بخشی  تعادل  و  آبی  کم  با  سازگاری 
بين  سرخس  شهرستان  آب  منابع 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
کشاورزی  های  تشکل  نمايندگان  و 
وی  شد.   امضا  سرخس  شهرستان 
مسئولين  با  جلسات  و  ديدارها  به 
ديدار  افزود:  و  پرداخت  شهرستان 
جديد  دادستان  با  کارکنان  و  مدير 
شوريجه  سد  از  بازديد  و  سرخس 
مسئولين  و  جمعه  امام  حضور  با 
معزز  خانواده  با  ديدار  و  شهرستان 
شهدا و تجديد ميثاق با آنها در هفته 
حضور  و  برگزاری  همچنين  و  دولت 
منابع  از  حفاظت  شورای  جلسات  در 
اين  جمله  از  سرخس  شهرستان  آب 
اقدامات است. وی همچنين بازگشايی 
سردهانه شرکت تعاونی آببران مازادبر 

مرودشت سرخس اشاره کرد.
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رئيس گروه مديريت بحران و پدافند غير عامل شرکت 
اقدامات  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب 
کنترل  و  پيشگيری  منظور  به  ای  منطقه  آب  شرکت 
و  راستای شتاب دهی  در  ويروس، گفت:  کرونا  شيوع 
هم افزائی مصوبات در اين زمينه ، ستاد پيشگيری از 
کرونا ويروس در اين شرکت در تاريخ پنجم اسفند ماه 

سال جاری تشکيل شده است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد زنگويی اظهار کرد: از ابتدای فصل شيوع 
ابتال  از  پيشگيری  های  روش  رسانی  اطالع  آنفوالنزا، 
و  استان  سالمت  کميته  همکاری  با  ويروس  کرونا  به 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قالب پمفلت و بروشور 
آموزشی برای همکاران و مراجعان انجام شده است. وی 
متعددی  آموزشی  دوره های  راستا،  اين  در  داد:  ادامه 
دانشيار  شاهرودی،  واحديان  محمد  دکتر  همکاری  با 
علوم  دانشگاه  سالمت  ارتقاء  و  بهداشت  آموزش  گروه 
پزشکی مشهد در راستای ارتقاء سواد سالمت همکاران 
های  روش  آموزش  و  ها  بيماری  انواع  با  مواجهه  در 
شد.  برگزار  ويروس  کرونا  محوريت  با  خودمراقبتی 
اين  مديرعامل  ويژه  نگاه  و  توجه  به  اشاره  با  زنگويی 
هشدار  و  خطر  اعالم  روزهای  نخستين  از  شرکت 
در  کرونا  ويروس  شيوع  زمينه  در  بهداشتی  مسئوالن 
پدافند  و  بحران  مديريت  افزود: جلسات کميته  کشور 
محوريت  با  اضطراری  جلسه  تشکيل  عامل ضمن  غير 
پيشگيرانه  اقدامات  ويروس،  کرونا  شيوع  از  پيشگيری 
ايمنی  و  به منظور حفاظت  مختلفی در سطح شرکت 
آورده  اجرا در  به  و  کارکنان و مراجعان تصويب کرده 
است. رئيس گروه مديريت بحران و پدافند غير عامل 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به ديگر 
اقدامات شرکت به منظور پيشگيری و کنترل شيوع اين 
بيماری اظهارکرد: چاپ و نصب بنرهای آموزشی درباره 
ويروس  اين  به  ابتال  و  شيوع  از  پيشگيری  های  روش 
در سطح شرکت و امور شهرستان ها و نصب آن ها در 
معرض ديد مراجعان و همچنين ارسال مطالب آموزشی 
از اقدامات اوليه شرکت  و دستورالعمل های بهداشتی 
زمينه  در  عامل  غير  پدافند  و  بحران  مديريت  گروه  و 

