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پیام ماه: 
روابط عمومی خانه مردم و تریبون سازمان است.

از  شماره  این  نامه  ویژه  در 
ماهنامه رساناب می خوانید: 

بمب  همانند  شاندیز  و  طرقبه 
ساعتی است )صفحه 3(

رویدادها: افتتاح سد نسر )صفحه 4(

در نشست هم اندیشی مدیران صنعت آب خراسان رضوی با استاندار: 

استفاده از منابع مالی غیر دولتی برای تامین، انتقال و امنیت آب استان 
استاندار خراسان رضوی استفاده از منابع مالی غیردولتی برای تامین، انتقال و امنیت 

آب را سه اولویت اصلی حوزه آب در خراسان رضوی اعالم کرد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، علیرضا رزم حسینی 
طی بازدید از شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در نشست هم اندیشی مدیران 
صنعت آب استان گفت: در شرایطی قرار داریم که باید به کنترل، استفاده بهینه و 
تقسیم عادالنه آب اهمیت بدهیم و در این راستا نگاه اصلی باید استفاده از بخش 

غیر دولتی باشد.
 استاندار خراسان رضوی خطاب به مدیران صنعت آب استان گفت: باید یک کمیته 
اقتصادی برای آب ایجاد شود و این کمیته بسته جامع و اجرایی ارائه کند تا بر این 

اساس کارها انجام گیرد. 

وی افزود: اتفاقات اخیر در کشور نشان می دهد که ما باید برای رفع بستر و حریم رودخانه ها که در چند سال گذشته تصرف شده، اقدام کنیم؛ کارگروهی هم برای این کار 
فعال است و همه دستگاه ها باید کمک کنند این مهم به انجام برسد.

 استاندار تاکید کرد: صنعت آب باید برای استحصال آب برنامه معتدل و جذاب داشته باشد تا بتوانیم برای جذب سرمایه گذار فراخوان بدهیم و از طریق عملیات آبخیزداری 
و آبخوان داری و ... نیز احداث سدهای خاکی با بخش خصوصی به توافق برسیم؛ در این خصوص با وزارت نیرو به توافق رسیده ایم.

رزم حسینی موضوع انتقال آب به خراسان رضوی را مهم ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر تمام تمرکز ما بر روی آب های زیرزمینی است برای ایجاد شرایط پایدار در تامین 
آب باید به انتقال آب توجه کنیم.

وی افزود: مدیران صنعت آب استان باید انتقال آب را در دستور کار قرار دهند و با برنامه زمان بندی شده برای این کار جلو بروند. وی همچنین از موافقت وزیر نیرو با انتقال 
آب به خراسان رضوی خبر داد. 

استاندار خراسان رضوی امنیت آب را هم مورد اشاره قرار داد و بر تامین امنیت تصفیه خانه ها تاکید کرد.

در نشست هم اندیشی مدیران صنعت آب خراسان رضوی با استاندار، عالئی گفت:
914 میلیون متر مکعب ورودی آب سدهای خراسان رضوی

 تا نیمه اردیبهشت ماه جاری

با  استان  آب  صنعت  مدیران  اندیشی  هم  نشست  در 
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  استاندار، 
آبی  ذخایر  حجم  و  سطحی  های  آب  آورد  به  رضوی 
متر  میلیون   572 و  میلیارد  یک  گفت:  و  کرد  اشاره 
آب  که  است  رضوی  خراسان  سد   35 حجم  مکعب 
ذخیره شده تا نیمه اردیبهشت ماه جاری 914 میلیون 

متر مکعب بوده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالئی در بخشی از سخنان خود گفت: 
خراسان رضوی 7 درصد مساحت و 8 درصد جمعیت 
کشور را دارد، 74 درصد مساحت استان خشک و 26 
درصد آن نیمه خشک است که از 37 دشت استان 34 

دشت حالت بحرانی دارند. 
وی افزود: در بررسی این تغییرات دو نکته حائز اهمیت 
تغییرات  دومی  و  ها  بارش  کاهش  روند  یکی  است 

کمتر  آب  کالن  مدیریت  در  فاکتور  دو  این  اقلیمی؛ 
مورد توجه قرار گرفته است. میانگین بارندگی 43 ساله 
استان 221 میلیمتر است و این رقم برای کشور 251 

میلیمتر است. 
بارش  میلیمتر   310 حدود   69-70 آبی  سال  در  ما 
میلیمتر   310 هم  باز   77-78 آبی  سال  در  داشتیم 
 110 از  کمتر  آن  از  بعد  سال  و  داشتیم  بارندگی 
میلیمتر بارش داشتیم و سال گذشته در استان 129 
خداوند  خوشبختانه  امسال  داشتیم.  بارش  میلیمتر 
گذشته  سال  مهر  اول  از  و  گشوده  را  رحمت  درهای 
داشتیم  بارش  میلیمتر   244 امسال  اردیبهشت  تا 
و  بود  بارندگی  میلیمتر   128 گذشته  سال  درحالیکه 
باید گفت تغییرات بارندگی در استان نسبت به کشور 

وضعیت مناسب تری داشته است.
و  میلیارد   22 ما  ساالنه  بارش  میانگین  افزود:  عالئی 
300 میلیون متر مکعب است که 80 درصد آن تبخیر 
می شود و 20 درصد آن آبخوان های زیرزمینی ما را 

تغذیه می کنند.
حدود  استان  در  پذیر  تجدید  آب  میانگین  گفت:  وی 
بطور  که  است  مکعب  متر  میلیون   360 و  میلیارد   5
میانگین ما یک میلیارد متر مکعب کسری مخزن داریم.

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
مصرف  و  استحصال  میزان  از  ارقام  و  آمار  ارائه  ضمن 
و                   اشاره کرد و خشک  تهدید ها هم  به  استان  آب در 

نیمه خشک بودن منطقه را یکی از تهدید ها برشمرد و 
گفت: بیشترین میزان کسری مخزن در کشور را استان 
خراسان رضوی دارد ما تا کنون 30 میلیارد متر مکعب 
اضافه برداشت از مخازن زیر زمینی آب داشته ایم که 
این می تواند یک تهدید محسوب شود. جانمایی صنایع 
مشهد هم که عمدتا در غرب این شهر است درست و 

اصولی انجام نشده است.
وی شور شدن آب و نشست سطح زمین را هم از جمله 
تهدیدهای موجود اعالم کرد، همچنین کاهش اعتبارات 

بخش آب هم تهدیدی است که وجود دارد.
راهبردهای کالن شرکت آب  ادامه  مهندس عالئی در 
منطقه ای را مورد اشاره قرار داد و افزود :در این راستا 
مصرف  حجم  که  هستیم  استانی  اولین  آنکه  وجود  با 
اجتماعی                  تنش  هیچگونه  کنیم  می  مدیریت  را  آب 
خراسان  ای  منطقه  آب  ایم؛ همچنین شرکت  نداشته 
رضوی اولین شرکت تمام الکترونیک در کشور است که 
این کار در حال تکمیل است، ما اولین شرکت در کشور 
برابر  تا  شود  می  رصد  کشاورزی  چاه های  که  هستیم 
حجم تعیین شده برداشت کنند. مدیریت رودخانه ها، 
جایگزینی پساب، کوچک سازی و برون سپاری شرکت 
و افزایش بهره وری اقتصادی آب از برنامه های امسال 

شرکت است.
گفتنی است مدیران شرکت های آب و فاضالب مشهد، 
استان خراسان رضوی و آب و فاضالب روستایی استان 

نیز گزارش هایی از حوزه مدیریت خود ارائه کردند.
مانیتورینگ  مرکز  از  و هیات همراه  استاندار  پایان  در 
کنترل برداشت آب از چاه های کشاورزی استان بازدید 

کرد. 
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کسب رتبه برتر کمیته صیانت از منابع آب استان 
خراسان رضوی در بین کارگروه های 25 گانه بازدید استاندار از اولین مرکز کنترل و نظارت بر برداشت آب از چاه ها 

در خراسان رضوی

مهندس رزم حسینی، استاندار، از مرکز پیشرفته کنترل 
برداشت آب چاه های کشاورزی که برای اولین بار در 
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  توسط  کشور 
برای چاه های این استان عملیاتی می شود بازدید کرد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در این بازدید که چند تن از معاونان استاندار 
و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز 
حضور داشتند مهندس رزم حسینی در جریان و نحوه 
کنترل هوشمند برداشت آب از چاه های کشاورزی قرار 

گرفت.
محمد عالئی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
گفت:        آب  برداشت  کنترل  نحوه  خصوص  در  رضوی 
می توانیم  استان  چاه های  بر  دقیق  نظارت  منظور  به 
را قرائت کرده و در  راه دور میزان مصرف کنتورها  از 
صورت لزوم فرمان قطع مصرف را صادر کنیم، همچنین 
از راه دور مشخص شده و  با این روش حجم مصرفی 

مدیریت بهره برداری ارتقا پیدا می کند.
 وی با اشاره به این که هدف این کار مدیریت آنالین 
از منابع آب در بخش شرب و کشاورزی  بهره برداری 
و صنعت است، افزود: اجرای زیر ساخت ها از سال قبل 
همچنان  مودم ها  و  کنتورها  رسانی  بروز  و  شده  آغاز 

ادامه خواهد داشت.
 2800 کنتورهای  گذشته  سال  داد:  ادامه  عالئی 
حال  در  و  کردیم  رسانی  بروز  را  کشاورزی  چاه  حلقه 
که  کردیم  بارگذاری  را  چاه  حلقه   800 حدود  حاضر 
سال  پایان  تا  و  است  کنترل  تحت  آنالین  صورت  به 
جاری کلیه چاه ها کشاورزی استان که مجهز به کنتور 
برداشت  میزان  و  شده  بارگذاری  هستند  هوشمند 
شد؛                                             خواهد  پایش  روزانه  به صورت  چاه  ها  این  از  آب 
در حال حاضر 96 درصد چاه های کشاورزی استان به 

کنتورهای هوشمند مجهز شده است. 

در اولین جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی  در سال جدید عنوان شد:

افزایش رضایتمندی مردم و همکاران اولویت شرکت در سال جاری

مدیرعامل  مدیران سال 98،   اولین جلسه شورای  در 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ضمن بررسی و 
تحلیل بارندگی های اخیر و تجلیل از اقدامات همکاران 
 98 سال  اهداف  تبیین  به  ها،  سیالب  مدیریت  در 
ها،       معاونت  وظایف  اساس  بر  شرکت  کالن  سطح  در 

اداره ها و دفاتر پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
ضمن  خود  سخنان  ابتدای  در  عالیی  محمد  رضوی، 
تبریک اعیاد بزرگ گذشته، دو راهبرد اصلی شرکت را 
خاطر نشان کرد و ادامه داد که این دو راهبرد چالشی 
مبنای  بر  آب  منابع  مدیریت  ابتدا  است،  تلفیقی  و 
آب  همین  با  یعنی  این  و  است  آبی  کم  با  سازگاری 
موجود باید مشکالت آب استان را حل کنیم و راهبرد 
دوم مطالعات و اجرای طرح های بزرگ انتقال آب است. 
 وی افزود: اتفاقاتی که امسال در حوزه آب و هوا افتاد 
به ایجاد تغییر در سیاست ها و راهبرد های وزرات نیرو 

و شرکت های تابعه منجر می گردد.

