
شامره یکصد و هشتاد و پنج ، مهر 1398، 20 صفحه

پیام ماه: 
»بزرگوار كىس است، كه گفتارش با عملش يىك باشد«ٍ .

                                                        امام حسین )ع(

از  شماره  این  نامه  ویژه  در 
ماهنامه رساناب می خوانید: 

هفته:  هر   « پویش  سراسری  اجرای 
الف، ب، ایران« )صفحه 4(

رویدادها: همایش پایش فرصت های اشتغال و تولید در حوزه منابع آب )صفحه6(

مدیر حراست و امور محرمانه شرکت مدیریت منابع آب ایران:

خراسان رضوی پیشانی علمی صنعت آب کشور است
منابع  مدیریت  شرکت  محرمانه  امور  و  حراست  مدیر 
آب ایران گفت: خراسان رضوی پیشانی علمی صنعت 

آب کشور است.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
خراسانی  اینکه  به  اشاره  با  حسینی  میکائیل  رضوی، 
کشور  آب  صنعت  علمی  پیشانی  عنوان  به  رضوی 
شناخته می شود، اظهارکرد: کارشناسان با سوادی در 
حوزه آب در خراسان رضوی مشغول به فعالیت هستند 

همیشه پیشرو بودند.
وی با بیان اینکه در کنار مباحثی که در صنعت حوزه 
به  سنگینی  وظیفه  حراست  دارد  وجود  کشور  آب 
عهده دارد، افزود: به موازات فعالیت هایی که در حوزه 
به تناسب  انجام می شود حراست  مدیریت آب کشور 

آن باید خود را همگام کند.
مدیر حراست و امور محرمانه شرکت مدیریت منابع آب 
ایران ادامه داد: در حوزه صنعت آموزش کشور مباحث 
به صورت علمی پیگیری می شود و تعدادی پروژه در 
حوزه صنعت آب کشور تعریف شده که دو پروژه مهم 
استان  در  محور«  آب  سرزمین  آمایش  عنوان»  تحت 
دفتر  )کارفرما  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوزه  و  خوزستان 
حراست و مدیریت منابع آب( درحال پیگیری است و 

به بررسی مباحث امنیتی حوزه آب می پردازد.
حسینی با اشاره به اینکه  ارتباط  منطقی در خصوص 
مباحث امنیتی گریبان گیر مباحث آب است، ابراز کرد: 
سال گذشته که با کمبود آب مواجه بودیم گریبان گیر 
مباحث مختلف تنش آبی بین استان های مختلف بوده 
ایم که به صورت نسبی به تناسب کاهش آب خود را 

نمایانگر می کرد.
وی افزود: امسال شاهد بارش زیاد باران بودیم اما با این 

وجود مشکالتی در حوزه امنیت خواهیم داشت از جمله 
پر شدن سد که تهدید بالقوه ای به شمار می رود که 

شورای امنیت کشور به این مسائل می پردازد.

سرپرست معاونت فرهنگی دفتر مرکزی حراست 

وزارت نیرو:

وظیفه حراست سالم سازی فضای اداری است

حراست  مرکزی  دفتر  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
راستگویی،                  دنیا،  به  نبودن  حریص  گفت:  نیرو  وزارت 
دقیق  معنای  گرایی  تعامل  و  داری  راز  مداری،  اخالق 

کلمه حراست است.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
امور  و  حراست  مدیر  معارفه  و  تکریم  مراسم  رضوی، 
محرمانه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با حضور 
برق  و  آب  صنعت  حراست  مدیران  و  عامل  مدیران 
خراسان رضوی و جمعی از مدیران و کارمندان شرکت 

آب منطقه ای این استان برگزار شد.

مدیران  از  آذرخش  حسن  اینکه  به  اشاره  با  قربانی 
آب                                               منابع  حوزه  در  حراست  خوب  و  متعهد 
دنیا،                                                                                                                     به  نبودن  حریص  اظهارکرد:  باشد،  می 
راستگویی، اخالق مداری، ِسر نگه داری و تعامل گرایی 

معنای دقیق کلمه حراست است.
به  ای مسئولیتی  زمینه  هر  در  داد: هرکس  ادامه  وی 
را  ذکر شد  باال  در  که  ای  مولفه  پنج  باید  دارد  عهده 

سرلوحه کار خود قرار دهد.
سرپرست معاونت فرهنگی دفتر مرکزی حراست وزارت 
معظم  مقام  انقالب  دوم  گام  بیانیه  به  اشاره  با  نیرو 
رهبری، افزود: خط و مشی 40 ساله دوم انقالب در این 

استاندار خراسان رضوی:

استفاده از منابع غیر دولتی برای ساماندهی وضعیت کشف رود
استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی در شرایط فعلی، بودجه ی 

پروژه های مهم از جمله کشف رود نباید در انتظار تامین از محل منابع دولتی باشد.  
 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، علیرضا رزم حسینی در جریان 
بازدید میدانی از وضعیت کشف رود، اظهارکرد: چند سال گذشته کارگروهی برای حل مشکالت 
کشف رود و مشکالت زیست محیطی این رود ایجاد شد، با این وجود وضعیت کشف رود در 
حال حاضر قابل قبول نیست. وی ادامه داد: پس از ارسال گزارشاتی توسط خبرنگاران اقدامات 
از  بخشی  فقط  ها  خانه  تصفیه  این   اما  است  گرفته  صورت  خانه  تصفیه  احداث  نظیر  جدی 
داد: جلساتی چند  ادامه  وی  نیست.  کافی  اقدامات  این  که  کند  تصفیه می  را  رود  آب کشف 
ساعته و بازدید میدانی از کشف رود در این خصوص با مدیران مربوطه داشتیم تا وضعیت آب                             
کشف رود دقیق بررسی شود اما اقدامات گسترده تری باید در سطح ملی و استانی صورت گیرد. 
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در این بازدید میدانی حدود 60 کیلومتر با مدیران استانی 
برسیم  بندی  به جمع  این خصوص  امیدواریم در  بازدید می کنیم، گفت:  را  مسیر کشف رود 

و نتیجه را به استحضار مردم برسانیم. رزم حسینی در خصوص تخصیص اعتبار دولتی به پروژه های مهم از جمله کشف رود، بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی 
دولتی در شرایط فعلی، بودجه ی پروژه های مهم از جمله کشف رود نباید در انتظار تامین از محل منابع دولتی باشد. وی با اشاره به اینکه باید برای ساماندهی مشکالت                                                                        
کشف رود از منابع غیردولتی استفاده کنیم، افزود: برخی از تصفیه خانه ها اقتصادی است و سرمایه گذار ازمحل تصفیه آب استفاده بهینه می کند البته اقداماتی نیز در طرح 

ساماندهی کشف رود درنظر گرفته شده اما متاسفانه یا خوب اجرا نشده یا با کندی روبرو است.

بیانیه مشخص و چهار مولفه مسئولیت پذیری، تامین 
سازی  تصمیم  و  معنویت  و  اخالق  اجتماعی،  عدالت 

مبتنی بر دانش در این بیانیه اشاره شده است.
قربانی با بیان اینکه وظیفه حراست سالم سازی فضای 
اداری است، بیان کرد: امیدوارم تمام همکاران شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی تعامل سازنده ای با مدیر 
داشته  حراست  با  اداری  سازی  سالم  جهت  در  جدید 

باشند.
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مشاور و جانشین مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

تامین نیازهای صنعت و کشاورزی نیازمند بهینه شدن مصرف آب است

ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  جانشین  و  مشاور 
مهم  و  اول  اولویت  اینکه  به  اشاره  با  رضوی  خراسان 
است،  آب  مصرف  کردن  بهینه  و  تعدیل  شرکت  این 
و  اسراف  کمترین  جویی،  صرفه  باالترین  اگر  گفت: 
بیشترین بهره وری در مصرف آب را داشته باشیم، باز 
هم با کمبود آب در استان مواجه خواهیم بود زیرا شرق 
نیازهای  تامین  که  است  باالیی  جمعیت  دارای  کشور 

صنعت و کشاورزی مدرن در آن اولویت دارد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
امور  و  حراست  مدیر  معارفه  و  تکریم  مراسم  رضوی، 
محرمانه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با حضور 
برق  و  آب  صنعت  حراست  مدیران  و  عامل  مدیران 
خراسان رضوی و جمعی از مدیران و کارمندان شرکت 

آب منطقه ای این استان برگزار شد.
علیرضا طاهری در این مراسم با اشاره به اینکه از هر 
تریبون باید برای رساندن پیام آب استفاده کرد، گفت: 
بر  مواجه هستیم که  با کمبود آب  ما در شرق کشور 
شدت  به  را  نیرو  وزارت  جدید  دکترین  اساس  همین 
ترجمه  با  را  آبی  کم  با  سازگاری  و سند  بودیم  پیگیر 
تصویب  به  آب«  »همیاران  عنوان  تحت  آن  استانی 

رساندیم.
آب  شرکت  مهم  و  اول  اولویت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منطقه ای خراسان رضوی تعدیل و بهینه کردن مصرف 
کمترین  جویی،  صرفه  باالترین  اگر  افزود:  است،  آب 
داشته  را  بهره وری در مصرف آب  بیشترین  و  اسراف 
باشیم، باز هم با کمبود آب در استان مواجه خواهیم بود 
زیرا شرق کشور دارای جمعیت باالیی است که تامین 

نیازهای صنعت و کشاورزی مدرن در آن اولویت دارد.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  جانشین  و  مشاور 
توسط  نامه  تفاهم  اینکه  به  اشاره  با  رضوی  خراسان 

از  آزاد  دریاهای  آب  رساندن  برای  نیرو  وزیر  معاون 
سواحل چابهار به شرق کشور امضا شد، گفت: نیازهای 

صنعت و خدمات شرق کشور باید تامین شود.
کمک  نیازمند  و  تشنه  کشور  شرق  اینکه  بیان  با  وی 
است، ابراز کرد: امیدواریم با تدبیر مسئوالن کمبودهای 
در حال حاضر  زیرا  این حوزه جبران شود  در  موجود 

جهت تامین آب از وضعیت مطلوبی برخوردار هستیم.
بنده  برای  تکریم و معارفه  بیان کرد: جلسات  طاهری 
دارای خاطرات تلخ و شیرینی است زیرا با یک نیروی 
خدوم و پرتالش خداحافظی می کنیم و به یک نیروی 

تازه نفس و متعهد خوش آمد می گوییم.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  جانشین  و  مشاور 
خراسان رضوی با اشاره به اینکه مهندس آذرخش به دو 
مولفه آرامش و پیشگیری توجه ویژه ای داشت، گفت: 
طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب باید از نسل جوان 
در بدنه مدیریتی کشور استفاده شود اما این بدان معنی 

نیست که از تجربه نیروهای قدیمی استفاده نکنیم.
باسواد و خوش  افزود: مدیر جدید حراست فردی  وی 
را  خود  آمادگی  که  طور  همان  امیدوارم  و  است  فکر 
برای پذیرش این مسئولیت سنگین اعالم کردند همواره 

موفق باشند.

گزارش تصویری 

تکریم و معارفه مدیر حراست شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی

رئیس اداره کل اقتصادی حراست خراسان رضوی:

تعامل کارمندان با حراست در جهت سالم سازی محیط اداری نقش مهمی دارد

رئیس اداره کل اقتصادی حراست خراسان رضوی گفت: 
یکی از وظایف حراست شناسایی فساد در محیط اداری 
ساختار  به  سپس  و  فرآیند  به  فسادی  اگر  زیرا  است 

تبدیل شود مسئول حراست باید پاسخگو باشد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در مراسم تکریم و معارفه مدیر حراست و امور 

منطقه ای  آب  شرکت  محرمانه 
مدیران  حضور  با  رضوی  خراسان 
صنعت  حراست  مدیران  و  عامل 
آب و برق خراسان رضوی و جمعی 
از مدیران و کارمندان شرکت آب 
شد؛  برگزار  استان  این  منطقه ای 
»رهجو« با اشاره به اینکه وضعیت 
دستیابی  نیازمند  کشور  فعلی 
و  تخصصی  بُعد  از  ملی  وفاق  به 
فرآیند اجتماعی که نقش مسئول 
از                                                              ای  مجموعه  هر  در  حراست 
دستگاه های اجرایی در این زمینه 
پیش  اظهارکرد:   ، است  پررنگ 

بینی و پیشگیری در حوزه حراست از الزامات این حوزه 
است.

نظام  اصلی  اولویت  مسئله  حل  اینکه  بیان  با  وی 
و  مشکالت  حل  داد:  ادامه  است،  اسالمی  جمهوری 
گرفتن  نظر  در  با  اداری  دستگاه  با  مرتبط  موضوعات 
روحیه رافت اسالمی از وظایف اصلی حراست است که 

مدیران مربوطه باید مدنظر داشته باشند.
حراست  با  کارمندان  تعامل  اینکه  به  اشاره  با  رهجو 
در جهت سالم سازی محیط اداری نقش مهمی دارد، 
اهداف                 پیشبرد  در  حراست  پیشگیرانه  نگاه  کرد:  ابراز 

مشاوره ای این حوزه با مجموعه مدیران موثر است.

مقام معظم رهبری: »کشور ما امروز از آب در 

کشور استفاده  بهینه نمی کند«



3

مهندس عالیی در مراسم تودیع و معارفه معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

تحوالت مدیریتی در سازمان جهت استفاده حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
سطح  در  تحوالت  و  تغییر  گفت:  رضوی 
از ظرفیت و  معاونت ها به دلیل استفاده 

توانمندی های حداکثری افراد است.  
آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه ای خراسان رضوی، محمد عالیی 
تودیع و معارفه معاون مالی و  در مراسم 
پشتیبانی این شرکت که در سالن جلسات 
منابع  پایداری  کرد:   اظهار  شد،  برگزار 
آب، افزایش بهره وری اقتصادی، مدیریت 
مشارکتی، افزایش رضایتمندی کارمندان 
به شرکت  تبدیل شدن  و  رجوع  ارباب  و 
تمام الکترونیک از جمله موضوعات مورد 

تاکید در شرکت آب منطقه بوده است.

وی افزود: زمانیکه بنده مدیریت این شرکت را برعهده 
تومان بدهی داشتیم و  تا 15 میلیارد  بین 14  گرفتم 
سنوات بسیاری از  بازنشستگان پرداخت نشده بود که با 
عملکرد مطلوب و مثبت معاونت مالی و پشتیبانی امروز 
نه تنها بدهی نداریم بلکه سنوات کارمندان نیز به موقع 

در زمان بازنشستگی پرداخت می شود.
ابراز  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
کرد: از دیگر نکات و اقدامات مهمی که در این معاونت 
از  کارمندان  تمامی  با  یکسان  برخورد  گرفت،  صورت 
به نحوی که در زمان مصاحبه  بود،  رسمی و شرکتی 
نداشتند  معاونان حضور  از  یک  هیچ  نیرو  برای جذب 

تا بتوانیم نیروی متخصص و شایسته را انتخاب کنیم.

پایداری آب تصریح کرد: سند  به مبحث  اشاره  با  وی 
همیاران آب تهیه و به تصویب رسید، به زودی نیز این 
با کم آبی به تصویب  طرح در کارگروه ملی سازگاری 

می رسد.
به  وابستگی  جای  به  پساب  فروش  به  اشاره  با  عالیی 
درآمدهای نفتی و دولتی در مسیر درآمدزایی ابراز کرد: 
توسعه پدیده  و فرایندی است که نیاز به دادن هزینه 
دارد، اگر مدیری بگوید من می خواهم در مسیر توسعه 
گام بردارم اما حاضر به پرداخت هزینه نیستم به طور 

قطع وی درک درستی از توسعه ندارد.
شرکت  حراست  حوزه  قرمز  خطوط  به  اشاره  با  وی 
آب منطقه ای خراسان رضوی خاطر نشان کرد: حفظ 

بجای                  دستگیری  کارمندان،  آبروی 
از  جلوگیری  برای  تذکر  و  گیری  مچ 
برخورد  و  انسانی  نیروی  رفتن  حاشیه 
جدی با افرادی که مرتکب جرم قانونی 
شدند، از جمله مواردی بود که به صورت 
جدی توسط مهندس آذرخش در بخش 

حراست شرکت پیگیری می شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی با تاکید بر داشتن مدیریت رفتار 
در  تحوالت  و  تغییر  کرد:  ابراز  سازمانی 
از  استفاده  دلیل  به  ها  معاونت  سطح 
ظرفیت و توانمندی های حداکثری افراد 
داریم  تیمی  کار  به  اعتقاد  ما  زیرا  است 
در  شما  ندارد  اهمیتی  تیمی  کار  در  و 

چه بخشی باشید، مهم این است که در مسیر توسعه 
و پیشرفت همه با یکدیگر مشارکت و همراهی الزم را 

داشته باشند.
کارمندان  حداکثری  رضایت  جذب  بر  تاکید  با  وی 
یک  با  توانید  نمی  گفت: شما  رجوعان  ارباب  از  پیش 
تیم ناراضی و ناهماهنگ که در شرایط تبعیض آمیزی 
کار می کنند، در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارید 

و بخواهید رضایت ارباب رجوعان خود را حفظ کنید.
زمان  در  محمدی  مسعود  زحمات  از  مراسم  این  در 
و  مالی  انسانی  منابع  معاونت  مسئولیت  تصدی 
پشتیبانی تقدیر و حسن آذرخش بعنوان معاون جدید 

در این بخش منصوب گردید.

