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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در نشست خبری مطرح کرد:

بازگشایی ۵۰ هکتار از بستر رودخانه اسماعیل آباد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
 50 ای  منطقه  آب  شرکت  گفت:  رضوی 
هکتار از بستر رودخانه اسماعیل آباد را که 
آزادسازی خواهد  دارد  ادامه  رود  تا کشف 
کرد. اراضی مازاد در اختیار شهرداری قرار 
می گیرد تا پارک بسیار زیبایی برای مردم 

این منطقه ساخته شود.  
آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
عالیی  محمد  رضوی،  خراسان  ای  منطقه 
شرکت  این  در  که  خبری  نشست  در 
به  خبرنگاران  اینکه  بیان  با  شد  برگزار 
ساماندهی  و  مدیریت  در  که  نقشی  دلیل 
افکار عمومی دارند جزو اعضای اصلی تیم 
مدیریت آب استان محسوب می شوند؛ در 

علیرضا بوستانی، مدیر عامل گروه 
کارخانجات صنعتی تبرک با ارسال            

نامه ای به وزیر نیرو از اقدامات محمد 
عالیی قدردانی کرد

در  کرد:  اظهار  آباد  اسماعیل  کال  بازگشایی  با  رابطه 
شمال شرق مشهد و در شمال مجموعه تجاری الماس 
شرق، کالی به نام اسماعیل آباد وجود دارد که روستای       

اسماعیل آباد هم در آنجا واقع است.
کال  این  غرب  قسمت  در  دیگر  سویی  از  افزود:  وی 
به  چه  هر  و  شده  احداث  سنگین  صنعتی  تاسیسات 
آباد شویم  سمت شرق رفته و وارد روستای اسماعیل 
وضعیت  و  شده  تصرف  مختلف  افراد  توسط  رودخانه 

نامناسبی ایجاد کرده است.
چند  از  کال  این  نامناسب  وضعیت  داد:  ادامه  عالیی 
جهت مورد توجه است، نخست مسئله سیالب است که 
سال گذشته و امسال در این زمینه مشکالتی داشتیم و 
این وضعیت قابل ادامه نیست و نباید نسبت به چنین 
اراضی دولتی  بایستی  مساله ای بی توجه بود. درواقع 

که متعلق به همه مردم است نجات دهیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بیان کرد: سال 
گذشته همکاران ما در دفتر مهندسی رودخانه ها حریم 
و بستر رودخانه اسماعیل آباد را مشخص کردند. طول 

کال 6525 متر و مساحت بستر رودخانه نزدیک به 50 
هکتار است.

وی با بیان اینکه در داخل رودخانه 172 واحد مسکونی 
بنا شده که بین 100 تا 15 درصد این منازل در داخل 
است  ای  منطقه  آب  وظیفه  گفت:  هستند،  رودخانه 
اما  کند،  تصرف  رفع  و  پاکسازی  را  رودخانه  بستر  که 
دیگر  های  حوزه  به  مربوط  اجتماعی  مسائل  پیگیری 

است.

عالیی گفت: از امروز کار بازگشایی رودخانه 
و                                                                کرد  خواهیم  آغاز  را  آباد  اسماعیل 
واقع  تصرف  مورد  که  کال  از  هایی  بخش 
بستر  همچنین  شود،  می  الیروبی  نشده 
است  پسماند  انواع  از  سرشار  که  رودخانه 
پاکسازی                  شهرداری  همکاران  کمک  با 
می شود. وی در رابطه با کسانی که در بستر 
رودخانه خانه سازی کرده اند، ادامه داد: به 
سازی  خانه  رودخانه،  بستر  در  که  افرادی 
اند  آورده  به وجود  را  بدی  کرده و شرایط 
تا بستر رودخانه  یک ماه مهلت می دهیم 
شهرداری  فاصله  این  در  کنند.  تخلیه  را 
دیده  آسیب  افراد  جزو  که  کسانی  به  نیز 
اجتماعی هستند و توان اقتصادی مناسبی 
ندارند کمک هایی ارائه می دهد. عالیی با بیان اینکه 
عزیزانی که به هر دلیلی ندانسته در این کال، زمینی را 
تصرف کردند یا خریدند آگاه باشند ما حریم و بستر را 
مشخص کرده و کمک می کنیم افراد نیازمند از طریق 
شهرداری سامان بگیرند. باید توجه داشت هدف شرکت 
رودخانه  بستر  حریم  دهی  سامان  از  ای  منطقه  آب 
پرهیز از تهدیدات سیل و کمک به مردم منطقه است.

در  گفت:  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
از  بعد  نباشند  به همکاری  که حاضر  بین کسانی  این 
بازگشایی رودخانه علیه آن ها شکایت کیفری و حقوقی 
تصرف  زمان  مدت  اجاره  بایستی  و  شد  خواهد  انجام 
بستر رودخانه را پرداخت کنند. مدیر عامل شرکت آب 
ای  منطقه  آب  کرد: شرکت  تشریح  استان  ای  منطقه 
50 هکتار از بستر رودخانه اسماعیل آباد را که تا کشف 
ادامه دارد آزادسازی خواهد کرد. اراضی مازاد در  رود 
اختیار شهرداری قرار می گیرد تا پارک بسیار زیبایی 

برای مردم این منطقه ساخته شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبر داد:

کلنگ زنی طرح انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی کشور در هفته دولت

آب  شرکت  عامل  مدیر 
منطقه ای خراسان رضوی 
طرح  شدن  اجرایی  از 
انتقال آب دریای عمان به 

سه استان شرقی کشور)سیستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی و خراسان رضوی( با حضور مسئوالن استانی و 

کشوری در هفته دولت خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
عید  رسیدن  فرا  تبریک  ضمن  عالیی  محمد  رضوی، 
سعید غدیر با اشاره به اینکه به منظور مدیریت و تامین 
الزامی  بزرگ  طرح  دو  شدن  اجرایی  کشور  شرق  آب 
است، اظهارکرد: این دو طرح شامل ابالغ سند سازگاری 
با کم آبی که در سال نخست دستاوردهای تاثیر گذاری 
داشته همچنین طرح عظیم شیرین سازی آب از دریای 
عمان و انتقال آن به سه استان شرق کشور است. وی 
عمان،  دریای  از  آب  سازی  شیرین  طرح  به  اشاره  با 
بیان کرد: مطالعات مرحله نخست این طرح عظیم انجام 
تخصیص  اولیه  مجوز  نیرو  وزارت  گذشته  سال  و  شد 
باید  طرح  این  که  کرد  صادر  را  عمان  دریای  از  آب 

توسط بخش خصوصی انجام شود. عالیی ادامه داد: در 
فرآیند قانونی جمعی از سرمایه گذاران خصوصی برای 
اجرای این طرح، شرکت تابش را تاسیس کردند امسال 
طرح  محیطی  زیست  و  عامل  غیر  پدافند  مطالعات 
زمین  همچنین  شد  صادر  الزم  های  مجوز  و  تصویب 
تصویه خانه در ساحل چابهار تحویل شرکت تابش شد. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
در تاریخ 13 مرداد سال 1399 جلسه ای در استانداری 
خراسان رضوی با حضور معاونان امور عمرانی سه استان 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی و مدیر 
عامل شرکت تابش برگزار و در این جلسه مصوب شد 
عظیم  طرح  این  اجرایی  عملیات  آغاز  زنی  کلنگ  که 
جاری(  سال  ماه  شهریور  اول  هفته  دولت)  هفته  در 
در چابهار با حضور مقامات ملی، استانداران و مدیران 
با  وی  شود.  انجام  استان  سه  آب  های  شرکت  عامل 
زمان  برنامه  شد  متعهد  تابش  شرکت  اینکه  به  اشاره 
بندی اجرای طرح را هر چه زودتر ارائه کند، گفت: با 
توکل به خداوند متعال و همکاری مردم با اجرای این 
دو طرح بزرگ آب پایدار مورد نیاز شرق کشور تامین 

خواهد شد.
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ارتباط روابط عمومی سازمان ها با رسانه نقطه عطف اطالع رسانی عملکرد دستگاه های اجرایی است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
خبرنگاران  از  تعدادی  با  دیدار  در  جم  کاظم  رضوی، 
های  دستگاه  های  عمومی  روابط  تعامل  و  همکاری 
اجرایی با رسانه ها را یکی از مهم ترین الزامات اطالع 

مردم از عملکرد دولت دانست.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
خبرنگاران  از  تعدادی  با  دیدار  در  جم  کاظم  رضوی، 
های  دستگاه  های  عمومی  روابط  تعامل  و  همکاری 
اجرایی با رسانه ها را یکی از مهم ترین الزامات اطالع 

مردم از عملکرد دولت دانست.
در این دیدار که به مناسبت روز خبرنگار برگزار گردید 
بویژه  استان،  خبرنگاران  زحمات  از  تشکر  ضمن  جم 
می  فعالیت  آب  با  مرتبط  اخبار  بخش  در  که  عزیزانی 
کنند افزود: در حال حاضر با توجه به فناوری های جدید 
در حوزه فضای مجازی و انتشار لحظه ای اخبار رسانه 
بعنوان قدرتمند ترین ابزار تنویر افکار عمومی در کشور 

و جهان است.
برای اطالع رسانی  را موقعیت مناسبی  این بستر   وی 
و  شمرد  بر  مردم  به  اجرایی  های  دستگاه  عملکرد 
اضافه کرد: با استفاده از ظرفیت های رسانه سازمان ها           
می توانند خدماتی را که در بخش های مختلف به مردم 

می دهند با شفافیت و جامعیت بیان نمایند.
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
در  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  رضوی، 
همکاری بین دفتر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
با رسانه های استان کارهای بسیار خوبی انجام گرفته، 
ایجاد گروه خبرنگاران فعال در بخش آب را یکی از این 
اقدامات دانست و اذعان داشت: در راستای افزایش سواد 
فنی  بازدیدهای  و  منظم  جلسات  رسانه،  اصحاب  آبی 
از پروژه های آبی استان برای این عزیزان برنامه ریزی 
گردیده که خوشبختانه این عزیزان با اصول اولیه فنی 

آب آشنا شده اند.
جم یکی دیگر از اقدامات در عرصه اطالع رسانی شرکت 
آب منطقه ای را همکاری تعداد 12 نفر رابط خبری در 
امورهای آب شهرستان های استان برشمرد و گفت: این 
با پشت  باشند  امورها می  از کارشناسان فنی  افراد که 
سر گذاشتن کالس های آموزش خبر نویسی و عکاسی 
بعنوان نماینده دفتر روابط عمومی در سطح امور های آب 

شهرستان های استان مشغول به فعالیت هستند.
شایان ذکر است در پایان این مراسم با اهداء لوح سپاس 

و هدایا از تعدادی از خبرنگاران تقدیر به عمل آمد.