دستگاه های  تمامی  از  تشکر  ضمن  وی 
محترم،  استاندار  بویژه  استان  اجرایی 
و  آب  های  امور  مدیران  تمامی  حضور 
تقدیر  خور  در  را  محترمشان  همکاران 

برشمرد. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
های  بارندگی  بروز  در  کرد:  بیان  رضوی 
اثر  بر  گفت  شود  می  ها  سیالب  و  اخیر 
زمین  ای  درجه  دو  گرمای  شدن  گرم 
ظرفیت حجم آب موجود در ابر ها بیشتر 

می شود. و این پدیده احتماال تا ده سال آینده ادامه 
خشک                       کمربند  منطقه  در  تاثیرش  و  داشت  خواهد 
نیم کره شمالی بیشتر خواهد بود و بحث بسیار جدی 
و       برف  کاهش  به  توان  می  آن  های  پیامد  از  و  است 
که  کرد  اشاره  ها  بارندگی  بودن  بینی  پیش  قابل  غیر 

امروز هر دو پدیده را شاهد هستیم. 
را  ظهور  نو  پدیده  این  با  مقابله  راه  مهمترین  عالیی 
و  بخشی  آگاهی  و  همگانی  آموزش  ارتقای  سیاست 
انسجام مردم و سپس لزوم وارد شدن دولت و نظام به 
میدان برای مطالبات مردمی و مقابله با قانون شکنان به 

حریم و  بستر و رودخانه ها و سد ها اعالم کرد. 
وی اقدامات مدبرانه دولت بویژه وزارت نیرو در مدیریت 
مثبت  نقاط  از  یکی  را  اخیر  های  سیالب  کنترل  و 
عملکرد این وزارت خانه  دانست و تاکید کرد: در کنار 
نقد از عملکرد دستگاه اجرایی باید نقاط مثبت اقدامات 
دولت نیز بطور کامل به مردم اطالع رسانی گردد که 

این یکی از وظایف اصلی اصحاب رسانه می باشد.
محمد عالیی در بخش دیگر سخنان خود ضمن اشاره 
اطالعات     بودن  روز  به  خواستار  همکاران  زحمات  به 
شرایط  با  مقابله  برای  استان  آبی  تاسیسات  و  ها  سد 
را  سازی  سد  درسیاست  تغییر  لزوم  و  شد  بحرانی 
بیان کرد و گفت: سد ها باید توان حفاظت از اینگونه                        
برخی  در  که  چرا  باشند؛  داشته  را  مهیب  های  سیل 
مناطق سد ها نه تنها  برای تامین آب شرب و کشاورزی 
منطقه، بلکه برای جلو گیری از خسارات سیالب های 

احتمالی احداث گردیده است.
ها  گروه  رییس  مدیران،  معاونین،  که  جلسه  ادامه  در 
اصلی شرکت  های  راهبرد  داشتند  مسوولین حضور  و 
شرکت،  بیرون  و  داخل  در  رضایتمندی  افزایش  را 
افزایش بهره وری در تمام سطوح ،داشتن شرکت تمام 
کردن  رصد  طریق  از  آب  منابع  مدیریت  الکترونیک، 
ها،                 چاه  از  برداشت  ،کاهش  هوشمند  های  کنتور  و 
لزوم                                                                                    و  هوشمندانه  و  کارشناسی  سپاری  برون 
پاسخ گویی به موقع به مکاتبات را برشمرد و خواهان 
و  تمام سطوح  در  شرکت  های  فعالیت  سازی  مستند 
همچنین مدیریت افکار عمومی در داخل و خارج توسط 

روابط عمومی شد.
مدیران  از  نفر  چهار  احکام  نیز  جلسه  این  انتهای  در 
انتصاب  و  انتخاب  فرایند  در  که  ها  گروه  روسای  و 
مدیران انتخاب گردیده اند ، قرائت گردید و از مدیران 
و کارشناسانی که در مدیریت سیالب های اخیر استان 

تالش نموده اند تقدیر شد.

رئیس کل دادگستری استان با ارسال لوح از مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای و دبیر کمیته صیانت از منابع آب 

خراسان رضوی به پاس این رتبه تقدیر و تشکر کرد.
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آموزشی            کارگاه  و  همایش  در 
کیفری«  و  مدنی  حقوق  ها،  »رودخانه 
جمع  و  عامل  مدیر  حضور  با  که 
کارشناسان                                         و  مدیران  از  کثیری 
مردم  های  تشکل  و  ای  منطقه  آب 
و  طرقبه  از  عالئی  شد؛  برگزار  نهاد 
و  کرد  یاد  ساعتی  بمب  به  شاندیز 
گفت: طرقبه و شاندیز با احداث ویالها،                             
کافه ها و رستوران ها در مسیر و بستر                                                                        

رودخانه ها به مانند یک بمب ساعتی عمل می کند که 
هر آن احساس انفجار آن می رود.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
ضمن                 همایش  این  در  شرکت  مدیرعامل  رضوی، 
با  خیر مقدم و تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
توجه  با  گفت:  همایش  این  برگزاری  اهداف  به  اشاره 
نیاز  استان  و  کشور  در  اخیر  های  سیالب  وقوع  به 
نحوه                                                                            و  عمومی  مفاهیم  با  آشنایی  و  آموزی  علم  به 
اطالع رسانی عمومی درباره قوانین و مجازات هایی که 
اند  کرده  تعریف  ها  رودخانه  حریم  متخلفان  با  قانون 

الزم و ضروری است.  
عمومی،                 نهادهای  همکاری  افزود:  عالئی  محمد 
سمن ها و اقشار مختلف شهروندان در جهت  جلوگیری 
از خطرات سیالب و حفظ اراضی ضروری و واجب است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
و                                                                                        طبیعی  امری  بارندگی  از  پس  سیالب  شدن  روان 
اقدامات  اما  باشد  می  نعمت  خود  خودی  به 
غیرکارشناسی و رفتارهای نادرست است که این پدیده 
طبیعی و همیشگی را تبدیل به بال و مصیبت می کند.

مانند  شهری  در  اخیر  بارشهای  در  وقتی  افزود:  وی 
مدت  طی  رضوی  خراسان  غرب  جنوب  در  بردسکن 
شش ساعت 120 میلیمتر باران می بارد رخداد سیالب 
دور از انتظار نیست و باید هشدارها و تدابیر را جدی 

گرفت.
عالئی: طرقبه و شاندیز بمب ساعتی 

حاشیه  سازهای  و  ساخت  درباره  همچنین  عالئی 
گفت:  شاندیز  و  طرقبه  شهرستان  در  ها  رودخانه 
مطالعات و بررسی کارشناسی صورت گرفته است و با 
هماهنگی دستگاه قضا بزودی رستوران ها، کافه ها و 
ویالهای غیر مجاز که در مسیر و بستر رودخانه ها در 

این مناطق احداث شده است تخریب خواهند شد. 
وی از طرقبه و شاندیز به بمب ساعتی یاد کرد و گفت: 
طرقبه و شاندیز با احداث ویالها، کافه ها و رستوران ها 
در مسیر و بستر رودخانه ها به مانند یک بمب ساعتی 

مدیر عامل  شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در همایش کارگاه آموزشی »رودخانه ها،حقوق مدنی و قوانین کیفری« 

منطقه طرقبه و شاندیز همانند بمب ساعتی است

عمل می کند که هر آن احساس انفجار آن می رود.  
جلوگیری  و  سازی  ذخیره  برای  را  سدها  احداث  وی 
اجرای                خواستار  و  ندانست  کافی  سیالب  و  سیل  از 
ها  رودخانه  مسیر  طول  در  آبخیزداری  های  طرح 
مطالعات                          که  جایی  در  سد  احداث  با  گفت:  و  شد 
زیست محیطی صورت نگرفته و طرح های آبخیز داری 
انتظار  از  دور  سیالب  و  سیل  بینی  پیش  نشده  اجرا 

نیست. 
وی در پاسخ به سوال یکی از شهروندان در باره صدور 
های               چاه  گفت:  نیز  روستایی  های  چاه  برای  مجوز 

غیر مجاز بدون فوت وقت پلمب خواهند شد.   
دولتی  قوانین  و  ضوابط  از  گالیه  ضمن  همچنین  وی 
نتوانسته  اخیر دولت هنوز  تا  70ساله  گفت: طی 60 
حریم بستر رودخانه ها را مشخص کند و از این سرمایه 
شهروندان حفاظت کند به عنوان نمونه سد چهل بازه 
که اسناد مالکیتی آن را در اختیار داریم اما قاضی اسناد 

را باطل اعالم کرده است. 
سازمان                         ای  اجاره  اراضی  درباره  همچنین  وی 
آب منطقه ای استان نیز گفت: قانون مجوز اجاره اراضی 

مازاد را به مدیران داده است 
احداث دانشگاه و مسجد در مسیر سیالب 

وی با اشاره به این که برحسب قانون تکلیف داریم که 
از حد و مرز و حریم بستر رودخانه ها حفاظت کنیم اما 
متاسفانه برخی از دستگاه های دولتی و غیر دولتی که 
بانی دانش پروری در رشته های تحصیلی هستند اقدام 
به احداث 3 دانشگاه در نیشابور در حریم بستر رودخانه 
کرده اند و حتی زیباترین مسجد را نیز در همین مسیر 
احداث کرده که یکی از دانشجویان طی تماسی عنوان 
کرد سیالب مسجد را به زیرآب برده است و هر لحظه 

احتمال تخریب آن می رود. 
وی با هشدار در خصوص تغییر کاربری اراضی محدوده 
به  بینی  پیش  بدون  که  افرادی  گفت:  رودخانه  بستر 
آینده مجوز این تغییر کاربری ها را صادر می کنند نه 
تنها به تک تک افراد خیانت می کنند  بلکه سالمت و 

امنیت جامعه را نیز به مخاطره می اندازند. 
وی همچنین به تالش ها و زحمات مدیران در خصوص 
مهار سیالب در گلستان و خوزستان اشاره کرد و گفت: 
انتظامی،  و  نظامی  نهاد،  مرد  نیروهای  این  که  کاری 
جهادگران و مدیران ارشد برای مهار سیالب ها و سیل 
از  بسیاری  نظر  برحسب  دادند  انجام  مناطق  این  در 
کارشناسان و متخصصان دنیا کاری خالقانه و ستودنی 

بود. 
مدیر عامل آب منطقه ای استان درباره اسناد مالکیتی 

را  آنان  اراضی  حدود  که  شهروندان 
نیز  است  کرده  تعیین  رودخانه  بستر 
مالکیتی  اسناد  که  است  درست  گفت: 
اما  است  رودخانه  اش  مرزی  حد  آنان 
نشده  رودخانه  حد  به  اشاره  اسناد  در 
ایجاد  مشکالتی  خاطر  همین  به  است 
همراه  به  قانونی  مراجع  که  است  شده 
کارشناسان و متخصصان در صدد رفع 

این ابهامات نیز هستند. 