مقابله با کرونا ويروس به شمار می رود. 
با  مقابله  و  پيشگيری  منظور  به  اينکه  به  اشاره  با  وی 
ها  همايش  ها،  نشست  جلسات،  تمامی  کرونا  بيماری 
کرد:  تصريح  است،  شده  لغو  آموزشی  های  کالس  و 
پاکسازی و گندزدائی مجتمع ورزشی، آبدارخانه ها، اتاق ها، 
سرويس های بهداشتی، تمامی سطوح، کابين آسانسورها و 

در راستای پیشگیری و کنترل شیوع بیماری کرونا؛

ستاد پیشگیری از کرونا ویروس در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تشکیل شد
دستگيره های درب ها در دستور کار قرار 
اداره  پرسنل  و  رئيس  همت  با  و  گرفت 
حداقل  روزانه  و  مرتب  طور  به  خدمات 
سه نوبت انجام می شود. حمل و نقل و 
استفاده از ليوان شخصی و يکبار مصرف 
اقدامات  ساير  جمله  از  همکاران  برای 
شرکت در اين راستا است. زنگويی ضمن 
اقدامات  و  عملکرد  از  قدردانی  و  سپاس 
از  اعم  شرکت  کارکنان  تمامی  ارزنده 
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتيبانی و 
همکارانشان، روابط عمومی، حراست و به 
ويژه مديريت عامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی، افزود: بايد توجه داشت 

پيگيری مصوبات ستاد پيشگيری از کرونا ويروس جز با 
همکاری تک تک پرسنل در اجرای دستورالعمل ها و 

پروتکل های پيشگيرانه ميسر نخواهد بود. 

گزارش عملکرد سال 98 اداره منابع آب 

شهرستان تربت جام

تحقق اهداف پیش بینی شده در سند 
سازگاری با کم آبی

مسدودسازی  و  شناسايی  با  مهر:  شايان   - جام  تربت 
به  جام  تربت  شهرستان  در  غيرمجاز  چاه  حلقه   ۲48
طرح  راستای  در  هدف  کارت  در  شده  تعيين  اهداف 
زيرزمينی  آب  منابع  از  و صيانت  آبی  کم  با  سازگاری 

دست يافتيم.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مدير اداره منابع آب تربت جام با اعالم اين خبر 
بازرسی و  با تالش کارکنان گروه های گشت و  گفت: 
به  غيرمجاز  و مسدودسازی ۲48 حلقه چاه  شناسايی 
اهداف تعيين شده در کارت هدف که ۲50 حلقه چاه 
هست نزديک شده و توانستيم 3/98۲/734 مترمکعب 
از محل  در منابع آب زيرزمينی صرفه جويی کنيم. و 
بيش  مورد   ۲۲ با  مجاز  های  چاه  منصوبات  کاهش 
منابع                                                                        در  جويی  صرفه  مترمکعب  ميليون  نيم  و   4 از 
در  اختری«  »يوسف  است.  شده  انجام  زيرزمينی  آب 
منابع  اداره  گفت:  ای  رودخانه  تصرفات  رفع  زمينه 
سال  در  عمليات  مورد   144 انجام  با  جام  تربت  آب 
و حريم  اراضی  از  هکتار  نيم  و  است 31  توانسته   98
نمايد  آزادسازی  و  تصرف  رفع  را  ها  رودخانه  اطراف 
است.  بوده  هکتار   30 هدف  کارت  در  که  حالی  در 
عاملی  عنوان  به  ها  رودخانه  اليروبی  به  اشاره  با  وی 
اداره  کرد:  تصريح  سيالب  وقوع  هنگام  در  پيشگيرانه 
منابع آب تربت جام 9 و نيم کيلومتر اليروبی را بر روی 
10 رودخانه شهرستان انجام داده است. »اختری« در 
ادامه به فعاليت های شبانه روزی گروه های گشت و 
بازرسی اشاره کرد و افزود: با انجام عملياتهای مختلف 
و توقيف دستگاه های غيرمجاز حفاری موفق به توقيف 
)برقی( و 4 دستگاه سبک  ۲ دستگاه سنگين حفاری 

)کمپرسور( شديم. 