خبرنگار روشنگر جامعه است
روابط  راهبری  و دبیر شورای  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی  مدیر 
عمومی صنعت آب کشور در پیامی 17 مرداد، "روز خبرنگار" را تبریک گفت.   به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسا رضوی، کاظم جم گفت: خبرنگار انسانی است 
که تمام زحمات و خطرات را به جان می خرد تا روشنگر جامعه باشد، فردی است که 
با تاکید بر  او در زندگی بشری را متصور شد. جم  نمی توان یک روز بدون تالش های 
افزود:  است  مسئولین  واقعی  عملکرد  دهنده  بازتاب  و  مردم  گویای  زبان  خبرنگار  اینکه 
با شما برخورد  با بی مهری  بگوییم که هرچند برخی  آنان  به  تا  بهانه ای است  این روز 
اما مردم قدر زحمات شما را به خوبی دانسته و همانطور که در شرایط اخیر  می کنند 
مدافعان سالمت جان خود را در جهت تحقق سالمت جامعه در طبق اخالص گذاشته اند، 
خبرنگار نیز در راه آگاهی بخشی و تحقق حقیقت در جامعه وجود خود را فدا می نماید. 
دانم  می  الزم  برخود  گفت:  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
افزایش سواد آبی جامعه بویژه مردم  از تمام خبرنگاران و اصحاب رسانه که در راستای 
باشم،  داشته  را  قدردانی  و  تشکر  کمال  کند  می  کوشش  رضوی  خراسان  استان  شریف 

عزیزانی که اگر نبود آگاهی بخشی آنان شاید بسیاری از موفقیت های بخش آب استان محقق نمی شد. وی در ادامه گفت: با کمک اطالعرسانی های اصحاب رسانه بود 
که شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی توانست سند سازگاری با کم آبی را تدوین، ابالغ و وارد فاز اجرایی کند و در آینده نیز با کمک ایشان خواهیم توانست هرچه 
سریعتر فاز اجرای طرح بزرگ خط انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور را آغاز نمائیم. جم تحقق روابط عمومی فنی و الکترونیک در بخش آب استان را نیز هدف 
دیگری برشمرد که پیاده سازی کامل آن فقط با حضور خبرنگاران کامل خواهد شد. دبیر شورای راهبری روابط عمومی صنعت آب کشور با آرزوی موفقیت و تندرستی 
برای اصحاب رسانه بار دیگر از همراهی و همکاری ایشان و انعکاس دوجانبه )رساندن پیام مردم به مسئولین و عملکرد شرکت به جامعه( و برقراری پل ارتباطی بین 

مردم و مسئولین سپاسگزاری کرد.

تقدیر از خبرنگاران فعال امورها و ادارت منابع آب 
شهرستان های استان به مناسبت روز خبرنگار
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
کلیه  اطالعاتی،  بانک  و  »ساماب«  افزار  نرم  ایجاد  با 
اطالعات و خدمات را به نرم افزار ساماب منتقل کردیم 
روزرسانی       به  همواره  سامانه  در  موجود  اطالعات  و 

می شود.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
با  کنفرانس  ویدیو  جلسه  در  عالیی  محمد  رضوی، 
اظهار  »ساماب«  سامانه  با  رابطه  در  نیرو  وزیر  معاون 
کرد: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی طی سال 
سازی  بهینه  راستای  در  بزرگی  اقدامات  گذشته  های 
مصرف آب انجام داده است. با ایجاد نرم افزار »ساماب« 
و بانک اطالعاتی، کلیه اطالعات و خدمات را به نرم افزار 
ساماب منتقل کردیم. گفتنی است که در راهبردهای 
های  زیربخش  تمام  ظرفیت  از  استفاده  نیز  شرکت 
ساماب مطرح شده و ارتباطات دوسویه با همه سازمان 
ها از جمله اداره برق، جهاد کشاورزی، اداره کل محیط 
زیست، سازمان صمت و ... صورت گرفته تا مشاوره های 

الزم در این زمینه مطرح شود.

به روز شدن تمام اطالعات شرکت آب منطقه ای با استفاده از نرم افزار »ساماب«

دیدار بخشدار و مدیر امور آب شهرستان کالت با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

دستور رفع خطر سیالب و تامین آب برای رفاه روستاییان کالت صادر شد

خسارت      تخصیص  و  شارژ  بحث  به  اشاره  با  وی 
این                                                                           از  بخش  دو  مسئولیت  افزود:  ها  رودخانه 
ای  منطقه  آب  شرکت  عهده  بر  خدمات  و  ها  فعالیت 
استان است که پیگیر آن هستیم در این راستا قراردادی 
نیز با مشاور مربوطه بسته شده است تا کارها در مسیری 

درست به سرانجام برسد.
در  الزم  اقدامات  از  »بخشی  که  این  بیان  با  عالیی 
شرکت آب منطقه ای استان که نیاز به کارگزاری دارد 

در حال انجام است« ادامه داد: گفتنی است شرکت آب    
منطقه ای از تمام ظرفیت های مصوب سامانه »ساماب« 
استفاده می کند. آنچه که بسیار شاخص و کمک کننده 
است ایجاد ارتباط دوسویه بین شرکت آب منطقه ای 
بخش   در  خوشبختانه  که  بوده  برق  شرکت  با  استان 
است.  فعال  سویه  دو  ارتباط  این  کشاورزی  های  چاه 
تصریح  پروانه  صدور  های  کمیسیون  به  اشاره  با  وی 
آب                                                                                پروانه شرکت  های صدور  کمیسیون  درواقع  کرد: 
ساماب،  سامانه  وجود  به  توجه  با  استان  ای  منطقه 
منتقل            متقاضیان  به  آسان  و  روز  به  را  اطالعات 

می کنند.
اشاره  با  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
دیگر  نکته  کرد:  خاطرنشان  هوشمند  کنتورهای  به 
در شرکت  موجود  و سامانه  است  کنتورهای هوشمند 
آب منطقه ای استان که با سامانه ساماب برای پایش 
و رصد داده ها در ارتباط است و توسط همکاران ما به 

صورت روزانه کنترل می شود.

نشست بخشدار و مدیر امور منابع آب شهرستان کالت 
با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با 
ها  رودخانه  الیروبی  برای  الزم  اعتبارات  تامین  هدف 
واحداث دیوارهای ساحلی بستر و حریم رودخانه های 
شهرستان  ماه  مرداد  سیل  از  دیده  آسیب  روستاهای 
و  تامین آب شرب  برای  اخذ مجوز  و همچنین  کالت 

دام عشایر برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در این دیدار مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی تامین نیازهای اساسی و رضایت مندی 
شرکت  اولویت  را  کالت  شهرستان  ی  روستاها  اهالی 
ذکر کرد و گفت:  باید با مردم حرف زد و گفتمان کرد 

و مشکل آنان را حل کرد.
این  به  عالیی درباره سرمایه گذاری و جذب گردشگر 
هیچ  از  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  گفت:  منطقه 

کمکی برای سرمایه گذاری در منطقه دریغ نمی کند.
از  ایدلیک  و  ژرف  روستاهای  کرد:  نشان  خاطر  وی 
همه  و  هستند  منطقه  زیبای  های  بخش  مهمترین 
باید در راستای همیاری و کمک  دستگاه های متولی 
ضوابط  حد  در  نیز  ما  و  کنند  همت  منطقه  اهالی  به 
برای  ضروری  و  الزم  امکانات  همه  تامین  مقررات  و 
الیروبی، دیوار کشی  و انتقال آب شرب به این مناطق 

را در دستور کار قرار می دهیم.
راز  و  رمز  که  این  به  اشاره  با  نشست  این  در  وی  
سرزمین      این  در  ما  بقای  شرط  و  نیاکان  ماندگاری 
خواستار  ادامه  در  است  آبی  کم  با  آب،سازگاری  کم 
تهیه گزارشی از عملکرد امور آب کالت در زمینه هایی 
و  الیروبی  آمار  کالت،  های  رودخانه  آمار  تهیه  چون: 
بازگشایی بستر رودخانه ها در سال گذشته و امسال، 

ساماندهی رودخانه ها و آمار الیروبی و بازگشایی مجدد 
حریم و بستر رودخانه هایی که در اثر سیالب اخیر نیاز 
به مرمت و بازسازی مجدد دارند به همراه گزارشی از 
خسارت و تلفات جانی و مالی طی چند سال گذشته 
و مقایسه آماری از اقداماتی که طی 2 سال اخیر انجام 
و  تهیه   الزم  اعتبارات  و   ضروری  نیازهای   و  شده  

ارسال شود.
پتانسیل                                 و  ظرفیت  درباره  همچنین  وی 
مورد  آب  تامین  برای  شهرستان  این  های  رودخانه 
ماهی                                                               پرورش  همچنین  و  کشاورزی  بخش  نیاز 
در  کافی  آب  امسال  خوشبختانه  کرد:  نشان  خاطر 
ریزی  برنامه  و  کنترل  با  ما  و  دارد  وجود  ها  رودخانه 
دقیق و مدون می توانیم از این فرصت برای رونق تولید 

در بخش کشاورزی و دام استفاده بهینه ببریم.
عالیی در خصوص تامین آب شرب و دام عشایر گفت: 
کنند  می  تامین  را  ما  گوشتی  و  دامی  اقتصاد  عشایر 
بنابر این در صورتی که متولی و متقاضی داشته باشد 
می توانیم مجوز چاه مورد نیاز را برای آنان صادر کنیم 
و این در حالی است که ضروری است سیستم اکولوژی 

منطقه را نیز در نظر بگیریم.
بخش  رونق  برای  گذار  سرمایه  جذب  خواستار  وی 
کشاورزی در مناطق منتهی به سدهای زاوبن، چهچهه 
و قره تیکان شد و گفت در صورت جذب سرمایه گذار 
برای توسعه و رونق تولیدات دامی و کشاورزی در این 
تامین  توانیم  می  را  بخش  این  نیاز  مورد  آب  مناطق 

کنیم.
مرکزی  بخشدار  غفران،  محمد  دیدار  این  ادامه  در 
خدمات  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  کالت  شهرستان 
خالصانه و مدبرانه محمد عالیی مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی و مصطفی فرزانه مدیر امور 
منابع آب شهرستان در تامین و حل مشکالت آبرسانی 
به مناطق روستایی کالت با ارائه گزارشی از سابقه 17 
ساله  خود در بخش جذب گردشگری و رونق صنعت 
با  خوشبختانه  امسال  گفت:  منطقه  این  در  توریسم 
اقدامات امور آب با وجود سیالب ها در منطقه تخریب 
جدی به مزارع و منازل روستاها وارد نشد و فقط چند 
روستا از جمله روستای چرم، ایدلیک که در مسیر بستر 

دیدگی  آسیب  دچار  بودند  ها  سیالب  و  ها  رودخانه 
شدند و یکی از مهمترین دالیل آن این بود که رودخانه 

از وسط روستا عبور می کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: امیدواریم با همکاری و 
تعامل و همدلی راهکار های سازنده  و در راستای حفظ 
و حراست از منابع اقتصادی این مناطق اتخاذ شود و 
اگر چه معتقدیم نباید فضای طبیعی روستاها را برهم 
زد اما می توان راهکارهای علمی  در زمینه آبرسانی و 
تامین آب مورد نیاز و همچنین حفظ معماری سنتی 

مناطق اتخاذ کرد.
غفران همچنین در ادامه از مصطفی فرزانه مدیر امور 
مشکل  حل  و  راهبردها  اتخاذ  در  شهرستان  این  آب 
در  موقع  به  اقدام  و  چهچهه  روستای  ارتباطی  پل 
حفظ و نگه داری از سدهای منطقه در اثر بارش های                          
سیل آسای چند ماه گذشته و سر ریز شدن سدها تقدیر 
و قدر دانی کرد و خواستار الیروبی مجدد رودخانه های 
منتهی به روستاهای حصار، سلطان آباد و ایدلیک شد 