مدیریت منابع انسانی رکن اساسی هر سازمان است

جانشین مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گفت: مبحث 
منابع انسانی در هر سازمانی از اهمیت بسیار ویژه ای 
نیز در  ای  ارزنده  و  بارز  بسیار  نقش  و  است  برخوردار 

مدیریت سازمانی دارد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، علیرضا عامری در مراسم تودیع و معارفه معاون 
منابع انسانی، مالی و پشتیبانی این شرکت که در سالن 
جلسات برگزار شد، اظهار کرد: مبحث منابع انسانی در 
هر سازمانی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است و 
ارزنده ای نیز در مدیریت سازمانی  بارز و  نقش بسیار 

دارد.
وی افزود: مدیریت صحیح منابع انسانی چه در سطح 
به یک سازمان  تواند  و چه در سطح کیفی می  کمی 
در جهت رسیدن به اهداف عالی خود کمک کند؛ در 
به  داشتیم  موفقیت هایی در شرکت  اگر  راستا  همین 

بخش منابع انسانی بر می گردد.
خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر  جانشین 
رضوی با اشاره به ویژگی های شخصیتی معاون اسبق 
منابع انسانی، مالی و پشتیبانی این شرکت عنوان کرد: 
پذیر  ریسک  بودن،  متخصص  موقع،  به  گیری  تصمیم 
با  و  تالشگر  روحیه  داشتن  باال،  عمومی  روابط  بودن، 
انگیزه از جمله ویژگی های بارز جناب محمدی در طول 

دوره خدمتشان بوده است.
وی با بیان اینکه تغییر و تحوالت در بدنه یک سازمان 
کرد:  تاکید  شود،  می  آن  تحرک  و  پویایی  موجب 
بتوانیم  همکاران  تمامی  کمک  با  آینده  در  امیدواریم 

محورهای حیاتی فعالیت شرکت را به نتیجه برسانیم.
عامری با اشاره به اینکه برون سپاری یکی از راهکارهای 
مورد تاکید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی برای پیشبرد اهداف سازمانی است، گفت: یکی 
از اقداماتی که معاون مالی و پشتیبانی باید دنبال کند، 
برون سپاری امور است تا بتوانیم بسیاری از مسائل و 

مشکالت را به خوبی حل و فصل کنیم.
وی با بیان اینکه چندین سال از ابالغ بودجه عملیاتی 
شرکت گذشته است، اضافه کرد:  در این خصوص باید 
اقدامات موثر و عملی صورت بگیرد زیرا بودجه عملیاتی 

در سالمت اداری و مالی شرکت مهم است.
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وزیر نیرو از اجرای سراسری پویش » هر هفته: الف، ب، 
ایران« در کشور خبر داد و گفت: این پویش با مشارکت 
مردم و رسانه ها برای معرفی خدمات زیربنایی آب و 

برق در مراکز استان های کشور برگزار خواهد شد.  
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
ویدئویی  کنفرانس  در  اردکانیان  رضا  رضوی،  خراسان 
و  آب  و  ای  منطقه  آب  های  شرکت  عامل  مدیران 
فاضالب از اجرای پویش»هر هفته: الف، ب، ایران« خبر 
داد و اظهار کرد: در این پویش که با مشارکت مردم و                                        
خواهیم  هم«  با  »همه  شد،  خواهد  انجام  ها  رسانه 
که  برق،  و  آب  زیربنایی  خدمات  عرصه  در  که  دید 
دارد  هموطنان  امنیت  و  رفاه  تامین  در  محوری  نقش 
تمامی                                                               پیشران  و  پیشرفت  ساز  زمینه  همچنین  و 
چه                    متخصصان  است،  کشور  اقتصادی  های  بخش 
می کنند و سرمایه های این کشور چگونه برای ارتقای 
زیرساخت ها و ظرفیت های تولید و کیفیت زندگی به 
کار گرفته می شود. وی افزود: یکی از مولفه های اصلی 
برنامه های وزارت نیرو در دولت دوازدهم فارغ از تمامی 
تحریم ها و شرایط منطقه مدیریت توامان عرضه و تقاضا 
است، این موضوع نیازمند یک ارتباط سازمان یافته با 
مصرف کنندگان و ادبیات خاص این عرصه و استفاده 

وزیر نیرو خبر داد:

اجرای سراسری پویش » هر هفته: الف، ب، ایران« در کشور

از فناوری های موجود برای 
رسیدن به این هدف است. 
ما  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
طوالنی  راه  یک  ابتدای  در 
رسیدن  برای  و  هستیم 
فاصله  مطلوب  نقطه  به 
وجود  با  داد:  ادامه  داریم، 
مسیری  باید  شرایط  این 
مشخص  حرکت  برای 
برای  مردم  اعتماد  تا  شود 

نیازمند  نیز  امر  این  که  گردد  جلب  بیشتر  مشارکت 
اتحاد مسئولین آب و برق کشور است. وی خاطرنشان 
کرد: تحریم کنندگان تالش می کنند با ایجاد التهاب 
که  کنند  اجرایی  را  خود  شوم  های  نقشه  جامعه  در 
خوشبختانه ما در این وزارت خانه از تمامی فرصت ها 
و تکنیک ها استفاده کردیم و خواهیم کرد تا نشاط در 
کند.  پیدا  گسترش  اعتماد  روحیه  بماندو  باقی  جامعه 
اردکانیان با بیان اینکه وزارت نیرو در مقابل هر گونه 
اقدامی که بخواهد به اعتماد عمومی صربه بزند، مقابله 
و ایستادگی خواهد کرد، ابراز کرد: در اجرای اهداف و 
برنامه های پیش روی این وزارت خانه تالش خواهیم 

کرد تا کوچکترین خطایی رخ ندهد و در صورت اتفاق 
نیز تالش خواهیم کرد که هر چه سریعتر آن را برطرف 
کنیم. وی با اشاره به اینکه در اجرا و افتتاح پروژه ها 
از هر گونه بخشی کاری ممانعت خواهد شد تا تمامی 
تیم  یک  به صورت  آب  و  برق  و مسئوالن  ها  دستگاه 
واحد کنار یکدیگر فعالیت کنند، تصریح کرد: اتفاقی که 
در پویش هفته ای »الف، ب، ایران« رخ خواهد داد به 
هیچ عنوان شبیه مراسم افتتاحیه های گذشته نخواهد 
بود، از ظرفیت تمامی سلیقه ها و نظرات برای عمیق تر 

کردن ارتباط با مردم بهره خواهیم گرفت.

جانشین و قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در کارگاه آموزشی نوسازی لوله های بدون 

حفر تراشه خطوط انتقال آب و فاضالب:

برای پایداری منابع آب کشور ملزم به کاهش مصرف آب هستیم

علیرغم اقدامات مثبت انجام شده و راهکار های اجرایی 
و اتخاذ تصمیمات کارشناسی و همچنین اجرای طرح 
سازگاری با کم آبی و ... ، برای پایداری منابع آب کشور 

و استان ضروری است آب کمتری مصرف کنیم .  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
سمینار  افتتاحیه  درمراسم  طاهری  علیرضا  رضوی، 
تراشه   حفر  بدون  روش  به  ها  لوله  بازسازی  آموزشی 
cipp« » در محل سالن اجتماعات شرکت آب منطقه 
انجام  آب  حوزه صنعت  در  خوبی  اقدامات   : گفت  ای 
شده، اما به نظر من اگر همه تالش های مثبت نتیجه 
بدهد ، بطور صریح و شفاف  به عنوان یک کارشناس 
اعالم  می کنم راه حل اساسی این است که در همه 
بخش ها مجبور به کاهش مصرف آب هستیم اگرچه در 
قدیم تصور این بود که آب زیر زمینی یک منبع تمام 

نشدنی است .
طاهری با اشاره به طرح سازگاری با کم آبی و تصویب 
آب  انتقال  طرح  و  وزارت   عالی  مقامات  سوی  از  آن 
و حیاتی  ، ضمن مهم  به شرق کشور  دریای عمان  از 
خواندن طرح های مذکور، بیان کرد از طرح انتقال آب 
به خوبی حمایت شده و بر اساس اهداف آن کارها به 
خوبی و استاندارد پیش می رود و امیدواریم به زودی 
کلنگ عملیات اجرایی آن به زمین بخورد در این طرح 
حدود 2000 کیلو متر خطوط لوله انتقال داریم. وی با 
این طرح  در  همیاران گفت  از طرح  هایی  بخش  ذکر 
تمام کسانی که در حوزه آب تاثیر گزار و دخیل هستند 
در یک سیستم پویا و زیر یک سقف و بر اساس خرد 

جمعی درطرح حضور دارند.
قائم مقام شرکت آب منطقه ای در ابتدای سخنان خود 

ضمن تشکر از روابط عمومی و دفتر فنی در برگزاری 
برگزاری  که  کرد  امیدواری  ابراز   ، ها  سمینار  اینگونه 
مستدام  کارگاه های آموزشی  باعث رشد و ارتقاء سطح 

دانش تخصصی کارشناسان صنعت آب کشور شود.
آموزشی حدود 100  کارگاه  در  این  است  ذکر  شایان 
و  آب  های  شرکت  کارشناسان  و  مسئولین  از  نفر 
پیمانکاران  و  ای  منطقه  آب  استان،  و  فاضالب مشهد 
از شرکت مشاوران                 حضور داشتند و مهندس فرهمند 
توس آب بعنوان مدرس مطالبی را در این زمینه ارائه 

نمود.

استخدام در شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی

آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور آبان 
ماه سال جاری برگزار می شود.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مدیر منابع نیروی انسانی، آموزش و رفاه شرکت 
گفت: در راستای تامین نیروی انسانی متخصص و برای 
دستیابی به اهداف کالن شرکت در نظر است تعداد 12 نفر 
از طریق آزمون سراسری و پس از طی مراحل پذیرش در 
آزمون های کتبی و مصاحبه شفاهی پذیرفته شده و جذب 

دستگاه شوند.
الهه تبرازاده درباره مشاغل مورد نیاز شرکت آب منطقه ای 
استان در این آزمون گفت: رشته های مورد نیاز از جمله: 
حسابدار، کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی، کارشناس 
امور اداری، کارشناس بهره برداری و نگه داری از تاسیسات 
آبی، کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی، 
کارشناس مطالعات پایه و پایش داده های آب، کارشناس 
منابع آب، درشهرستان های مشهد، کالت، قوچان، تربت 

جام می باشد.
تبرازاده یادآور شد: از میان شرکت کنندگان در این آزمون 
4 نفر در رشته های مورد نیاز از میان سهمیه 25 درصد 
ایثارگران و یک نفر از سهمیه بهزیستی جذب خواهند شد.

نیز  آزمون  برگزاری  زمان  و  نام  ثبت  مهلت  درباره  وی 
گفت: مهلت ثبت نام برای متقاضیان تا 12 مهرماه و زمان 

برگزاری آزمون 30 آبان ماه می باشد.
مدیر منابع نیروی انسانی، آموزش و رفاه با اشاره به این که 
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر از جزئیات آزمون 
عمومی  گفت:شرایط  کنند،  مراجعه  راهنما  دفترچه  به 
داوطلبان و مواد آزمون در 2 بخش عمومی و تخصصی 
برای هریک از رشته ها در دفترچه راهنما در سایت شرکت 

آب منطقه ای استان می باشد ذکر شده است.
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اگر کاری برای چالش کم آبی نکنیم تمدنمان نابود می شود

استان  کشاورزی  قانونی  های  تشکل  با  دیدار  در  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت: ما باور داریم که مسئله آب و تهدید جدی کم آبی از مهم ترین و حیاتی ترین مسائل کشور 
با  آبی  نکنیم، کم  مدیریت  بدرستی  زمان خودش  در  را  ابر چالش  این  اگر  و  است  استان  ویژه  به  و 
نابودی تمدنمان ما را مدیریت خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی،محمد عالیی با اشاره به این که نسبت حجم آبی که از آب های سطحی و زیرزمینی در سال 
برداشت می کنیم به حجم آب تجدید پذیر استان بیش از 125 درصد است افزود: این نسبت که در 
ایران و جهان بی نظیر است یعنی با دست خودمان سند نابودیمان را امضا کرده ایم و با زیاده خواهی 
و بدمصرفی و اسراف بیمارگونه آبخوان های زیرزمینی، حیاتی ترین سرمایه خدادادمان، را هر سال 
بیش از سال پیش نابود می کنیم. وی با ذکر این نکته که شرق کشور، سرزمینی خشک و کم آباد با 

خشک سالی های دوره ای است و در این سرزمین کم 
آب و خشک رمز و راز ماندگاری نیاکانمان و شرط بقای 
آبی  کم  و  زیست  محیط  با  سازگاری  فرزندانمان  و  ما 
است ادامه داد:ما بر سر یک دوراهی قرار گرفته ایم ؛ یا 
برداشت بیش از حجم مجاز آب و نابودی آبخوان های 
زیرزمینی و ایجاد سرزمینی سوخته و بی آب و آبادانی 
ساختن  و  مجاز  حجم  حد  در  آب  کمتر  برداشت  ،یا 
استانی با کشاورزی پیشرفته و پربازده، صنعتی پاک و 
کم آب طلب و مردمانی آگاه و سازگار با محیط زیست و 
کم آب طلب. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
این هدف  به  برای رسیدن  این که  به  اشاره  با  رضوی 
مقدس باید مسئله آب را به مسئله هر خراسانی تبدیل 
کنیم تصریح کرد:باید برای مدیریت بهینه آب با همه 
شخصیت های حقیقی و حقوقی تاثیرگذار بر مدیریت 
قانونی  نهادهای مدنی و تشکل های  آب، دانشگاه ها، 
و  برسیم  مشترکی  زبان  و  فهم  و  درک  به  کشاورزان 
از  کمتر  برداشت  برای  مدونی  برنامه  جمعی  خرد  با 
باید  نمائیم.  اجرا  را  آن  هم  با  همه  و  کنیم  تهیه  آب 

ما  دلسوز  و  زحمتکش  و  عزیز  کشاورزان  که  بپذیریم 
در انجام این ماموریت مقدس و بزرگ نقشی محوری 
بی  های  حمایت  به  اشاره  با  عالیی  دارند.  کلیدی  و 
دریغ وزیر نیرو و استاندار خراسان رضوی و کمک همه                                                                
شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر بر مدیریت آب 
و  مدنی  نهادهای  و  فردوسی  دانشگاه  پررنگ  نقش  و 
تشکل های کشاورزی استان برای تهیه سند همیاران 
پذیرش  سند  این  مبنای  و  پایه  گفت:  استان  آب 
کاهش  برای  اجماع  به  رسیدن  برای  گو  و  گفت 
حجم  میزان  به   1405 سال  تا  استان  در  آب  مصرف 
زمانی  برنامه  برابر  مصوبات  اجرای  و  پذیر  تجدید  آب 
از  است. وی گفت: در سند همیاران آب موارد مهمی 
به  کمک  و  مشارکتی  مدیریت  بسمت  حرکت  جمله 
سپاری                                                                          برون  و  کشاورزی  قانونی  های  تشکل  ایجاد 
مصرف  همه  به  آب  حجمی  ها،تحویل  گری  تصدی 
ها  چاه  روی همه  بر  کنتور حجمی  نصب  و  کنندگان 
و رصد و کنترل برداشت آب در بخش های کشاورزی، 
شرب و بهداشت و صنعت و خدمات،جلوگیری از حفر 

چاه های غیرمجاز و پرکردن چاه های غیرمجازجلوگیری 
از آلوده کردن آب ها اشاره شده است. وی با اشاره به 
این که از فروردین امسال تا کنون شرکت آب منطقه ای 
استان با کمک کشاورزان هزار و 61 حلقه چاه غیرمجاز 
را پر کرده و از برداشت 28/7 میلیون مترمکعب آب از 
این چاه ها و همچنین از اضافه برداشت از هزار و 27 
حلقه چاه مجاز به حجم دویست و 4 میلیون جلوگیری 
کنیم افزود: این به آن معنی است که در مجموع امسال 
توانسته ایم از برداشت اب از چاه ها به حجم 232/7 
میلیون متر مکعب کم کنیم و این کار بزرگ با همدلی 
و همکاری و کمک کشاورزان عزیزمان انجام شده است. 
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
تصریح کرد: هرچند امسال برای رسیدن به تعادل آبی 
در استان توانستیم گام های بزرگی را برداریم ولی تا 
رسیدن به هدف حیات بخشمان)سازگاری با کم آبی( 
راه درازی در پیش داریم و این راه را نیز با شفافیت و 
راستی و درستی در عملکرد و پاسخگو بودن به یکدیگر 
بر مبنای مدیریت مشارکتی و خرد جمعی طی خواهیم 

کرد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

مدیریت یکپارچه و مشارکتی آب راه حل جبران کسری مخزن است

ای  منطقه  آب  شرکت  آب  منابع  پایه  مطالعات  مدیر 
خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی با برداشت بیش 
از حد منابع تجدید پذیر آب با کسری مخزن بیشتر از 

یک میلیارد متر مکعب مواجه است.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
به  اینکه دشت مشهد  بیان  با  قندهاری  احمد  رضوی، 
آب  کننده  تامین  اعتماد  قابل  و  اصلی  منبع  عنوان 
شرب است، اظهار کرد: این شهر با جمعیت بیش از سه 
میلیون نفر ساکن، 25 میلیون نفر زائر و بیش از 100 
میلیون متر مکعب کسری مخزن به صورت ساالنه یکی 
و کشور محسوب  استان  آبخوان  های  ترین  بحرانی   از 

می شود.
وی با اشاره به اینکه استمرار اسکان جمعیت مهاجر از 
ناهمگون جمعیت  محور شرق کشور و توسعه مستمر 
شده  مشهد  دشت  چالش های  تشدید  باعث  صنعت  و 
اصالح  وضعیت  این  از  عبور  حل  راه   کرد:  بیان  است، 
»مدیریت  ساختار  ایجاد  به  فعلی  مدیریتی  ساختار 
با  آبریز«  حوضه  در  آب  مشارکتی  و  یکپارچه  جامع، 
هدف دستیابی به پایداری در همه حوزه  های اجتماعی، 

اقتصادی و محیط  زیستی است.
ای  منطقه  آب  شرکت  آب  منابع  پایه  مطالعات  مدیر 
فرآیند  واقعیت  این  درک  با  گفت:  رضوی  خراسان 
اجماع  ایجاد  با هدف  تدوین سند »تدبیر آب مشهد« 

مدیریت  اصالح  مسیر  در 
با   93 سال  طول  در  آب 
بیش  داوطلبانه  مشارکت 
کارشناسان  از  نفر   100 از 
و  کشاورزی  آب،  خبره 
قالب چهار هزار  صنعت در 
کار  ساعت  نفر   800 و 
و  حمایت  با  و  کارشناسی 
راهبری استانداری خراسان 
فردوسی،  دانشگاه  رضوی، 
آب  منطقه ای،  آب  شرکت 
و فاضالب مشهد و سازمان 
ناجیان  نهاد جمعیت  مردم 

آب به سرانجام رسید.
و  جمعی  حرکت  این  خروجی  کرد:  ابراز  قندهاری 
مشارکتی، تبیین »چشم  انداز مشترک در افق 1420 
منابع  در  پایدار  تعادل  دارای  شهری  مشهد  عنوان  با 
و مصارف آب« و نیز، تدوین برنامه راهبردی براساس 
تفاهم جمعی و همچنین ترسیم »نقشه راه« مبنی بر 

اجماع نسبی برای اصالح مدیریت آب است .
وی با اشاره به اینکه پیشینه مدل  مذکور از سال 83 
داد:  ادامه  یافت،  رسمی  موافقت   88 سال  در  و  آغاز 

متعاقب تدوین این سند و پیگیری  های مستمر، شورای 
ماه  اسفند  در  نیز  رود  کشف   آبریز  حوضه  هماهنگی 
بر مبنای مصوبه شورای عالی آب تشکیل و  سال 94 

استقرار یافت.
در خراسان رضوی  آب  همیاران  با طرح  است  گفتنی 
آب  همیاران  ذیل  شورا  این  مربوطه،  سند  تدوین  و 

گنجانده خواهد شد.
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اگر مساله آب به عنوان یک موضوع واحد دیده نشود چالش های بخش آب باقی خواهد ماند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ی خراسان 
شرکت  عامل  مدیر  رسولی ها  محمدحاج  رضوی، 
مدیریت منابع آب ایران در همایش پایش فرصت های 
اشتغال و تولید در حوزه منابع آب شهرستان سرخس 
با اشاره به برخی کاستی ها در حوزه آب عنوان کرد: 
متاسفانه با بخشی نگری به مقوله آب و یکپارچه ندیدن 
مدیریت آن با چالش هایی مواجه هستیم و تا زمانیکه 
به مدیریت آب به عنوان یک مساله واحد نگاه نشود، 

نخواهیم توانست بر مشکالت آن قائق آییم.  
حاج رسولی ها گفت: سال آبی گذشته کشور با بارندگی 
مطلوبی مواجه بود که خوشبختانه متوسط بارندگی در 
کل کشور 342میلی متر بود که این میزان رتبه چهارم 

در کل 51 سال آمار بلندمدت بارندگی کشور است.
وی با اشاره به اینکه پراکنش بارندگی در حوزه قره قوم 
در سال آبی 97-98 ،310 میلی متر در سال آبی بوده 
است، افزود:  این عدد سال قبل از آن 143 میلی متر 

بوده که رشد 118 درصدی داشته است.
آورد   کل  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
آب های سطحی سال آبی گذشته را 89 میلیارد متر 
مکعب به پشت سدهای کشور عنوان کرد که این عدد 
در سال قبل آن تنها 26 میلیارد متر مکعب بوده است.