مدیر امور منابع آب شهرستان تربت حیدریه در 

گزارشی عنوان کرد:

تامین آب مورد نیاز پروژه کائولن مهمترین 
دست آورد امسال

ارائه  با  حيدريه  تربت  شهرستان  آب  منابع  امور  مدير 
گزارش کاملی از عملکرد يک ساله اين امور تامين آب 
مورد نياز پروژه کائولن را مهمترين دست آور امسال در 
سفر محمد عاليی، مدير عامل شرکت آب منطقه ای 

خراسان رضوی به اين شهرستان ذکر کرد.  
 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، طلعتی افزود: حمايت از پروژه های اشتغال زا 
های  فعاليت  ترين  اساسی  از  يکی  محروم  مناطق  در 
مديريت امور آب در اين شهرستان است. اين پروژه با 
اشتغال زايی بيش از ۲00 نفر کمک شايسته ای برای 
رشتخوار  دشت  آبخوان  شد:  يادآور  وی  است.  منطقه 
با  که  است  داشته  افت  متر  سانتی   183 گذشته  در 
حمايت تشکل های کشاورزی و کشاورزان اين آمار به 
80 سانتی متر رسيده است. مهدی طلعتی افزود: برای 
انسداد چاه های آب غير مجاز شاهد هيچ گونه تنشی 
به جز يک مورد که منجر به ضرب و جرح همکار ما 
در گروه گشت و بازرسی شد را شاهد نبوديم که البته 
در اين راستا مقامات قضايی و نيروی انتظامی همکاری 

بسيار خوبی داشتند.  

فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری و 
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان 

جغتای از ثابتی مقدم مدیر امور آب 
شهرستان سبزوار تقدیر کرد.

به گزراش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی مرتضی محبی فر فرماندار شهرستان جغتای از 
تالش ها و زحمات مدير امور آب شهرستان سبزوار در 
و رفع تصرف رودخانه های خطر  بازگشايی   خصوص 

آفرين در اين شهرستان تقدير کرد.
جغتای  شهرستان  فرماندار  گزارش  اين  اساس  بر 
اين  مديران  از  جمعی  حضور  با  که  اداری  جلسه  در 
ارزشمند  خدمات  به  اشاره  با  شد  برگزار  شهرستان 
گفت:  سبزوار  شهرستان  آب  امور  کارکنان  و  مدير 
با تعهد و  انجام وظايف و تالش صادقانه همراه  حسن 
تخصص بيانگر پشتکار و همت آنانی است که با توکل 
به خداوند متعال و نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران 
خدمت می کنند،شايسته است از تالش و اهتمام ارزنده 
انجام  و  شما زحمتکشان خدوم در راستای پيشگيری 
خدمات اضطراری در مديريت سيالب تشکر و قدر دانی 
کنم. وی افزود:رفع تصرف ،بازگشايی و رفع خطر سيل 
در رودخانه کهنه،علی اباد ،کال غرب جغتای و مسيل 
امير آباد از توابع شهرستان جغتای تالشی ارزشمند و 
در خور شايسته است.محبی فر که در جلسه اداری در 
مدير  فر  ثابتی  مهندس  به  را  تقديری  لوح  فرمانداری 
امور آب شهرستان سبزوار اهداء کرد تصريح کرد: اميد 
سياست  پيشبرد  در  ممتازی  نقش  خدمات  اين  است 
نموده و مورد رضايت  ايفا  های مديريت بحران کشور 
آب  امور  مدير  مقدم   گيرد.ثابتی  قرار  متعال  خداوند 
شهرستان سبزوار در اين جلسه با اشاره به عملکرد يک 
ساله امور آب اين شهرستان از رفع تصرف ۲0 هکتار از 

اراضی متصرف شده خبر داد.
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پيله ظاهر  روز سوراخ کوچکي در يک  يک 
شد. شخصي نشست و چند ساعت به جدال 
ايجاد شده  از سوراخ کوچک  براي خارج شدن  پروانه 

درپيله نگاه کرد.
سپس فعاليت پروانه متوقف شد و به نظر رسيد تمام 

تالش خود را انجام داده و نمي تواند ادامه دهد.
با  و  کند  کمک  پروانه  به  گرفت  تصميم  شخص  آن 
قيچي پيله را باز کرد.  پروانه به راحتي از پيله خارج 

شد اما بدنش ضعيف و بالهايش چروک بود. 
چون  داد  ادامه  پروانه  تماشاي  به  هم  باز  شخص  آن 
محکم  و  گسترده  باز،  پروانه  بالهاي  که  داشت  انتظار 

شوند و از بدن پروانه محافظت کنند.
هيچ اتفاقی نيفتاد!