که در اثر سیالب های اخیر آسیب دیده اند .
وی همچنین خواستار صدور مجوز حفر چاه برای دام 

عشایر و سرمایه گذران پرورش ماهی شد.
در این دیدار مصطفی فرزانه مدیر امور آب شهرستان 
کالت با ارائه گزارشی کامل از اقدامات امور برای حفظ و 
حراست از منابع آبی شهرستان و همچنین آمار الیروبی  
و بازگشایی بستر رودخانه ها در سال گذشته و ابتدای 
سال جاری گفت: سیالب اخیر بخشی از مزارع و باغات 
کشاورزی روستاهای ایدلیک و حصار را تخریب کرده 
است و به حریم و بستر رودخانه ها آسیب وارد کرده 
که نیاز به الیروبی مجدد می باشد که البته بخشداری، 
از  بخشی  در خصوص  دهیاری  همچنین  و  فرمانداری 
اند و امیدواریم شرکت  تامین اعتبار قول مساعد داده 
آب منطقه ای نیز در زمینه تامین بخشی از اعتبار مورد 

نیاز با تامین اعتبار مساعدت کند.
آب  امور  مدیر  شد  مقرر  همچنین  نشست  این  در 
متنوع  و  متعدد  اندیشی  شهرستان کالت جلسات هم 
به صورت حضوری  این شهرستان  روستاهای  اهالی  با 
با  تلفنی و  این نشست ها به صورت  برگزار کند و در 
استفاده از ظرفیت  فضای مجازی امکان گفت و شنود 
عالیی مدیر عامل شرکت با اهالی روستا نیز فراهم شود.
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مدیر امور منابع آب شهرستان گناباد از برگزاری نشست 
هم اندیشی شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان با 
حضور »قربانی«، فرماندار و سایر اعضای شورای حفاظت 
در سالن اجتماعات شهدای دولت فرمانداری خبر داد.   
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
نشست  گفت:  خبر  این  اعالم  با  تمامگر  احمد  رضوی، 
هم اندیشی شورای حفاظت از منابع آبی با هدف بیان 
نیاز   مورد  شرب  آب  تامین  موانع  رفع  درباره  گزارشی 
و همچنین وضعیت  و شهرستان  روستایی  بخش های 
الیروبی و آزادسازی مسیل ها و رودخانه ها به منظور 
جلوگیری از تخریب مزارع و اراضی کشاورزی در برابر 
سیالب ها برگزار شد. در این نشست ابتدا مدیر منابع آب 
شهرستان گناباد گزارشی از وضعیت منابع آب شهرستان 
ها  مسیل  های  الیروبی  همچنین  و  کاری  حوزه  در 
انجام شده در شهرستان طی سال 9۸  ورودخانه های 
گزارش  این  اساس  بر  کرد.  بیان  جاری  سال  ابتدای  و 
را  مطالبی  نشست  این  در  کننده  اعضای شرکت  سایر 
درباره مسایل و مشکالت مربوط به حوزه کاری خود را 
در ارتباط با منابع آب، رودخانه ها و انتقال منابع آبی به                                                                               
این  در  کردند.  بیان  و شهرستان  روستایی  های  بخش 
تشکر  و  تقدیر  گناباد ضمن  فرماندار  نشست همچنین 
از خدمات و فعالیت های انجام شده در راستای حفظ 
این شهرستان مطالبی پیرامون  از منابع آبی  و صیانت 
در  بخشیدن  سرعت  همچنین  و  آب  منابع  وضعیت 
عملیات سازی و به روز رسانی فعالیت های مطرح شده 
توسط اعضای شورای حفاظت از منابع آبی این شهرستان 
درباره  تمامگر  رسید.  تصویب  به  مصوباتی  و  مطرح 
شد  مقرر  نشست  این  در  گفت:  نشست  این  مصوبات 
امور آب و فاضالب در اسرع وقت چاه محفوره در اراضی 
حصارده روستای نوده میر محراب را تجهیز و به مجتمع 
کامیاب متصل تا برای آب شرب روستاهای براکوه مورد 
استفاده قرار گیرد. وی خاطر نشان کرد: همچنین مقرر 
شد شهرداری با همکاری امور آب و فاضالب چاه واقع 
فضای  انشعابات  قطع  قبال  در  دستگاه  منطقه صد  در 
سبز در اختیار شهرداری شهر گناباد در قالب جداسازی 
آب فضای سبز از شرب، قرار گیرد. مدیر امور منابع آب 
شهرستان گناباد تصریح کرد: در ادامه این مصوبات مقرر 
گردید آب تصفیه خانه شهرک امام رضا)ع( در قالب طرح 
جداسازی آب شرب از فضای سبز نیز در اختیار شهرداری 
حضور                                                                                 با  ای  جلسه  در  شد  مقرر  گیرد.  قرار  گناباد 
بجستان  و  گناباد  نماینده مردم شهرستان  امام جمعه، 
در مجلس شورای اسالمی، فرماندار شهرستان گناباد و 
اعضای شورای حفاظت و همچنین هیات امنای قنوات 
موضوع تحویل آب مازاد بر کشاورزی به آب و فاضالب 
شهرستان، موضوع مورد بررسی و تفاهم نامه های الزم 
به امضای طرفین برسد. در مصوبه دیگر مقرر گردید اداره 
منابع آب اقدامات الزم برای تعیین تکلیف چاه هایی که 
اراضی کشاورزی آن ها تغییر کاربری یافته برای اصالح 
اراضی تحت شرب  پروانه بهره برداری بر اساس میزان 
آن، با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اقدام 
گردد. تمامگر اضافه کرد: در این نشست در مصوبه ای 
دیگر مقرر شد با توجه به عدم بهره برداری از چاه بال 
استفاده شهردرای گناباد )چاه مرزبان( و متروکه اعالم 
از طرفی ضرورت حفر چاه اضطراری برای  شدن آن و 
زمان بحران مقرر گردید اداره منابع آب شهرستان نسبت 
به تغییر پروانه و تخصیص آن در راستای مدیریت بحران 
آب شهرستان اقدام کند. وی تصریح کرد: مقرر گردید 

نشست هم اندیشی شورای حفاظت از منابع آب گناباد با حضور فرماندار و با تصویب ۱۱ مصوبه به پایان رسید

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با توجه به مکاتبات 
انجام شده توسط اداره منابع آب، میزان اراضی کشاورزی 
تغییر کاربری یافته در چاه های بافت شهری و میزان 
اراضی کشاورزی باقی مانده این چاه ها را اعالم نماید. 
مدیر امور منابع آب شهرستان گناباد با اشاره به این که 
مصوبات این نشست در راستای صیانت از منابع آبی و 
با کم آبی و همچنین  همچنین اجرای طرح سازگاری 
مشخص کردن اسناد مالکیتی حریم و بستر رودخانه ها 
به تصویب اعضای شورا رسیده است تصریح کرد: در این 
نشست مقرر شد شرکت آب منطقه ای با توجه به شرایط 
موجود و حاکم بر منطقه و همچنین مطالعات انجام شده 
بر مبنای عکس های هوایی قدیمی مربوط به حد حریم 
و بستر رودخانه ناصر خسرو و همچنین اعتراضات انجام 

شده توسط مالکین اراضی حاشیه این رودخانه که دارای 
اسناد رسمی و غیر رسمی می باشند نسبت به اصالح 
سند و تفکیک این اسناد از سند اخذ شده در سال 93 
توسط شرکت مذکور اقدام الزم معمول دارد. تمامگریاد 
مجدد  یادآوری  ضمن  نشست  این  پایان  در  شد:  آور 
درباره رعایت پروتکل ها و دستور العمل های بهداشتی 
در راستای حفظ سالمتی همکاران و شهروندان در مقابله 
فرهنگ                                                                        ترویج  همچنین  و  کرونا  منحوس  ویروس  با 
مقرر  شهروندان  میان  در  آب  مصرف  در  جویی  صرفه 
شد اداره محیط زیست شهرستان در اسرع وقت موضوع 
آلودگی چاه های آب شرب سید آباد را با توجه به تخلیه 
زباله ها در باالدست چاه های مذکور بررسی و نتیجه را 

در جلسه بعد اعالم کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

پساب تصفیه خانه فاضالب تربت حیدریه دارای قابلیت استفاده در مصارف کشاورزی است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
طی ارزیابی های انجام شده، پساب تصفیه خانه فاضالب 
شهری تربت حیدریه دارای پارامترهای خروجی پساب 
)که شامل BOD و COD( در حد نرمال است و قابلیت 

استفاده در مصارف کشاورزی را دارد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی در مصاحبه خبری ساعت 20:45 
از شبکه استان با اشاره به اینکه تصفیه خانه شهرستان 
فاضالب  بهترین تصفیه خانه های  تربت حیدریه جزو 
شهری استان است، اظهارکرد: بر اساس شاخص هایی 
میزان عملکرد تصفیه خانه سنجیده می شود. کیفیت 
فاضالب تصفیه شده در صورتی مناسب است که میزان 
اکسیژن خواهی فیزیکی و شیمیایی در حد مجاز و زیر 

100 باشد.
وی افزود: طی ارزیابی های انجام شده، پساب تصفیه 
های  پارامتر  حیدریه  تربت  شهری  فاضالب  خانه 
خروجی پساب که شامل BOD و COD بوده و دارای 

حد نرمال و قابلیت استفاده در مصارف کشاورزی است.
عالیی با اشاره به اینکه کم بودن بار میکروبی آبی که 
نیز در عملکرد آن موثر است، گفت:  تصفیه می شود 
قرارداد  بار در کشور  اولین  برای  شرکت طوس مسیر، 
آب    و  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  با  متقابل  بیع 
خانه  تصفیه  این  در  که  است  کرده  منعقد  ای  منطقه 
قراردادی بسته شده که قرار است پساب آن در بخش 

صنعت مصرف شود.
مدیرعامل شرکت ّآب منطقه ای خراسان رضوی افزود: 
تصفیه  فاضالب  از  تا  شد  مقرر  قرارداد،  این  دنبال  به 
کافی  اعتباری  منابع  مقابل  در  و  شود  استفاده  شده 
ضمن                         تا  گیرد  قرار  فاضالب  و  آب  شرکت  اختیار  در 
جمع آوری شبکه فاضالب، بخشی از تامین آب شرب 

تربت حیدریه انجام شود.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی به عنوان دبیر و عضو اصلی 
شورای راهبردی روابط عمومی بخش آب 

کشور منصوب شد
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

ساالنه به طور متوسط ۵ سانتی متر از    
دشت های استان نشست می کند

راه اندازی سیستم ویدیو کنفرانس بر بستر سرور اختصاصی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

با  رضوی  خراسان  ای  منطقه  ّآب  شرکت  عامل  مدیر 
متوالی  سال  دو  در  خوب  بارش های  اینکه  به  اشاره 
نشست  متوسط  طور  به  گفت:  نیست،  ترسالی  نشانه 
5 سانتی متری زمین در دشت های استان به صورت 
سویه  دو  ارتباط  بنابراین  است؛  جدی  بسیار  ساالنه 
این بحران کمک  به رفع  زیادی  تا حد  با مردم  دولت 
می کند، دشمن تالش می کند تا در چند سال آینده 
مسئله آب را به بحران سیاسی امنیتی تبدیل می کند، 
کار                    این  از  مانع  ریزی مدون  برنامه  و  با هوشیاری  اما 