وی با اشاره به آورد به مخازن سدهای خراسان رضوی 
یک  استان  سدهای  مخازن  حجم  کل  کرد:  اضافه 
میلیارد و 500 میلیون متر مکعب است که سد دوستی 
با حجم 1/2 میلیارد متر مکعب در سال گذشته 700 
میلیون متر مکعب آبگیری شد و این امر موجب زنده 

شدن مجدد سد شد.
ببینیم چقدر  باید  اشتغال  بحث  در  اینکه  بیان  با  وی 
گذاری  سرمایه  زمینه  آوردن  فراهم  با  ایم  توانسته 
از               استفاده  کرد:  تصریح  باشیم،  موفق  آب  بخش  در 
فرصت های سرمایه گذاری در تاسیسات آبی استان ها 
نوار  می تواند راه گشای حل مشکل بیکاری بویژه در 

مرزی کشور باشد.
کارگروه  تشکیل  ایران  آب  منابع  شرکت  مدیرعامل 

تدوین  هدف  با  را  ها  استان  در  آبی  کم  با  سازگاری 
چشم انداز سیاست های مدیریت آب استان ها دانست 
و گفت: این سند که با اجماع تمامی دست اندرکاران 
و  مردمی  و  کشاورزی  های  تشکل  ویژه  به  آب  بخش 
حد  تا  توانست  خواهد  شده  تهیه  دانشگاهی  اساتید 
های  آب  منابع  از  برداشت  اضافه  جلوی  گیری  چشم 
زیرزمینی را در دشت های کشور بگیرد که خوشبختانه 
خراسان رضوی در تصویب این سند در کشور پیشتاز 

است.
وی با اشاره به اهمیت کمک دولت به مردم مرزنشین به 
ویژه شهرستان سرخس که حافظ امنیت مرزهای کشور 
هستند، تاکید کرد: تامین آب شرب سالم و بهداشتی 
نیرو و شرکت آب  این شهر وظیفه وزارت  برای مردم 
منطقه ای است که باید در کوتاهترین زمان خط انتقال 

آب از سد دوستی به شهر سرخس به پایان برسد.
خروج               بحث  برای  کرد:  نشان  خاطر  رسولی ها  حاج 
از  کارشناسی  تیم  یک  نیز  مرز  از  زیرزمینی  های  آب 
و  کرد  خواهیم  کار  این  پیگیری  مسئول  را  دانشگاه 
شوریجه  سد  نیاز  مورد  اعتبار  تامین  و  تکمیل  جهت 
سرخس نیز از محل صندوق توسعه تمام تالش خود را 

به کار خواهیم بست.
شایان ذکر است، همایش پایش فرصت های اشتغال و 
تولید در حوزه منابع آب که با همت سپاه پاسداران و 
همکاری اداره منابع آب شهرستان سرخس برگزار شد 
در راستای استفاده از پتانسیل و ظرفیت های بخش آب 

در کاهش بیکاری و مهاجرت مردم برگزار شد.

تکمیل خط انتقال آب سد دوستی به سرخس با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
مانده  باقی  بخش  و  خانه  تصفیه  ساخت  خصوص  در 
خط انتقال سد دوستی به سرخس این شرکت آمادگی 
دارد که از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی با هدف 
سرعت بخشیدن به اجرای این طرح ها استفاده کند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی در نشست مشترک با فرماندار و 
نمایندگان کشاورزی شهر سرخس که در سالن جلسات 
این نشست جهت  اظهار کرد:  برگزار شد،  این شرکت 
از  سرخس  شهر  آبی  نیاز  تامین  راهکارهای  بررسی 
طریق تکمیل و ساخت سد شوریجه و انتقال آب از سد 

دوستی برگزار شده است.
بخش   و  خانه  تصفیه  ساخت  خصوص  در  افزود:  وی 
باقی مانده خط انتقال سد دوستی به سرخس شرکت 
آب منطقه آمادگی این را دارد که از ظرفیت و پتانسیل 
بخش خصوصی با هدف سرعت بخشیدن به اجرای این 

طرح ها استفاده کند.
از  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
افتتاح خط انتقال آب از سد دوستی تا روستای سنگر 
در شهرستان سرخس خبر داد و گفت: این خط به طول 
35 کیلومتر در حد فاصل روستای سنگر تا سرخس تا   

آخر ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
از  آب  خروج  تکلیف  تعیین  به  اشاره  با  همچنین  وی 
تحقیقات  خصوص  این  در  کرد:   ابراز  سرخس  دشت 
کارشناسان  و  دانشگاهی  متخصصان  سوی  از  الزم 
خواهد  انجام  آینده  ماه  یک  ظرف  منطقه  آب  شرکت 
شد و براساس نتایج این مطالعات تصمیمات بعدی در 
خصوص کنترل و مهار آب سفره های زیرزمینی صورت 

خواهد گرفت.
این  در  نیز  سرخس  فرماندار  مقدم،  رجبی  محمدرضا 

منطقه  این  آبی  منابع  مشکالت  به  اشاره  با  نشست 
اینکه سد دوستی در سرخس  با  اظهار کرد: متاسفانه 
واقع شده است اما مردم بومی و محلی از آب این سد 
باالدستی خواستار  از مدیران  بنابراین  نبردند  ای  بهره 
تکمیل خط انتقال آب از سد دوستی به روستای سنگر 
هستیم تا حداقل برای کوتاه مدت آب شرب با کیفیت 

در اختیار مردم قرار بگیرد.
ایجاد  و  آب  انتقال  ادامه خط  برای  اینکه  بیان  با  وی 
با  افزود:  هستیم،  ملی  اعتبارات  نیازمند  خانه  تصفیه 
توجه به مشخص و تدوین شدن بودجه سال آینده در 
بخش کشاورزی الزم است تا پیگیری های الزم جهت 

تخصیص اعتبار برای تکمیل و ساخت سد شوریجه در 
دستور کار نمایندگان مجلس و مدیران عالی آب قرار 

بگیرد.
شدن  مشخص  ضرورت  بر  تاکید  با  سرخس  فرماندار 
تکلیف چاه های حفر شده قبل از سال 85 گفت: یکی 
از گالیه های کشاورزان در شهر سرخس محدود بودن 
اگر  داریم  تقاضا  است که  کارکرد کنتورهای هوشمند 
امکانش وجود دارد، آن دسته از چاه ها که آسیبی به 
مدت  و  ساعت  از  نمی زنند  زیرزمینی  آب  های  سفره 
کارکرد بیشتری برخوردار باشند تا کشاورز ما مجبور به 

پرداخت جرایم اضافه برداشت نشود.
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اجرای طرح گسترش سواد آبی همزمان با آغاز سال تحصیلی در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، نشست مشترک شرکت آب منطقه ای و اداره 
کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به منظور 
برنامه ریزی عملیاتی اجرای طرح گسترش سواد آبی با 
تاکید بر نجات آب )داناب( و طرح کتاب انسان و محیط 

زیست برگزار شد.  
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  مقام  قائم 
داشت  گرامی  و  تبریک  ضمن  نشست  این  در  رضوی 
افزایش  به  توجه  با  کرد:  عنوان  تحصیلی  جدید  سال 
شمار دانش آموزان در استان خراسان رضوی در سال 
افق  برای  کافی  و  پایدار  آب  تامین  جاری،  تحصیلی 
1420 بیش از پیش مورد توجه شرکت آب منطقه ای 

خراسان رضوی قرار خواهد گرفت.

ملی  برنامه  اخیرا  داشت:  اظهار  طاهری  علیرضا 
در  و  شده  مطرح  ملی  سطح  در  آبی  کم  با  سازگاری 
یاد  آن  از  آب  همیاران  عنوان  با  نیز  رضوی  خراسان 
می شود. استان خراسان رضوی دارای اقلیمی خشک و                
نیمه خشک است و نیاکان ما با برای سال های با این 

آب و هوا سازگار بوده اند.
طرح           اجرای  سال  یازدهمین  آغاز  به  اشاره  با  وی 
با  افزود:  رضوی  خراسان  در  آب  نجات  آموی  دانش 
افق سال 1405 کسری  در  آب  اجرای طرح همیاران 
خواهد  صفر  به  استان  زیرزمینی  آب  ساالنه  مخازن 
کلیه  همکاری  و  مشارکت  مستلزم  امر  این  که  رسید 
نهادها اعم از اشخاص و سازمان ها است. دانش آموزان 
و معلمان بهترین و موثرترین قشر در فراهم کردن بستر 

فرهنگی مورد نیاز هستند.

پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
 15 بر  بالغ  کشور  در  گفت:  رضوی  خراسان  استان 
میلیون نفر دانش آموز داریم که با احتساب والدین آن 
ها قریب به نیمی از جامعه را به حوزه آموزش و پرورش 
فعالیت های آموزش و  این اساس  بر  متصل می کند. 
قابل  بخش  در  سرزندگی  و  تکاپو  بروز  موجب  پررش 

توجهی از جامعه است.
رضا صابری توالیی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی 
مربوط  کشور  آموزی  دانش  جمعیت  بیشترین  جاری 
امسال  کرد:  عنوان  است  رضوی  خراسان  استان  به 
در  درس  کالس  هزار   53 در  آموز  دانش   1290000
خراسان رضوی مشغول به تحصیل هستند که این عدد 
نسبت به سال گذشته 60 هزار نفر افزایش داشته است.

جمعیت  درصد   60 افزود:  صابری 
مشهد  شهر  در  استان  آموزی  دانش 
ساکن هستند و جمعیت دانش آموزی 
هزار   135 با  مشهد  تبادکان  منطقه 
دانش  کل  جمعیت  از  تنهایی  به  نفر 

آموزان چند استان بیشتر است.
کاظم جم، مدیر روابط عمومی شرکت 
در  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب 
تفاهم  دو  به  اشاره  به  نشست  این 
برنامه  داشت:  اظهار  مابین  فی  نامه 
سواد  گسترش  طرح  اجرای  عملیاتی 

جانشین مدیر برنامه ریزی و بررسی های 

اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی: 

مشارکت شرکت آبفا و آب منطقه ای در 
مدیریت حوزه پساب

اقتصادی  های  بررسی  و  ریزی  برنامه  مدیر  جانشین 
انعقاد                 از  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت 
آب  شرکت  بین  مشترک  گذاری  سرمایه  نامه  تفاهم 
فاضالب  و  آب  شرکت  و  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
مشهد در حوزه پساب به منظور اجرای طرح های تامین 
واگذاری  طریق  از  مشهد  شهر  فاضالب  تصفیه  و  آب 

پساب به امضاء دو شرکت خبرداد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
با اشاره به سرمایه گذاری و  رضوی، مجتبی برغمدی 
پس  کرد:  اظهار  مربوطه،  درحوزه  مالی  منابع  تجهیز 
نامه  تفاهم  کارشناسی،  فشرده  ماه جلسات  از چندین 
منطقه ای  آب  شرکت  بین  مشترک  گذاری  سرمایه 
برای  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  و  رضوی  خراسان 
اجرای طرح های تامین آب و تصفیه فاضالب از طریق 

واگذاری پساب به امضاء دو شرکت رسید.
در  بلندی  گام  نامه  تفاهم  این  اجرای  داد:  ادامه  وی 
جهت پیشبرد تامین اعتبار طرح های راکد تامین آب 
شرب مشهد و طرح های جمع آوری و تصفیه فاضالب 

خواهد بود.
اقتصادی  های  بررسی  و  ریزی  برنامه  مدیر  جانشین 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به بودجه 
طرح های تملک داریی های سرمایه ای، افزود: جذب 
صد درصدی اعتبارات تخصیص یافته طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای شرکت به مبلغ 735 هزار و 474 
میلیون ریال در 1398 )قبل از تمدید سال مالی 1397 

( انجام شد.
برغمدی ابراز کرد: همچنین به منظور جبران خسارت 
سیالب ابتدای سال جاری اعتباری معادل 89 میلیارد 

ریال در قالب اجرای پروژه های استانی اخذ شد.
آب،  منابع  کمیته  مدیریت  دبیرخانه  خصوص  در  وی 
گفت: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور 
های  درخواست  به  رسیدگی  هزینه  و  زمان  کاهش 
نیمه  از  طلب،  آب  کم  صنایع  متقاضیان  آب  تامین 
شهریور ماه سال جاری فرآیند جدید رسیدگی به این 
مدیریت  کمیته  تایید  به  و  تدوین  ها  درخواست  گونه 

منابع آب شرکت رسید.
اقتصادی  های  بررسی  و  ریزی  برنامه  مدیر  جانشین 
با  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت 
اجرای این تغییرات حدود یک ماه از کل زمان پیگیری 
درخواست متقاضیان در سطح شرکت های آبفا و آب 

منطقه ای کاسته شود.

و  انسان  کتاب  و  )داناب(  آب  نجات  محوریت  با  آبی 
صورت  هماهنگی  بر  بنا  و  شده  تهیه  زیست  محیط 
بستر الزم  ها،  در شهرستان  آب  امور  ادارات  با  گرفته 
و  ستاد  سطح  در  آموزشی  های  برنامه  برگزاری  برای 
شهرستان در دو مقطع متوسطه اول و دوم فراهم شده 

است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
شرکت  نماینده  حضور  با  که  نشست  این  در  رضوی، 
فرهنگسازی،  و  آموزش  رسانی،  اطالع  پروژه  مشاور 
کارشناسان  آموزشی،  های  تکنولوژی  گروه  رئیس 
مسئول گروه های آموزشی متوسطه اول و دوم و رئیس 
برگزار  جام  تربت  قطب  شناسی  زمین  آموزشی  گروه 
برنامه زمان بندی و اجرایی طرح گسترش سواد  شد، 
آبی تا پایان سال تحصیلی جاری مورد بررسی و جمع 

بندی قرار گرفت.
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شود  کوچکتر  و  کوچک  باید  دولت 
را  خدماتی  و  گری  تصدی  کارهای  و 
را  حاکمیتی  های  فعالیت  و  کاهش 
افزایش دهد در این رستا موارد قانونی 
گروهی  کار  در  فریمان  سد  واگذاری 
آب  کارشناسان  از  متشکل  و  مستقل 
هفته  یک  ظرف  و  بررسی  ای  منطقه 

اعالم نظر می شود.  

باحضور نماینده مجلس و فرماندار شهرستان فریمان بررسی شد:

چگونگی واگذاری سد فریمان به کشاورزان و بهره برداران در قالب تعاونی های مردمی

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی محمد عالیی در جلسه ای که به  منظور بررسی 
مشکالت حوزه آب شهرستان فریمان با حضور نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسالمی، فرماندار 
فریمان و اعضای شورای شهر این شهرستان برگزارشد افزود : در گذشته هم مردم  تصدی گری این سد تاریخی 
و زیبا را عهدار بودند و شرکت آب منطقه ای با واگذاری ها و انجام  امور توسط مردم و نهاد ها و تشکل ها نه تنها 

موافق، بلکه از خیلی شرکت ها ی آب منطقه ای در این خصوص جلوتر است
عالیی با اشاره به جایگاه مهم مردم در حوزه اشتغال افزود: در هر منطقه که پروژه ها به مردم محلی واگذار گردید 
ما شاهد پیشرفت بهتر و کامل تر آنها بودیم و هرجا که دولت وظایف قابل واگذاری را به بخش خصوصی سپرد 

شاهد رونق منطقه در همه ابعاد بودیم.
در این جلسه  مقرر گردید بعد از بازدید و اعالم نظر کارشناسان  دفتر فنی،  رسوب برداری از سد و رودخانه با 

نظارت این شرکت انجام گیرد.
 درادامه این جلسه محمد حسن صدیقی، مدیر دفتر درآمدزایی پیشنهاد کرد روند واگذاری از طریق یک شرکت 

تعاونی متشکل از تمامی حق آبران سد مشابه الگوهای تجربه شده و تعریف شده انجام شود.

در جلسه شورای اطالع رسانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مطرح شد:

مستندات طرح همیاران آب در پایگاه اینترنتی سازگاری با کم آبی منتشر می شود

شرکت  آب  منابع  از  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون 
آغاز              به  توجه  با  ای خراسان رضوی گفت:  آب منطقه 
با                   سازگاری  اینترنتی  جامع  پایگاه  از  برداری  بهره 
کم آبی خراسان رضوی، زین پس مستندات و گزارش 
عملکرد طرح استانی همیاران آب از طریق این پایگاه 

در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمدعلی نعمت نژاد در نشست شورای اطالع 
رسانی این شرکت با اعالم این خبر افزود: پایگاه جامع 
با  که  رضوی  خراسان  آبی  کم  با  سازگاری  اینترنتی 
ابتکار این شرکت و توسط شرکت مشاور پروژه اطالع 
است،  شده  طراحی  سازی  فرهنگ  و  آموزش  رسانی، 
از قابلیت دسترسی به آخرین آمار و اطالعات سیمای 
چگونگی  و  میزان  ها،  شهرستان  و  استان  آب  منابع 
پیشرفت اجرایی طرح همیاران آب، آموزش گروه های 
آبی،  تخلفات  آموزان، گزارش  دانش  از جمله  مخاطب 

تاالر گفتمان و سایر امکانات برخوردار است.
آمار  به  آزاد  دسترسی  ساخت:  خاطرنشان  نژاد  نعمت 
مشارکت  جلب  بستر  و  مقدمه  آب،  منابع  اطالعات  و 
نهادهای مختلف در مشارکت برای اجرای برنامه های 

کالن سازگاری با کم آبی به شمار می آید.
ای  منطقه  آب  شرکت  رسانی  اطالع  شورای  رئیس 
خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به اینکه به زودی 
استاندار  توسط  آب  همیاران  طرح  شهرستانی  برش 
ابالغ  فرمانداران  به  حسینی  رزم  آقای  جناب  محترم 
اطالع  های  نشست  برگزاری  قالب  در  شد،  خواهد 
این  اجرای  سازوکار  و  ابعاد  اندیشی،  هم  و  رسانی 
طرح نزد  گروه های مختلف دخیل در طرح در سطح                        

شهرستان ها ارائه و تبیین خواهد شد.
های  گرافیک  موشن  مجموعه  تولید  از  همچنین  وی 
همکاری  و  ابتکار  با  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  آموزشی 
پروژه                   مشاور  شرکت  عمومی،  روابط  مدیریت 
همچنین  و  سازی  فرهنگ  و  آموزش  رسانی،  اطالع 
گرافیک  موشن  عنوان   12 تهیه  خبرفوری،  موسسه 
به  که  است  گرفته  قرار  کار  دستور  در  آموزشی  کوتاه 
و  تولید  جاری  سال  از  مانده  باقی  ماهه   6 در  تدریج 
منتشر خواهد شد. این مجموعه به موضوعاتی همچون 
طرح نجات آب، مواجهه با سیالب، سازگاری با کم آبی، 
طرح همیاران آب، حفاظت از منابع آب زیرزمینی و .. 

اختصاص یافته است.

در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان 

سرخس مطرح شد:

تاکید مسئوالن سرخس برحفظ منابع 
آب های زیرزمینی / اضافه برداشت 

40میلیون مترمکعبی این شهرستان

نخستین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان 
نماینده  فرماندار،  حضور  با   98 سال  در  سرخس 
آب  منابع  اداره  رئیس  مرکزی،  بخشدار  دادستان، 

سرخس و دیگر اعضای شورا برگزار شد.  
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
رجبی  محمدرضا  جلسه  ابتدای  در  رضوی،  خراسان 
مقدم، فرماندار شهرستان سرخس، با اشاره به اهمیت 
و  زیرزمینی  های  آب  بخصوص  آب  منابع  از  حفاظت 
با  گفت:  آن  در  موثر  عوامل  و  اخیر  های  خشکسالی 
آب  شرکت  و  کشاورزان  بین  نظر  اختالف  به  توجه 
مرز  از  زیرزمینی  های  آب  خروج  درباره  ای  منطقه 
آب                                                                            که  هست  ضروری  ترکمنستان  کشور  طرف  به 
صورت  به  و  مشاور  نظر  با  سریعتر  هرچه  ای  منطقه 
به  زیرزمینی  های  آب  جریان  که  کنند  اعالم  مکتوب 
کدام سمت هست تا شائبه ها در این خصوص برطرف 

شود.
در ادامه عبادی نژاد درباره خروج آب از کشور گفت: با 
توجه به گزارشات دفتر مطالعات و یک تیم تحقیقاتی 
های  چاه  از  میدانی  بازدیدهای  و  شاهرود  دانشگاه  از 
 70 حدود  در  که  ای  مشاهده  های  چاه  و  پیزومتری 
حلقه در محدوده دشت سرخس قرار دارد و با اطمینان 
کشور  طرف  به  آب  خروج  ما  که  گفت  توان  می 
تکمیل  و  سال  پایان  تا  شااهلل  ان  نداریم؛  ترکمنستان 
این تحقیقات گزارش مکتوب آن را خدمت همه مردم 

اعالم می نماییم.
وی با اعالم این که متاسفانه در دشت سرخس با افت 
آب مواجهیم گفت: بیالن دشت سرخس منفی است و 
ساالنه با اضافه برداشت 40 میلیون مترمکعب صدمات 
جبران ناپذیری به آبخوان دشت سرخس وارد می شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه کیفیت آب روز به روز بدتر می 
شود و با این رویه در سال های آینده برای استفاده آب 

شرب با کیفیت هم به مشکل برمی خوریم.