 در واقع پروانه بقيه عمرش به خزيدن مشغول بود و 
هرگز نتوانست پرواز کند.

دانست  نمي  مهربانيش  همه  با  آن شخص  که  چيزی 
برای خروج  پيله و تالش الزم  بود که محدوديت  اين 
مايعاتی  برای ترشح  بود که خدا  از سوراخ آن،  راهی 
از بدن پروانه به بالهايش قرار داده بود تا پروانه بعد از 

خروج از پيله بتواند پرواز کند.
 

آموزه های داستان
- گاهی اوقات تالش تنها چیزیست که در زندگی 

نیاز داریم.
بدون هیچ مشکلی  که  داد  اجازه می  اگر خدا   -
زندگی کنیم فلج مي شدیم، به اندازه کافی قوی 

نبودیم و هرگز نمي توانستیم پرواز کنیم.
- من قدرت خواستم و خدا مشکالتی در سر راهم 

قرار داد تا قوی شوم.
داد  به من مسایلی  و خدا  دانایی خواستم  - من 

تا حل کنم.
- من سعادت و ترقی خواستم و خدا به من قدرت 

تفکر و قوت  ماهیچه داد تا کار کنم.
- من جرات خواستم و خدا موانعی سر راهم قرار 

داد تا بر آنها غلبه کنم.
- من عشق خواستم و خدا افرادی به من نشان 

داد که نیازمند کمک بودند.
فرصتهایی  من  به  خدا  و  خواستم  محبت  من   -

برای محبت  داد. 
- من به  هر چه که خواستم نرسیدم ...اما به هر 

چه که نیاز داشتم دست یافتم.
- بدون ترس زندگی کن، با همه مشکالت مبارزه 

کن و بدان که مي توانی  بر تمام آنها غلبه کنی..

ذهن  به  ايده ای  روسيه  در  جهانی  دوم  جنگ  زمان  در 
آلمانی  تانک های  کردن  نابود  برای  روسی  فرماندهان 
رسيده بود به اين شکل که به بدن سگهای آموزش ديده 
مواد منفجره می بستند که زير تانک های آلمانی بروند و 
در زمان قرار گرفتن سگ زير تانک چاشنی عمل کرده و 
تانک منفجر شود. در ظاهر امر ايده خيلی خوب و عالی به 
نظر می رسيد اما در ميدان واقعی جنگ، سگ ها به جای 
تانک های آلمانی به زير تانک های روسی رفتند و آنها را 

منفجر کردند!
آلمانی  تانک های  اين دليل که  به  فکر می کنيد چرا؟ 
بنزينی شده بودند ولی تانکهای روسی گازوئيلی بودند و 
سگها هم با تانک های روسی گازوئيلی آموزش ديده بودند. 
نقطه قوت سگ ها حس شامه آنها بود به همين دليل آنها 
طبق آموزشی که ديده بودند تانکهای گازوئيلی روسی را 

هدف قرار می دادند.

گروهي قورباغه از بيشه اي عبور مي کردند . دو قورباغه 
که  وقتي   . افتادند  عميق  اي  چاله  درون  آنها  بين  از 
است  که چاله خيلي عميق  ديدند  ديگر  قورباغه هاي 
سعي  قورباغه  دو   . مرد  خواهيد  حتما«  شما   : گفتند 
فرياد  مرتب  ها  قورباغه   . بپرند  بيرون  چاله  از  کردند 
مي زدند : بايستيد شما خواهيد مرد . سرانجام يکي از 
قورباغه ها به آنچه که  قورباغه هاي ديگر مي گفتند 
زمين  به  و  کشيد  تالش  از  دست  نااميد  و  کرد  اعتنا 