می شویم.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
فعالیتی  هیج  امروزه  اظهارکرد:  عالیی  محمد  رضوی، 
بدون مدیریت افکار عمومی شدنی نیست، حتی ساده 
عمومی  افکار  مدیریت  بدون  جوامع  در  کارها  ترین 

اجرایی نخواهد شد.
منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
الگویی  از منابع آب،  خراسان رضوی در حوزه صیانت 
موفق است، افزود: حل مسائل و مشکالت در حوزه آب 
کردن  تبدیل  مسئوالن  و  مردم  کشاورزان،  حضور  با 
تهدیدها به فرصت ها یکی از ارکان مدیریت مشارکتی 

است.
عالیی با بیان اینکه حوزه آب و برق به دلیل دارا بودن 
اهمیت  حائز  بسیار  مردم،  زندگی  در  پررنگی  سهم 
بسیار  ایران  در  انرژی  مصرف  شدت  گفت:  است، 
حوزه  در  گرا  مصرف  کشورهای  جزو  ما  و  است  باال 
شفاف                         و  مدون  طرحی  با  باید  هستیم.  انرژی  مصرف 
تصدی گری ها در مدیریت آب را به مردم بسپاریم و 
در وظایف حاکمیتی با آن ها مشورت و ارتباط بیشتری 

برقرار کنیم.
شاره به اینکه فقر فرهنگی یکی از عوامل مصرف زیاد 
با مردم در  ارتباط مدیریت ها  انرژی است، اظهارکرد: 
آگاهی  و  است  تاثیرگذار  بسیار  انرژی  مصرف  کاهش 
بخشیدن به مردم در مصرف بهینه در سه حوزه برق، 
خبرنگاران  های  فعالیت  مهمترین  از  یکی  آب  و  آبفا 

است.
 9۸  -  99 آبی  سال  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  عالیی 
تا کنون پر بارش ترین سال در 50 سال گذشته بوده 
است و ظرفیت سدهای استان پس از 15 سال به بیش 
سال  گفت:  است،  رسیده  مکعب  متر  میلیارد  یک  از 
گذشته  و امسال سال آبی خوبی داشتیم، اما در همین 
دو سال در غرب مشهد با تمام بارندگی ها 60 سانتی 
متر  سانتی   5 متوسط  طور  به  و  آب  سطح  افت  متر 

نشست سطح زمین داشتیم.
به  با توجه  این است که  افزود: تصور عموم مردم  وی 
بارندگی های خوب مشکل تامین آب در مشهد و استان 
خراسان رضوی حل شده است در حالی که ۸0 درصد 
منابع تامین آب استان از طریق منابع زیرزمینی تامین 
می شود و بارندگی های یک و دو ساله چیزی از بحران  

سفره های آب زیرزمینی مشهد کم نکرده است.
به اینکه دولت و مردم باید به صورت جدی و با مدیریت 
افکار عمومی در حوزه مصرف از بحران آب جلوگیری 
کنند، گفت: به کمک خبرنگاران باید دید مردم نسبت 
به شیوه زندگی غلطی که دارند تغییر کند تا از بحران 

آب جلوگیری کنیم.

آب  شرکت  مدیریت  توسعه  و  اطالعات  فناوری  مدیر 
از راه اندازی سیستم ویدیو  منطقه ای خراسان رضوی 
کنفرانس بر بستر سرور اختصاصی این شرکت خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، سمانه عاملی اظهار داشت: این پروژه به منظور 
سهولت برگزاری جلسات بصورت مجازی و در راستای 
ویروس  از  ناشی  مخاطرات  کاهش  و  هزینه ها  کاهش 
سروری  نسخه  حضوری،  جلسات  برگزاری  در  کرونا 
اختصاصی  بستر سرور  بر   Adobe Connect نرم افزار 
شرکت نصب و راه اندازی شد. تمامی امورهای منابع آب 
سالن جلسات ساختمان  و  زیرمجموعه  شهرستان های 
کیفیت  با  و  الزم  تجهیزات   و  زیرساخت ها  به  ستادی 
کم،  وب  صوتی،  کنفرانس  )سیستم  شامل  مناسب 
برای  نمایشگر(  و  ارتباطی  بستر  اسپیکر،  میکروفن، 

برگزاری جلسه مجازی مجهز شده اند.
با  شرکت  مدیریت  توسعه  و  اطالعات  فناوری  مدیر 
جامعه  کنونی  وضعیت  گفت:  موجود  وضعیت  تشریح 
به  منجر  است؛  کرونا  ویروس  همه گیری  از  ناشی  که 
ایجاد شرایطی شده است که شکل اجرایی فرآیندهای 
برخی امور را به اجبار تغییر داده است. در این شرایط 
تهدید آمیز فرصت هایی نیز بوجود آمده که از آن جمله 
جلسه های  برگزاری  شیوه  و  شکل  تغییر  به  می توان 
درون یا برون سازمانی اشاره کرد. تاکنون مرسوم بوده 
است که جلسه ها با حضور اعضا در یک اجتماع خاص 
نظیر  هزینه هایی  که  شود  برگزار  الزم  تمهیدات  با  و 

مشکالتی  نیز  و  مستندسازی  پذیرایی،  ذهاب،  و  ایاب 
مدیران  و  کارشناسان  تمامی  حضور  امکان  عدم  نظیر 
مرتبط با توجه به محدودیت های ظرفیت مکانی محل 
شامل  را  آن  با  مرتبط  هزینه های  و  جلسه  برگزاری 
می شود. حال با شرایط موجود، فرصتی پیش آمده که 
جلسه ها بصورت مجازی و از طریق سیستم های ویدیو 
در  صرفه جویی  آن  حاصل  که  شود.  برگزار  کنفرانس 
زمان و هزینه، افزایش بهره وری نیروی انسانی، امکان  
مشارکت تعداد افراد مرتبط بیشتر در جلسه و سهولت 
دسترسی به اطالعات و مستندات مورد نیاز مرتبط با 

هر موضوع در جلسه است.

نشست ویدئوکنفرانس بررسی وضعیت آماربرداری سراسری منابع آب خراسان رضوی

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای 
آماربرداری  دوره  سومین  گفت:  رضوی  خراسان 
سراسری منابع آب کشور از سال 195 آغاز شده و در 
حال انجام است. در این دوره استان خراسان رضوی به 
7 منطقه مطالعاتی تقسیم شده و انجام آن به 7 شرکت 
بر  نظارت  برای  مشاور  و یک شرکت  مشاور  مهندسی 
حسن انجام پروژه واگذار شده است.   به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمود 
ارجمند شریف در نشست ویدئوکنفرانس با دفتر تلفیق 
و بیالن شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: 
خراسان  استان  در   1347 سال  از  آماربرداری  پروژه 
رضوی توسط پرسنل دفتر مطالعات انجام می شده و 
از سال  13۸0 تاکنون طی دو دوره به صورت سراسری 
است.  شده  انجام   )۸5 و   ۸0 سال های  )در  کشور  در 
همچنین زمان اجرای این پروژه در کشور هر 5 سال 
تعریف شده است و اکنون دور سوم این پروژه در حال 
انجام است. ارجمند با اعالم این خبر افزود: هم اکنون 
تغذیه  تعادل بخشی،  زیرمجموعه طرح های  پروژه  این 
مصنوعی و پخش سیالب در سطح ملی انجام می شود. 
و  تعداد  موقعیت،  شناسایی  ساخت:  خاطرنشان  وی 
منابع  هیدروژئولوژیکی  و  هیدرولوژیکی  ویژگی های 
قنات،  چشمه،  )چاه،  استان  سطحی  و  زیرزمینی  آب 

سیار  پمپ های  موتور  بندان ها،  آب  انهار،  و  سردهنه 
کنار رودخانه، ایستگاه های پمپاژ ثابت و سد مخزنی در 
دست بهره برداری( از عوامل اولیه و با اهمیت مدیریت 
منابع آب به شمار می رود. ارجمند یادآور شد: این پروژه 
در استان خراسان رضوی زیر نظر گروه تلفیق و بیالن 
ای  منطقه  آب  شرکت  آب  منابع  پایه  مطالعات  دفتر 

استان در حال انجام است.
نیرو  وزارت  تحقیقاتی  ایستگاه  نخستین  تاسیس 

در گلبهار

منطقه ای  شرکت  آب  منابع  پایه  مطالعات  دفتر  مدیر 
تحقیقاتی  ایستگاه  نخستین  گفت:  رضوی  خراسان 
وزارت نیرو در شهر گلبهار توسط شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی در زمینی به مساحت 2000 متر مربع 

تاسیس و آماده تجهیز شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمود ارجمند شریف با اعالم این خبر افزود: 
اجرا  زمین  این  اطراف  در  دیوارکشی  عملیات  تاکنون 
شده و طی مذاکرات انجام شده با شرکت عمران شهر 
جدید گلبهار مصوب شده است این زمین به مساحت 

4000 متر افزایش یابد.
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زمستان سال 1396 برای اولین بار در کشور باب تازه ای 
در انتخاب مدیران گشوده شد. در آن سال وزارت نیرو 
با انتشار فراخوان از همه واجدین شرایط خواست برای 
احراز یک پست مهم مدیریتی در وزارت خانه داوطلب 
برای شکستن دایره  اولین قدم  ترتیب  این  به  و  شوند 

بسته انتخاب مدیران در کشور برداشته شد.  
جمله  از  مدیر   5 انتخاب  نیرو  وزارت  بعد  ماه  سه 
مدیرعامل شرکت های آب منطقه ای را فراخوان عمومی 
ظرفیت های  افزایش  و  اصالحات  برای  را  راه  تا  کرد 

سازمانی هموارتر کند.
مدیریت،  حوزه  محقق  و  کارشناس  »فرزاد«  گفته  به 
اصرار  و  فراخوان  طریق  از  مدیران  انتخاب  پروژه  آغاز 
بر این رویه می تواند وزارت نیرو را به پیشگام و الگویی 

برای انتخاب مدیران در ایران تبدیل کند.
وی می افزاید: این موفقیت کوچک می تواند به موفقیت 
را  مدیران  انتصاب  تنگ  دایره  و  شود  تبدیل  بزرگ 
مخاطراتی هم  هر شیوه جدیدی  البته  دهد.  گسترش 
دارد و باید همه مخاطرات ارزیابی شود اما باید بدانیم 
که مدیر مخاطرات حتما بهتر از مدیر خاطرات بودن و 

تکیه کردن به رویه های کهنه است.
در  ارشد  مدیران  انتخاب  شیوه  این  می افزاید:  وی 
این  در  شایسته  افراد  همکاری  جلب  به  نیرو  وزارت 
این روش  وزارتخانه منجر می شود و در کالن موضوع 
جای  به  شایسته گماری  و  شایسته گزینی  دنبال  به 
به  و  است  اجرایی  دستگاه های  در  خویشاوند گزینی 
همین دلیل باید مورد حمایت و حتی تقدیر قرار گیرد.