مقام معظم رهبری: »مسئله  مدیریت مصرف، 

یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ امروز پرهیز از 

اسراف و مالحظه  تعادل در مصرف، بالشک در مقابل 

دشمن یک حرکت جهادی است؛ انسان می تواند 

ادعا کند که این اجر جهاد فی سبیل اللهّ  را دارد.«
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با همکاری دستگاه قضایی تحقق اهداف تعیین شده در سند جامع سازگاری با کم آبی تسریع خواهد گردید

محمد  رضوی،  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان  استان  دادگستری  جدید  کل  مدیر  صادقی،  با  دیدار  در  عالیی 
رضوی، با اشاره به همکاری بسیار نزدیک دستگاههای اجرایی با قوه قضائیه 
اظهار امید واری کرد با حمایت های دستگاه قضا بتوانیم به تمامی اهدافی 

که در طرح سازگاری با کم آبی مصوب نموده ایم دست یابیم.  
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال 
داریم  استان  در  مکعب کسری مخزن  متر  میلیارد  به 1.2  نزدیک  حاضر 
سالهای  در  آب  مدیریت  به  دولتی  صرفا  نگاه  رویکرد  با  متاسفانه  افزود: 
رضوی  خراسان  شده  باعث  که  افتاده  اتفاق  مخزن  کسری  این  گذشته 

بیشترین کسری مخزن را در کشور داشته باشد.
وی گفت: در هر برهه از زمان که مردم را فراموش کردیم و خواستیم برای 
آنان پشت دربهای بسته تصمیم گیری کنیم نتیجه عکس بوده است که 

که  است  و کشور  استان  های  تمامی دشت  آن  شاهد 
اکثرا در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند.

محمد عالیی در ادامه افزود: با حضور آقای رزم حسینی 
در سمت استاندار استان هماهنگی بسیار خوبی در بین 
دستگاههای اجرایی استان ایجاد گردیده که نتیجه آن 
به  آبی است که  با کم  ابالغ سند سازگاری  و  تصویب 
امید خدا و همکاری تمامی ادارات وبهره برداران تشکل 
از  آینده شاهد جلوگیری  ابتدای سال  تا  مردمی  های 
اضافه برداشت 600 میلیون مترمکعب از آبخوان های 
تا سال 1405 کسری  ادامه  در  و  بود.  استان خواهیم 

مخزن در استان به صفر خواهد رسید.
ای خراسان رضوی در  مدیر عامل شرکت آب منطقه 
پایان با تشکر از مجموعه همکاران قوه قضاییه در استان 
های  پرونده  در  که  خوبی  بسیار  همکاری  جهت  به 
مربوط به شرکت دارند اظهار امید واری کرد با حضور 
آقای صادقی که خود ایشان بعنوان یک کارشناس آشنا 
با مباحث در حوزه آب هستند بتوانیم پرونده هایی که 
سالهاست در شعب مختلف در بخش آب مفتوح مانده 

به سر انجام برسانیم.
دادگستری  جدید  کل  مدیر  صادقی  جلسه  این  در 

استان هم سالم و شفاف کار کردن تمامی افراد در همه                                                                                 
کاری  اولویت  را  مردم  به  رسان  خدمت  های  بخش 
دستگاه ها بر شمرد و افزود: با پتانسیل خوبی که در 
مجموعه همکاران شرکت آب منطقه ای در استان سراغ 
داریم امیدواریم مباحثی که در حوزه قضا در مدیریت 
آب مطرح می باشد را به همکارانم در دستگاه قضائی 
اطالع دهند تا بتوانیم به صورت مشارکتی و استفاده از 
خرد جمعی به اهداف ترسیم شده دست یابیم که ثمره 
آن نیز خدمت رسانی و رضایت مردم استان می باشد.

نکات تازه مدیریتی در یک جلسه غیرعمومی؛

»باور مردم« اساس مدیریت در منابع 
آب است

برای  و  سازمانی  درون  کامال  یک جلسه  گرچه جلسه 
آب   شرکت  عمومی  روابط  عوامل  و  مدیر  از  تقدیر 
که  ندارم  یاد  به  اما  بود  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
فرصتی  هیچ  این شرکت  مدیر  عالیی  محمد  مهندس 
دارد  آب  درباره  که  هایی  دغدغه  از  صحبت  برای  را 
پیوست  را  عمومی  روابط  که  او  باشد.  داده  دست  از 
تازه  داند دیدگاه  ای می  اجتماعی شرکت آب منطقه 
ای درباره مدیریت آب دارد که با دیدگاه مدیران این 
حوزه در پنجاه شصت سال گذشته کامال متفاوت است. 
مردم  باور  بر  عالیی  مهندس  مدیریتی  اندیشه  مبنای 
استوار است و تصمیمات ایزوله از بدنه جامعه را نافرجام 

و ناکام می داند.  
آنجا  از  آب  مدیریت  در حوزه  ما  گوید: مشکل  می  او 
نهادهای  شروع شد که 70 سال قبل نقش مشارکتی 
مدنی را به تدریج کم رنگ و در نهایت محو کردیم و 
این برای کشوری که در پهنه خشک و نیمه خشک کره 
زمین قرار دارد و با خشکسالی های مداوم دست و پنجه 
نرم می کند مشکالتی ایجاد کرد که امروز برای حل آن 

در تنگنا قرار داریم.
آمار و ارقام هم نشان می دهد که در همین 70 سال 
آبهای زیرزمینی به طور  از  30 میلیارد مترمکعب آب 
مهندس  نیست.  هم  تجدید  قابل  و  شده  نابود  کلی 
عالیی این ارقام را فاجعه بار می خواند و عنصر »چرا« 
را چند بار در همین جلسه تکرار می کند »ما باید از 
است؟  افتاده  ناگوار  اتفاقات  این  چرا  که  بپرسیم  خود 
و به دنبال راه حل برویم« او در مسیر یافتن راه های 
داند  می  اساسی  اصل  را  مردم  مشارکت  مسئله،  حل 

شفافیت،  و  صداقت  از  مردم  مشارکت  جلب  برای  و 
عناصر  عنوان  به  مدیران  بودن  پاسخگو  و  نقدپذیری 
اصلی یاد می کند. اعتقاد مهندس عالیی این است که 
در جلب مشارکت مردم نقش روابط عمومی ها بسیار 
باید  مهم است و تاکید می کند که روابط عمومی ها 
از حصار برگزاری جلسات و مراسم و این قبیل کارها 
بیرون بیایند و کارکرد اصلی خود را پیدا کنند. عالیی 
بر خالف بسیاری از مدیران دیگر یکی از این کارکردها 
دو  به  مثال  عنوان  به  و  کند  می  ذکر  مدیران  نقد  را 
وعده ای که عملی کرده اشاره می کند. او در ابتدای 
قول  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیریت 
به سرانجام  را  آبی  با کم  اوال سند سازگاری  بود  داده 
تعیین  را  دریای عمان  انتقال آب  ثانیا طرح  و  برساند 
تکلیف کند و حاال از روابط عمومی می خواهد که انجام 
این داده ها را به نقد بکشد. »ما براساس طرح سازگاری 
با کم آبی باید 600 میلیون مترمکعب برداشت از منابع 
زیرزمینی را کم کنیم تا االن 200 میلیون متر مکعب 
این  بررسی کند که  باید  ایم، روابط عمومی  کم کرده 
حرف درست است یا نه؟ طرح انتقال آب دریای عمان 
هم نهایی شده اما بحث های موافق و مخالف درباره آن 
زیاد است روابط عمومی باید این بحث را جمع و مطرح 
کند.« مهندس عالیی پیش از آن که به مدیر و عوامل 
روابط عمومی شرکت لوح تقدیر اهدا کند این جمله را 
ما  برای  مردم  »باور  کند  می  تکرار  بار  برای چندمین 

خیلی مهم است«

رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت 

آب منطقه ای خراسان رضوی خبر داد:

کسب رتبه برتر شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی در ارزیابی عملکرد 

شهید رجایی استان

آب  شرکت  عملکرد  مدیریت  و  بازرسی  گروه  رئیس 
طی  شرکت  این  گفت:  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
به  استان، موفق  اجرایی  ارزیابی عملکرد دستگاه های 
بین  بعد شاخص های عمومی در  برتر در  رتبه  کسب 

دستگاه های اجرایی شرکت کننده شده است.   
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
موضوع  به  اشاره  با  کرابی  حسین  محمد  رضوی، 
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان، اظهارکرد: 
براساس نتایج ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و 
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت   ،97 سال  اختصاصی 
کسب  به  موفق  عمومی  های  شاخص  بعد  در  رضوی 
اجرایی شرکت کننده  بین دستگاه های  در  برتر  رتبه 
شده است. وی ضمن تبریک به مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی و کارکنان آن شرکت، گفت: 
هشت  مورخ   ،618388 شماره  بخشنامه  به  عنایت  با 
بهمن ماه سال 97 سازمان اداری و استخدامی کشور و 
مصوبات ستاد جشنواره شهید رجایی استان مقرر شد 
از آن شرکت در مراسم جشنواره شهید رجایی استان 
به عنوان دستگاه برتر تقدیر شود. رئیس گروه بازرسی و 
مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
افزود: خوشبختانه این شرکت موفق به کسب افتخارات 
زیادی در زمینه های گوناگون شده است که این مورد 

هم به این افتخارات افزوده شد.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در گفتگوی زنده با برنامه رادیویی پرس و جو

به طول 70 کیلومتر هیچ پسابی از کشفرود برداشت نمی شود
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی در گفتگو با برنامه زنده رادیویی 
صورت  ساماندهی  به  توجه  با  گفت:  جو«  و  »پرس 
روزی،  شبانه  نظارت  و  رود  کشف  رودخانه  در  گرفته 
در حال حاضر در حدفاصل کنارگذر شمالی مشهد تا 
پل شاهنامه به طول 70 کیلومتر، هیچ پسابی توسط 
برداشت  کشفرود  از  حقوقی  و  حقیقی  هیچ شخصیت 

نمی شود  
با  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
به طول 319  رودخانه کشفرود  افزود:  این خبر  اعالم 
رضوی  خراسان  استان  رودخانه  بزرگترین  کیلومتر، 
است که وظیفه زهکشی مهم ترین حوضه آبریز استان 
های  دهه  در  تاریخی  رودخانه  این  دارد.  عهده  بر  را 
بوده  مواجه  ای  عدیده  مشکالت  و  مسائل  با  گذشته 

است.
از کشف رود در  اینکه 90 کیلومتر  به  با اشاره  عالیی 
حاشیه کالنشهر مقدس مشهد واقع شده است عنوان 
انواع تصرف و تجاوز  این محدوده  کرد: در گذشته در 
به حریم و بستر رودخانه، تخلیه فاضالب خام، برداشت 
از آن در کشاورزی رخ  پساب غیراستاندارد و استفاده 

می داد و تبدیل به مرکز آلودگی و بیماری شده بود.
و  قضایی  نهادهای  کلیه  از  قدردانی  ضمن  وی 
مردم  های  تشکل  و  اجرایی  های  دستگاه  انتظامی، 
با  رود  کشف  نجات  طرح  در  ساخت:  خاطرنشان  نهاد 
به طول 90  مشارکت همه دستگاه ها مسیر رودخانه 
دو  احداث  از طریق  که  است  بازگشایی شده  کیلومتر 
جاده دسترسی ساحلی و ایستگاه های گشت و نظارت، 
تخلف در محدوده مذکور جلوگیری  وقوع  از هر گونه 
می شود به گونه ای که در سال های گذشته حتی یک 
میلی متر تجاوز به حریم و بستر این رودخانه تاریخی 

رخ نداده است.
عالیی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 2 مترمکعب 

که  دارد  جریان  رود  کشف  بستر  در  پساب  ثانیه  در 
بخشی از آن توسط دو تصفیه خانه فاضالب پرکندآباد 
خروجی                  پساب  کیفیت  که  اسدی  اولنگ  و   2 و   1
آن ها از استاندارد الزم برخوردار نیست تولید می شود. 
بخشی دیگر خروجی تصفیه خانه فاضالب خین عرب 
است که از کیفیت استاندارد و مناسب برخوردار است. 
نیز توسط 300 دستگاه  از فاضالب  همچنین قسمتی 
در  شود.  می  تخلیه  شده  بینی  پیش  محل  در  تانکر 
تصفیه  فاضالب  چرمشهر  صنعتی  شهرک  محدوده 
به رودخانه  ثانیه  بر  لیتر  با دبی 30  این شهرک  خانه 
سرازیر می شود که آلوده به فلز کروم است. با توجه به                                                                        
برداری  بهره  به  با  گرفته  صورت  های  گذاری  سرمایه 
کاسته  آن  آلودگی  بار  از  جدید  خانه  تصفیه  رسیدن 

خواهد شد.
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
کیفیت  تایید  اینکه  به  توجه  با  شد:  یادآور  رضوی 
حفاظت  کل  اداره  عهده  بر  رودخانه  در  جاری  پساب 
محیط زیست استان است، طبق گزارشات دریافتی از 
این سازمان، استفاده از پساب در محدوده پل کنارگذر 
شمالی مشهد به غیر از محصوالت کشاورزی غیرصیفی 
انسان                                                                               مصرف  به  خام  صورت  به  که  غیرساالدی  و 
می رسد در سایر موارد بالمانع است. بنا بر آزمایشات 
انجام شده با توجه به اینکه بار میکروبی پساب مذکور 
بیشتر  خوراکی  کشاورزی  محصوالت  تولید  برای 
و  گیاه  و  گل  انواع  تولید  برای  است؛  استاندارد  از 
محصوالت زینتی و غیرخوراکی به صورت کنترل شده 

قابل استفاده خواهد بود.

رییس اداره منابع آب شهرستان کالت بانی عقد اخوت مشاوران 3 دستگاه مطالعاتی در حوضه آبریز

برای نخسین بار در شهرستان کالت جلسه هماهنگی 
آبریز  مشاورین سه دستگاه در زمینه مطالعات حوضه 
کالت  شهرستان  آب  منابع  اداره  در  کالت   رودخانه 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
با  کالت  شهرستان  آب   منابع  اداره  رییس  رضوی، 
با مدیران  پیرو جلسات متعدد  این مطلب گفت:  بیان 
3 دستگاه تفاهم نامه ای بین  اداره منابع آب کالت، 
این  اساس  بر  و  شد  امضاء  شهرداری  و  طبیعی  منابع 
تفاهم نامه مسئولیت مشاوره ها به یک نفر واگذار شد.

نامه  تفاهم  این  اساس  بر  افزود:  فرزانه«  »مصطفی 
مصوب شد کلیه ادارات و ارگان های ذیربط اطالعات 
مورد نیاز را در اسرع وقت در اختیار مشاوران قرار دهند 

تا با بررسی به یک اجماع کلی دست یابند.
از  مشاور  های  مصوبه شرکت  این  اساس  بر  همچنین 
افراد محلی، دانشگاهیان و کارشناسان متخصص مربوط 

برای ارائه پیشنهادات اجرایی و عملی بهره مند شوند.
وی با اشاره به تفاهم نامه مطالعه راهکارهای حفاظت 
از سیالب شهر کالت که برای اولین بار در سطح استان 
تفاهم  این  اهداف  مهمترین  از  گفت:  شود  می  انجام 
موازی  طرح  این  شدن  عملیاتی  با  که  است  این  نامه 

کاری شرکت های مشاوره ای، را نخواهیم داشت و از 
نتایج  استخراج  برای  زمان  و  ها  هزینه  کاهش  طرفی 
تحقیقات و مطالعات راهبردی، انجام مطالعات موثرتر،                                                                      
زمینه  در  مناسب  های   راهکار  و کسب   تر  کاربردی 
منابع آبی شهرستان همراه با نظارت و کنترل  مشاور 
صورت                  بیشتری  دقت  و  سرعت  با  طبیعی  منابع 

می گیرد.
در این جلسه مقرر شد مطالعات انجام شده همپوشانی 
و  باشد  داشته  کار  انجام شدن  بهتر  در جهت  را  الزم 
باشد  نداشته  تداخل  یکدیگر  با  پیشنهادی  های  طرح 
پایلوت  عنوان  به  کالت  شهرستان  آب  منابع  اداره  و 
باشد.  داشته  را  الزم  بازتاب  ارگان  سه  هر  طرف  از 
در  و  ساحلی  خیابان  برای  ها  طرح  اولویت  همچنین 
جهت امان ماندن منازل مسکونی در برابر سیالب ها و                                   
هر  و  باشند  هماهنگ  مشاورین  و  باشد  ها  آب  روان 

اطالعاتی که الزم است در اختیار هم بگذارند. 
شده  یاد  اداره   3 مشاوران   شد  مقرر  جلسه  ادامه  در 
و                تحقیقات  نتایج  و  برگزار  اندیشی  هم  جلسات 
پژوهش های علمی را به ارگان های ذیربط ارائه نمایند 
و در پایان ، گزارش جامعی که مورد تایید هر سه ارگان 

است تهیه شود.

 7 در  نامه  تفاهم  این  تصویب  به  اشاره  با  »فرزانه« 
نامه  مشاور امور آب  بند یادآور  شد: طی این تفاهم 
برای  مناسب  راهکارهای  زمینه  در  کالت  شهرستان 
حفظ و ذخیره سازی منابع آبی در این شهرستان نتایج 
های  طرح  اجرای   برای  پژوهشی  و  علمی  تحقیقات 
عملیاتی را  با همکاری مشاور منابع طبیعی در اختیار 

مدیران استان قرار می دهد. 
شهردار  »میرآب«  با   که  دیداری  در  شد:  یادآور  وی 
شهرستان کالت و فرماندار این شهرستان داشتیم مقرر 
انتخاب مشاوران مشترک جهت  شد جلسه هماهنگی 
زود  و  مناسب  های  طرح  اجرای  و  ها  هزینه  کاهش 
بازده، تفاهم نامه یکسان سازی مشاور شهردار و اداره 
منابع آب با همفکری، هماهنگی و  ارتباط مستقیم با 
مشاوران منابع طبیعی در فرمانداری کالت برگزار شود.