صادقی فرد: برحسب قانون عمل می کنیم 
در ادامه این همایش مدیر دفتر مهندسی رودخانه های 
از  گزارشی  ارائه  با  نیز  استان  ای  منطقه  آب  شرکت 
عملکرد یک ساله سازمان و همچنین اقدامات اصالحی 
و عمرانی درباره کال های مجاور سد کارده و کشف رود 
با اشاره به سوره رعد آیه 17 قرآن مجید گفت: رودخانه 
فصلی  یا  طبیعی  بطور  آب  که  است  طبیعی  مجرایی 
اراضی  از  قسمتی  حریم  و  باشد  داشته  جریان  آن  در 
حفاظت  برای  و  شده  شروع  بستر  از  بعد  که  رودخانه 
کمی و کیفی رودخانه از یک متر تا 20 متر تعریف شده 
است و مالکیت بستر رودخانه ها برحسب ماده 2 و 13 
قانون و آیین نامه مربوطه بستر و حریم رودخانه  مجری 
مالکیتی آن در اختیار حکومت جمهوری اسالمی است. 
تبصره  به  اشاره  با  همچنین  فرد  صادقی  رضا  محمد 
رفع  آب  عادالنه  توزیع  قانون  گفت:  نیز  قانون   2 ماده 
اختیار سازمان                                                                             را در  از بستر و حریم رودخانه  تصرف 

آب منطقه ای قرار داده است.
های  رودخانه  مسیر  طول  به  ای  اشاره  همچنین  وی 
اصلی داخل شهر مشهد کرد و گفت: 334کیلومتر طول 
مساحت  این  از  که  داریم  شهر  داخل  اصلی  رودخانه 
است  شده  انجام  بستر  حریم  مطالعات  کیلومتر   210
همچنین از 420 هکتار از حریم رودخانه ها ی استان 

برای 325 هکتار سند صادر شده است.  
سایر       میان  در  رضوی  خراسان  کرد:  تصریح  وی 
استان ها از نظر عملکرد برای بازگشایی و رفع تصرف 
بستر رودخانه ها بیشترین عملکرد مثبت را داشته است 
به طوری که در سال گذشته بیش از 1800 استعالم 

درباره حریم و بستر رودخانه ها را پاسخ داده است. 
از                    دیگر  یکی  کرد:  اضافه  خاتمه  در  فر  صادقی 
موفقیت های ما در حوزه صدور اسناد مالکیتی اراضی 
سال  پایان  تا  مالکیت  سند  اراضی  برای  هکتار   520
و  مسئوالن  کارکنان،  تالش  با  اما  شد  صادر   1390
مدیران هم اکنون بیش از 920 هکتار برای اراضی در 

بستر رودخانه ها اسناد مالکیتی دریافت کرده ایم. 
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تشخیص و تعیین حریم رودخانه ها توسط وزارت نیرو انجام می شود/ سمن ها نقش موثری در جلوگیری از 
تجاوز به رودخانه ها دارند

سد نسر در تربت حیدریه با حضور رئیس مجلس بهره برداری شد

سد نسر واقع در بخش جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه با حضور رئیس 
مجلس شورای اسالمی به بهره برداری رسید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در مراسم 
افتتاح این سد که بعد از ظهر پنجشنبه برگزار شد، استاندار خراسان رضوی، 
نیز  استانی  مدیران  دیگر  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی 
این  در  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  داشتند.  حضور 
مراسم هدف از ساخت این سد را تغذیه مصنوعی آبخوان دشت پایین دست، 
کنترل سیالب و جلوگیری از تخریبهای احتمالی و بهبود وضعیت آبگیری از 
رودخانه، افزایش راندمان انتقال آب و بهبود وضعیت کشاورزی و اشتغالزایی 
در منطقه عنوان کرد.  محمد عالیی افزود: این سد خاکی با هسته رسی به 
طول تاج 330 متر و عرض تاج هفت متر با هزینه 182 میلیارد ریال ساخته 
شده است و برآورد می شود که ساالنه 1.7 میلیون متر مکعب آب به آن 
وارد شود. رئیس مجلس شورای اسالمی که عصر چهارشنبه به منظور سفری 
دو روزه به استان خراسان رضوی وارد شد امروز به شهرستان تربت حیدریه 
سفر کرد.  شرکت در همایش بزرگ معلمان در دانشگاه تربت حیدریه، آغاز 

عملیات اجرایی بزرگترین مجتمع خدمات رفاهی، اقامتی و تفریحی میان راهی لوتوس، آغاز عملیات اجرایی پروژه فرآوری خاکهای صنعتی سرسپیدار و افتتاح سد تغذیه ای 
در روستای نسر از جمله برنامه های علی الریجانی در سفر به شهرستان تربت حیدریه است.  شهرستان 225 هزار نفری تربت حیدریه در 150 کیلومتری جنوب مشهد قرار 

دارد.  سد نسر در فاصله دو کیلومتری باال دست روستایی به همین نام در شهرستان تربت حیدریه ساخته شده است.

امور  سرپرست  توندری،  بهشتی  فرزاد 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد در ›کارگاه آموزشی 
کیفری‹  قوانین  و  مدنی  ها، حقوق  رودخانه 
آب‹  عادالنه  توزیع  ›قانون  اساس  بر  گفت: 
تعیین حریم رودخانه ها توسط  و  تشخیص 
وزارت نیرو انجام می شود و در استان های 
به  ای  منطقه  آب  های  شرکت  نیز  مختلف 
نمایندگی وزارت نیرو اقدام در این حیطه را 

بر عهده دارند.  
آب                             شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهشتی  فرزاد  رضوی،  خراسان  ای  منطقه 
سریع  رسیدگی  به  نسبت  قانونگذار  افزود: 

بستر                  و  حریم  تصرف  به  مربوط  های  پرونده  به 
رودخانه ها و همچنین تجاوز به تاسیسات آب و برق 
تاکید ویژه دارد لذا دادسراها بطور خارج از نوبت مکلف 

به رسیدگی اینگونه پرونده هستند.
وی ادامه داد: اقدام در خصوص بازگشایی و رفع تصرف 
از بستر کشف رود و سد کارده با همکاری دادگستری 
و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از تجربه های 

موفق در این زمینه به شمار می رود.
رودخانه  بستر  در  که  درختانی  کرد:  عنوان  بهشتی 
قلع  کاشته شده اند در صورت تشخیص آب منطقه ای 

و قمع می شوند.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  امور  سرپرست 
نقش  به  اشاره  با  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
گری  مطالبه  و  ها  گیری  تصمیم  در  ها  سمن  مهم 
ها  سمن  گفت:  شهروندی  حقوق  احقاق  برای  مردم 
بازوان قدرتمند در حوزه پیش گیری از جرائم و احقاق 

حقوق عامه مردم هستند و اگر نهادهای مدنی و حق                                 
ارائه  نحوه  در  مشکالتی  نباشد  مردم  گری  مطالبه 

خدمات به شهروندان ایجاد خواهد شد.
به  تجاوز  از  جلوگیری  در  موثری  نقش  ها  سمن 

رودخانه ها دارند
رضا راعی، رئیس گنجینه آب ملی ایران در ادامه این 
کارگاه گفت: یکی از نکاتی که دادگستری باید در بحث 
بررسی تجاوزات به حریم رودخانه ها باید مورد توجه قرار 

دهد، بحث تفهیم کارشناس است.
پایه ای  فرهنگ سازی  در  سمن ها  نقش  افزود:  وی 
به منظور جلوگیری از مشکالتی که در تجاوز رودخانه 

صورت می گیرد می تواند کارساز باشد.
در  سمن ها  نقش  بر  ایران  ملی  آب  گنجینه  رئیس 
نکاتی  از  یکی  داد:  ادامه  و  کرد  تاکید  شفافیت  ایجاد 
تجاوزات  این  بررسی  بحث  در  باید  دادگستری  که 
تا  است  کارشناس  تفهیم  بحث  دهد،  قرار  توجه  مورد 

گزارش  باید  را  چیز  چه  بدانند  کارشناسان 
کنند.

کارشناسی  تفهم  این  اخیرا  کرد:  بیان  وی 
و  نمی شود  انجام  به درستی  دادگاه ها،  در 
برداشت های  امر  همین  که  است  این گونه 
را  پرونده  خواندن  در  کارشناسان  متفاوت 

به دنبال دارد.
بستر  و  حریم  تعیین  خصوص  در  راعی 
رودخانه پس از سند زدن زمین، تصریح کرد: 
مورادی داشتیم که قبل از اینکه قانون مدنی 
در  فردی  برای  باشیم، سندی  داشته  را  آب 
حریم صادر شده و بعد از صادر شدن سند، 
را  بستر  و  حریم  تعیین  کار  منطقه ای  آب 

را مشخص  پیمانکار حریم  و  و مشاور  واگذار  به مشاور 
اینکه آن زمان که  می کنند و سوالی که مطرح است، 
نبود،  مطرح  حریم  موضوع  دادند،  تحویل  سند  به فرد 
حال امروز چه کاری باید انجام داد که در این خصوص 

باید تکلیف مردم را مشخص کرد.
کرد:  خاطرنشان  نیز  سیالب  موضوع  خصوص  در  وی 
و  است  بخشی  بین  بحث  یک  سیالب،  از  جلوگیری 
همه دستگاه ها باید کمک کنند تا بحث تصرف حریم 

رودخانه رخ ندهد که بعدها با مشکل مواجه شویم.
رئیس ملی گنجینه آب کشور از تاسیس موزه آب در 
خراسان رضوی خبر داد و گفت: با توجه به نیاز استان 
تهران  از  بعد  این خصوص  در  موجود  های  سرمایه  و 
احداث خواهد  بزرگترین موزه آب در خراسان رضوی 

شد.
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مدیریت منسجم، استان را از خسارت های جانی و مالی سیل در امان داشت/افزایش 49 درصدی بارندگی ها 
در استان نسبت به سال گذشته

آب  ورودی  مکعب  متر  میلیون   700
سدهای استان

گفت:  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
در  مدیران  تمام  منسجم  رسانی  خدمت  با  خوشبختانه 
از  و  کنترل  را  اخیر  های  سیل  توانستیم  رضوی  خراسان 

خسارت های جانی و مالی جلوگیری کنیم. 
خراسان  ای  منطقه  آب  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به   
رضوی، در نشست خبری محمد عالیی اظهار کرد: میانگین 
50 ساله بارندگی در استان 221 میلی متر و در کشور به 
225 میلیمتر رسیده است، در قاره آسیا نیز 500 میلیمتر 
میانگین بارندگی در 50 سال اخیر بود، میانگین 50 ساله 
بارندگی در خشکی های کره زمین نیز 750 میلی متر است. 
خراسان  در  بارندگی  ساله   15 میانگین  کرد:  اضافه  عالیی 
       198 آن  ساله   10 میانگین  و  متر  میلی   209 رضوی 
میلی متر است، این آمار در سال 96-95 به 189 میلیمتر 