اهمیت و جایگاه منابع انسانی
ترین  مهم  عنوان  به  انسانی  منابع  جایگاه  و  اهمیت   
توجه  مورد  که  است  نکته ای  سازمانی  سرمایه  رکن 

کارشناسان مدیریت قرار دارد.
روش  به  مدیران  انتخاب  توضیح  در  هم  نیرو  وزیر 

فراخوان بر همین نکته اساسی تاکید می کند.
اهمیت  می گوید:  نیرو  وزیر  اردکانیان«  »رضا  مهندس 
طریق  از  نیرو  وزارت  تا  شده  موجب  انسانی  منابع 
برای  را  افراد  شایسته ترین  عمومی  فراخوان  اعالم 
با  و  کند  انتخاب  خود  مدیریتی  پست های  تصدی 
به  دادن  پی سرعت  در  گرفته  برنامه ریزی های صورت 
این طرح برای همه گیر شدن و گسترش این روش در 
صنعت آب و برق هستیم. وی با تاکید بر اینکه وزارت 
نیرو دستگاهی سیاسی نیست و مسئولیت آن تامین آب 
و برق باکیفیت و استاندارد برای تمام مردم کشور است 
طریق  از  نیرو  وزارت  ارشد  مدیران  انتخاب  می افزاید: 
شایسته گزینی  ما  اولویت  که  می دهد  نشان  فراخوان 
و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد واجد شرایط 
اظهارات  است.  خدمتگزاری  برای  تخصصی  و  عمومی 
وزیر نیرو حکایت ار آن دارد که سیستم بسته انتخاب 

مدیران دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست.
نیز  مدیریت  کارشناسان  تایید  مورد  اساسی  نکته  این 
هست. یک کارشناس و محقق حوزه مدیریت دیگر در 
همین خصوص می گوید: در انتخاب مدیران بخش های 
زیادی معیارهای اختصاصی  تا حد  دولتی و خصوصی 
برای  عطافر«  »علی  است.  حاکم  ناشایست ساالری  و 
اثبات این نظر به تحقیقی میدانی در استان یزد اشاره 
نمونه  که  میدانی  تحقیق  یک  در  می گوید:  و  می کند 
و  دولتی  سازمان های  مدیران  از  نفر   100 آن  آماری 
خصوصی استان یزد بوده اند نتایج حاصله نشان می دهد 

با اجرای روش فراخوان برای انتخاب مدیران وزارت نیرو

دایره بسته انتخاب مدیران ترک برداشت
اختصاصی  معیارهای  اساس  بر  مدیران  انتخاب  که 
نارضایتی  غیبت،  کم کاری،  سبب  )ناشایست ساالری( 
شغلی کارکنان، از بین رفتن خالقیت ها، کاهش کارایی 
و اثربخشی سازمان ها و به طور کلی هدر رفتن منابع 
جامعه شده است و مدیرانی که بر اساس این معیارها 
انتخاب شده اند برای انتخاب دیگران نیز از این معیارها 

تبعیت می کنند.
نقد ها

هرچند یکی از معضالت کنونی نظام اداری و مدیریتی 
کشور ما رعایت نشدن ضوابط شایسته گزینی در برخی 
سطوح مدیریتی است و شیوه وزارت نیرو برای انتخاب 
مدیران از طریق اعالم فراخوان، مقدمه ای برای بهبود 
استقرار  و  شایسته گماری  زمینه  در  سازمانی  فرهنگ 
وجود  ابن  با  اما  است  دولتی  دستگاه های  در  عدالت 
انتقاد  مورد  را  روش  این  که  هستند  هم  کارشناسانی 

قرار می دهند.
انتخاب  برای  فراخوان  انجام  با  می گویند  منتقدان 
مجموعه  داخل  در  که  می شود  القا  اینگونه  مدیران 
وزارت نیرو کسی نبوده که بتواند مشکالت را حل کند 
و همه متهم می شوند که مدیران خاطرات هستند و نه 
مخاطرات. انتقاد دیگر این است که با انتشار فراخوان 
و انجام یک آزمون و مصاحبه چند ساعته نمی توان به 
توانمندی های مدیران پی برد و اگر نیاز به سوابق باال 
افراد  تعداد  از  غیر  به  گزینه ای  نمی توان  باشد  موثر  و 

شناخته شده فعلی پیدا کرد.
وزارت  عمومی  روابط  مدیرکل  ببران«  »صدیقه  دکتر 
نیرو که اولین مدیر انتخاب شده از طریق شیوه فراخوان 
ویژگی های  از  یکی  می گوید:  خصوص  این  در  است 
که  است  این  فراخوان  با  مدیران  انتخاب  روش  مثبت 
افرادی که صالحیت و توان مدیریت دارند بتوانند خود 
را عرضه کنند و احساس نکنند چرخه مدیریتی کشور 
در دست عده ای خاص قرار دارد و هرکس که سفارش 

می شود می تواند مدیر شود.
 وی می افزاید: در این روش افراد متخصص وارد حوزه 
مدیریت می شوند و هیچ فرد توانمندی در مقابل خود 
راه را بسته نمی بیند. درطول سه سال گذشته اجرای 
این مدل نتیجه داشته و نشان داده است که می تواند به 

شایسته گماری منجر شود.
روش  این  مثبت  ویژگی های  از  یکی  خصوص  در  وی 
اظهار می دارد: یکی از فشارهایی که بخش های مختلف 
است.  استخدامی  فشار  می کنند  وارد  وزارتخانه ها  به 
این روش می تواند این فشار را بردارد و در حال حاضر 
از وزارت نیرو برداشته شده و بحث مدیران  این فشار 
مدیران  که  حالی  در  می رود.  بین  از  کم کم  سفارشی 

سفارشی اغلب ناموفق هستند.
اتفاقی که در مورد خود من  دکتر »ببران« می افزاید: 
از جایی سفارش شوم  این بود که بدون این که  افتاد 
توانمندی و پیشینه کاری خودم را ارائه کردم و براساس 
وزارت  عمومی  روابط  مدیر  عنوان  به  فراخوان  ضوابط 
در  و  نیستم  وامدار کسی  االن هم  انتخاب شدم.  نیرو 
اعمال مدیریت دستم باز است و براساس برنامه ای که 
ارائه کرده ام کار می کنم. برخورد سایرین هم برخورد 
مناسبی است چون می دانند که من سفارش شده جایی 

یا کسی نیستم.
 وی می گوید: تا مردادماه امسال 96 مدیر در وزارت 
نیرو با همین روش انتخاب و منصوب شده اند. این روش 

امیدوارم  و  گذاشته  جای  به  خوبی  آثار  و  داده  جواب 
سایر سازمانها و ارگانها از این روش الگوبرداری کنند. 
کما اینکه اطالع دارم وزارت آموزش و پرورش درصدد 

اجرای این روش است.
 حلقه مدیریتی باز می شود...

هم  اسالمی  شورای  مجلس  دهم  دوره  نماینده  یک 
و  رقابتی  فرایند  و  فراخوان  براساس  مدیران  انتخاب 
مدیریتی  محدود  حلقه  شدن  باز  به  منجر  را  عادالنه 
در  متخصص  افراد  برای حضور  فضایی  ایجاد  و  کشور 

عرصه های مدیریتی عنوان می کند.
»سیدفرید موسوی« که در فراکسیون جوانان مجلس 
روش  این  امیدوارم  می افزاید:  داشته  عضویت  دهم 
عرصه های  در  جوانان  حداکثری  حضور  برای  بستری 
در  نیرو  وزیر  می گوید:  وی  شود.  کشور  مدیریتی 
جلسات  در  مجلس  از  اعتماد  رای  اخذ  فرایند  زمان 
در  همچنین  و  دهم  مجلس  نمایندگان  با  مذاکرات  و 
برنامه پیشنهادی خود بر شایسته گزینی براساس تدوین 
و انتشار شرایط احراز شغلی و گزینش مدیران مبتنی بر 

فراخوان تاکید کرده بود.
»موسوی« تضمین موفقیت این کار را در گرو حمایت 
افزاید:  می  و  می داند  سازمانی  برون  و  سازمانی  درون 
انجام این روش در کشور ما مرسوم و رایج نبوده است. 
بنابراین پیاده سازی و تداوم و تثبیت آن عالوه بر این 
هم  را  خود  سختی های  دارد،  نیاز  کافی  زمان  به  که 

خواهد داشت.
غلبه بر تهدیدها

اولین مدیرعامل شرکت های  مهندس »محمد عالیی« 
کارشناسی  سابقه  سال   23 با  که  است  منطقه ای  آب 
ارشد و مدیریت در سطوح پایه و میانی و 7 سال سابقه 
منطقه  آب  شرکت  یک  تاسیس  حتی  و  مدیرعاملی 
از طریق فراخوان و شرکت در مصاحبه به عنوان  ای، 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی انتخاب 
شده و مشغول کار است. وی در ارتباط با  مزیت های 
می گوید:  فراخوان  طریق  از  مدیران  انتخاب  روش 
از طریق فراخوان به دلیل رشد  انتخاب مدیران  روش 
پرشتاب علم و نوشدن تخصص ها و نیز خلق نیازهای 
روش  نو،  فرصت های  و  تهدید  و  جامعه  برای  جدید 
انرژی  و  آب  حوزه  است.  اثربخشی  و  مناسب  بسیار 
معرض  در  بخش ها  سایر  از  بیشتر  که  است  ای  حوزه 
تهدیدها و فرصت هاست لذا متناسب با این تغییرات و 
فرصت ها و تهدیدها، مدیرانی باید به کار گمارده شوند 
که توانایی حل مسائل روز را داشته باشند و تهدیدها 
بتوانند تشخیص دهند. مدیرانی که در  را  و فرصت ها 
پست سازمانی خود سالها رسوب کرده اند این توانایی ها 
را از دست می دهند و انگیزه ای برای خالقیت و نوآوری 
ندارند و هیچ خون تازه ای به سیستم تزریق نمی شود. 
براساس  که  متخصص  کارآمد  مدیران  انتخاب  با  اما 
فراخوان  طریق  از  و  مدیریتی  توان  و  سوابق  و  رزومه 
و گشودن حلقه تنگ مدیریتی، انتخاب می شوند خون 
تازه به پیکره سازمان تزریق می شود و اهداف شرکت ها 
فرصت ها  و  تهدیدها  به  توجه  با  و  نیازها  با  متناسب 
پیش می رود. وی می افزاید: من همین روش را به دلیل 
امتیازات و مزیت هایی که دارد در شرکت آب منطقه ای 
مفیدی  و  مثبت  نتایج  که  کردم  اجرا  رضوی  خراسان 
مجموعه  وارد  توانمندی  افراد  و  است  شده  حاصل 
آنها  دارند.  را  مدیریت  هنر  هم  و  علم  هم  که  شده اند 
و  بدون حب  و  سالم  رقابت  یک  در  فراخوان  براساس 
به  این روش  انتخاب شده اند.  و  بغض شرکت کرده اند 

سالمت و کارایی شرکت کمک می کند.
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2۵۰ منبع آبی و بزرگترین سد غرب 
خراسان رضوی به شهرستان ششتمد

 واگذار می شود

با ارتقا بخش ششتمد به شهرستان 250 منبع آبی و 
غرب  سد  بزرگترین  عنوان  به  سنگرد  سند  همچنین 
شهرستان  این  حفاظتی  محدوده  به  ضوی  ر  خراسان 

واگذار می شود.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، »محمد ثابتی مقدم« مدیر منابع آب شهرستان 
سبزوار در حاشیه مراسم معارفه سرپرست فرماندار ویژه 
ارتقای  با  گفت:  خبر  این  اعالم  با  ششتمد  شهرستان 
بخش ششتمد به شهرستان، حدود 250 منبع آبی اعم 
از چاه و چشمه و قنات از محدوده عملکرد شهرستان 

سبزوار به محدوده عملکرد ششتمد واگذر می شود.
بزرگترین  که  نیز  سنگرد  سد  همچنین  افزود:  وی 
میلیون   30 حدود  با حجم  رضوی  خراسان  غرب  سد 
ششتمد  شهرستان  محدوده  به  باشد  می  مترمکعب 

واگذار خواهد شد.
با  سبزوار  ویژه  فرماندار  برادران  احمد  مراسم  این  در 
شهرستان   به  ششتمد  عملی  و  عینی  تحقق  به  اشاره 
منطقه  ساخت های  زیر  گذشته  سال های  طی  افزود: 
شرب  آب  تامین  برای  که  چنان  یافته  ارتقا  ششتمد 
در  و  است  شده  هزینه  ریال  میلیارد   150 آن  پایدار 
به  بستر شهر ششتمد  درمان  مرکز  نیز  درمانی  بخش 
صنعتی  ناحیه  ساخت های  زیر  و  رسیده  برداری  بهره 

آغاز شده است.