این  در  شد  یادآور  کالت  شهرستان  آب  اداره  رییس 
طبیعی،  منابع  اداره  مسئوالن  و  نمایندگان  جلسه 
نیز  ای  مشاوره  های  شرکت  نمایندگان  و  شهرداری 

حضور داشتند.
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آسیب شناسی اقدامات مدیریتی یکی از مهم ترین اهداف کارگروه صیانت از منابع آب است

جلسه  دومین  در  مرتضوی  امیر  سید 
کارگروه طرح صیانت از منابع آب استان 
گفت:   98 سال  در  رضوی  خراسان 
یکی از کاربردها و اهداف مهم کارگروه 
شناسی  آسیب  آب،  منابع  از  صیانت 
مختلف  های  دستگاه  مدیریتی  اقدامات 

در حوزه آب است.  
آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون  رضوی،  خراسان  ای  منطقه 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره 
این  در  دادگستری خراسان رضوی  کل 
نشست بیان کرد: بنا بر گزارش دریافتی 
از شرکت آب و فاضالب استان خراسان 
شرب  بخش  در  آب  مصرف  رضوی، 

شهری و روستایی در منازل مسکونی 8 درصد افزایش 
و در بخش اداری 25 درصد کاهش داشته است. هر دو 
پیامد و کاهش و افزایش برداشت باید به دقت واکاوی 

و آسیب شناسی شود تا اصالحات الزم صورت گیرد.
توسط شرکت  ارائه شده  گزارش  به  اشاره  با  مرتضوی 
آب منطقه ای خراسان رضوی در اجرای طرح همیاران 
در                   مردمی  های  تشکل  مشارکت  داشت:  اظهار  آب 
طرح هایی همچون سازگاری با کم آبی و همیاران آب 
نشان می دهد که به خوبی وضعیت کنونی منابع آب را 
درک کرده اند. اجرای این گونه برنامه ها به تنهایی از 
عهده نهادهای اجرایی و نظارتی برنمی آید و باید حتما 

از ظرفیت تشکل ها استفاده شود.
سالن  در  که  نشست  این  ابتدای  در  عالیی  محمد 

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریاست  حوزه  جلسات 
اجرای  آغاز  به  اشاره  با  شد  برگزار  رضوی  خراسان 
طرح همیاران آب همزمان با حضور وزیر نیرو در روز                  
عید فطر سال جاری در مشهد عنوان کرد: در این طرح 
که با مشارکت موثر و فعال کلیه دستگاه های اجرایی 
و نظارتی، تشکل های مردمی، نخبگان و صاحب نظران 
تدوین شد مقرر شد در سه بخش کشاورزی، صنعت و 
خدمات اضافه برداشت از منابع آب تا افق سال 1405 

به صفر برسد.
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
را  های  بخش  در  آب  منابع  از  برداشت  کاهش  سهم 
مدون  راه  نقشه  یک  قالب  در  کرد:  اعالم  شرح  بدین 
از  مترمکعب  میلیون   590 حدود  است  شده  مقرر 

و  از چاه های آب  برداشت  اضافه  محل 
انسداد                                               از محل  180 میلیون مترمکعب 
چاه های غیرمجاز محقق شود. همچنین 
محل  از  مترمکعب  میلیون   350 حدود 
افزایش بهره وری مصرف آب در بخش 
کشاورزی مدیریت خواهد شد. در بخش 
فضای سبز شهری نیز پیش بینی شده 
 1405 افق  تا  جدیدی  آب  هیچ  است 
به                    نشود  داده  اختصاص  بخش  این  به 
توسعه  آبی طرح های  نیاز  گونه ای که 
بازچرخانی  و  جویی  صرفه  محل  از  ای 

آب در مصارف قبلی تامین شود.
یکی  نیز  را  آب  بازار  اندازی  راه  عالیی 
دیگر از توفیق های طرح سازگاری با کم 

آبی و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سال 
انجام شده  بر هماهنگی ها  بنا  افزود:  و  جاری دانست 
هم اکنون بهره برداران منابع آب در محدوده یک دشت 
با  از منابع آب را  می توانند شارژ و سهم ساالنه خود 

یکدیگر تبادل نمایند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
فاضالب  به  مربوط  مسائل  نشست  این  در  رضوی، 
چرمشهر  صنعتی  شهرک  خطرناک  و  غیراستاندارد 
آالینده  واحدهای  اصالحی  اقدامات  پیشرفت  و  مشهد 
مستقر در این شهرک مبتنی بر گزارش نمایندگان اداره 
های  شهرک  شرکت  و  زیست  محیط  و  حفاظت  کل 
صنعتی استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری کارگاه سواد آبی ویژه اصحاب 
رسانه

کارگاه آموزشی سواد آبی ویژه اصحاب رسانه با همت 
استان  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  مدیریت 

برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
این شرکت  عمومی  روابط  مدیر  »کاظم جم«  رضوی، 
گفت:  آموزشی  کارگاه  این  برگزاری  هدف  به  اشاره  با 
اعداد،  شناسایی  هدف  با  آبی  سواد  آموزشی  کارگاه 
ارقام و آشنایی با مفاهیم و اصطالحات ویژه در حوزه 
آب و انرژی برای خبرنگارانی که در این حوزه فعالیت                 

می کنند برگزار شد.
این کارگاه آموزشی »محمد فشائی« مدرس  ادامه  در 
این دوره نیز گفت: این کارگاه در 2 بخش مفاهیم آبی و 
مبانی حقوقی برای همکاران مطبوعاتی و عالقه مندان 
به آشنایی با مفاهیم و اصطالحات ویژه در صنعت آب 
و انرژی برگزار می شود که فاز اول آن برای همکاران و 
مشاوران حوزه رسانه ای شرکت آب منطقه ای برگزار 

شد.
از قبیل چقدر آب  این دوره موضوعاتی  افزود: در  وی 
دراختیار داریم؟ آبی که در اختیار داریم چگونه توزیع 
شده است؟ چگونه این آب در زمین جابجا می شود؟ و 
از منابع آبی چگونه استفاده می شود؟ به نقد و بررسی 

گذاشته شد.

وی در ادامه با اشاره به سهم انسان ها از آب شیرین 
شیرین  آب  از  ها  انسان  سهم  گفت:  نیز  تجدیدپذیر 
تجدیدپذیر  با توجه به این که 97درصد آب جهان شور 

است کمتر از 3درصد می باشد.
و  محیط   در  کشور  واقع شدن  باره  در  همچنین  وی 
اقلیم خشک و نیمه خشک مطالبی را بیان کرد و گفت: 
و  متغیر  هوای  و  آب  کشور  اقلیم  ویژگی  مهمترین  از 
نسبتا  بارندگی  میانگین  همچنین  و  بودن  فصل  چهار 
است  خطری  زنگ  امر  همین  البته  که  باشد  می  کم 
راستای      در  که  انرژی  و  آب  متولیان  و  مدیران  برای 
تالش  کشور  در  آب  بهینه  مصرف  و  سازی  فرهنگ 

بیشتری کنند.
وی در ادامه با مقایسه نموداری میزان بارندگی ساالنه 
کشور  در  ساالنه  بارندگی  میزان  گفت:  نیز  کشور  در 
240 میلی متر، برابر با یک سوم میانگین بارندگی در 

جهان )830میلی متر(است.

تمرکز  به  باتوجه  کرد:  تصریح  وی 
در  پذیر  تجدید  آب  سرانه  جمعیت 
به  مترمکعب   250 حدود   مشهد 
درحالی ست  این  است  نفر  هر  ازای 
که سهم سرانه مصرف آب در سال به 
از ای هر نفر بالغ بر 220 لیتر در هر 

شبانه روز است.
فشایی با اشاره به اقلیم کشور گفت: 
منطقه  در  کشور  اقلیم  35درصد 

بسیارناچیز  بارندگی  میزان  که  شده  واقع  فراخشک 
غیر  و 25درصد  مناطق خشک  در  درصد  و 40  است 
خشک قرار گرفته است بنابر این 75 درصد اقلیم کشور 

در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد.
به عنوان خطرناکترین آسیب  از فرونشست زمین  وی 
در اضافه برداشت آب نام برد  و افزود: این امر نابودی 
دائمی آبخوان و پیامدی فاجعه بار و جبران ناپذیر به 

دنبال خواهد داشت.
محمد فشایی، کارشناس آب از کاریز یا قنات به عنوان 
یکی از شاهکارهای ایرانیان  به عنوان نماد سازگاری با 
کم آبی  نام برد و گفت: از قدیم االیام ایرانیان سعی در 
سازگاری با کم آبی داشتند و با ساخت قنات بنوعی از 

اضافه برداشت آب از آبخوان ها جلوگیری می کردند.
دغدغه  از  نشان  که  سواالتی  جلسه  این  درپایان 
خبرنگاران در طرح مسائل آب و همچنین حفاظت و 

بهر ه برداری مناسب از منابع آبی داشت مطرح شد.
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عالیی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در گردهمایی با دانشجویان جدید الورود گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد:

منتقد با انصاف و مراقب محیط زیست مردم باشید

ای خراسان رضوی در  مدیر عامل شرکت آب منطقه 
کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم پایه مدیریت منابع 
آب برای دانشجویان جدید الورود مهندسی آب دانشکده 
کشاورزی دانشگاه فردوسی که سه شنبه 23 مهرماه در 
سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
آب  وضعیت  از  کاملی  گزارش  ارائه  ضمن  شد  برگزار 
کم  با  سازگاری  های  طرح  تنظیم  و  تهیه  به  توجه  و 
را در  اصلی  دانشجویان گفت: 3 هدف  به  آبی خطاب 
زندگی دنبال کنید: اول درس هایتان را خوب بخوانید، 
همیشه منتقد با انصاف باشید و محیط زیست مردم را 

مراقبت کنید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
اشاره  با  گردهمایی  این  در  عالیی«  »محمد  رضوی، 
افزود:  به دانش روز  به اهمیت تحصیل و مجهز شدن 
دانشجویان و نخبگان و کارشناسان آینده شما هستید 

و باید همه آسیب های ما را شما جبران کنید.
وی با اشاره به این که برای برون رفت از بحران آب ما 
طی 3سال یک سند راهبردی تحت عنوان سند جامع 
با مشارکت همه دستگاه های  را  آبی  با کم  سازگاری 
مرتبط با آب که دانشگاه فردوسی مشهد نقش پررنگی 
حسینی«  »رزم  همکاری  و  مساعدت  با  است  داشته 
استاندار خراسان رضوی تنظیم کردیم  که خوشبختانه 
به تصویب رسید؛ براساس این برنامه تا سال 1405 باید 
کسری یک میلیارد و دویست میلیون مترمکعبی آب را 

به صفر برسانیم.
وی اظهار داشت: متاسفانه طی 40 سال گذشته بیش 
از 30 میلیارد مترمکعب از سفره های آب زیر زمینی 

اضافه برداشت داشته ایم.
وی با اشاره به این که ما در سرزمین خشک واقع شده 
و  مشهد  دشت  فرونشست  بارندگی،  گفت:کاهش  ایم 
میزان تعریق و تعرق که نسبت مستقیمی با آب و هوا 
با  آب  بحران  در جهت  را  ما  که  است  عواملی  از  دارد 

خطر جدی روبرو ساخته است.
وی افزود: بیش از 85 درصد منابع آبی ما در کشاورزی 
مصرف می شود در حالی که نرخ اشتغال در این بخش 

فقط 13درصد است.
مبنای تمدن کاریزی بر سازگاری و دوستی انسان 

با محیط زیست  است
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
در  که  کاریزی  تمدن  به  گردهمایی   این  ادامه  در   ،
کاریزی  تمدن  مبنای  تاکید کرد:  و  اشاره  بود  گذشته 

بر سازگاری و دوستی انسان با محیط زیست  است.
کشت،  الگوی  کشاورزی،  نوع  تمدن  این  اساس  بر 
جمعیت شهر و روستاها دقیقا با محیط زیست سازگار 
بوده است و مبنای همزیستی مسالمت آمیز با محیط 
با  انسان  رابطه  یکی  است  بنا شده  اصل  دو  بر  زیست 

بر  که  زیست   با محیط  انسان  رابطه  دیگری  و  انسان 
خرد جمعی و کامال صلح آمیز استوار است.

نفری   با جمعیت 240 هزار  ادامه داد: در گذشته  وی 
16درصد جمعیت استان را تحت پوشش داشتیم که با 
برنامه ریزی های نادرست مدیریتی این جمعیت را در 
مشهد متمرکز کردیم و آمار  را به 54 درصد رساندیم 
75درصد صنعت استان را در مشهد بنا نهادیم و بیش 
از 90 درصد خدمات استان را نیز به مشهد آوردیم که 

نتیجه آن مواجه شدن با بحران آب است.
با اشاره به این که ما نیاز به یک نقشه راه داریم  وی 
گفت: در خراسان رضوی یک میلیارد و دویست میلیون 
متر مکعب آب بیش از آنچه که باید برداشت کنیم از 
حالی  در  ایم  داشته  برداشت  آبی  منابع  و  ها  آبخوان 
را  تجدیدپذیر  آبی  منابع  درصد   40 هستیم  مجاز  که 

برداشت کنیم.
»عالیی« با بیان این که برداشت های بی رویه از منابع 
آبی آسیب های جدی به زندگی مردم وارد کرده است 
شور  ما  های  دشت  و  کرده  فروکش  آب  سطح  افزود: 
شده است زمین ترک خورده و نشست کرده است. پل 
که  کرده  نشست  مشهد  در  رضوی  بیمارستان  و  قائم 
همه این ها ناشی از برداشت بی رویه آب سفره های 

زیرزمینی است.
به  سنتی  کشاورزی  تبدیل   ضرورت  به  ادامه  در  وی 
از                      بیش  اکنون  هم  کرد:  تصریح  مدرن  کشاورزی 
85 درصد منابع آبی در بخش کشاورزی با نرخ اشتغال 
حدود 13درصد مصرف و فقط 22 درصد به نرخ تولید 

ناخالصی استان کمک می کند.
از                        مشهد  آب  درصد   60 که  این  به  اشاره  با  وی 
از  سرزمینی  ما  گفت:  شود  می  تامین  دوستی  سد 
پدرانمان تحویل گرفتیم که بحران آب نداشت به جای 
آب بزرگراه، برج، هتل، اتوبان و  فرودگاه ساختیم اما 

پایه آن بر آب است و آب هم دارد از بین می رود.
برای  کنید  تالش  گفت:  دانشجویان  به  خطاب  وی 
به  و  باشید  داشته  اجرایی  دستورالعمل  برنامه  نوشتن 

برنامه اعتقاد داشته باشید و به آن عمل کنید.
وی با اشاره به این که باید با مردم مذاکره کرد و راهکار 
گرفت گفت: بر اساس آمار و سند راهبردی ارائه شده 
با کمک کشاورزان می توان از600 میلیون مترمکعب 
اضافه برداشت سفره های آب زیر زمینی جلوگیری کرد 
برداشت  با مشارکت کشاورزان  ایم  توانسته  امسال  که 
آب از منابع زیرزمینی را 213 میلیون مترمکعب کاهش 

دهیم.
 درخاتمه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان از 
مدیریت روابط عمومی درخواست کرد برنامه بازدید از 
در  اجرایی  طرح  چندین  و  خانه  تصفیه  دوستی،  سد 
بیشتر  آشنایی  برای  را  استان  ای  منطقه  آب  شرکت 

دانشجویان برنامه ریزی کند.

گفتنی است این کارگاه آموزشی که با همکاری گروه 
مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد و گروه تحقیقات 
کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار 
شد؛ دانشجویان با مفاهیم پایه منابع آب آشنا شدند و 

سپس از سد طرق بازدید کردند.

بازگشایی و الیروبی 4 کیلومتر از 
رودخانه جلیل آباد شهرستان کالت

عملیات  پایان  از  کالت  شهر  آب  منابع  امور  رئیس 
رودخانه      مسیر  از  کیلومتر   4 الیروبی  و  بازگشایی 

جلیل آباد این شهرستان خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
و  الیروبی  خوشبختانه  گفت:  فرزانه  مصطفی  رضوی، 
بازگشایی مسیر این رودخانه که در باال دست شهرستان 
کالت واقع شده است با همکاری و تالش پرسنل امور 
منابع آب شهرستان روند صعودی و خیلی خوبی را طی 

یک ماه اخیر داشته است.
وی افزود: با الیروبی و بازگشایی رودخانه جلیل آباد از 
بروز سیل زدگی اراضی کشاورزی که در مسیر سیالب 
هرگونه  از  همچنین  و  شود  می  جلوگیری  دارند  قرار 
سیالب و آبگرفتگی این شهر نیز جلوگیری خواهد شد.

باال  سبب  اخیر  های  سیالب  کرد:  نشان  خاطر  فرزانه 
آمدن سطح رودخانه شده بود و در صورت عدم الیروبی 
اراضی  مجدد  تخریب  احتمال  سیالبی  هر  ورود  با 
کشاورزی که در مسیر رودخانه قرار داشت محتمل بود؛ 
بنابراین ضروری بود که عملیات الیروبی و بازگشایی 4 

کیلومتری رودخانه مذکور با سرعت انجام شود.
الیروبی                 به  توجهی  بی  که  این  به  اشاره  با  وی 
است  بار  فاجعه  های  سیل  ساز  زمینه  ها،  رودخانه 
ها گفت: عمیق کردن                رودخانه  اهداف الیروبی  درباره 
با  مواد  جایگزینی  ها،  گودی  کردن  پر  ها،  رودخانه 
کیفیت خوب و مناسب به جای مواد ضعیف در بستر 
رودخانه ها از مهمترین اهداف الیروبی رودخانه هاست.

و  بازگشایی  عملیات  هنگام  در  کرد:  تاکید  فرزانه 
افراد  توسط   که  مسیرهایی  رودخانه  بستر  الیروبی 
با احکام قضایی و همچنین همکاری  تصرف شده بود 

نیروی انتظامی بازگشایی شد.
وی ادامه داد: روند آزادسازی رودخانه کالت با تعیین 
پیمانکار و تامین اعتبار در آینده نزدیک ادامه خواهد 

یافت.
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از ابتدای سال جاری؛

918 چاه غیر مجاز مسدود شد/ اعالم راه های ارتباطی برای شناسایی چاه های غیر مجاز توسط شهروندان

منابع  بهره برداری  و  حفاظت  مدیر 
خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  آب 
رضوی از انسداد 918 چاه غیر مجاز 
در شش ماه ابتدای سال جاری خبر 
می توانند  شهروندان  گفت:  و  داد 
ارتباطی  های  سامانه  از  استفاده  با 
مجاز  غیر  های  چاه  اعالم  به  نسبت 

با شرکت همکاری کنند.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی،    غالمرضا 
ممدوحی با بیان اینکه از ابتدای سال 
استان  در  مجاز  غیر  جاری 918چاه 
مسدود شده است، اظهار کرد: فرایند 

انسداد چاه های غیرمجازتوسط گزارش های مردمی به 
به  این چاه ها  آمار  ابتدا گزارش  این صورت است که 
یا ستاد شرکت  منابع آب شهرستانها  ادارات  و  امورها 
آب منطقه ای خراسان اعالم می شود، سپس بر حسب 
موقعیت جغرافیایی محل، پیگیری الزم توسط یکی از 

امورها و ادارات منابع آب شهرستانها به عمل می آید.
اسرع  در  مربوطه  آب  منابع  امور  همکاران  افزود:  وی 
و  بازدید  محل  از  بازرسی  و  گشت  تیم  اعزام  با  وقت 
فرایند مجاز یا غیر مجاز بودن چاه های گزارش شده 
را مورد بررسی قرارداده و در صورتی که چاه غیرمجاز 
و                                                                  آب  عادالنه  توزیع  قانون  مفاد  استناد  به  باشد 
متخلف  به  الزم  اخطاریه  ابتدا  اجرایی  های  نامه  آئین 

اعالم می شود.
آب  شرکت  آب  منابع  برداری  بهره  و  حفاظت  مدیر 
ابالغ  از  پس  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
اخطاریه و گذشت مهلت قانونی چاه مورد نظر بر حسب 
نوع و درجه اهمیتی که دارد اولویت بندی شده و در 
ردیف انسداد قرار گرفته و پس از اخذ  دستوراز مقام 
انتظامی و  با نیروی محترم  محترم قضایی وهماهنگی 

نسبت به انسداد چاه غیر مجاز اقدام   می گردد.
وی با بیان اینکه یکی از دشوارترین کارهای شرکت آب 
مجاز  غیر  های  بستن چاه  ای خراسان رضوی  منطقه 
با  گذشته  در  یا  مجاز  غیر  های  چاه  کرد:  ابراز  است، 
هدف تامین نیاز آبی اهالی محل و یا در سالهای اخیر 
زمان  در  دیگری حفر شدند؛ که  مقاصد مختلف  برای 
انسداد این چاهها معموالً افراد با ماموران محترم نیروی 
انتظامی و همکاران ما درگیر می شوند و بعضاً به مراجع 