رسیده است، همچنین میانگین بارش در سال گذشته 
نیز 129 میلی متر بود، این سال به عنوان خشک ترین 
شناخته  کشور  و  استان  آماری  دوره  در  موجود  سال 
شد. عالیی با اشاره به اینکه سال آبی از 31 شهریورماه 
هرسال آغاز شده و تا یکم مهرماه سال آینده آن ادامه 
اردیبشهت ماه  تا 8  مهرماه  ابتدای  از  عنوان کرد:  دارد 
امسال 318 میلی متر بارندگی کشور و 257 میلیمتر 
میزان بارندگی استان بوده است. افزایش 49 درصدی 
بارندگی ها در استان نسبت به سال گذشته مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
امسال شاهد پیشرفت 49 درصدی بارندگی در کشور 
و 62 درصدی استان بوده ایم بیان کرد: سال گذشته 

در  و  میلیمتر   90 استان  در  میلیمتر،  کشور 128  در 
همچنین  بود،  بارندگی  میزان  میلیمتر   129 مشهد 
213 میلیمتر در کشور، این ارقام در دراز مدت به 156 
میلی متر در استان و 163 میلی متر در مشهد می رسد. 
عالیی عنوان کرد: در مخازن آبی در استان 1 میلیارد 
و 572 میلیون متر مکعب ظرفیت آبی وجود دارد، این 
در  متر مکعب می رسد،  میلیارد  به 50  آمار در کشور 
خراسان  در  آب  مکعب  متر  میلیون   854 حاضر  حال 
جمع  کشور  در  آب  مکعب  متر  میلیارد   40 و  رضوی 
میلیون   352 گذشته  سال  داد:  ادامه  وی  است.  شده 
مترمکعب ظرفیت آبی در خراسان رضوی وجود داشت 
تمامی  اند،  شده  پر  سدها  از  درصد   54 امسال  که 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
از یک میلیارد و 572 میلیون متر مکعب حجم مخازن 
متر  میلیون   700 جاری  آبی  سال  در  استان  سدهای 

مکعب آب ورودی سدهای استان بوده است.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
گذشته  سال  آمار  به  اشاره  با  عالیی  محمد  رضوی، 
است درحالیکه  آب  پر  امسال 51 درصد سدها  گفت: 
این میزان در سال گذشته 23 درصد بوده است؛ این 

رقم برای کشور به ترتیب 80 و 49 درصد است.
وی افزود: سد دوستی با میزان 636 میلیون متر مکعب 
را پر کرده است، سهم  آب که 53 درصد ظرفیت آن 
مشهد  شرب  آب  تامین  مشکل  حل  در  توجهی  قابل 
خواهد داشت و حدود 18 سد استان که اکثرا کوچک 
هستند پر آب شده و اجرای طرح های تغذیه مصنوعی 

نیز بسیار موفقیت آمیز بوده است.
برشمرد  استثنائی  را  های سال جاری  بارندگی  عالیی 
بالغ  ابتدای سال آبی 98-97 تاکنون  از  و اظهار کرد: 
بر 257 میلی متر نزوالت جوی در سطح استان ثبت 
شده است که این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته 
حدود 90 میلی متر و متوسط بلندمدت آن 158 میلی 
متر بوده است که 62 درصد افزایش نسبت به متوسط 
آبی  سال  به  نسبت  افزایش  درصد   184 و  ساله   50

گذشته را نشان می دهد.

سدها  مفید  عمر  هستند،  شرب  غیر  موجود  آب های 
از سدهای خراسان رضوی  بسیاری  اما  بوده  50 سال 
از این عمر کردند، به عنوان مثال بند گلستان  بیشتر 
وقوع سیل  دارد. عالیی گفت:  بر 300 سال عمر  بالغ 
در سه سال گذشته در دوغارون، 120 میلیارد تومان 
خسارت وارد کرد و در تعامالت مرزی مشکالت بسیاری 
به وجود آورد، اما امسال با کمک فرمانداری و دادستانی 
این رودخانه الی روبی شد و تنها با 28 میلیون تومان 
هزینه از خسارات احتمالی جلوگیری کردیم. همچنین 
کال زرکش میان رودخانه طرقبه و شاندیز قرار دارد که 
امسال 10 کیلومتر آن باز شد و خوشبختانه سیلی در 

این منطقه مشاهده نشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

حکم عجیب دادگاه برای اراضی رودخانه چهل بازه، فاجعه ساز خواهد شد

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
کال چهل  برای  اجرایی شدن حکم صادر شده  گفت: 
بازه مساوی است با فاجعه ای عظیم در زمان سیالب 

برای مشهد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
پیرامون  که  خبری  نشست  در  عالیی  محمد  رضوی، 
از  ناشی  بستر رودخانه ها و خسارات  و  تصرفات حریم 
حکم  به  اشاره  با  شد  برگزار  اخیر  سیالب های  در  آن 
این حکم  اگر  کرد:  عنوان  بازه  برای چهل  صادر شده 
سیالب  زمان  در  مشهد  شهر  شود  اجرایی  عجیب 
دروازه  از  بارتر  فاجعه  برابر  چندین  ای  فاجعه  دچار 
مسیل                                                                                      یا  کال  گفت:  عالیی  شد.  خواهد  شیراز  قرآن 
رودخانه  شاخه های  سر  از  یکی  بستر  که  بازه  چهل  
کشف رود است، آب سرریز سد گلستان در جنوب  غرب 
و  می کند  منتقل  دشت  سوی  آن  به  را  مشهد 

طوالنی ترین کال در محدوده شهری مشهد است. وی 
با تاکید بر اینکه طی سال های گذشته مطالعات کاملی 
گرفته  صورت  بازه  چهل  کال  بستر  حد  خصوص  در 
نام  به  بازه  برای کال چهل  تعداد 5 سند  افزود:  است 
جمهوری اسالمی گرفته شده است. مدیر عامل شرکت 
آب  منطقه ای خراسان رضوی اضافه کرد: بعد از ادعا 
الزم  اسناد  داشتن  بر  مبنی  کشور  از  خارج  در  فردی 
مبنی بر مالکیت اراضی کال چهل بازه و شکایت های 
نفع  به  را  خود  رای  اینکه  از  بعد  دادگاه  شده،  انجام 
شرکت آب منطقه ای صادر کرده بود اکنون آن را باطل 
حریم  و  بستر  اراضی  بر  دولت  مالکیت  و  کرده  اعالم 
بر  تاکید  با  نموده است. وی  به کلی سلب  را  رودخانه 
اینکه طبق تعیین اراضی و بستر رودخانه ها مربوط به 
وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای می شود گفت: با 
توجه به حکم صادر شده اکنون شرکت آب منطقه ای                                                                                 
رودخانه ای به نام چهل بازه ندارد و با توجه به اینکه 
در حال حاضر کشور درگیر مسائل سیل است اگر این 
حکم اجرا شود یقین دارم در زمان سیل مشهد دچار                                                                                  
عالیی  شد.  خواهد  شیراز  برابر  چندین  ای  فاجعه 
حکم  این  خصوص  در  مسئولین  پیگیری  خواستار 
عجیب از سوی دادگاه شده و افزود: چهل بازه در دل 
شهر قرار دارد و نباید جان و مال شهروندان مشهد را 
با چنین احکامی در برابر سیالب های مخرب به بازی 

گرفت.
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فعالیت کارگروه های علمی، فرهنگی و 
هنری طرح پایلوت ناجیان آب روستا

توقیف دستگاه مجاز حفاری 

بعلت عدم رعایت عمق تعیین شده در پروانه حفر

مدیر امور منابع آب تربت جام خبر داد: طی هفته جاری 
دستگاه مجاز حفاری چاه های عمیق مربوط به یکی از 
یک  حفر  در  تخلف  بدلیل  منطقه  حفاری  شرکت های 
حلقه چاه در محدوده پائین جام پیرو دستور دادستان 
آب  شرکت  پارکینگ  به  و  توقیف  شهرستان  محترم 

منطقه ای خراسان رضوی منتقل گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
دستگاه  ترخیص  حین  افزود:  اختری  یوسف  رضوی، 
شرکت  تخلف  متوجه  امور  این  کارشناسان  مزبور 
تالش  آمده،  بعمل  بررسی های  از  پس  که  شده  حفار 
و  گشت  نیروهای  بویژه  نهاد  این  پرسنل  ممارست  و 
در  موضوع  در حفر چاه  تخلفات  اثبات  بازرسی ضمن 
دستگاه قضا طرح شد که نهایتا توقیف دستگاه مزبور 

در دستور کار قرار گرفته است.
ذیصالح  مراجع  به  شرکت  این  پرونده  است  گفتنی 

جهت برخورد قانونی ارجاع و در حال پیگیری  است.

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
رضوی گفت: با پایان تعطیالت نوروز 98 دانش آموزان 
هانی  ام  آموزشی  و دوم مجموعه  اول  مقطع متوسطه 
که در اجرای طرح پایلوت ناجیان آب روستا مشارکت 
دارند، فعالیت خود را در سه کارگروه علمی، فرهنگی و 
هنری با موضوع نجات آب آغاز کرده و همزمان با آغاز 

امتحانات به کار خود پایان خواهند داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
طرح  در  افزود:  خبر  این  اعالم  با  جم  کاظم  رضوی، 
از  آموزان  دانش  و  معلمان  روستا،  آب  ناجیان  پایلوت 
ابتدای نیمسال دوم تحصیلی با حضور مستمر نماینده 
برگزاری   طریق  از  آموزشگاه  سطح  در  شرکت  این 
کارگاه های آموزشی متنوع با مفاهیم نجات آب آشنا 
شده و همزمان با پایان تعطیالت نوروزی فعالیت های 

خود در قالب کارگروه های سه گانه طرح آغاز کردند.

جم خاطرنشان ساخت: در تجربه اجرای طرح پایلوت 
طرح       مشاور  شرکت  کارشناسان  روستا،  آب  ناجیان 
به صورت هفتگی و مستمر در آموزشگاه حضور یافته و 
مراحل آموزش و جلب مشارکت مخاطبان را گام به گام 
به پیش برده است. همچنین در بخش مشارکت دانش 
از برنامه ها از جمله اجرای  آموزان، مجموعه متنوعی 
تجسمی،  هنرهای  کمدی،  استندآپ  سرود،  تئاتر، 
پژوهش های علمی، ابداع و اختراع و ... در دستور کار 

قرار گرفته است.
نتایج     و  طرح  این  دستاوردهای  کرد:  عنوان  وی 
فعالیت های دانش آموزان طی مراسمی در ابتدای سال 

تحصیلی آینده به نمایش درخواهد آمد.