الیروبی رودخانه باغ کشمیر صالح آباد
تربت جام

وعده کمک به تعاونی آب بران سرخس 
عملی شد

زحمات  از  سرخس  آب بران  تعاونی  کشاورزان  و  مدیر 
و  رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
همچنین کارکنان امور منابع آب سرخس برای الیروبی 
و مرمت کانال و انهار سنتی کشاورزان و تخصیص آب 
کافی از سد دوستی در سال جهش تولید تقدیر کردند.  
 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در جریان سفرها و بازدیدهای مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی به شهرستان سرخس و 
دیدار با کشاورزان شهرستان، وقتی در جریان خواسته 
و  انهار  الیروبی  مشکل  حل  برای  منطقه  کشاورزان 

تخصیص  درخواست  همچنین  و  کشاورزی  کانال های 
قرار گرفت، قول مساعدت و  از سد دوستی  آب کافی 

همکاری برای رفع این مشکل را داد.
به همین منظور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای دستور 
این  رفع  برای  تومان  میلیون   300 مبلغ  اختصاص 
مشکل علیرغم این که وظیفه آب منطقه ای نبود را داد 
و امور منابع آب سرخس اقدام به الیروبی انهار سنتی و 

مرمت کانال های آب کشاورزان کرد.

طرح همیاران آب در کاشمر کلید خورد

عنوان  به  کاشمر  آب  منابع  امور  درخواست  به  بنا 
ترشیز                                  منطقه  در  آب  همیاران  طرح  دبیرخانه 
دکتر  با حضور  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  ای  جلسه 
آب  همیاران  دبیرخانه طرح  مسئول  داوری«  »کامران 
استان و رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه 

فردوسی برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه  ای خراسان 
رضوی،  در ابتدای جلسه »حکمتی فر« مدیر امور منابع 
منطقه  خاص  شرایط  بیان  با  کاشمر  شهرستان  آب 
ترشیز و اهم فعالیت های صورت گرفته توسط این امور 
در بحث کلیات طرح همیاران آب و طرح سازگاری با 
کم آبی نکاتی را بیان کرد و در ادامه دکتر داوری نظرات 
خود را در این خصوص ارائه داده، هماهنگی های الزم 
برای حضور ناظران علمی دانشگاه در جلسات آتی طرح 

همیاران در شهرستان انجام شد.
در این جلسه پس از بررسی جدول زمانبندی جلسات 
طرح همیاران و حضور اعضای اصلی و ناظر شهرستان، 
کارگروه  جلسات  برگزاری  برای  الزم  هماهنگی های 
گرفت.  صورت  مسئولین  آموزشی  جلسات  و  طرح 
شامل  شهرستان  آب  همیاران  طرح  کارگروه  اعضای 
فرمانداری، امور منابع آب، شهرداری، جهاد کشاورزی، 
و  طبیعی  منابع  اداره  تجارت،  و  معدن  صنعت  اداره 
آبخیزداری و دانشگاه آموزش عالی شهرستان به عنوان 
فرماندهی  دادستان،  مجلس،  نماینده  و  اصلی  اعضای 
صنفی  تشکل های  فقیه،  ولی  نماینده  انتظامی، 
عنوان  به  زیستی  و محیط  کشاورزی و سمن های آب 

اعضای ناظر طرح در شهرستان معرفی شدند.
طرف  از  نیز  دیگر  ناظر  سه  آن  بر  عالوه  همچنین 
دبیرخانه استان انتخاب شد که بر اجرای طرح همیاران 

در شهرستان نظارت خواهند کرد.
قرار  استان  آب  همیاران  طرح  حاکیست  گزارش  این 
است با ترسیم نقشه راه  در افق طرح یعنی سال 1425 
میزان مصارف آب تجدیدپذیر را  به 70 درصد کاهش 
داده و در کنار آن مصارف غیرکشاورزی که با افزایش 
را  یابد  می  افزایش  تولید  و  صنایع  توسعه  جمعیت، 
افزایش  با  را  اولویت قرار داده و مصارف کشاورزی  در 
بهره وری و راندمان تولید کاهش دهد تا در افق طرح 
پایایی منابع آبی به دست آید و روند کاهش سطح آب 
زیرزمینی متوقف و سفره آب زیرزمینی با همیاری همه 

اعضا و همشهریان احیا شود.

اقدامات ایمن سازی سیالب که توسط اداره 
منابع آب درگز انجام شده توانست از بروز 
خسارات حدود 4 میلیارد تومانی به اراضی 

کشاورزی جلوگیری کند

نشست هم اندیشی ایمنی آب در شهرستان 
قوچان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان 
اعالم  با  آبادی«  رضوی، » سید موسی حسینی جعفر 
در  آب  ایمنی  اندیشی  هم  نشست  گفت:  خبر  این 
راستای  در  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  سالن 
در  شده  انجام  اقدامات  درباره  الزم  های  گزارش  ارائه 
راستای حفظ وصیانت از منابع ابی شهرستان و دشت 
مطالبی  نشست  این  در  افزود  وی  شد.  برگزار  قوچان 
خصوص  در  نظر  مورد  پایه  اطالعات  بررسی  جمله  از 
و  زوباران  مجتمع  قسمت:  دو  برای  آب  ایمنی  برنامه 
شهر باجگیران، مشخصات حوضه ابریز، بارندگی و آمار 
چاه ها، قنوات و منابع آالینده و بررسی کیفیت آب و 
سایر مسائل از قبیل دفع فاضالب و پساب و کود های 
شیمیایی مطرح شد. حسینی جعفر آبادی خاطر نشان 
بخشداری  فرمانداری،  نمایندگان  نشست  این  در  کرد: 
و  صنعت  اداره  کشاورزی،  جهاد  باجگیران،  و  مرکزی 
نفتی،  های  فراورده  بخش  شرکت  شهرداری،  معدن، 
بهداشت و محیط زیست، امور آب و فاضالب روستایی 

و معاونت بهداشتی حضور داشتند
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2/۵ کیلومتر از مسیل چاه سلطان بردسکن 
الیروبی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مدیر امور منابع آب شهرستان کاشمر با اعالم این 
خبر گفت: در تیرماه سال جاری با تامین اعتبار الیروبی 
رودخانه ها و مسیلها از محل پروژ ه های مدیریت بحران 
شرقی  شاخه های  از  متر   2400 بردسکن،  شهرستان 
مسیل دهان قلعه بردسکن در محدوده اراضی چاه سلطان 
و  هزینه  به  اشاره  با  "حسین حکمتی فر"  شد.  الیروبی 
اجرای آن افزود: این پروژه با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد 
ریال توسط پیمانکار انجام شد. وی گفت: در سال گذشته 
توسط امور آب کاشمر نیز بالغ بر 15 کیلومتر عملیات 
و  کاشمر، خلیل آباد  الیروبی مسیل های شهرستان های 
بردسکن و 1500 متر احداث خاکریز حفاظتی مسیل 
جنگل کاشمر با هزینه ای حدود 2 و نیم میلیارد ریال 

انجام گرفت.

کامل  مرمت  همچنین  داد:  ادامه  حکمتی فر"  "حسین 
و  اقدامات موقت  نیز  و  انحرافی سد شهید مدرس  بند 
به  جاری  سال  ابتدای  سیالب های  هدایت  اضطراری 
پشت بندهای تغذیه مصنوعی سید مرتضی)ع( کاشمر 
با هزینه ۸70 میلیون ریال معادل 5۸6 ساعت کارکرد 
ماشین آالت سنگین در بندهای انحرافی از محل بودجه 
جاری شرکت آب منطقه ای توسط امور منابع آب کاشمر 

انجام شده است.

شناسایی و مسدود کردن ۱۹ حلقه چاه آب 
غیر مجاز در یک ماه در سبزوار

رفع تصرف ۱۰ هزار متر مربع حریم  
رودخانه ها و مسیل ها در قوچان

رئیس شورای اسالمی شهرستان سرخس از 
مدیریت منابع آب این شهرستان تقدیر کرد

مدیریت شورای اسالمی شهرستان سرخس طی پیامی 
این  آب  منابع  اداره  مدیر  نژاد،  عبادی  محمدرضا  از 
شهرستان در تامین آب شرب مورد نیاز و سایر مدیرانی 
که در به سازی، عملیات زیر سازی و تکمیل فضاهای 
مراکز درمانی و بیمارستان مشارکت و فعالیت داشتند 

تقدیر کرد

رفع تصرف 36 هکتار از اراضی بستر 
رودخانه ها و کال های دشت تربت حیدریه/

۱6بند خاکی بزرگ غیر فنی در تربت 
حیدریه تخریب شد

جلوگیری از برداشت غیرقانونی 7۹2هزار 
متر مکعب آب با انسداد 22 حلقه چاه 

غیرمجاز درقلعه نوماشلو باخرز

نجات قنات اسپیان کلید خورد

جلسه رسیدگی به حل مشکل قنات اسپیان در رابطه با 
کانال انتقال پروژه ابیورد تشکیل شد.   به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر امور 
منابع آب درگز با اعالم این خبر گفت: در این جلسه که 
مدیر پروژه ابیورد، نماینده مالکین قنات و سرناظر پروژه 
ابیورد حضور داشتند مقرر شد که بعد از استقرار پیمانکار 
از ابتدای مردادماه عملیات بهسازی و اصالح کانال انتقال 
آب انجام شود و قنات اسپیان اعاده به وضع سابق گردد 
و اداره منابع آب درگز نیز متعهد شد از محل مظهر قنات 

تا بند اسپیان نهر انتقال آب حفاری کند. 