قضایی جهت لغو حکم مراجعه می کنند.
های               چاه  شناسایی  های  راه  خصوص  در  ممدوحی 
با توجه  غیر مجاز توسط شهروندان خاطر نشان کرد: 
به اینکه 34 دشت از 37 دشت در استان در سال ها و                                                                            
اعالم  بحرانی  ممنوعه  یا  و  ممنوعه  گذشته  های  دهه 
شده اند و در حال حاضر فقط سه دشت آزاد در استان 
در حال حفر  را  اگر شهروندان چاهی  لذا،  دارد  وجود 
با دستگاه حفاری مشاهده کردند که معموالً در شعاع 
100 متری آن چاه دیگری نباشد، به احتمال زیاد این 
نیمه  چاههای  و  باشد  می  غیرمجاز  های  چاه  از  چاه 
عمیق و دستی که عمده چاه های غیرمجاز استان را 

تشکیل می دهد معموالً توسط مقنی حفر می شوند.
حلقه   300 و  هزار  شش  حدود  از  اینکه  بیان  با  وی 

چاه غیر مجاز موجود  در استان خراسان رضوی تنها 
530 حلقه چاه باالی 50 متر هستند، گفت: این نشان              
و  به صورت دستی  ها عمدتاً  مابقی چاه  که  می دهد 

نیمه عمیق حفر شدند.
آب  شرکت  آب  منابع  برداری  بهره  و  حفاظت  مدیر 
یکی  نمود  اعالم  همچنین  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
توسط  مجاز  غیر  های  چاه  شناسایی  های  ازراه  دیگر 
استقرار  هنگام  در  که  اینست  حفاری  های  دستگاه 
دستگاه های حفاری مجاز در محل چاه های تغییرمحل 
یافته یا کف شکنی چرخ عقب دستگاه های حفاری به 
این دستگاه ها دارای  شاسی آن پلمپ شده و تمامی 
پالک مشخصات می باشد، بنابراین اگر دستگاه حفاری 
مشاهده شد که چنین پلمپی ندارد، شهروندان مطلع 
مجاز                  غیر  چاه  حفر  حال  در  دستگاه  این  که  باشند 

می باشد.
وی با بیان اینکه راه سومی که برای شناسایی حفر چاه 
های غیرمجاز وجود دارد مراجعه به سایت شرکت آب 
منطقه ای است، ابراز کرد: لیست تمام حفاری های در 
حال انجام در دشت ها به صورت هفته ای در سایت این 
شرکت بروزرسانی و بارگذاری می شود، بنابراین شهرون

دان                                                         می توانند 

با بررسی این لیست مطلع شوند که 
آیا چاه در حال حفاری مجاز یا غیر 

مجاز است.
مهمترین  نهایت  در  ممدوحی گفت: 
و شاخص ترین راه شناسایی چاه های 
مجاز و غیرمجاز بررسی نشان آرم آب 
شش  اشتراک  شماره  با  ای  منطقه 
نزدیکترین  در  که  است  چاه  رقمی 
با  که  است  شده  درج  چاه   محل 
و  مجاز  های  چاه  برای  آبی  اسپری 
اسپری قرمز برای چاه های غیر مجاز 

انجام می شود.

از ابتدای مهر ماه:

50 حلقه چاه غیرمجاز در دشت نیشابور 
مسدود شد

ماه گذشته، 50  با همکاری دستگاه قضایی، طی یک 
حلقه چاه غیرمجاز در دشت نیشابور مسدود و پر شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
خبر  این  اعالم  با  نیشابور  آب  منابع  مدیر  رضوی، 
گفت: در راستای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب 
 630 برداشت  از  چاه،  تعداد  این  انسداد  با  زیرزمینی، 

هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.
»سعید رضا خجسته پور« افزود: بیشتر چاه های غیر 
مجاز یاد شده از جلگه ماروسک، از توابع بخش مرکزی 
برای مصرف کشاورزی حفر شده  و  باشد  نیشابور می 

است.
وی با اشاره به عمق چاه های حفر شده غیر مجاز گفت: 
با توجه به این که اغلب چاه های غیر مجاز در حاشیه 
تا 20 متر به آب  با عمق 5  ارتفاعات حفر شده است 

می رسد.
وی یاد آور شد:  برداشتهای بی رویه و غیر قانونی از 
افت منابع آب و مخاطرات  باعث تشدید روند  آبخوان 

زیست محیطی در دشت شده است.

مدیر منابع آب نیشابور با اشاره به این که  جلوگیری 
برداری                      بهره  کنترل  و  غیرمجاز  های  چاه  فعالیت  از 
چاه های مجاز موجود، جزو اهداف اصلی امور آب در 
انسداد چاه های غیرمجاز،  دشت نیشابور است، گفت: 
ای،                        منطقه  آب  شرکت  به  هزینه  برتحمیل  عالوه 
و  برداران  بهره  متوجه  را  اجتماعی  زیاد  های  تنش 

استفاده کنندگان این گونه از چاه ها می نماید.
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برگزاری سمینار مسائل کیفی در حوزه 
منابع آب

کیفی  مسائل  در  پژوهشی  دستاوردهای  ارائه  سمینار 
کارشناسان حوزه  و  مدیران  با حضور  آب  منابع  حوزه 
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  در  آب  منابع  کیفی 

رضوی برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
کاربردی  تحقیقات  گروه  رئیس  براتی،  رضا  رضوی، 
شرکت با اعالم این خبر گفت: در حال حاضر یکی از 
مهمترین مسائل در زمینه محیط زیست، کیفیت منابع 

آبهای سطحی و زیرزمینی می باشد.

آب  منابع  آلودگی  و  کیفیت  کنترل  برای  افزود:  وی 
و  کیفی  مختلف  پارامترهای  هنگام  به  و  دقیق  پایش 
شاخص های آلودگی ضروری است تا بتوان متناسب با 
کیفیت منابع آبی موجود، آن را برای مصارف مختلف 
اقدامات الزم  از سوی دیگر  و همچنین  داد  اختصاص 

برای مدیریت آلودگی را برنامه ریزی نمود.
در ادامه دکتر مهدی محمودی، پژوهشگر پروژه بررسی 
روند تغییرات دراز مدت کیفی منابع آب سطحی استان 
خراسان رضوی با استفاده از فناوری دور سنجی و آمار 
آن  تاثیرپذیری  تحلیل  و  هیدرومتری  های  ایستگاه 
ناشی از توسعه کشاورزی، صنعتی و شهری درباره این 
اراضی  کاربری  تغییرات  اینکه  به  توجه  با  گفت:  طرح 
و  گذارد  می  تاثیر  ها  حوضه  از  خروجی  رواناب  روی 
باعث کاهش یا افزایش کیفیت آب سطحی می شود، 
این  بینی  پیش  و  گردد  بررسی  تاثیر  این  بود  الزم 
تغییرات در آینده انجام شود. دکتر محمودی با اشاره 
تغییرات  داد  نشان  نتایج  گفت:  پژوهش  این  نتایج  به 
کاربری روی کیفیت منابع آب سطحی تاثیر گذار است 
وجود  آینده  در  آن  بینی  پیش  و  مدلسازی  امکان  و 
دارد و همچنین پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده 
پارامترهای سازند زمین شناسی در نظر گرفته شود تا 

نتایج مدل به واقعیت نزدیکتر شود.
با  آبیاری  تاثیر  سپس عباس خاشعی  پژوهشگر طرح 
پنبه  بر خصوصبات  تربت حیدریه  خانه  تصفیه  پساب 
مصرف  سرانه  افزایش  به  توجه  با  گفت:  ورامین  رقم 
های  آب  از  استفاده  شیرین،  آب  منابع  کاهش  و  آب 
نامتعارف در کشاورزی بیشترین استفاده از منابع آبی را 
دارد. وی به اهداف این طرح اشاره کرد و افزود: نتایج 
این پژوهش نشان می دهد تیمار ترکیب 50 درصد آب 
و 50 درصد فاضالب تصفیه شده برای کشت پنبه در 
منطقه توصیه می شود و پساب تصفیه شده فاضالب 
شهری باعث بهبود عملکرد گیاه پنبه شده و اثر مخربی 

بر خواص شیمیایی خاک نداشته است.
ارائه  از  لوح  اهدای  با  براتی،  سمینار  این  پایان  در 
دهندگان و ناظرین این پروژه ها تقدیر کرد. وی افزود:  
شبکه  تکمیل  اهمیت  ها  تحقیق  این  نتایج  اساس  بر 
برنامه  همچنین  و  آب  منابع  آلودگی  و  کیفی  پایش 
ریزی دقیق تر برای دستیابی به خروجی یکنواخت )از 
لحاظ کمی و کیفی( در تصفیه خانه های فاضالب بیش 

از پیش نشان داده شد.

رئیس اداره ورزش و سالمت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

درخشش گروه شنا شرکت آب منطقه ای در مسابقات سراسری وزارت نیرو

منطقه  آب  شرکت  سالمت  و  ورزش  اداره  رئیس 
آب                   شرکت  شنای  گروه  گفت:  رضوی  خراسان  ای 
منطقه ای با 4 مدال در مسابقات سراسری وزارت نیرو 

به کار خود پایان داد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
دوره  نوزدهمین  اظهارکرد:  بادامکی  حسن  رضوی، 
مسابقات سراسری شنا و اولین دوره مسابقات غواصی 
برادران وزارت نیرو از 26لغایت 29 شهریور ماه برگزار 

شد.
ورزش  هیات  همت  به  مسابقه  این  داد:  ادامه  وی 
صنعت آب و برق استان مرکزی و به میزبانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان در استان مرکزی و در 

شهرستان محالت برگزار شد.
این دوره مسابقات137 شرکت  داد: در  ادامه  بادامکی 
از     غواصی  تیم  سه  و  شنا  تیم   25 قالب  در  کننده 
از سراسر کشور حضور  نیرو  وزارت  تابعه  شرکت های 

داشتند.
منطقه ای  آب  شرکت  سالمت  و  ورزش  اداره  رئیس 

خراسان رضوی گفت: شرکت کنندگان در بخش شنا 
رده  در هشت   ، قورباغه  و  سینه  کرال  های  رشته  در 
سنی به صورت انفرادی و در رشته چهار در 100 متر 

به صورت تیمی به رقابت پرداختند.
با اشاره به اینکه جواد مهمان نواز در ماده پنجاه  وی 
متر قور باغه موفق به کسب مقام سوم شد، افزود: جواد 
در  سازمند  مسعود  و  میر سیدی  نواز، حسین  مهمان 
را کسب  مقام دوم  تیمی  آزاد  ماده چهار در 100متر 

کردند.

دوره های آموزش و بازآموزی کاربری سامانه های یکپارچه منابع انسانی و 
اتوماسیون اداری در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، ابراهیم قندهاری، رئیس گروه فناوری اطالعات 
آموزشی که  دوره های  این  برگزاری  از  شرکت، هدف 
شد  انجام  اطالعات  فناوری  حوزه  کارشناسان  توسط 
فرآیندهای  و  فناوری  از  استفاده  فرهنگ  توسعه  را 
آب  شرکت  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  الکترونیکی 
دولت  توسعه  شاخص  در  رضوی  خراسان  منطقه ای 
الکترونیک همواره در رده شرکت های پیشگام صنعت 
آب و برق قرار داشته که در سال 1397 نیز رتبه برتر 
این شاخص را در ارزیابی وزارت نیرو و ارزیابی جشنواره 

شهید رجایی کسب نموده است.  
فرآیندها در  و  فرم  الکترونیکی کردن  افزود:  قندهاری 
اتوماسیون  و سیستم  عملیاتی  و  اطالعاتی  سامانه های 
اداری، از الزامات رسیدن به این هدف می باشد که در 
نهایت منجر به ارائه خدمات الکترونیکی می شود که از 
اهداف دولت الکترونیک می باشد. به همین منظور عالوه 
چند  که  الکترونیکی  بصورت  اداری  مکاتبات  انجام  بر 
است، حدود  عملیاتی شده  این شرکت  در  است  سال 
الکترونیکی در  نیز بصورت  فرآیند داخلی  100 فرم  و 
و مورد  پیاده سازی  اداری طراحی،  اتوماسیون  سیستم 

بهره برداری قرار گرفته است.
منابع  یکپارچه  سامانه  توسعه  و  ارتقاء  همچنین  وی 

مسیر  در  مهم  گام های  دیگر  از  نیز  را  شرکت  انسانی 
و  برشمرد  شرکت  فرآیندهای  شدن  الکترونیکی  تمام 
افزود: هدف گذاری مناسبی برای یکپارچه سازی تمامی 
سامانه های اطالعاتی و عملیاتی شرکت صورت گرفته 
که سامانه جامع منابع انسانی با حدود 12 زیرسیستم از 
جمله سامانه های مهمی است که با هدف ارائه خدمات 
الکترونیکی به کارکنان و انجام فرآیندهای حوزه منابع 
الکترونیکی  تمام  بصورت  پشتیبانی  و  مالی  انسانی، 

طراحی، توسعه و پیاده سازی شده است.
قندهاری در ادامه برگزاری دوره های آموزشی، استمرار 
فرهنگ  توسعه  و  کاربران  برای  دوره ها  این  بازآموزی 
به جای روش های سنتی  نوین  فناوری های  بکارگیری 
مزایای  به  اشاره  با  و  خواند  اهمیت  حائز  بسیار  را 
حذف  جمله  از  اداری  اتوماسیون  سیستم   زیاد  بسیار 
امور  تسهیل  نامه نگاری ها،  فیزیکی  گردش  و  کاغذ 
زمان،  مدیریت  اطالعات،  به  دسترسی  تسریع  اداری، 
فرهنگ  توسعه  سبز،  مدیریت  و  هزینه ها  مدیریت 
مبتنی  امور  انجام  و  مکانیزه  سیستم های  بکارگیری 
از  بهینه  استفاده  و  الکترونیکی  فرآیندهای  و  فرم  بر 
را مستلزم  این سامانه ها  قابلیت های  و  امکانات  تمامی 
در  منظم  آموزشی  دوره های  برگزاری  و  برنامه ریزی 
سطوح مختلف کاربری اعم از راهبران، مدیران و کابران 

عادی سامانه ها دانست.
در  مدیریت  توسعه  و  اطالعات  فناوری  مدیر  جانشین 
شرکت  هدف  به  رسیدن  در  امیدواری  ابراز  با  انتها 
تمام  فرآیندهای  با  شرکتی  به  شدن  تبدیل  بر  مبنی 
تکیه  صحیح،  برنامه ریزی  با  قطعا  افزود:  الکترونیکی 
برون سپاری  نیز  و  و دانش کارشناسی موجود  توان  بر 
با  مطابق  اطالعات،  فناوری  حوزه  در  خدمات  مناسب 
برنامه های عملیاتی ابالغی و بر اساس هدف گذاری های 
حوزه  در  چشمگیر  و  مثبت  تحول  شاهد  شده،  انجام 
فناوری اطالعات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 

خواهیم بود.
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رئیس گروه مطالعات تلفیق و بیالن شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبر داد:

اتمام بیش از 90 درصد پروژه آماربرداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی خراسان رضوی
آب                شرکت  بیالن  و  تلفیق  مطالعات  گروه  رئیس 
صحرایی  پیشرفت  گفت:  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
آماربرداری دور سوم از منابع و مصارف آب سطحی و 

زیرزمینی استان به 91 درصد رسید.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آی منطقه ای خراسان رضوی، امیر گرد نوشهری با بیان اینکه 
آماربرداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی خراسان رضوی از سال 96 شروع شده است، اظهارکرد: 
در این پروژه از منابع چاه، چشمه، قنات، سردهنه و نهر، موتور پمپ سیار کنار رودخانه، ایستگاه 
پمپاژ ثابت، آب بندان و سدهای مخزنی، بازدید شده و فرم های از پیش مشخص برای هر کدام 

تکمیل خواهد شد.
وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده از دوره گذشته، استان دارای 45 هزار و 601 منبع آبی 
است که با در نظر گرفتن تکرار بازدیدها برای برخی از منابع پیش بینی می شود که تعداد کل 

برگه های آماری پر شده برابر با 79 هزار و 392 برگه خواهد بود.
گرد نوشهری ادامه داد: طبق آخرین گزارش شرکت مشاور ناظر این پروژه تاکنون 72هزار و 246 
بازدید از منابع صورت گرفته است که معادل حدود 91 درصد از کل عملیات صحرایی آماربرادی 

خراسان رضوی است.
رئیس گروه مطالعات تلفیق و بیالن شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: پیش بینی می شود پروژه بازدید کل منابع تا انتهای آبان ماه سال جاری به پایان برسد.

رئیس گروه مطالعات آب های سطحی:

مهمترین بخش تولید آمار، بهره برداری بهینه از ایستگاه های آب و هواشناسی است

آب  شرکت  سطحی  های  آب  مطالعات  گروه  رئیس 
منطقه ای خراسان رضوی گفت: مهمترین بخش تولید 
آمار، نگهداری و بهره برداری بهینه از ایستگاه های آب 

و هواشناسی است.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مرتضی لطفی با بیان اینکه از آنجایی که تولید 
آمار آب و هواشناسی صحیح و به هنگام یکی از ارکان 
راستای  در  اظهارکرد:  است،  آب  منابع  مدیریت  اصلی 
دفتر  هواشناسی،  و  آب  های  ایستگاه  سازی  بهینه 
مطالعات آبهای سطحی بیش از پیش در تالش است که 
با بهینه کردن ایستگاه های آب و هواشناسی اطالعات 

پایه منابع آب را به بهترین شکل تولید و عرضه کند.
این  کارشناسان  کمک  به  و  راستا  این  در  افزود:  وی 
زمینه  این  در  موثری  اقدامات  مداوم  طور  به  بخش 
مکانیکی  حالت  از  ها  ایستگاه  ادوات  تغییر  جمله  از 
به  توجه  با  که  است  الکترومکانیکی  و  الکترونیکی  به 
در  الکترونیک«  »تمام  شرکت  هدف  بر  بودن  منطبق 

حد امکان محقق خواهد شد.
آمار،  تولید  بخش  مهمترین  اینکه  به  اشاره  با  لطفی 
و  آب  های  ایستگاه  از  بهینه  برداری  بهره  و  نگهداری 
بازدیدهای  منظور  این  برای  گفت:  است،  هواشناسی 
دوره ای از این ایستگاه ها توسط کارشناسان و اقدامات 

الزم انجام می شود.
مهمترین  به  سطحی  های  آب  مطالعات  گروه  رئیس 
و گفت:  اشاره کرد  اخیر  در هفته  انجام شده  کارهای 
فرهادگرد،   هواشناسی  های  ایستگاه  تجهیز  عملیات 
های  ایستگاه  و  خاتون  پل  فریزی،  شیرین،  منج 
شور  دهنه  مشکان  بیگ،  تقی  محمد  هیدرومتری 
اسکرین  جعبه  و  کمکی  اشل  به  امامزاده  رادکان  و 
هیدورمتری  ایستگاه  برداری  رسوب  ادوات،  سایر  و 
از رودخانه در محل کلیه                                                                            برداری  طرق کرتیان، نقشه 
ایستگاه های هیدرومتری از جمله اقدامات انجام شده 

است.
استفاده  عدم  هشدار  تابلوی   30 تهیه  داد:  ادامه  وی 
مردم از پل تلفریک در محل ایستگاه های هیدرومتری 
دیگر  از  فیرزوه  شهر  در  مکانیکی  سنج  باران  نصب  و 

اقدامات انجام شده است.