چاه  حلقه   9 شدن  مسلوب المنفعه  و  پر 
 غیرمجاز در باالدست دریاچه 

بزنگان سرخس
رئیس اداره منابع آب سرخس از پر و مسلوب المنفعه 
شدن 9 حلقه چاه  غیرمجاز در باالدست دریاچه بزنگان 

سرخس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمدرضا عبادی نژاد گفت: در راستای صیانت 
از منابع آبی و احیای دریاچه بزنگان، با حکم دادستانی 
و همکاری نیروی انتظامی و مساعدت مردم بزنگان 9 
حلقه چاه غیرمجاز در باالدست دریاچه بزنگان توسط 
کارکنان این اداره در 2 روز کاری پر و مسلوب المنفعه 

شد.
دریاچه بزنگان ، معروفترین دریاچه در استان خراسان 
 80 و  مشهد  کیلومتری   130 در  و  است  رضوی 
کیلومتری شهرستان سرخس و در جنوب رشته کوه های 
 80 حدود  دریاچه  این  وسعت  دارد.  قرار  هزارمسجد 

هکتاراست و عمیق ترین نقطه آن 12 متر می باشد.
چشمه های  و  ساالنه  بارندگی های  از  دریاچه  این  آب 

کوچک حاشیه و کف دریاچه تأمین می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

مسأله آب این قدرت را دارد که باعث 
وحدت اجتماعی گردد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
آموزشی    دوره  در  امروز  ظهر  عالیی  محمد  رضوی، 
آب  مساله  اهمیت  به  اشاره  با  اجتماعی  های  تنش 
را بدون کمک  توانیم مساله آب  در کشور گفت: نمی 
اجتماع  با  آب  مساله  که  چرا  کنیم  حل  آب  همیاران 
گره خورده است ونمی توان تاروپودآن را ازهم جداکرد  
مسأله  بزرگترین  آب،  مسأله  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تجربه                    خود  کهن  تاریخ  درطول  ایران  که  است  ای 
کرده است عنوان کرد: اگر نتوانیم این مساله را کنترل 
تبدیل                 جامعه  در  جدی  تنش  به  آب  بحران  کنیم 

می شود.
آمدن  وجود  به  شرایط  ایران  اینکه  به  اشاره  با  عالیی 
دارد گفت:  را  باالیی  اجتماعی  بحران های  و  تنش ها 
درخارج از کشور افرادی هستند که به دالیل بسیاری 
به  تبدیل  را  اجتماعی  ی   مساله  تاهر  خواهند  می 
تنش کنند بنابر این مدیران ما باید به دانش مدیریت           

بحران های عمومی دست پیدا کنند.
در  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
خصوص اینکه مدیران باید با آمادگی الزم با تنش های 
اجتماعی آب روبرو شوند گفت: امروز مسائل مربوط به 
همه  با  دشمن  و  است  شده  پیچیده  بسیار  آب  حوزه 
توان خود می خواهد تا مساله آب را به بحران تبدیل 
و  کنیم  بازی  دشمن  زمین  در  نباید  افزود:  وی  کند. 
نباید اجازه دهیم تا زمینه های بحران و تنش در جامعه 

شکل بگیرد.
که                       است  آب  مساله  تنها  اینکه  خصوص  در  وی 
می تواند وحدت اجتماعی و جدی را حول محور آب 
ایجاد کند اظهار کرد: مدیران، معاونین و سایر افرادی 
مردم  با  ارتباط  در  همه  از  بیشتر  که  حفاظت  چون 
اجتماعی  های  تنش  و  بحران  های  دوره  باید  هستند 

را بگذرانند.
مدیران و مسئولین گوش شنوا داشته باشند

موثرترین کاری  و  ترین  محمد عالئی عنوان کرد: کم 
که مدیران و مسئولین می توانند داشته باشند داشتن 
گوش شنواست. وی اضافه کرد: با توجه به تنش هایی 
که امسال در جامعه به وجود آمده است تصمیم گرفتیم 
ای  منطقه  آب  شرکت  مسئولین  و  مدیران  تمام  تا 
آموزش های الزم در زمینه مدیریت بحران را به صورت 

جدی تری در دستور کار خود قرار دهند.
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اولویت اصلی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سال 98، رسیدن به یک شرکت تمام الکترونیک است

»افتتاح شبکه اینترانت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی«

آب                       شرکت  مدیریت  توسعه  کمیسیون  جلسه 
دفتر              کل  مدیر  حضور  با  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
فن آوری اطالعات، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت 
مدیریت منابع آب ایران و محوریت »مسئولیت پذیری و 

پاسخ گویی« برگزارشد.  
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای خراسان رضوی، 
محمد عالئی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی ضمن خوش آمدگویی به ایشان افزود: مدیریت 
فرهنگ  باید  و  خواهد  می  را  خود  خاص  بستر  مدرن 
سازمانی را رشد دهیم تا بتوانیم اثرات مثبتی در مدت 
خدمتگزاری خود داشته باشیم. عالیی با اشاره به اینکه 
هدف اصلی ما در سال 98 رسیدن به یک شرکت تمام 
به  توجه  با  گفت:  هاست  بخش  تمامی  در  الکترونیک 
پتانسیل بسیار باالی نیروهای انسانی موجود در سطح 
شرکت تحقق این هدف دور از انتظار نیست و تمام تالش 

خودمان را در تحقق آن بکار خواهیم بست.
استان  محترم  استاندار  همراهی  از  تشکر  عالئی ضمن 
امسال  افزود:  استان  آب  مدیریت کالن  در بخش های 
با کمک همیاران آب تالش خواهیم کرد طی یک برنامه 
ریزی چند ساله کسری مخزن آب دشت های استان را 
به صفر برسانیم. و در این بین از دستگاه های باالدستی، 
مثل شرکت مدیریت منابع آب ایران انتظار داریم که در 
این مسیر همراه می باشند و با رصد ارائه نقاط قابل بهبود 

در رسیدن به این چشم انداز کار را تسریع نمایند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان در پایان سخنان 
خود گفت: در برحه ای از زمان که تمامی دشمنان سعی 
دارند القا نمایند نظام کارآمد است با تالش و جدیت باید 

این نقشه دشمن را نقش برآب نمائیم.
و  مدیریت  توسعه  اطالعات،  آوری  فن  دفتر  کل  مدیر 
تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن تشکر 
از اعضای کمیسیون به تبیین رویکردهای اصلی شرکت 
مدیریت منابع آب درسال 98 پرداخت. وی با اشاره به 
با  باید  کارها،  فرمودند:  که  رهبری  معظم  مقام  سخن 
مدیریت جهادی و انقالبی پیش رود، گفت: با توجه به 
نامگذاری سال 98 به نام رونق تولید و با توجه به باورهای 
دینی و نظام باید از تالش های مضاعف برخوردار شویم. 
کارهایی که انجام دادید و در حال انجام است هم رویکرد 
انقالبی و هم جهادی دارد ولی باید رشد و نمو پیدا کند. 
الزم است اقدامات اطالع رسانی بیشتری در سطح کشور 

داشته باشد.
منابع  مدیریت  اصلی  راهبردهای  تبیین  به  فر  مهدوی 
اصلی  نکات  از  یکی  و گفت:  پرداخت  آب در سال 98 
است.  پاسخگویی«  و  پذیری  مسئولیت   « در سال 98 
شود  ارجاع  کارمندان  به  وظیفه  شرح  طبق  کاری  اگر 
باید  کارشناس  کنند.  عذرخواهی  باید  ندهند  انجام  و 
پاسخگوی مسئولیت و شرح وظیفه ش باشد. وی ادامه 

داد: در راستای عملکرد مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
رضایتمندی افزایش پیدا می کند.

مدیر کل دفتر فن آوری اطالعات، توسعه مدیریت و تحول 
اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران پیشنهاد برگزاری 
جلسات فصلی و انتقال مباحث مطرح شده به مدیران، 
اختصاص  خواستار  و  داد  را  کارمندان  سایر  و  معاونان 
روزی در پایان  هرفصل به عنوان روز حسابداری عملکرد 

در هر معاونت و هر دفتر شد.
اظهار  بحران  ای  رسانه  مدیرت  به  اشاره  با  فر  مهدی 
داشت: در راستای پاسخگوئی مناسب باید روی مدیریت 
رسانه تمرین شود، اطالعات و آماری که منتشر می شود 
نکند.تبیین  ایجاد تنش  بوده و صحبت ها  باید درست 
صحیح شرایط حین، قبل و بعد از وقع جریانات بایستی 

مدیریت شود.
وی با اشاره به تاکیدات مهم در سال 98 گفت: نیازمند 
رفتارهای  سازی  بهینه  در  بیشتر  های  تالش  انجام 
با  که  هستیم  آبی  منابع  مدیریت  عرصه  در  مدیریتی 
توجه جدی به 3 مقوله نظام های بهره برداری، اجرایی و    

برنامه ریزی انجام خواهد شد.
آب  شرکت  اینترانت  شبکه  افتتاحیه  به  انتها  در  وی 
منطقه ای خراسان رضوی بر بستر فیبر نوری مخابرات 
و بازدید از امکانات وزیرساخت های مرکز رصد، پایش و 
مدیریت داده های آبی استان پرداخت. در ابتدای جلسه 
نیز گزارش اقدامات شرکت آب منطقه ای در بخش های 
توسعه مدیریت و فناوری اطالعات توسط همکاران و نیز 

توسعه مدیریت ارائه گردید.

با حضور مدیرکل دفتر فن آوری اطالعات، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران؛ شبکه 
اینترانت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بر بستر فیبر نوری مخابرات افتتاح گردید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر فن آوری اطالعات و توسعه مدیریت شرکت 
دولت  توسعه  اجرایی  فنی  ضوابط  راستای  در  مخابرات  نوری  فیبر  بستر  بر  شرکت  اینترانت  شبکه  پروژه  گفت: 

الکترونیکی مصوبه شورای عالی فناوری اطالعات و با هدف یکپارچگی کلیه امور فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و واحدهای تابعه آن در 
یک ساختار منسجم برای چابک سازی ارائه خدمات الکترونیکی اجرایی گردیده و به بهره برداری رسید.