تقدیر از محافظان سالمت در شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  دستور  به 
رضوی از دو نفر پرسنل حراست به پاس عملکرد شایسته 
در کنترل و پایش رعایت پروتکل های بهداشتی مراجعان 

تقدیر شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رعایت  کیفیت  کنترل  هدف  با  عالیی  محمد  رضوی، 
پروتکل های بهداشتی در بازدیدی سر زده از مجموعه 
فرهنگی- ورزشی شرکت، آگاهانه بدون ماسک مراجعه و 

واکنش نیروهای حراست را رصد کرد.
نگهبانان از ورود وی به خاطر نزدن ماسک و عدم رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی جلوگیری کردند.
قاطع  برخورد  و  شناسی  وظیفه  این  مشاهده  با  عالیی 
و  عبدالعظیمی  شاه  علی  )سید  ایشان  از  تقدیر  دستور 

مجتبی طرقی( را صادر کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان 
رضوی، مهدی طلعتی با اعالم این خبر گفت: از ابتدای 
و  کال  بستر  تصرفات  مورد   130 از  بیش  جاری  سال 
آب  منابع  امور  عملکرد  حوزه  های  دشت  هادر  مسیل 
قضایی  احکام  با  هکتار   36 مساحت  به  حیدریه  تربت 
بازگشایی و رفع تصرف شده است. مدیر امور منابع آب 
غیر  متصرفان  به  ابتدا  در  اینکه  بیان  با  حیدریه  تربت 
در  گفت:  می شود  داده  الزم  اخطارهای  اراضی  قانونی 
صورت بی توجهی به اخطارها با کسب مجوز قانونی از 
دستگاه قضا نسبت به برخورد با متخلفان اقدام می شود؛ 
زیرا معتقدیم رودخانه ها شریان حیاتی تغذیه سفره های 
آب زیر زمینی است و باید از آنها به عنوان انفال عمومی 

حفاظت کرد. 

اجرای طرح ملی مسکن مهر
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
و  مالی  انسانی،  منابع  معاون  آذرخش  حسن  رضوی، 
پشتیبانی شرکت آب منطقه ای استان با اعالم این خبر 
اظهار کرد: وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن با وزارت 
راه و شهرسازی با هدف احداث مسکن و خانه دار شدن 
کلیه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسته و فرزندان آن ها 
منعقد  مهر  مسکن  ملی  طرح  قالب  در  ای  نامه  تفاهم 
کرده اند. وی افزود: در این راستا به کلیه دستگاه های 
اجرایی زیرمجموعه ابالغ شده است تا اسامی افرادی که 
تمایل به شرکت در طرح مذکور را دارند ارسال کنند. 
در همین راستا، اقداماتی نیز از سوی مشاور وزیر نیرو 
در امور ایثارگران با موضوع تأمین مسکن ایثارگران در 

حال پیگیری است. 
اجرای طرح تربیت مدیران آینده 

)جانشین پروری(
همچنین شهناز پورسلیمی، رئیس گروه منابع انسانی و 
آموزش شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به 
طرح تربیت مدیران آینده)جانشین پروری( تشریح کرد: 
این طرح با هدف پرورش مدیران آینده و توانمندسازی 
از  فراخوان  با  ماه 1399  تیر  از  نیروهای جوان شرکت 
نیروهای رسمی-پیمانی و کار معین کلید خورد.  وی 
شود،  می  برگزار   ساله  هر  فراخوان  این  اینکه  بیان  با 
در  متقاضی  همکاران  شرایط  بررسی  از  پس  گفت: 
کمیته سرمایه انسانی شرکت، افراد تأیید صالحیت شده 
قرار  استعداد جانشینان پست های مدیریتی  در خزانه 

خواهند گرفت.
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ارزیابی هیدروژئولوژی، هیدروژئوشیمی و ایزوتوپی قنات های مهم دشت گناباد

پژوهشگران: غالمحسین کرمی - حجت میرانی مقدم

 مجری: دانشگاه صنعتی شاهرود
ناظرین: سید محسن محسن شجاعی

 کارفرما: شرکت آب منطقهای خراسان رضوی

نکات برجسته  پژوهش:
حوضه  در  آب  بیالن  محاسبه  و  آبگیر  حوضه  تعیین 

آبگیر قنات ها 
تعیین روند دراز مدت کاهش آبدهی قنات ها و عوامل 

موثر بر آن 
تاثیر افت سطح آب زیرزمینی دشت بر آبدهی قنات ها 
وجود  با  دشت  زیرزمینی  آب  همتراز  نقشه  ترسیم 

قنات ها 
آب  هیدروژئوشیمیایی  تکامل  و  مشخصات  بررسی 

قنات ها
ترسیم خط آب جوی گناباد 

تعیین منشا، مکانیسم جریان و تغذیه آب قنات ها 

 ضرورت و هدف از انجام کار:
در دشت گناباد 26 رشته قنات وجود دارد که ساالنه 
قنات ها  این  طریق  از  آب  مترمکعب  میلیون   20
عمیق ترین  قنات هاي  و  کهن ترین  شود.  می  استخراج 
دنیا در این دشت  قرار دارند. قناتهای دشت گناباد اگر 
چه به لحاظ پارامترهاي مختلف )آبدهی، قدمت و ...( از 
اهمیت باالیی برخوردار هستند، ولی تاکنون هیچگونه 
مطالعه جامعی در خصوص وضعیت هیدروژئولوژیکی، 
انجام  ها  قنات  این  مورد  در  تغذیه  مکانیسم  و  منشأ 
نگرفته است. در این تحقیق سعی شده است به سواالت 

زیر پاسخ داده شود:
بیالن آبی در حوضه آبگیر قنات ها چقدر می باشد؟

روند درازمدت کاهش آبدهی قنات ها چگونه و عوامل 
موثر بر آن چیست؟

چقدر  هدف  آبی  سال  بارش  از  قنات ها  آبدهی  سهم 
است؟

نقشه همتراز آب زیرزمینی دشت با وجود قنات ها در 
واقعیت چگونه است؟

تاثیر افت سطح آب زیرزمینی دشت بر آبدهی قنات ها 
زمانی  چه  قنات ها  مرگ  نقطه  اساس  این  بر  و  چقدر 

اتفاق می افتد؟
قنات ها  آب  هیدروژئوشیمیایی  تکامل  و  مشخصات 

چگونه است؟
و   1۸ )اکسیژن  پایدار  ایزوتوپ هاي  محتوای  ارتباط 

دوتریم( آب قنات ها و بارش منطقه چگونه است؟
منشأ آب قنات ها چیست و مکانیسم جریان و تغذیه آب 

قنات ها چگونه است؟
ارتباط بین محتوای ایزوتوپی آب قنات ها و خصوصیات 

ذاتی قنات ها )طول، عمق مادرچاه و....( چیست؟

روش انجام پژوهش:
مطالعات  سپس  و  نمونه برداری  و  اندازه گیری ها  ابتدا 
به شرح زیر صورت گرفت: اندازه گیري آبدهی، هدایت 
الکتریکی و دمای آب قنات ها به صورت ماهانه در سال 
آبی 1396-1395 ، نمونه برداری فصلی جهت بررسی 

نتایج و یافته ها:
میلیون   3/7 ساالنه  می دهد  نشان  بیالن  محاسبات 
مترمکعب کسري مخزن در سفره آب زیرزمینی حوضه 
آبدهی  ساالنه  کاهش  نرخ  دارد.   وجود  قنات ها  آبگیر 
قنات های مورد مطالعه بین 0/17 تا 1/17لیتر در ثانیه 
در سال برآورد شد. سهم افزایش آبدهی قنات از بارش 
در  موثر،  بارش  افزایش  از  استفاده  با  هدف  آبی  سال 

شرح وظایف گروه تحقیقات کاربردی:
1- تدوین و پیشنهاد سیاست ها و خط مشی تحقیقات 

آب
2-انطباق و اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب
3- تدوین و ارجاع اولویتهای تحقیقاتی مورد نیاز

4- بررسی و تائید پروژه های تحقیقاتی پیشنهادی
5- پیگیری و نظارت بر عقد قراردادهای تحقیقاتی

6- انجام مشاوره و اظهار نظر تخصصی در زمینه مسائل 
و مشکالت صنعت آب و دیگر صنایع مرتبط با زمینه 

کاری شرکت

غلظت کاتیون ها و آنیون هاي اصلی آب قنات ها در فاصله 
نمونه برداری   ،1396 ماه  آذر  تا   1395 مهرماه  زمانی 
ایزوتوپی از آب قنات ها در فصل تر و خشک در سال 
بارش  از  ایزوتوپی ماهانه  نمونه برداری  و   آبی 95-96 
دي  طی  مختلف  ارتفاعات  در  ایستگاه   4 در  منطقه 

1395 تا فروردین ماه 1396 . 
مادر  عمق  ابتدا  قنات ها،  هیدروژئولوژی  بررسی  برای 
آبگیر عمومی  ادامه حوضه  برآورد گردید. در  آنها  چاه 
آبگیر  حوضه  در  آب  بیالن  و  تعیین  دشت  قنات های 
محاسبه شد. هیدروگراف دراز مدت قنات ها به همراه 
روند  بر  موثر  عوامل  و  ترسیم  موثر  بارش  تغییرات 
هیدروگراف قنات ها بررسی شد. نرخ کاهش ساالنه دبی 
در  انسانی  و  اقلیمی  عوامل  سهم  و  مشخص  قنات ها 
افزایش  از  استفاده  با  گردید.  تعیین  آنها  دبی  کاهش 
آبدهی  بارش ساالنه در  موثر سهم  بارندگی  یا کاهش 
زیرزمینی  آب  همتراز  نقشه  آمد.  دست  به  قنات ها 
سطح  افت  تاثیر  شد.  ترسیم  قنات ها  وجود  با  دشت 
تعیین  قنات ها  آبدهی  کاهش  بر  دشت  زیرزمینی  آب 
و بر این اساس و با فرض ادامه روند افت کنونی سطح 
محاسبه  قنات ها  مرگ  نقطه  دشت،  در  زیرزمینی  آب 
سال   30 طول  در  قنات  تره کار  زون  تغییرات  گردید. 
آبدهی  کاهش  درصد  با  آن  رابطه  و  محاسبه  اخیر 

قنات ها بررسی شد.
در بخش هیدروژئوشیمی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی 
و  الکتریکی  هدایت  تغییرات  مانند  منطقه  قنات هاي 
بررسی  اصلی  آنیون هاي  و  کاتیون ها  غلظت  تغییرات 
با  منطقه  قنات هاي  آب  شیمیایی  تکامل  سپس  شد. 
رسم نمودارهاي ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت و در 
نمونه هاي  در  مختلف  کانی هاي  اشباع  شاخص  نهایت 

آب قنات ها محاسبه شد.