لطفی با اشاره به الکترونیکی کردن ایستگاه های آب و 
هواشناسی، گفت: تعمیر و به روزرسانی دیتا الگرهای 
در  که  ایستگاه(   15( مبنا  های  ایستگاه  باران سنجی 
طی بازدید های مداوم انجام گرفته باعث شد داده ها 
انسانی در سامانه  از خطای  بدور  به صورت پیوسته و 

مربوطه ثبت گردد.
گزارش تصویری 

انسداد یک حلقه چاه عمیق غیرمجاز با دبی 50 

لیتر در ثانیه در سرخس

کانون ارزیابی مدیران شرکت آب منطقه ای 

خراسان رضوی برگزار شد

25 نفر گواهینامه صالحیت حرفه ای 
دریافت کردند

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  کارمندان  از  نفر   25
گواهینامه  مدیران،  ارزیابی  کانون  برگزاری  با  رضوی 
صالحیت حرفه ای را دریافت کردند. مدیر منابع نیروی 
در  گفت:  مطلب  این  بیان  با  رفاه  و  آموزش  انسانی، 
اجرای مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی 
ارزیابی و توسعه شایستگی های  ابالغ دستورالعمل  بر 
عمومی مدیران حرفه ای از سال 97 تا کنون 25 نفر 
از همکاران شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در 
چهار مرحله به کانون ارزیابی مدیران معرفی و موفق به 

دریافت گواهینامه صالحیت حرفه ای شدند.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، الهه تبرازاده افزود: 10 نفر دیگر از مدیران فعلی 
شرکت که ادامه انتصاب آنان در پست مدیریتی فعلی 
ارزیابی  جهت  بود  شرکت  ارشد  مدیریت  تایید  مورد 
شایستگی های عمومی به کانون ارزیابی معرفی شدند.

وی یاد اور شد: ارزیابی در دو مرحله صبح و عصر و در 
دو گروه انجام شد که نتایج مربوطه و گزارش کانون به 

زودی اعالم خواهد شد.
مدیر منابع نیروی انسانی، آموزش و رفاه تصریح کرد: 
در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی جهت انتخاب 
مدیریتی  پستهای  در  انتصاب  جهت  فرد  ترین  اصلح 
از  که  است  گردیده  تدوین  داخلی  انتخاب  فرایند   ،
فراخوان عمومی آغاز و با مصاحبه تخصصی از متقاضی 
پست خاتمه می یابد. معرفی به کانون ارزیابی پس از 

طی نمودن فرایند انتخاب داخلی صورت می پذیرد .
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برگزاری سمینار مدیریت منابع انسانی در حوزه منابع آب

منابع  مدیریت  پژوهشی  دستاوردهای  ارائه  سمینار 
انسانی در حوزه منابع آب با حضور مدیران و کارشناسان 

مرتبط در این شرکت برگزار شد.  
ای،                     منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت  کاربردی  تحقیقات  گروه  رئیس  براتی  رضا 
انسانی  منابع  گفت:  خبر  این  اعالم  با  ای  منطقه  آب 
در                                                                                بهینه  و  موثر  مدیریت  برای  رکن  مهمترین 
منابع  مدیریت  جمله  از  مدیریتی  مختلف  های  زمینه 
و  متخصص  انسانی  منابع  اگر  افزود  وی  هستند.  آب 
باشند هر هدفی  اهداف  با  متعهد، همسو و هم جهت 
هرچند غیر ممکن به نظر برسد قابل انجام خواهد بود.

در ادامه معصومه عارف پژوهشگر پروژه بررسی، ارزیابی 
ای  منطقه  آب  شرکت  پیشنهادهای  نظام  تحلیل  و 
خراسان رضوی درباره این طرح گفت: نظام پیشنهادها 
به عنوان یکی از شاخصه های مدیریت مشارکتی چند 
سالی است که در سازمان های ایرانی به کار گرفته شده 
است. با این حال سوال اینجاست که این نظام تا چه 
میزان توانسته است در تحقق کارکرد اصلی خود )یعنی 
مشارکت دادن نیروهای انسانی درتصمیم گیری ها و در 
نتیجه کمک به حرکت سازمان به سوی نیل به اهداف 

غایی خود(، موفق بوده است؟ 
نظام  گفت:  پژوهش  این  نتایج  به  اشاره  با  عارف 
تعهد  کارکنان،  وفاداری  متغیرهای  با  پیشنهادها 
سازمانی، اعتماد سازمان، رضایت شغلی، قصد رفتاری، 
رفتاری  کنترل  و  ذهنی  هنجارهای  سنجش  نگرش، 

فرسودگی  با  و  معنادار  و  مستقیم  رابطه  شده  درک 
شغلی و سکوت سازمانی رابطع معکوس و معنادار دارد.

سپس ریحانه خردمند پژوهشگر طرح شناسایی موانع 
  )e-HRM( الکترونیک  انسانی  منابع  مدیریت  استقرار 
)مورد مطالعه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی(

پذیرش  علی رغم  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی  گفت: 
در  که  هستیم  این  شاهد  هم  باز   e-HRM مزایای 
پرداخته  این موضوع  به  ایران کمتر  فضاهای سازمانی 
شده است تا جایی که حتی می توان بیان داشت که 
تعدادی از مدیران سازمان های دولتی در ایران با این 

مفهوم آشنا نیستند.
وی با اشاره به نتایج این پژوهش گفت: موانع استقرار 
دولت الکترونیک در چهار دسته 1- قانونی، 2- انسانی، 
بندی  تقسیم  قابل  ساختاری   -4 و  تکنولوژیک   -3
هستند که در این میان دو بعد تکنولوژیک و انسانی، 

بیشترین تأثیر را در استقرار این سیستم دارند.
در پایان این سمینار رضا براتی رئیس گروه تحقیقات 
کاربردی شرکت با اهدای لوح از طرف »محمد عالئی« 
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای 
ارائه دهندگان و ناظرین این پروژه  از  خراسان رضوی 
ها )احسان محمد زاده الری مدیر فن آوری اطالعات 
و  وری  بهره  کارشناس  فیض  علی  مدیریت،  توسعه  و 
سیستمهای مدیریتی و مهدی پرنیانی کارشناس امور 

اداری( تقدیر کرد.

وسعت  به  است  ای  واژه  بدنی  تربیت 
رشد و تربیت کمال

روابط  مدیر  بدنی  تربیت  هفته  فرارسیدن  مناسبت  به 
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی پیام تبریکی 

به همه همکاران و ورزشکاران ارسال کرد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
بدنی                   تربیت  است  آمده  پیام  این  از  بخشی  در  رضوی 

واژه ای است به وسعت رشد و تربیت کمال.
فرا رسیدن هفته تربیت بدنی را به ورزش کاران و معلمان 

تربیت جسمانی و روحی  کارکنان تبریک می گوییم.
»کاظم جم« با اشاره به اهمیت ورزش در جامعه بشری 
افزود: در سایه توجه به تقویت جسمانی، تقویت روحانی، 
تعقلی، اجتماعی و اعتقادی و اهمیت به ورزش انسان را به 

کمال واقعی می رساند.
و  تقویت  برای  گامی  بدنی  تربیت  کرد:  خاطرنشان  وی 

تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان است.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
ضمن قدردانی از زحمات همکاران پرتالش اداره ورزش و 
سالمت این شرکت تصریح کرد: معلم ورزش محبوب دل 
هاست 26 مهرماه یادآور روز ورزش و آغازگر هفته تربیت 
بدنی را به ورزش دوستان و زحمت کشان عرصه ورزش و 

تربیت جامعه انسانی تبریک می گویم.

جلوگیری از برداشت 310 هزار متر 
مکعب آب از منابع زیرزمینی در 

شهرستان قوچان
از  قوچان  در  غیرمجاز  چاه  حلقه   53 مسدودسازی  با 
برداشت غیرقانونی 310 هزار مترمکعب آب جلوگیری 

شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مدیر منابع آب قوچان با اعالم این خبر گفت: 
با  و  زیرمینی  های  آب  منابع  از  حفاظت  راستای  در 
و  گشت  گروه  همکاری  حقوقی،  کارشناسان  تالش 
بازرسی و اخذ دستور قضایی از ابتدای سال تاکنون 53 
حلقه چاه غیرمجاز مسدود و از برداشت غیرقانونی 310 

هزار مترمکعب آب از منابع زیرزمینی جلوگیری شد.
که  این  بیان  با  جعفرآبادی«  حسینی  »سیدموسی 
عملیات انسداد چاه ها کاری بسیار دشوار است گفت: 
از چاه های غیرمجاز در  در حین مسدودسازی  یکی 
محدوده آب شرب روستای فخرآباد، عده ای سعی در 
در  مجاز  غیر  چاه  انسداد  عملیات  انجام  از  جلوگیری 
این منطقه را  داشتند که با ایجاد درگیری دو نفر از 
ماموران انتظامی و یک نفر کارشناس گشت و بازرسی 
در زمان انجام وظیفه مصدوم شدند که منجر به بستری 

شدن یکی از ماموران انتظامی شد.

دشت  در  غیرمجاز  های  حفاری  که  این  بیان  با  وی 
قوچان به صورت تراکتوری انجام می شود، گفت: برخی 
زیرزمینی  آب  منابع  استحصال  برای  سودجو  مالکین 
عمیق  نیمه  و   عمیق  چاه  غیرمجاز  حفاری  به  اقدام 
از  پس  که  کنند  می  شبانه  های  حفاری  خصوصا 
شناسایی و اخذ دستور قضایی و با هماهنگی نیروهای 
انتظامی از عملیات حفاری غیرمجاز جلوگیری و اقدام 

به توقیف دستگاه های حفاری می شود.

گزارش تصویری 

رئیس اداره منابع آب کاشمر:

با مسدودسازی یک حقله چاه با عمق 12 متر و 

دبی یک و نیم لیتر در ثانیه، 21762 مترمکعب 

در آبهای زیرزمینی صرفه جویی شد.
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کشف 2 چاه مخفی غیرمجاز با تیزهوشی سربازان آب

اقدامی است حساس  کشف چاه های مخفی غیرمجاز 
و دقیق شبیه جستجوهای پلیسی در دستیابی به یک 

حقیقت که جامعه انسانی به دنبال آن است .  
چاه های غیرمجاز که معموال به صورت مخفیانه حفر 
و مورد بهره برداری قرار می گیرند در واقع سرقت آب 
از منابع زیرزمینی است که حق طبیعی تمام مردم و 
کار  است. کشف چنین سرقت هایی  آینده  نسل های 
واحدهای  کارکنان  که  است  فرسایی  طافت  و  دشوار 
گشت و بازرسی انجام می دهند. »محمدرضا بختیاری« 
یکی از همین افراد است که اکنون در اداره منابع آب 
شهرستان تربت جام مشغول به خدمت است. او روزانه 
احتمال وجود چاه غیرمجاز دارد  به چندین محل که 

سرکشی می کند.
صبح یک روز خنک پاییزی با او همراه می شویم. بعد 
از طی چند کیلومتر راه ناهموار در اراضی »قلعه حمام« 
به چاه آبی می رسیم که دارای مجوز بهره برداری است. 
بختیاری بعد از کنترل دبی آب و کنتور با نگاه تیزبین 
او  نظر  به  کند.  را جستجو می  تر  آن طرف  متر  چند 
اوضاع کمی مشکوک است. بیشتر جستجو می کند و 
ناگاه چاهی قدیمی را در همان نزدیکی می یابد که روی 
آن را با خاک و خاشاک به طرز ماهرانه ای پوشانده اند. 
خاک و خاشاک را به کناری می زند و چاه را می یابد. 
در حالی که لوله ها و پمپ را در فاصله 5/1 متری از 
چاه و به صورت مخفیانه نصب کرده اند.اما نگاه تیزبین 
این کارشناس در حالی نگاه ها را خیره خود می کند 
از ذهن را کشف و به حقیقت نزدیک  اقدامی دور  که 
می کند.  وی سپس اقدامات قانونی برای مسدود و پر 

کردن این چاه غیرمجاز را انجام می دهد.

شهرستان  همین  از  دیگر  ای  منطقه  در  روز  همان 
»ناصری« کارشناس واحد گشت و بازرسی اداره منابع 
به  دیگری  مخفی  چاه  کشف  به  موفق  جام  ترت  آب 
او                    عمق 170 متر در روستای »گندمشاد«  می شود. 
برای سرکشی و بررسی وضعیت یک  می گوید: وقتی 
بودم در حال  رفته  ُگندم شاد«  اراضی  به  چاه قدیمی 
بررسی سیستم برق چاه بودم که متوجه یک کلید برق 
. همین  بود شدم  استتار شده  ای  ماهرانه  به طرز  که 
کلید کافی بود تا با بررسی های بیشتر و ردگیری کابل 

برق به چاه غیرمجاز با عمق زیادی دست یابیم.
وی ادامه می دهد : با حفر چاه غیر مجاز که در این 
مناطق انجام می شود  در واقع با برداشت غیرقانونی آب 
از منابع زیرزمینی، حق همه مردم را ضایع می کنند 
و خوشحالم که توانستم از تضییع حق مردم جلوگیری 
کنم. اقدامات قانونی »ناصری« باعث شد همان روز آن 
بر  بود  پایانی  این  و  شود  مسدود  و  پر  غیرمجاز  چاه 

سرقت آب از منابع زیرزمینی.

مدیر امور آب شهرستان سبزوار خبر داد:

125حلقه چاه غیر مجاز در سبزوار 
مسدود شد

125 حلقه چاه غیر مجاز طی 6 ماه گذشته در غرب 
خراسان رضوی مسدود شد.  

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی  مدیر امور آب ناحیه سبزوار با اعالم این خبر 
گفت: طی 6ماه نخست سال جاری 125حلقه چاه غیر 
جوین،  داورزن،  سبزوار،  های  شهرستان  در  آب  مجاز 

جغتای  و خوشاب مسدود و پر شد.
»محمد ثابتی مقدم« افزود: با تالش کارشناسان حقوقی 
و دریافت دستور قضایی 75 حلقه چاه غیر مجاز دیگر تا 
پایان سال جاری با هدف احیا و تعادل بخشی آب های 

زیر زمینی مسدود می شود.

انسداد  ناحیه  این  امسال  سهم  کرد:  نشان  خاطر  وی 
200 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان تعیین شده 

است.
افت  سبب  آب  رویه  بی  های  برداشت  یادآورشد:  وی 
های  چاه  انسداد  که  شده  زمینی  زیر  های  آب  سطح 
غیر مجاز نقش موثری در جلوگیری از افت آبهای زیر 

زمینی دارد.
امورآب  کرد:  تصریح  آب شهرستان سبزوار  امور  مدیر 
ناحیه سبزوار 6 دشت سبزوار، ینگجه ، جوین، عطائیه، 

سنگرد و داورزن را تحت نظارت و کنترل دارد.

با انسداد 15 حلقه چاه غیرمجاز

صرفه جویی یک میلیون و 900 هزار 
مترمکعب آب در دشت سرخس

با انسداد 15 حلقه چاه 
برداشت  از  غیرمجاز 
میلیون  یک  غیرمجاز 
و 900 هزار مترمکعب 
آب های از آبخوان های دشت سرخس جلوگیری شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
این  اعالم  با  سرخس  آب  منابع  اداره  رئیس  رضوی، 
خبر گفت: در راستای طرح حفاظت از منابع آب های 
زیرزمینی  در شش ماه اول سال جاری این چاه ها پر 
و مسدود شدند که  دارای عمقی بین 20 تا 70 متر و 

دبی بین 15 تا 50 لیتر در ثانیه بوده است.
سرخس  آب  منابع  اداره  تمرکز  افزود:  نژاد«  »عبادی 
ابتدای سال  در  نزوالت جوی  بارش خوب  به  توجه  با 
رود  کشف  رودخانه  و  ها  مسیل  در  سیالب  جریان  و 
بیشتر بر روی کنترل و پخش  این سیالب و همچنین 
اختصاص آب سد دوستی به کشاورزان منطقه و توزیع 
این  با  اما  است  بوده  آببران  تعاونی  بین  آب  تقسیم  و 
وجود با انسداد این 15 حلقه چاه سعی بر جلوگیری از 

اضافه برداشت از آبخوانها نیز داشته است.
انسداد  با  نیمه دوم سال  در  امیدواری کرد  اظهار  وی 
تعیین  هدف  به  غیرمجاز  های  چاه  از  بیشتری  تعداد 

شده برای این اداره در کارت اهداف برسند.

بندهای غیرمجاز کال گرگی تخریب شد

منابع  اداره  توسط 
بندهای  خواف  آب 
شده  بسته  غیرمجاز 
در  گرگی  کال  روی 
اراضی روستای  اطراف 

سده تخریب شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
با  خواف  منابع  اداره  رئیس  خاموشی«  »جواد  رضوی، 
اعالم این خبر گفت: به دنبال کسب اطالعات و شکایات 
مردمی از روستای سده  و با تالش کارکنان این اداره 

بندهای غیرمجاز بازگشایی شد.
بند                 بستن  به  اقدام  که  افرادی  که  این  بیان  با  وی 
داشتن  بر  عالوه  گفت:  دارند  مجوز  به  نیاز  کنند  می 
احداث                   غیراصولی  سازه  با  بندها  این  چون  مجوز 
در  سیالب  ایجاد  خطر  بارندگی  هنگام  در  شوند  می 

منطقه را به دنبال دارد و برای اهالی خطرناک است.
و الیروبی غیرمجاز  تغییر مسیر  از  خاموشی همچنین 
قنات در روستای شهرک خبر داد که توسط اداره منابع 

آب خواف از این اقدام جلوگیری شد.
به کسب  نیاز  قنات   الیروبی  هرگونه  برای  گفت:  وی 
بدون  که  مالکینی  با  و  است  ای  منطقه  آب  از  مجوز 
کنند  مسیر  تغییر  یا  و  الیروبی  به  اقدام  مجوز  کسب 

برخورد قانونی خواهد شد.

سارقان آب، مامور وظیفه شناس را 
مجروح کردند

آب  امور  بازرسی  و  گشت  واحد  شناس  وظیفه  مامور 
شتم  و  مورد ضرب  آب  سارقان  توسط  حیدریه  تریت 

قرار گرفت و راهی بیمارستان شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
»اومی«  روستای  اهالی  متعدد  در پی شکایات  رضوی 
مبنی بر برداشت غیرقانونی آب قنات روستا توسط عده 
ای سودجو، مامور واحد گشت و بازرسی امور آب تریت 
محل  در  حضور  ضمن  قضایی  مجوز  اخذ  با  حیدریه 
برداشت غیرمجاز آب به متخلفان تذکرات الزم را داده 

و ادوات برداشت غیرمجاز آب را ضبط کردند.
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در اولین جلسه کمیته هماهنگی فرصت های گردشگری در تاسیسات آبی استان؛

11 ظرفیت گردشگری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ارایه و تصویب شد

اولبن جلسه کمیته هماهنگی استانی به منظور بررسی 
شیوه نامه اجرایی فعالیت های گردشگری و تفریحی در 

منابع و تاسیسات پیرامون آنها برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در این جلسه که با حضور مدیران و معاونین 
به  و  رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث  و  آب  شرکت 
مدیرعامل  شد،  برگزار  ای  منطقه  آب  شرکت  دعوت 
اگر  گفت:  ملی  های  ریشه  حفظ  بر  تاکید  با  شرکت 
ریشه های ملی را از دست بدهیم برای نسل جوان و 

دنیا حرفی برای گفتن نداریم.
بخش  های  فناوری  از  باید  اینکه  بیان  با  »عالیی« 
خصوصی استفاده کرد افزود:  اطالع رسانی و در معرض 
دید عموم  قرار دادن دارایی های ملی حاصل بخش آب 
دانش  افزایش  و  امید  ایجاد  باعث  گذشته،  سالیان  در 
ملی و نهایتا رضایت ملی از کار های انجام شده را در 

پی دارد.
و                           مردم  برای  مناسبی  فضای  اگر  گفت:  وی 
و  امکانات  و  شود  ایجاد  غیردولتی  گذاری  سرمایه 
خدمات رفاهی و تفریحی و گردشگرپذیری فراهم شود 

حتما گردشگران زیادی می آیند.
منابع  تجهیز  و  درآمدزایی  دفتر  مدیر  جلسه  ادامه  در 
و    سرمایه  وجود  به  اشاره  با  ای  منطقه  آب  شرکت 
چارچوب  ارائه  به  استان  سطح  در  متعدد  های  جاذبه 
و گردش کار کمیته هماهنگی پرداخت و گفت: کمیته 
هماهنگی با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای به 
عنوان رئیس و معاون برنامه ریزی شرکت به عنوان دبیر 
و رئیس سازمان میراث فرهنگی و یکی از معاونین به 

عنوان اعضا رسمیت پیدا می کند. 