احسان محمدزاده الری در این خصوص اظهار داشت: با توجه به ضرورت ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان بر بسترهای ارتباطی پایدار، پر سرعت و امن، شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی بر آن شد که شبکه ارتباطی خود که مبتنی بر ارتباطات بی سیم و زوج مسی بود را ارتقاء بخشد و به همین منظور طی انعقاد تفاهم نامه مشترک 
با مخابرات خراسان رضوی، پروژه راه اندازی شبکه اینترانت به منظور اتصال واحدهای تابعه این شرکت )شامل 12 امور آب زیرمجموعه( با احتساب سرویس دیتا را با اعتبار 
حدود 9 میلیارد و 200 میلیون ریال در مدت زمان یکسال اجراء نماید. همچنین در خالل انجام این پروژه، عملیات اجرایی استاندارد سازی شبکه داخلی و اتاق سرور تمامی 

واحدهای تابعه نیز انجام شد.
وی عالوه بر مزایای بسیار زیاد بستر ارتباطی فیبر نوری نسبت به زیرساخت های ارتباطی بی سیم و زوج مسی؛ پایداری، پهنای باند بیشتر و امنیت را از جمله مهمترین دالیل 

این ارتقاء برشمرد که پیرو ضوابط و دستورالعمل های فنی و امنیتی ابالغی صورت گرفته است.
در ادامه سید حسن مهدوی فر، مدیرکل دفتر فن آوری، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران که در جمع مدیرعامل، معاونین و اعضاء کمیسیون 
توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، به تبیین برنامه های عملیاتی صنعت آب در راستای نقشه راه اصالح نظام اداری با محوریت دولت الکترونیک و "مسئولیت 
پذیری و پاسخ گویی" می پرداخت در خصوص این پروژه اظهار داشت: ایجاد زیرساخت های مناسب دولت الکترونیک و وجود بسترهای ارتباطی پایدار و امن در ارائه هرچه 

بهتر خدمات الکترونیکی بسیار موثر است که اقدامات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در این خصوص در مسیر صحیح بوده است.
وی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در آن شرکت، ابراز امیدواری کرد که این اقدام ارزشمند توسط دفتر فن آوری اطالعات و توسعه مدیریت به عنوان یک تجربه موفق 

ثبت و برای انتقال دانش و تجربه به سایر شرکت های همکار نیز ارائه گردد.
مدیرکل دفتر فن آوری اطالعات، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران پس از افتتاح شبکه اینترانت، از امکانات و زیرساخت های مرکز رصد، پایش 
و مدیریت داده های آبی این شرکت نیز بازدید نموده و ضمن بررسی سامانه های مهندسی رودخانه ها و مانیتورینگ کنتورهای هوشمند و چاه ها، بر اهمیت سیستم های 
مبتنی بر اطالعات جغرافیایی تاکید کرد و اظهار داشت: هدف نهایی یک سیستم جغرافیایی، پشتیبانی برای تصمیم گیری های پایه گذاری شده بر پایه داده های جغرافیایی 

می باشد و بر توسعه سامانه های اطالعات جغرافیایی در شرکت های آب منطقه ای تاکید نمود.
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پیام تبریک مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به مناسبت روز روابط عمومی

محمد عالئی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در پیامی روز روابط عمومی را به تمامی فعاالن این 
عرصه تبریک گفت.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، متن پیام تبریک بدین شرح است:
بیست و هفتم اردیبهشت روز روابط عمومی است. اگر بخواهم روابط عمومی را ساده و آنگونه که به آن باور دارم 
بیان کنم، بدون هیچ بزرگنمایی، روابط عمومی توانمند، به روز و کارآمد شرط الزم برای موفقیت و بهروزی در 
زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی است. مهم نیست و تفاوتی هم ندارد که در زندگی کجای هرم قدرت هستی. 
هرکه هستی و هرجا هستی برای بهروزی و موفقیتت به داشتن روابط عمومی درست و دقیق و کارآمد نیاز داری.

نمی توان انسان موفقی باشی و روابط عمومی موفقی نداشته باشی. در مدیریت و موفقیت در آن این نقش و سهم 

پیام تبریک مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به 
مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

کاظم جم، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی در پیامی روز جهانی ارتباطات و روابط 
عمومی را به تمامی تالشگران این عرصه تبریک گفت.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 

رضوی، متن پیام تبریک کاظم جم بدین شرح است:
امروزه ارتباطات جز الینفک زندگی بشری است و در 
این بین داشتن هنر ارتباط با جامعه و همراه کردن آنان 
هنری واالتر. همین امر کافیست که روابط عمومی ها 
بعنوان قلب تپنده مجموعه ها تبدیل گردند. با توجه به 
اوضاع حساس کشور که دشمنان سعی در القاء روحیه 
صادقانه  و  شفاف  بیان  دارند،  مردم  بین  در  ناامیدی 
خدمات حکومت اسالمی می تواند نقشه بدخواهان را 
نماید. خدمات شایانی که دولت در حوزه  برآب  نقش 
آب و برق به مردم ارائه داده باید بطور صریح بیان گردد 
عمومی  روابط  های  مجموعه  را  ارتباطی  هنر  این  که 

شرکت های آب و برق در کشور دارا می باشند.

بسیار پررنگ تر و برجسته تر و واالتر است. در مدیریت موفق هم بست آب و خاک و انرژی بازهم بر اهمیت روابط عمومی افزوده می شود.
پس پربیراه نخواهد بود اگر بگویم تفاوت مدیر موفق از نا موفق را می توان در داشتن روابط عمومی موفق از ناموفق بازشناخت.

روز روابط عمومی را گرامی داشته و بر تمامی فعاالن این عرصه شادباش می گویم و از خداوند بزرگ و مهربان برای این عزیزان در مسئولیت بسیار تاثیرگذار سالمتی و 
سربلندی و بهروزی آرزو می کنم.

روابط عمومی خانه مردم و تریبون سازمان است

است  ای  بهانه  عمومی  روابط  و  ارتباطات  جهانی  روز 
داشتی  هیچ چشم  بدون  که  افرادی  از  قدردانی  برای 
تمام تالش خود را در راستای رساندن اخبار صادقانه 
خدمات دولت به مردم بکار می گیرند. این مناسبت بر 
تمامی شما تالشگران عرصه روابط عمومی مبارک باد.
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ارتقای »سواد آبی« شهروندان باعث مشارکت بیشتر آنان در رفع مساله آب می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان 
مسائل  رفع  در  تاثیرگذاری  نقش  عمومی  روابط  اینکه 
آبی«  »سواد  سطح  افزایش  گفت:  دارد،  استان  آبی 
رفع  در  شهروندان  حداکثری  مشارکت  موجب  جامعه 
مسائل آبی استان می شود که این امر باید به صورت 

جدی توسط روابط عمومی پیگیری شود.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
روز      گرامیداشت  نشست  در  عالئی  محمد  رضوی، 
روابط عمومی که در سالن جلسات این نهاد برگزار شد، 
تاثیرگذارترین  و  مهمترین  عمومی  روابط  کرد:  اظهار 

نقش را در پیشبرد راهبردهای هر سازمانی دارد.
وی با بیان اینکه براساس ادبیات مدیریتی دو نوع رفتار 
است،  مطرح  فردی  بین  روابط  در  کنشی  و  واکنشی 
در  بیشتر  کنشی  مدیریت  رویکرد  متاسفانه  افزود: 

جامعه به کار برده می شود، در حالیکه مدیریت واکنشی باید جایگزین چنین مدیریتی در روابط عمومی و بخش های کاری سازمان ها قرار بگیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: ادبیات مدیریت ما در مساله آب باید واکنشی باشد؛ بدین معنا که باید بتوانیم با گفتمان و ادبیات درست تمامی تفکرات 

در حوزه آب را در یک مسیر هدایت نمائیم.
 وی ادامه داد: فردی که دارای مدیریت واکنشی است، هنگام بروز مسئله و مشکل به عملکرد و ارزیابی خود می پردازد و با بهبود علمکرد خود سعی در برطرف کردن مسئله 

می کند؛ بنابراین ما نیز باید برای رفع مسائل و مشکالت حوزه آب »سواد آبی« شهروندان را افزایش دهیم.
عالئی با تاکید بر نقش تاثیرگذار شهروندان در رفع مسائل آبی استان ابراز کرد: این سواد را باید روابط عمومی با تهیه محتواهای مناسب و انتشار به موقع آن در بدنه جامعه 
به وجود آورد؛ زیرا اگر مسئله آب به درستی برای مردم تبیین و تحلیل نشود، اهمیت آن به خوبی توسط آنان درک نشده و به دغدغه جمعی و گروهی نیز تبدیل نخواهد شد.

وی گفت: نکته مهم دیگر شکل گیری زبان واحد در میان شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر بر منابع آبی است تا بتواند اعتماد عمومی شهروندان را جلب کند؛ درک مسئله 
آب و پذیرش راه حل های آن توسط شهروندان نیازمند شفافیت در عملکرد و گزارش دهی دقیق است زیرا تا اطالعات و داده ها در اختیار شهروندان قرار نگیرد نمی توان 

انتظار مشارکت حداکثری و مسئوالنه آنان را داشت.
وی با بیان اینکه گام نهایی در موفقیت حل مسائل آبی استان خراسان رضوی ارائه گزارش نتایج اقدامات و راهکارها است، افزود: این امر موجب می شود تا مردم نتیجه مشارکت 

خود را در رفع مسائل و مشکالت مشاهده کنند و در ادامه مشارکت بیشتری را از خود نشان دهند.

در نشست خبری، رئیس اداره منابع آب سرخس گفت:

خسارت جانی در سیالب های اخیر نداشتیم/ سال گذشته ۶1 حلقه چاه غیر مجاز پر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
اداره منابع آب سرخس  رضوی، نشست خبری رئیس 
و  ارتباطات  جهانی  روز  مناسبت  به  رسانه  اصحاب  با 
روابط عمومی در محل اداره منابع ّآب این شهرستان 

برگزار شد.  
در ابتدای این نشست رئیس اداره منابع آب از حضور 
و  تشکر  خبری  نشست  این  در  شهرستان  خبرنگاران 
های  نشست  این  برگزاری  با  که  کرد  امیدواری  اظهار 
خبری و شفاف سازی بتوانیم گامی در پیشبرد ارتقای 

آگاهی عمومی و اهداف شرکت برداریم. 
محمدرضا عبادی نژاد، با ارائه گزارشی از وضعیت منابع 
آب شهرستان اظهار داشت: امسال با توجه به تغییرات 
در سطح  شده  انجام  های  بینی  پیش  و  هوایی  و  آب 
های  سال  به  نسبت  متفاوتی  اقلیمی  تغییرات  کشور، 
بازگشت  با دوره های  گذشته داشتیم و سیالب هایی 

بیش از 25ساله را تجربه کردیم.
با  افزود:  سرخس  شهرستان  آب  منابع  مدیر 
و  قبل  حین،  در  گسترده  های  رسانی  اطالع 
بعد از سیالب ها و اخطاریه هایی که از رصد 
ایستگاههای  آب سنجی ها و هواشناسی اعالم 
شد، خوشبختانه هیچ گونه خسارت جانی در 
شهرستان سرخس نداشتیم، اما تخریب هایی 

و  صمدآباد  زرد،  چاله  روستاهای  در  سیالب  اثر  بر 
کالته حاجی مدد رخ داد و خسارات مالی به مردم این 

روستاها وارد شد.
دستگاه  سه  همچون  آالتی  ماشین  کرد:  تصریح  وی 
بیل مکانیکی، لودر و گریدر به صورت استیجاری قبل 
از وقوع سیالب ها وارد مناطق کردیم  که در کاهش 