گردید.   تا 12 درصد محاسبه   4 بین  قنات های دشت 
تغییرات آبدهی در قنات های مورد مطالعه به ازاي یک 
متر افت سطح آب زیرزمینی دشت بین 3 تا 14 لیتر 
در ثانیه متغیر است. در صورت ادامه روند کنونی افت 
قنات ها در طی  زیرزمینی در دشت گناباد،  سطح آب 

10 تا 1۸0 سال آینده از بین خواهند رفت.
تیپ هاي غالب آب زیرزمینی در قنات هاي مورد مطالعه 
شامل بیکربناته سدیک منیزیک و کلروره سدیک است. 
آب زیرزمینی قنات ها نسبت به کلسیت اشباع، نسبت 
به دولومیت فوق اشباع و نسبت به کانی هاي تبخیري 

تحت اشباع است.
فرایندهاي هیدروشیمیایی غالب در آب قنات هاي دشت 
تبخیری ها،  انحالل  کربنات ها،  انحالل  شامل  گناباد 
و  دولومیت زدایی  فرومنیزین،  کانی هاي  دگرسانی 
قنات های  در  چنانکه  است.  عادی  کاتیونی  تبادل 
ماسه سنگی  سازندهای  گسترش  دلیل  به  دشت  شرق 
و  تبخیری ها  انحالل  و  سیلیکات ها  هوازدگی  مارنی  و 
در قنات های غرب دشت به دلیل گسترش سازندهای 

جمال و شتری انحالل کربنات ها غالب است.
در معادله خط آب جوی حوضه گناباد، شیب خط برابر 
6 و عرض از مبدا آن برابر ۸ است و با خط جوي جهانی 
تفاوت دارد که به دلیل تغییرات فصلی، منشأ رطوبت 
بارش  طی  ایزوتوپی  تفریق  اثر  و  منطقه  بارش هاي 
منطقه            در  پایین تر  رطوبتی  شرایط  در  تبخیر  اثر  در 

نیمه خشک می باشد.
و  تر  فصل  در  قنات ها  ایزوتوپی  محتوای  مقایسه  با 
تغذیه  منشأ  که  گردید  مشخص  منطقه  بارش های 
)ارتفاعات  گناباد  محدوده  محلی  بارش های  قنات ها 
و  بوده  تبخیر ضعیف(  تاثیر  با  تا 2700 متری   2000
درز  در  بارش ها  مستقیم  نفوذ  شامل  جریان  مکانیسم 
)مخصوصاً  حوضه  ارتفاعات  سازندهای  شکاف های  و 
نفوذ  همچنین  ماسه سنگی(،  و  آهکی  سازندهای 
رواناب حاصل از بارش های ارتفاعات مذکور در مخروط 
درون  مسیل های  بستر  و  ارتفاعات  حاشیه  افکنه های 
در  مسیل ها(  باالدست  و  ابتدایی  )قسمت های  دشت 
فصول سرد و مرطوب سال )آذر تا اردیبهشت ماه هر 

سال( است.
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شناسایی و توقیف دو دستگاه حفاری         
غیر مجاز در اراضی امرغان طوس و          

ده غیبی مشهد

اقدامات صورت گرفته در امور آب مشهد در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹

نصب تجهیزات ضدعفونی در امور آب گناباد

برگزاری جشن هفت آسمان به مناسبت عید سعید غدیر خم با رعایت پروتکل های بهداشتی

میز خدمت

برگزاری جشنواره نیرو و رسانه / تقدیر از 
برگزیدگان
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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

ارتباط با ما:
مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی 35

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

30006394
سامانه تلفن گویا : 31435

شاگرد معمار، جوانی بسیار باهوش اما عجول بود گاهی 
تا گوشی برای شنیدن می یافت شروع می کرد تعریف 
نمودن از توانایی های خویش در معماری و در نهایت 
می نالید از این که کسی قدر او را نمی داند و حقوقش 

پایین است.
افتاد. دید سلمانی مشغول  راه  به  برای سلمانی  روزی 
است و کسی را موی کوتاه می کند. فرصت را مناسب 
شمرده و باز از هنر خویش بگفت و اینکه کسی قدر او 
را نمی داند و او هنوز نتوانسته خانه خوبی برای خویش 
اینجای کار که رسید کار سلمانی  به  پا کند.  دست و 

هم تمام شد.
و  کرده  به جوان  رو  بود  کوتاه شده  مویش  که  مردی 
اسباب  برایت  باید  دیگران  داری  هنر  چون  آیا  گفت: 

آسایش بگسترند؟!
جوان گفت: آری.

مرد تنومند دستی به موهای سفیدش کشید و گفت: 
اگر هنر تو نقش زیبای کاشانه ایی شود پولی می گیری 

در غیر اینصورت با گدای کوچه و بازار فرقی نداری.
چون از او دور شد جوانک از استاد سلمانی پرسید: او 

که بود که اینچنین گستاخانه با من سخن گفت؟
استاد خندید و گفت: ساالر ایرانیان، ابومسلم خراسانی.

جوان لرزید و گفت: آری حق با او بود من بیش از حد 
پر توقع هستم.

“آنچه  بزرگ می گوید:  ارد  یگانه کشورمان  اندیشمند 
بدست خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواهد بود.

ابومسلم خراسانی با این حرف به آن جوان آموخت هنر 
بدون کار هیچ ارزشی ندارد و هنرمند بیکار و بی ثمر 

هم با گدا فرقی ندارد.

روزی ابلیس نزد فرعون رفت. فرعون خوشه ای انگور در 
دست داشت و تناول می کرد.

به  را  تازه  انگور  خوشه  این  می توانی  آیا  گفت:  ابلیس 
مروارید تبدیل کنی؟ فرعون گفت: نه.

ابلیس به لطایف الحیل و سحر و جادو، آن خوشه انگور 
را به خوشه ای مروارید تبدیل کرد.

فرعون تعجب کرد و گفت: احسنت! عجب استاد ماهری 
هستی.

ابلیس خود را به فرعون نزدیک کرد و یک پس گردنی 
به او زد و گفت: مرا با این استادی و مهارت حتی به 
بندگی قبول نکردند، آن وقت تو با این حماقت، ادعای 

خدایی می کنی؟

را  ابراهیم  جان  خواست  تعالی  و  تبارک  خدای  چون 
بگیرد ملک الموت را فرستاد و او گفت: یا ابراهیم درود 

بر تو.
یا  آمدی  من  دیدن  برای  عزرائیل  ای  فرمود:  ابراهیم 

برای مرگم؟
گفت: برای مرگ و باید اجابت کنی.

ابراهیم گفت: دیدی که دوستی دوست خود را بمیراند؟
خطاب آمد: ای عزرائیل به ابراهیم بگو: دوستی را دیدی 

که مالقات دوستش را بد بدارد؟
براستی که هر دوستی خواهان مالقات دوست است.

بزرگی در عالم خواب دید که کسی به او می گوید: فردا 
نزدیک  از  را  حمامی  روزانه  کار  و  برو  حمام  فالن  به 

نظاره کن.
فردای  ولی  نکرد  توجه  و  دید  را  خواب  این  شب  دو 
شب سوم که خواب دید به آن حمام مراجعه کرد دید 
دور  فاصله  از  گرم  هوای  در  و  زیاد  زحمت  با  حمامی 
برای گرم کردن آب حمام هیزم می آورد و استراحت را 

بر خود حرام کرده است.
به نزدیک حمامی رفت و گفت: کار بسیار سختی داری، 
در هوای گرم هیزم ها را از مسافت دوری می آوری و...

حمامی گفت: این نیز بگذرد.
یکسال گذشت برای بار دوم همان خواب را دید و دو 
باره به همان حمام مراجعه کرد. دید آن مرد شغلش 
عوض شده و در داخل حمام از مشتری ها پول می گیرد.

مرد وارد حمام شد و گفت: یک سال پیش که آمدم کار 
بسیار سختی داشتی ولی اکنون کار راحت تری داری، 

حمامی گفت: این نیز بگذرد.
دو سال بعد هم خواب دید. این بار زودتر به محل حمام 
رفت ولی مرد حمامی را ندید. وقتی جویا شد گفتند: او 
دیگر حمامی نیست در بازار تیمچه ای )پاساژی( دارد و 

یکی از معتمدین بزرگ است.
به بازار رفت و آن مرد را دید گفت: خدا را شکر که تا 
چندی پیش حمامی بودی ولی اکنون می بینم معتمد 

بازار و صاحب تیمچه ای شده ای.
حمامی گفت: این نیز بگذرد.

مرد تعجب کرد گفت: دوست من، کار و موقعیت خوبی 
داری چرا بگذرد؟

بازاری رفت  به دیدن  بار خود  این  چندی که گذشت 
ولی او آن جا نبود.

مردم گفتند: پادشاه فرد مورد اعتمادی را برای خزانه 
داری خود می خواسته ولی بهتر از این مرد کسی را پیدا 
نکرد و او در مدتی کم از نزدیکترین وزیر پادشاه شد و 
چون پادشاه او را امین می دانست وصیت کرد که پس از 
مرگش او را جانشینش قرار دهند. کمی بعد از وصیت، 

پادشاه فوت کرد اکنون او پادشاه است.
مرد به کاخ پادشاهی رفت و از نزدیک شاهد کارهای 
را  خود  رفت  جلو  بود.  فعلی  پادشاه  و  قبلی  حمامی 
معرفی کرد و گفت: خدا را شکر که تو را در مقام بلند 
پادشاهی می بینم پادشاه فعلی و حمامی قبلی. گفت: 

این نیز بگذرد.
مرد شگفت زده شد و گفت: از مقام پادشاهی باالتر چه 

می خواهی که باید بگذرد؟
ولی مرد سفر بعدی که به دربار پادشاهی مراجعه کرد 
گفتند: پادشاه مرده است ناراحت شد به گورستان رفت 

تا عرض ادبی کرده باشد.

مشاهده کرد بر روی سنگ قبری که در زمان حیاتش 
آماده نموده حک کرده و نوشته است این نیز بگذرد.

هم موسم بهــار طرب خیـز بگــذرد
هم فصــل نامالیم پاییــز بگــــذرد
گر نا مالیمی به تــو کـرد از قضــا

خود را مساز رنجه که این نیز بگذرد.

خویش  وزارت  ابتدای  در  توسی  الدین  نصیر  خواجه 
مدیری  ایران  گفتند:  بدو  نزدیکان  از  تعدادی  که  بود 
به  کمتر  شما  همچون  تاریخ  و  نداشته  شما  همچون 

یاد دارد.
خواجه                        شما  همشهری  نام  گفت:  آنها  از  یکی 

نظام الملک توسی هم به اندازه نام شما بلند نبود.
خواجه                      گفت:  و  افکنده  زیر  به  سر  نصیر  خواجه 
آموخته  بود.  ایران  شکوه  و  فخر  باعث  الملک  نظام 
های من برآیند تالشهای انسانهای واال مقامی همچون 

اوست.
و  مبالغه  اهل  او  که  فهماند  جماعت  به  خواجه  حرف 

پذیرش حرف بی پایه و اساس نیست.
گوید:  می  کشورمان  فرزانه  اندیشمند  بزرگ  ارد 
چهره  نابودی  در  را  خود  رشد  و  بالندگی  “شایستگان 

دیگران نمی بینند.”
شاید اگر خواجه نصیر الدین طوسی هم به آن سخنان 
اعتنا می نمود هیچگاه نمی توانست گامهای بلندی در 

جهت استقالل و رشد میهنمان بردارد.

فقیری به در خانه بخیلی آمد، گفت: شنیده ام که تو 
قدرتی از مال خود را نذر نیازمندان کرده ای و من در 
نذر  من  گفت:  بخیل  بده  چیزی  من  به  فقرم،  نهایت 
کوران کرده ام. فقیر گفت: من هم کور واقعی هستم، 
از در خانه خداوند به در خانه  زیرا اگر بینا می بودم، 

کسی مثل تو نمی آمدم.