گردشگری  های  ظرفیت  به   »محمدحسین صدیقی« 
اشاره  ای  منطقه  آب  شرکت  توسط  شده  شناسایی 
این  سوی  از  ملی  دارایی   11 لیست  گفت:  و  کرد 
دارای                  کدام  هر  که  ارایه می شود  و  شرکت شناسایی 

ظرفیت های گردشگری و تفریحی زیادی هستند.
های  فعالیت  اجرایی  نامه  شیوه  بررسی  با  ادامه  در 
گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی پیرامون 
راهکارهای  ارائه  برای  فنی  کمیته  گردید  مقرر  آنها 
در  آن  نتایج  و  تشکیل  نامه  شیوه  اجرای  در  تسریع 
جلسه بعدی کمیته هماهنگی برای تصویب ارایه شود و 
»محمدحسین صدیقی« به عنوان نماینده تام االختیار 
شرکت آب منطقه ای در کمیته فنی تعیین شد و مقرر 

االختیار  تام  نماینده  نیز  فرهنگی  میراث  سازمان  شد 
خود را معرفی کند.

آب  شرکت  شده  شناسایی  گردشگری  ظرفیت   11
آبی  تاسیسات  و  منابع  در  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
قرار  استانی  هماهنگی  کمیته  تصویب  و  تایید  مورد 
گرفت و مقرر شد به منظور تایید به کارگروه اقتصادی، 
اشتغال و سرمایه گذاری ارسال شود و سازمان میراث 
نیز در جلسه بعدی ظرفیت های گردشگری  فرهنگی 
شناسایی شده خود را ارایه دهد.   الزم به یادآوری است 
تیکان،  قره  چهچهه،  زاوین،  درونگر،  فریمان،  سدهای 
دولت آباد و نسر از ظرفیت های شناسایی شده شرکت 

آب منطقه ای خراسان رضوی می باشند.

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

از ابتدای سال جاری، 238 میلیون متر مکعب آب در استان صرفه جویی شده است

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی با اشاره به دستاوردهای 
حاصل از اجرای طرح تعادل بخشی در 
با  جاری  ابتدای سال  از  گفت:  استان، 
غیرمجاز،  چاه   61 و  هزار  یک  انسداد 
استان  در  آب  مترمکعب  میلیون   29

صرفه جویی شده است.
آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
حسین  رضوی،  خراسان  ای  منطقه 

همچنین  اظهارکرد:   مطلب  این  بیان  با  زاده  شمس 
با جلوگیری از اضافه برداشت 21 حلقه چاه 6 میلیون 

مترمکعب از مصرف آب جلوگیری شده است.
چاه های  آب  برداشت  هوشمندسازی  به  اشاره  با  وی   
کشاورزی، گفت: 204 میلیون متر مکعب صرفه جویی 
با  ها  چاه  کنترل  و  مدیریت  بخش  در  آب  مصرف  در 
نصب کنتور هوشمند داشته ایم،که در سال جاری جمع 
مترمکعب  میلیون   238 به  شده  جویی  صرفه  حجم 

رسیده است.
شمس زاده با اشاره به وضعیت ذخیره سدهای استان 
در سال جاری، افزود: سال گذشته 19 درصد از  حجم 
سدها پر بوده که این رقم امسال به 49 درصد رسیده 

است.

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
ادامه داد: حجم آب سدها در سال گذشته  مقدار 244 
میلیون مترمکعب بوده که این رقم در سال جاری به 
نشانگر  آمار  این  که  رسیده  مکعب  متر  میلیون   770

افزایش 315 درصدی حجم آب سدها است.
رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
مقدار  کرد:  ابراز  استان،  بارندگی  میزان  خصوص  در 
بارندگی تجمعی از ابتدای سال آبی در استان صفر بوده 
میلی   7 مشابه  زمانی  بازه  در  گدشته  سال  که  است 
جاری   سال  ابتدای  از  داشتیم.همچنین  بارندگی  متر 
حریم     و  بستر  از  تصرف  رفع  و  بازگشایی  هکتار   200

رودخانه ها صورت گرفته است.

تعامل دوستانه کارمندان و بخش حراست 
مانع از شکل گیری فساد سازمانی می شود

با  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
و  کارمندان  بین  در  دوستانه  تعامل  اهمیت  بر  تاکید 
اگر                  اتفاق  این  گفت:  شرکت،  زیرمجموعه  مدیران 
هر  از  تواند  می  بدهد  رخ  کاری  فضای  در  درستی  به 

گونه فساد و آسیب در سازمان جلوگیری کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
تخصصی  نشست  سومین  در  عالیی  محمد  رضوی، 
به  پرسنلی صنعت آب کشور که  کارشناسان حفاظت 
این  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مشهد  در  روز  دو  مدت 
نشست با هدف انتقال تجربیات و برگزاری کارگاه های 

آموزشی مورد نیاز برگزار شد.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف خطیر بخش حراست 
است،  کارمندان  اسرار  و  اطالعات  حفظ  شرکت  هر 
افزود: حفظ آبروی مومن یکی از موضوعات بسیار مهم 

و مورد تاکید در دین اسالم می باشد.
بین  در  دوستانه  تعامل  اهمیت  بر  تاکید  با  عالیی 
کارمندان و مدیران زیرمجموعه شرکت، ادامه داد: این 
اتفاق اگر به درستی در فضای کاری رخ بدهد می تواند 

از هر گونه فساد و آسیب در سازمان جلوگیری کند.
وی گفت: ما در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
با هر گونه تخلف برخورد قاطع و جدی خواهیم داشت، 
هر چند در گام اول به فرد با حفظ اطالعات و حیثیت 

شخصی تذکر داده خواهد شد
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مدیریت عرضه و تقاضای آب در حوضه آبریز نیشابور با بررسی راهکارهای تعادل بخشی از طریق قیمت 
گذاری آب به کمک شبیه سازی دینامیکی

پژوهشگران: محمود صبوحی صابونی، مهدی ضرغامی، سمیه شیرزادی، امیر جاللی موحد و فرشید فلفالنی
مجری : دانشگاه زابل           ناظر: ناصر نیک  نیا
کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

• در صورت 20درصدی کاهش سهم آب زیرزمیني بخش کشاورزی، در یک دوره یک ساله تراز آب زیرزمیني در دشت 44/0 متر باالتر خواهد آمد.
• با اجرای سیاست 40 درصد افزایش قیمت آب آبیاری 57/0 متر کاهش سطح آب زیرزمینی برای یک دوره سال بدست آمد. 

• نتایج شبیه سازی یک دوره 10 ساله نشان داد که با 10درصد کاهش سهم بخش کشاورزی از آب زیرزمیني، حدود 4/2 متر بهبود خواهد داشت. 

از  هدف  و  ضرورت 
انجام کار:

حوضه آبریز نیشابور یکی 
است  هایی  حوضه  از 
کمبود  مشکالت  با  که 
گریبان  به  دست  آب 
با  حوضه  این  است. 
کیلومتر   9350 وسعت 
محدوده  دو  شامل  مربع 
نیشابور  و  رخ  مطالعاتی 
است که تماماً در حوضه 
واقع  مرکزی  کویر  آبریز 
دشت  از  بعد  و  شده 
دشت  ترین  مهم  مشهد 
رضوی  خراسان  استان 

می باشد. بهره برداری 
منابع                    از  رویه  بی 
آب های زیرزمینی منجر 
آب  سفره  سطح  افت  به 
بیالن  نهایتاً  و  زیرزمینی 
شدن  ممنوع  و  منفی 
منابع  این  از  برداشت 

روش انجام پژوهش:
برای   )SD( سیستم  پویایی  روش  از  پژوهش،  این  در 
برنامه  روش  از  و  زیرزمینی  آب  تراز  تغییرات  تحلیل 

ریزی ریاضی مثبت 
آب  مصرف  کاهش  سنجش  و  بررسی  برای   )MP(
آبیاری توسط کشاورزان با اعمال سناریوهای سیاستی 
آبی  های  سال  در  آب  مقدار  کاهش  و  قیمت  افزایش 
نرمال، تر و خشک استفاده شد. با مدل سازي حوضه 
آبریز نیشابور به وسیله نرم افزار ِونسیم و صحت سنجي 

مدل، چهار سناریوی سیاستی برای کاهش 10 و 20 
درصدی در سهم آب تخصیصی به بخش کشاورزی در 
شرایط نرمال، تر، خشک و خیلی خشک برای یک دوره 
افزار  نرم  توسط   ،1390 سال  سازی  شبیه  ماهه   12
ِونسیم در وضعیت تعادل سفره آب زیرزمینی اجرا شد 
و اثر آن بر سطح آب زیرزمینی، بررسی گردید.  شبیه 
پویایی  از مدل  استفاده  با  نیشابور  آبریز  سازی حوضه 
و                             این مدل سازي  از  استفاده  با  انجام گرفت.  سیستم 
مختلف،  متغیرهاي  براي  موجود  تاریخي  هاي  داده 
مقادیر برداشت از آب زیرزمیني براي مصارف کشاورزي 
تغییرات  همچنین  گردید.  محاسبه  ساالنه  صورت  به 
سطح آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابور در سال های 
با اعمال سیاست 10 و 20 درصد کاهش سهم  آینده 
بخش کشاورزی از آب زیرزمینی در دوره های خشک، 

نرمال و تر در یک دوره 10 ساله شبیه سازی شد. 

نتایج و یافته ها:
تر،  نرمال،  های  دوره  تمامی  در  که  داد  نشان  نتایج 
آب  سهم  کاهش  10درصد  با  خیلی خشک  و  خشک 

مقدار  به  آب  سطح  کشاورزی،  بخش  برای  زیرزمیني 
22/0 متر بهبود خواهد داشت و در صورت 20درصد 
تراز  کشاورزی،  بخش  به  زیرزمیني  آب  سهم  کاهش 
آمد.  خواهد  باالتر  متر   44/0 دشت  در  زیرزمیني  آب 
نتایج میزان آب مصرفی برای هر دو سناریوی سیاستی 
کاهش سهم آب کشاورزی و افزایش قیمت آب آبیاری 
آبیاری  آب  دو سیاست،  مصرف  هر  در  که  داد  نشان 
برای تمامی محصوالت کاهش یافت. با اجرای سیاست 
40 درصد افزایش قیمت آب آبیاری و در یک دوره تر، 
سطح آب زیرزمینی 50/0 متر کاهش خواهد داشت. در 
دوره نرمال و خشک نیز به ترتیب 57/0 و 75/0 متر 
کاهش سطح آب زیرزمینی برای یک سال بدست آمد. 
نتایج شبیه سازی یک دوره 10 ساله نشان داد که برای 
بدترین حالت  در  زیرزمیني  آب  نرمال سطح  موقعیت 
18/1125 متر از سطح دریا ارتفاع دارد که با 10درصد 
از آب زیرزمیني، حدود  کاهش سهم بخش کشاورزی 
و در صورت 20 درصد  داشت  بهبود خواهد  متر   4/2
کاهش سهم بخش کشاورزی از آب زیرزمینی، تراز آب، 

78/4 متر در دشت باالتر خواهد آمد. 

شده است. در این منطقه، مسأله بحران آب در نتیجة 
بهم خوردن تعادل هیدرولوژي و افزایش تقاضای منابع 
آب از سال 1365 به بعد نمود پیدا کرد. با این حال، 
بازه  در  رضوی  خراسان  استان  آمایش  گزارش  طبق 
زمانی سال های 75 تا 87 سطح آبخوان حدود 10/14 

متر افت داشته است.
آب  تراز  بهبود  میزان  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
سناریوهای  اعمال  با  نیشابور  آبریز  حوضه  زیرزمینی 
سهم  کاهش  و  آبیاری  آب  قیمت  افزایش  سیاستی 
آب  تراز  آینده  وضعیت  بینی  پیش  و  کشاورزی  آب 

زیرزمینی حوضه می باشد. 
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گویند : صاحب دلی ، برای اقامه نماز به 
مسجدی رفت.

نمازگزاران ، همه او را شناختند ؛ پس  

اداره  به  کارمندان  وقتی  روز  یک 
تابلو  در  را  بزرگی  اطالعیه  رسیدند، 
نوشته  آن  روی  که  دیدند  اعالنات 

صاحب امتیاز:
آب منطقه ای خراسان رضوی

مدیر مسئول:
کاظم جم

مسئول فنی و مسئول اجرایی:
سمانه کفاش زاده - مرجان بخشی

از انتشارات:
دفتر روابط عمومی

نشانی:
مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی 35

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

30006394
سامانه تلفن گویا : 31435

شده بود:
بود  اداره  این  در  شما  پیشرفت  مانع  که  فردی  دیروز 
جنازه  تشییع  مراسم  در  به شرکت  را  درگذشت! شما 
که ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات برگزار می شود 

دعوت می کنیم!
در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان 
ناراحت می شدند، اما پس از مدتی کنجکاو می شدند که 
اداره می شده  بدانند کسی که مانع پیشرفت آن ها در 

که بوده است.
به  را ساعت 10  کارمندان  تمام  تقریباً  کنجکاوی  این 
زیاد  جمعیت  که  رفته  رفته  کشاند.  اجتماعات  سالن 
فکر  خود  پیش  همه  رفت.  باال  هم  هیجان  می شد، 
می کردند این فرد چه کسی بود که مانع پیشرفت ما در 

اداره بود؟ به هرحال خوب شد که مرد!
کارمندان در صفی قرار گرفتند و یکی یکی از نزدیک 
می کردند  نگاه  تابوت  درون  به  وقتی  و  رفتند  تابوت 

ناگهان خشک شان می زد و زبان شان بند می آمد.
کس  هر  و  بود  شده  داده  قرار  تابوت  درون  آینه ای 
می دید.  را  خود  تصویر  می کرد،  نگاه  تابوت  درون  به 

نوشته ای نیز بدین مضمون در کنار آینه بود:
شما  رشد  مانع  می تواند  که  دارد  وجود  نفر  یک  تنها 
تنها  شما  شما.  خود  جز  نیست  کسی  هم  او  و  شود 
کسی هستید که می توانید زندگی تان را متحول کنید. 
شما تنها کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها، 
تنها  شما  باشید.  گذار  اثر  موفقیت های تان  و  تصورات 

یکی از دانشجویانی که زیر نظر دکتر 
حسابی درس می خواند پس از چند 
گفت  حسابی  دکتر  به  شدن  رد  ترم 

پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر بیرون رفت
 دید نگهبان پیری با لباس اندک نگهبانی میدهد

 به او گفت سردت نیست؟
 نگهبان گفت: چرا اما مجبورم طاقت بیارم

 پادشاه گفت: به قصرم میروم و یک لباس گرم با خودم 
را  سرما  رفت  قصر  به  اینکه  محض  به  پادشاه  میاورم. 
فراموش کرد. فردای آن روز جنازه ی یخ زده ی پیرمرد 
را در حوالی قصر پیدا کردند. در حالی که با خط ناخوانا 

نوشته بود
 من هر شب با همین لباس کم طاقت میاوردم
 اما وعده ی لباس گرم تو مرا از پای در آورد.

صرفه جویی 20 درصدی برداشت منابع آب زیر زمینی سبزوار

برای جلوگیری از برداشت های بی رویه از منابع آب های زیر زمینی 100درصد چاه های 
دارای پروانه کشاورزی شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی مجهز به شمارشگر 

هوشمند شده اند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر امور آب شهرستان 
سبزوار با بیان این مطلب گفت: با هوشمند سازی  1464 حلقه چاه کشاورزی در این 

شهرستان افزون بر 20درصد حجم برداشت آب های زیر زمینی کاهش یافته است.

»محمد ثابتی مقدم« با اشاره به این که  هوشمند سازی چاه های کشاورزی راهی است برای غلبه بر کم آبی افزود: هدف طرح هوشمند سازی چاه ها اعمال مدیریت بهینه 
برداشت های بخش کشاورزی از منابع آب زیر زمینی است. 

وی اظهار داشت: رشد روز افزون جمعیت از یک طرف و محدودیت منابع آبی از طرف دیگر طی سال های اخیر به دغدغه اصلی در تامین آب تبدیل شده است و استفاده از 
روش هایی که به پایداری منابع آب و کاهش استفاده بی رویه منجر شود دارای اهمیت بسزایی است.

وی با اشاره به این که بخش اعظم کشاورزی به منابع آب زیر زمینی وابسته است گفت: وابستگی به آب های زیر زمینی خیلی زیاد است و بخش کشاورزی 55درصد به                  
آب های زیر زمینی وابسته است و از این رو حیات کشاورزی دردست آب های زیر زمینی است به همین منظور اجرای طرح هوشمند سازی چاه های کشاورزی در قالب طرح 

احیاء و تعادل بخشی منابع آبی یکی از مهمترین راهکارهای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف آب می باشد.

کسی هستید که می توانید به خودتان کمک کنید.
دوستان تان،  رئیس تان،  که  وقتی  شما  زندگی 
تغییر  کارتان  محل  یا  زندگی تان  شریک  والدین تان، 
تنها  شما  زندگی  نمی شود.  تغییر  دستخوش  می کند، 
فقط وقتی تغییر می کند که شما تغییر کنید، باور های 
محدودکننده خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما 
تنها کسی هستید که مسئول زندگی خودتان هستید.

داشته  می توانید  زندگی  در  که  رابطه ای  مهم ترین 
باشید، رابطه با خودتان است.

از  باشید.  خودتان  مواظب  کنید.  امتحان  خودتان 
داده  دست  از  چیز های  و  غیرممکن ها  مشکالت، 
را  خودتان  زندگی  واقعیت های  و  خودتان  نهراسید. 

بسازید. دنیا مثل آینه است.

می  رد  درس  این  از  را  من  که  است  ترم  سه  شما   :
کنید ولی من که نمی خواهم موشک هوا کنم فقط می 

خواهم در روستا یک معلم شوم .
موشک  نخواهی  تو  شاید   : داد  پاسخ  حسابی  دکتر 
تو                        اما   ، قبول  شوی  معلم  بخواهی  فقط  و  کنی  هوا 
نمی توانی به من تضمین دهی که یکی از دانش آموزان 

تو در روستا ، نخواهد که موشک هوا کند!!!

پند  و  رود  منبر  بر   ، نماز  از  پس  که  خواستند  او  از 
گوید....

پذیرفت ... نماز جماعت تمام شد.
چشم ها همه به سوی او بود.

مرد صاحب دل برخاست و بر پله نخست منبر نشست.
بسم اهلل گفت و خدا و رسولش را ستود.

آن گاه خطاب به جماعت گفت :مردم! هر کس از شما 
که می داند امروز تا شب خواهد زیست و نخواهد مرد 

، برخیزد!
کسی برنخاست.

گفت :حاال هر کس از شما که خود را آماده مرگ کرده 
است ، برخیزد !

باز کسی برنخاست.
گفت : شگفتا از شما که به ماندن اطمینان ندارید ؛ اما 

برای رفتن نیز آماده نیستید