خسارات موثر بود.
عبادی نژاد با اشاره به اقدامات منابع آب شهرستان در 
سیالب اخیر بیان داشت: با توجه به اینکه در روستای 
صمدآباد مسیلی دیده نشده بود، یک مسیل مصنوعی 
با حفر یک کانال انحرافی به طول 1/5 کیلومتر و یک 
سازه حفاظتی موقت ایجاد کردیم تا موجب تاخیر در 

ورود سیالب ها به این روستا شود.
در  کرد:  اضافه  سرخس  شهرستان  آب  منابع  مدیر 

روستاهای چاله زرد، کالته حاجی مدد و منطقه آبمال 
برخی بندهای غیرمجاز در مسیر مسیل ها که احتمال 
تشدید سیالب ها را در پی داشت، با دستور دادستان 

شهرستان رفع تصرف کردیم. 
وی ادامه داد: در پایین دست بند انحرافی شیرتپه ظرف 
مدت کمتر از 20روز، خاکریزی به طول 2 کیلومتر با 
ارتفاع 2 متر و عرض 4/5 متر ایجاد کردیم که موجب 

دفع خطر سیالب ها شد. 
مدیر منابع آب شهرستان سرخس در ادامه به چاه های 
مجاز و غیرمجاز شهرستان سرخس اشاره کرد و افزود: 
در حال حاضر 360 حلقه چاه مجاز و قریب به 180 
حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان سرخس شناسایی و 

ثبت شده است. 
غیرمجاز  های  چاه  کردن  پر  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  زیرزمینی  های  آب  از  برداشت  کاهش  شاهد 
 61 گذشته  سال  در  کرد:  تصریح  هستیم،  شهرستان 
حلقه چاه غیرمجاز را پر کردیم و امسال هم 80 حلقه 

چاه غیرمجاز پر می شود.
مدیر منابع آب شهرستان سرخس درپایان اضافه کرد: 
باید  کاربری  نوع  هر  با  ها  چاه  تمامی  امسال  پایان  تا 

طبق قانون مجهز به کنتور هوشمند شوند.
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حضور دانشگاهیان در مدیریت آب باید پر رنگ تر شود
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالئی در دیدار با رئیس دانشگاه فردوسی 
نقش  دانشگاه  این  علمی  هیأت  اعضای  از  تعدادی  و 

دانشگاه ها را در مدیریت آب حائز اهمیت برشمرد.  
در این دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی با اشاره به نقش و جایگاه ویژه آب در ارتباطات 
اجتماعی و پیچیدگی آن افزود: در طول تاریخ مساله 
آب و مدیریت آن باعث جنگ ها و دوستی های زیادی 
در بین کشورها و شهرهای مختلف بوده است؛ در حال 
طرق  به  مباحث  این  هنوز  هستیم  شاهد  نیز  حاضر 
دیده  خودمان  کشور  و  دنیا  نقاط  اقصی  در  مختلف 
حیات  ماده  این  صحیح  مدیریت  برای  لذا  شود  می 
بخش نیاز است تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با هر 
نگرشی جهت رسیدن به یک درک و فهم مشترک در 
استفاده بهینه از منابع آب دور یک میز جمع شوند تا با 
یافتن بهترین راه حل بتوانیم این امانت را به آیندگان 

بسپاریم.
عالئی با اشاره به جایگاه ویژه دانشگاه ها به ویژه دانشگاه 
فردوسی که به عنوان یک قطب علمی در کشور مطرح 
است افزود: ظرفیت باالیی در این مجموعه وجود دارد 

صورت  به  که  دانشگاه  این  اساتید  رود  می  انتظار  که 
گر  یاری  دارند  تخصص  آب  حوزه  در  عملی  و  علمی 

شرکت در استفاده از این ظرفیت باشند.
وی ضمن تشکر از استاندار محترم در خصوص تشکیل 
جلسات همیاران آب که با حضور تمامی دستگاه های 
تشکیل  ها  دانشگاه  اساتید  همچنین  و  دخیل  اجرایی 
می شود افزود: بسترهای مدیریت مشارکتی حوزه آب 
آب  شرکت  است؛  فراهم  استاندار  محوریت  با  استان 
منطقه ای خراسان رضوی امسال یکی از اولویت های 
خود را ارتباط بیشتر با دانشگاه قرار داده که امید است 
بتواند با نظرسنجی کارشناسانه از دیدگاه های جامعه 
نسبت به عملکرد شرکت مطلع و با برنامه ریزی دقیق 

نسبت به باال بردن رضایت آنان اقدام کند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

سیالب لحظه ای در نیم ساعت رودخانه »کالت« را درنوردید/ انحراف مسیر سیالب 
به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره 
به اینکه حجم سیالب روز های اخیر رودخانه کالت به 
980 هزار مترمکعب رسیده است، گفت: بارندگی  22 
این  در  بروز سیالب  موجب  ساعت  نیم  در  میلیمتری 

منطقه شده بود.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، "محمد عالئی" با اشاره به سیالب اواخر هفته 
رضوی،  خراسان  استان  کالت  شهرستان  در  گذشته 
رودخانه  اردیبهشت ماه  و 27  گفت: حجم سیالب 26 
کالت به 980 هزار مترمکعب و دبی ورودی در ایستگاه 

دربند کالت به 31 مترمکعب در ثانیه رسیده بود.
نیم  در  میلیمتری   22 بارندگی   اینکه  به  اشاره  با  وی 
بود،  شده  منطقه  این  در  سیالب  بروز  موجب  ساعت 
ادامه داد: در رودخانه اصلی کالت با ساماندهی صورت 
در  ولی  بود  نشده  ایجاد  مشکلی  هیچگونه  گرفته 
و  ساخت  دلیل  به  کالت  رودخانه  "خشت"  سرشاخه 

سازهای غیرمجاز و رعایت نکردن حریم بستر رودخانه، 
مسدود  گرفته  قرار  تندی  شیب  در  که  سیالب  مسیر 

شده و آب به سمت شهر منحرف شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با تاکید 
نداشته  جانی  خسارت  هیچگونه  سیالب  این  اینکه  بر 
است، عنوان کرد: درصددیم با اجرای طرح های همچون 

آبخیزداری سیالب های این منطقه را مهار کنیم.

گزارش تصویری 

افتتاح سد نسر با حضور رئیس مجلس
 شورای اسالمی

گزارش تصویری 

دیدار با نماینده کاشمر

گزارش تصویری 

سالمت اداری

گزارش تصویری 

میز خدمت

گزارش تصویری 

بازدید خبرنگاران از سد شوریجه



11

مدلسازی پیشروی آب شور به سمت آب شیرین در آبخوان های مجاور کویر 
مطالعه موردی: آبخوان مه والت

پژوهشگران:
سید محمود حسینی- احسان بهرامی جوین

ناظر:
محمود ارجمند شریف

مجری: دانشگاه فردوسی مشهد
کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی- گروه تحقیقات کاربردی

چکیده پژوهش:
در                    شیرین  های  آب  سمت  به  شور  آب  پیشروی 
از                                                                                    بسیاری  شدن  شور  به  منجر  نزدیک  ای  آینده 
آبخوان های کشور ما به خصوص در استان های مجاور 
کویر از جمله خراسان رضوی خواهد شد. عالوه بر تبعات 
اقتصادی سنگین، این اتفاق می تواند از ابعاد اجتماعی 
نیز پیامد های ناگواری را رقم بزند. اکثر تحقیقات انجام 
های  آبخوان  متوجه  شوری  پیشروی  موضوع  در  شده 
ساحلی حاشیه دریاها، اقیانوس ها و دریاچه های شور 
به  و  پیشروی شوری  و کنترل  و بحث شناسایی  بوده 
موازات آن تطبیق با شوری در آبخوان های مجاور کویر 
در  عمیق  مطالعات  ما  کشور  در  که  است  مباحثی  از 
ابعاد مختلف را طلب می کند. هدف مشخص تحقیق 
در  پیشروی شوری  بینی  پیش  و  سازی  حاضر، شبیه 
ریاضی  مدلسازی  از  استفاده  با  کویر  مجاور  دشتهای 
باشد.  فیزیک-مبنای کمی و کیفی آب زیرزمینی می 
آبخوان مه والت،که یکي از دشتهاي واقع در مجاورت 
کویر بجستان در استان خراسان رضوي است، به عنوان 
مطالعه موردی انتخاب گردید. این دشت دارای آبخوان 
آزاد آب شیرین با ضخامت متوسط پنجاه متر در ناحیه 
اشباع می باشد.کمبود اطالعات کیفی و ناهمگنی این 
اطالعات در ابعاد مکانی و زمانی در اکثر آبخوان های 
یک  ارائه  به  منجر  والت  مه  آبخوان  جمله  از  کشور 
واسنجی  و  مدلسازی  فرآیند  در  ترکیبی  مدلسازی 
عنوان  به  آن  از  توان  می  که  گردید،  پارامترها  دستی 
ناهمگنی  کرد.  یاد  حاضر  تحقیق  دستاورد  ترین  مهم 
که  است  معنی  این  به  حاضر  تحقیق  در  اطالعات 
نقاط جمع آوری اطالعات در سال های مختلف یکی 
نیستند و این شرایط موقعی ایجاد می شود که منبع 
اطالعات یک شبکه پایش طراحی شده، نمی باشد. با 
نیاز  مورد  فیزیکی  ورودی  پارامترهای  کثرت  به  توجه 
توزیع  و  زیرزمینی  آب  در  انتقال شوری  در یک مدل 
مکانی برخی از این پارامتر ها، واسنجی مدل به ویژه 
در شرایط تحقیق حاضر، بسیار پیچیده، زمان بر و توام 
این مشکالت،  بر  غلبه  باشد.  زیاد می  قطعیت  با عدم 
زد  رقم  را  حاضر  تحقیق  در  پیشنهادی  خاص  فرآیند 

که شامل مراحل 
1- محاسبه ضریب تغذیه ناشی از بارندگی و بازگشت 
آب کشاورزی با استفاده از کمینه کردن مجموع خطای 

بیالن آب عمومی و زیرزمینی، 
2- تخمین هدایت هیدرولیکی با استفاده از مدلسازی 

کمی جریان آب زیرزمینی در مدل مادفلو و
 3- تخمین توزیع مکانی تخلخل، ضریب تراکم پذیری 
محیط متخلخل، پخشیدگی طولی و عرضی و ورودی 
غلظت امالح محلول کل )TDS(در بخش های مختلف 

جغرافیایی مرز ها در مدل سوترا می باشد. 