افتاد و مرد .
به تالش خود  توان  با تمام  قورباغه ديگر به سختي و 
ادامه داد . دوباره فرياد زدند : به خودت زحمت نده ، 
ديگر نپر ، تو خواهي مرد . اما قورباغه به پريدن ادامه 
داد وسرانجام توانست از آنجا خارج شود، وقتي اواز چاله 
خارج شد قورباغه هاي ديگر گفتند : » نمي شنيدي که 

ما چه مي گفتيم ؟«
فکر         او   . ناشنواست  که  داد  توضيح  آنها  به  قورباغه 

مي کرد آنها تمام مدت او را تشويق مي کردند .
 

دو نتیجه از یک داستان :
1 -  قدرت زندگي و مرگ در زبان و کالم ماست 
. یک واژه دلگرم کننده به کسي که ناامید است 
مي تواند موجب پیشرفت او شود و کمک کند در 

طول روز سرزنده باشد .
 2 -  یک واژه مخرب مي تواند فرد ناامید را نابود 
کند . مواظب آنچه که مي گویید باشید . با کساني 
که بر سر راه شما قرار مي گیرند از زندگي بگویید 
اوقات درك  بیشتر   ... قدرتمند هستند  کلمات   .
این موضوع که » چگونه یک کلمه دلگرم کننده 
و شوق انگیز مي تواند راهي به این طوالني را طي 

کند « براي انسان ها سخت است .
 

همه انسان ها مي توانند حرف بزنند و روح 
دیگران را جذب خود کنند و لحظات سخت را 

سپري کنند ، اما فقط یک فرد ویژه و یک انسان 
خاص است که چنین زمان هایي را صرف تشویق 

دیگران مي کند 

نصایح امروزی لقمان حکیم به پسرش:
نادان                     را  تو  کنی  احترامشان  اگر  گروهی،  پسرم! 
می دانند و اگر بی محليشان کنی از گزندشان بی امانی. 

پس در احترام، اندازه نگهدار
پسرم! دانشگاه کسی را آدم نمی کند. علم را از دانشگاه 

بياموز ، ادب را از مادرت.
پسرم! سخت ترين کار عالم ، محکوم کردن يک احمق 

است.
پسرم! در تاکسی با تلفن همراه بلندبلند صحبت نکن.

را  نيازمنديهايش  فقط  روزنامه  از  که  کسی  با  پسرم! 
ميخواند دوستی نکن. آدم بيکار و بی اراده ای است. 

در                 حرف  برايت  نگير  گرم  زياد  ات  رئيس  با  پسرم! 
می آورند.

پسرم! هيچ گاه از دانشگاه های هاروارد، ماساچوست و 
بوستون مدرک نگير. برايت حرف در ميارن. مگه آزاد 

رودهن چشه؟
پسرم! قرض نگير. قرض هم نده.

يارانه ها ، رمزگذاری  پسرم! شماره حساب هدفمندی 
پشتی  اتاق  توی  آقابزرگ  مرحوم  صندوقچه  در  شده 

است.
اش  بندی  بگير. جمع  مختلف  منابع  از  را  اخبار  پسر! 
به  را  آدم  بودن  رسانه  يک  دائمی  مخاطب  خودت.  با 

حماقت می کشاند.
پسرم! شهر ما خانه ما! …نه نه نه! نمی خواد عزيزم. 
اين ريخت  از  اتاقت رو  اول  شهرشون خونه خودشون. 

در بيار.
امتحان  خوردن  آب  ليوان  يک  با  را  دوستانت  پسرم! 
کن! آب را به دستشان بده تا بنوشند! بعد بگو تا دروغ 
آنان  از  گفتند  دروغ  خوردن  آب  عين  اگر  بگويند! 

بپرهيز…
پسرم! هر روز از همکارانت در اداره عميقا خداحافظی 
يا  باشی  اداره  همان  در  فردا  آيا  داند  نمی  کن. کسی 
ولش  در…  شهر  نه.  يا  باشد  شهر  همان  در  اداره  نه. 

کن پسرم.
 در آخر: پسرم اوج نگير.