مدل  اول،  گام  در  اهداف،  این  تحقق  راستای  در 
مفهومی کمی آبخوان و پارامترهای بیالن آب عمومی 
تحلیل  تجزیه  و  اطالعات  جمع آوری  با  زیرزمینی  و 
برای                             آمار  زمین  گر  تحلیل  های  ابزار  به کمک  و  آنها 
به  با  گردید.  تهیه   1391 الی   1380 آبی  های  سال 
کار بردن روش "بهینه یابی با استفاده از معیار مجموع 
خطاهای  مجموع  کردن  کمینه  و  خطا"  قدرمطلق 
آبخوان           در  زیرزمینی،  آب  و  عمومی  بیالن  معادالت 
مه والت درصد تغذیه ناشی از بارندگی برابر با 5 درصد 
بازگشت آب کشاورزی 11/9  از  ناشی  تغذیه  و درصد 
درصد به دست آمدند. درگام دوم، با توجه به ناهمگنی 
اطالعات شوری یعنی هدایت الکتریکی )EC( در طول 
سال های مختلف از یکسو و کم بودن اطالعات جهت 
واسنجی مدل ریاضی تداخل شوری از سوی دیگر، از 
مدل داده ـ محور کریجینگ مکانی - زمانی بر اساس 
بین  منطقه  برداري  بهره  چاه هاي  شوري  اطالعات 
سالهاي آبي 1386 الي 1391استفاده گردید و تغییرات 
غلظت شوری  مقادیر  و  غلظت شوری  زمانی  و  مکانی 
آبخوان  سازی  مدل  ناحیه  مرزهای  از  ورودی  جریان 
استخراج شد. این مدل داده ـ محور برای پیش بینی 
شوری در سالهای فاقد اطالعات )گذشته و آینده( نیز 
مورد استفاده قرار گرفت و شوری دشت مه والت بین 
سال های آبی 1378 الی 1397 با این روش و  با فرض 
گام  در  گردید.  بینی  پیش  موجود  شرایط  روند  حفظ 
)بدون منظور نمودن  آبخوان  سوم، مدل ریاضی کمی 
اثر ناچیز شوری بر جریان( با استفاده از مدل مادفلو و 
این  واسنجی  تهیه شد.   ModelMuse رابط گرافیکی 
مدل یک الیه ای برای یافتن توزیع مکانی پارامترهای 
ده  دوره  یک  برای  ویژه  آبدهی  و  هیدرولیکی  هدایت 
ساله از سال آبی 1380 تا 1389 صورت گرفت و مدل 
بر پایه اطالعات تراز آب دو سال )سال های آبی 1390 
و 1391( مورد صحت سنجی قرار گرفت. عملکرد مدل 
مادفلو در این گام کامال رضایت بخش بود. بازه تغییرات 

هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه واسنجی شده در مدل 
کمی مادفلو به ترتیب از 1 تا 14 متر بر روز و از 0/03 تا 
0/21 به دست آمد. در گام چهارم، مدل تداخل شوری 
آبخوان مه والت با استفاده از مدل فیزیک-مبنای سوترا 
و رابط گرافیکی ModelMuse برپا گردید. در برپایی 
مدل سوترا، از نتایج سه گام قبلی که توضیح داده شدند، 
استفاده شد. واسنجی مدل سوترا در شرایط غیردائمی 
از سال آبی 1385تا سال  برای یک دوره پنج ساله  و 
آبی 1390 انجام شد که منجر به تعیین توزیع مکانی 
تراکم  تا 0/45، ضریب  تغییرات 0/21  بازه  با  تخلخل 
مربع  متر   1/8  ×  10-6 برابر  متخلخل  محیط  پذیری 
برابر  ترتیب  به  عرضی  و  طولی  پخشیدگی  نیوتن،  بر 
5700 و 570 متر و میزان شار جرمی و روند تغییرات 
زمانی غلظت TDS در بخش های مختلف جغرافیایی 
مرزهای مدل ریاضی گردید. پس از واسنجی، مدل به 
مدت یکسال و برمبنای اطالعات مشاهده شده از تراز 
آبی 1391 صحت  در سال   TDS و غلظت  سطح آب 
داشت.  بخشی  رضایت  نسبتا  عملکرد  که  شد  سنجی 
در نهایت، مدل سوترا برپا شده، به منظور پیش بینی 
توزیع غلظت TDS آبخوان در سال های مختلف تا سال 
علیرغم  بینی،  پیش  این  در  شد.  استفاده   1400 آبی 
حفظ شرایط مشابه و میزان برداشت مطابق سال آبی 
سال  دوازده  در  برداشت  میزان  کمترین  که   ،1390
دوره مدلسازی کمی جریان )سال های آبی 1380 تا 
غلظت  تراز  برای  بود،  والت  مه  آبخوان  در   )1391
نمونه(،  )به عنوان  لیتر  بر  TDS 2500 میلی گرم 
میزان پیشروی با آهنگ متوسط حدود 1 کیلومتر 

در سال مشاهده شد.
توسعه  فرآیند  پیشنهادی تحقیق حاضر در  گام های   
شوری،                تداخل  ارزیابی  برای  مبنا  فیزیک  مدل  یک 
و  بینی  پیش  موضوع  تحلیلگران  توسط  توانند  می 
کنترل پیشروی شوری در آبخوان های مجاور کویر به 
ویژه در شرایط کمبود اطالعات و یا وجود ناهمگنی در 

اطالعات موجود، استفاده شوند.

تغییر  چگونگی 
 TDS غلظت  تراز 
گرم  میلی   2500
طول  لیتردر  بر 
آبی  های  سال 

1386 الی 1400
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می گویند در زمانهای دور پسری بود که به اعتقاد پدرش هرگز نمی توانست با دستانش کار با ارزشی انجام دهد. این پسر هر روز به کلیسایی در نزدیکی 
محل زندگی خود می رفت و ساعتها به تکه سنگ مرمر بزرگی که در حیاط کلیسا قرار داشت خیره می شد و هیچ نمی گفت. روزی شاهزاده ای از کنار 
کلیسا عبور کرد و پسرک را دید که به این تکه سنگ خیره شده است و هیچ نمی گوید. از اطرافیان در مورد پسر پرسید. به او گفتند که او چهار ماه است 

هر روز به حیاط کلیسا می آید و به این تکه سنگ خیره می شود و هیچ نمی گوید.
شاهزاده دلش برای پسرک سوخت. کنار او آمد و آهسته به او گفت: »جوان، به جای بیکار نشسستن و زل زدن به این تخته سنگ، بهتر است برای خود 

کاری دست و پا کنی و آینده خود را بسازی.«
پسرک در مقابل چشمان حیرت زده شاهزاده، مصمم و جدی به سوی او برگشت و در چشمانش خیره شد و محکم و متین پاسخ داد: »من همین االن در 

حال کار کردن هستم!« و بعد دوباره به تخته سنگ خیره شد.
از حضرت داوود ساخته است.       با شکوه  از آن تخته سنگ یک مجسمه  او خبر دادند که آن پسرک  به  از جا برخاست و رفت. چند سال بعد  شاهزاده 

مجسمه ای که هنوز هم جزو شاهکارهای مجسمه سازی دنیا به شمار می آید.
نام آن پسر »میکل آنژ« بود!

یکي از مربیان بسیار موفق ورزشي، پیروزي هاي خود را دستاورد پیشرفت تدریجي و مداوم مي دانست.
تیم او در سال پیش با تمام کوشش و تالشي که به خرج داد، به تیم حریف باخت.

وي براي جبران این شکست، طرحي بر پایه »پیشرفت هاي کوچک و مستمر » ریخت و بازیکنان را متقاعد کرد که اگر هر یک از آنها توانایي هاي خود 
را در یک مهارت ورزشي تنها به میزان یک درصد باال ببرند، با اختالف زیادي از حریف جلو خواهند افتاد.

مربي به بازیکنان گفت که یک درصد رقم بسیار ناچیزي است، اما اگر 12 بازیکن، هر یک در 5 زمینه ورزشي به میزان یک درصد بهتر بازي کنند، مجموعه 
این ارقام به معني 60 درصد بازي بهتر است.

در حالي که براي قهرماني تنها 10 درصد پیشرفت کافي است!                                                            
»این که این استدالل تا چه اندازه درست یا نادرست است،اصال مهم نیست.«مهم این است که افراد این هدف را قابل دسترس مي دیدند.همه اطمینان 
داشتند که مي توانند قدرت خود را به میزان حداقل یک درصد افزایش دهند.این احساس اطمینان و نزدیک بودن به هدف، موجب شد که از این حد نیز 
فراتر رفتند.جالب این است بدانید که اکثر آنها رکورد خویش را بیش از 5 درصد ترقي دادند و بسیاري از آنها تا 50 درصد بهتر از گذشته شدند. ، آنها در 

سال بعد آسانتر از همیشه مسابقه را بردند

مایکل، راننده اتوبوس شهری، مثل همیشه اول صبح اتوبوسش را روشن کرد و در مسیر همیشگی 
پیاده                                                                                                                                     مسافر  تعدادی  و  بود  معمول  مثل  چیز  همه  اول  ایستگاه  چند  در  کرد.  کار  به  شروع 
می شدند و چند نفر هم سوار می شدند. در ایستگاه بعدی، یک مرد با هیکل بزرگ، قیافه ای 

خشن و رفتاری عجیب سوار شد..
او در حالی که به مایکل زل زده بود گفت: »تام هیکل پولی نمی ده!« و رفت و نشست.

مایکل که تقریباً ریز جثه بود و اساساً آدم مالیمی بود چیزی نگفت اما راضی هم نبود. روز بعد 
هم دوباره همین اتفاق افتاد و مرد هیکلی سوار شد و با گفتن همان جمله، رفت و روی صندلی 

نشست و روز بعد و روز بعد…
این اتفاق که به کابوسی برای مایکل تبدیل شده بود خیلی او را آزار می داد. بعد از مدتی مایکل 
دیگر نمی تواست این موضوع را تحمل کند و باید با او برخورد می کرد. اما چطوری از پس آن 
هیکل بر می آمد؟ بنابراین در چند کالس بدنسازی، کاراته و جودو و … ثبت نام کرد. در پایان 

تابستان، مایکل به اندازه کافی آماده شده بود و اعتماد به نفس الزم را هم پیدا کرده بود.
بنابراین روز بعدی که مرد هیکلی سوار اتوبوس شد و گفت: »تام هیکل پولی نمی ده!« مایکل 

ایستاد، به او زل زد و فریاد زد: »برای چی؟«
مرد هیکلی با چهره ای متعجب و ترسان گفت: »تام هیکل کارت استفاده رایگان داره.«

“پیش از اتخاذ هر اقدام و تالشی برای حل مسائل، ابتدا مطمئن شوید که آیا اصاًل مسئله ای 
وجود دارد یا خیر”



13

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

گزارش تصویری 

گرد همایی ائمه جماعت، مسئولین فرهنگی و 
فرماندهان بسیج صنعت آب کشور

گزارش تصویری 

دیدار مدیر عامل شرکت با رئیس دانشگاه 
فردوسی مشهد

گزارش تصویری 

توقیف دستگاه حفاری غیر مجاز   حد فاصل تربت جام- باخرز

گزارش تصویری 

تخریب بندهای غیر مجاز در سرخس

گزارش تصویری 

انتقال آب از طریق لوله برای استفاده 
کشاورزان روستاهای قوش عظیم و قلعه قصاب 

 سرخس از آب سد دوستی

گزارش تصویری 

بازدید معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
 خانواده، سرکار خانم ابتکار از کشف رود


