
شامره یکصد و هشتاد و دو ، تیر 1398، 12 صفحه

پیام ماه: 
بهرتين  تعقل  خودشناىس  است   است .

                                                          امام رضا )ع(

از  شماره  این  نامه  ویژه  در 
ماهنامه رساناب می خوانید: 

طرح انتقال آب از دریای عمان 
برطرف  را  میلیون  آبی 13  نیاز 

می کند )صفحه 4(
رویدادها: نشست تخصصی مدیران حفاظت و بهره برداری

قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه در غرب مشهد نباید صنایع 
جدیدی شکل گیرد، عنوان کرد: از سال  62 به بعد ممنوعیت تاسیس صنایع جدید در غرب 
مشهد تصویب شد و هم اکنون ما معتقد هستیم که نباید صنعت جدیدی در این منطقه 
شکل گیرد و صنایع موجود این منطقه باید از سیستم های تصفیه فاضالب استفاده کنند. 
اما در سایر نقاط استان باتوجه به ارزش افزود صنعت و نیز با تاکید بر صنایع کم آب طلب 

و صنایع پاک، صنایع در حال توسعه هستند.  
علیرضا طاهری با گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف آب در جمع خبرنگاران گفت: به 
طور مثال یکی از کارخانه های استان با تخصیص 2/5 لیتر آب 300 نفر ایجاد اشتغال کرده 
است در حالی که یک چاه کشاورزی با 1/5 لیتر آب دست کم حدود 10 نفر ایجاد اشتغال 
می کند با این حال با ایجاد تعادل منابع و مصارف حداکثر استفاده اقتصادی را باید داشته 

باشیم که ایده آل ترین آن ها صنایع کم آب طلب و پاک است.
قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: باتوجه به گران بها بودن آب شرب و کسری مخازن باید الویت تمام جامعه صرفه جویی و کم مصرف کردن باشد.

وی ادامه داد: میزان آبی که در استان از طبیعت می توان بدست آورد، 3هزار466 میلیون متر مکعب است و از طرفی مصرف ما در بخش کشاورزی، شرب و بهداشت، صنعت 
و خدمات جمعا 5487 میلیون متر مکعب است به عبارتی می توان گفت میزان برداشت ما بیش از مقداری آبی ورودی از طبیعت بوده لذا این موضوع باعث کسری مخزن   

سدها می شود.
قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی وی با اشاره به اینکه صرفه جویی درست مصرف کردن نیست، عنوان کرد: باتوجه به وضعیت برداشت های امروزه در حوزه 

منابع آب صرفه جویی درست   مصرف کردن نیست بلکه کم مصرف کردن در تمامی بخش های مصارف 
آب است.

طاهری با اشاره به اینکه کسری مخزن متوسط دراز مدت استان 1075 میلیون متر مکعب است، عنوان 
کرد: درحالی که منابع آب زیرزمینی ما تجدید پذیر نیستند از زمان حفره اولین چاه آب در سال 1348 
تا به امروز میزان مصرف آب از منابع زیر زمینی در حدود 30 میلیارد متر مکعب است لذا صرفه جویی 
الویت ها  از  باید یکی  و کم مصرف کردن در تمامی بخش ها در استانی خشک مانند خراسان رضوی 

تمامی قشرهای جامعه باشد.
زیادی  استاندارد های  از  باید  آب شرب  طبیعت،  آب های  در  موجود  امالح  به  باتوجه  کرد:  تاکید  وی 
برخوردار باشد لذا آب مورد نیاز شرب  و بهداشت از کیفیت باالیی برخوردار است. با وجود ارزشمند 
بودن آب شرب  و بهداشت تمامی مردم باید به طور جد صرفه جویی و کم مصرف کردن بخصوص در 

فصول گرم سال در نظر داشته باشند.
قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه وارد تر سالی نشده ایم، خاطرنشان کرد: 
باوجود بارش های نسبتا خوب در سال جاری در ذهن مردم موضوع بازگشت ترسالی نقش بسته است اما 
با افزایش بارش ها در یک سال نمی توان گفت که ترسالی ها بازگشته است بلکه باید روند افزایش بارش ها 
در طی چند سال ادامه داشته باشد و پس از برسی های هیدرولوژی بتوان گفت که وارد ترسالی شده ایم.

وی ادامه داد: سال آبی گذشته در کل استان 118میلی متر بارندگی داشته ایم در سال جاری تاکنون 
به نسبت سال جاری  آبی جاری  آمار می توان گفت سال  این  با وجود  لذا  داریم  بارش  293میلی متر 

گذشته تر سال تر است اما در دراز مدت نمی توان گفت که وارد تر سالی شده ایم.
طاهری در خصوص طرح همیاران آب عنوان کرد: باوجود به کارگیری تمامی دستگاه های استان توسط 
استاندار محترم در طرح همیاران آب به امید خدا در سال 1405 کسری مخازن آب بدون اینکه به 
اقتصاد و معیشت مردم آسیبی برسد به صفر خواهد رسید و از طرفی با توجه به نیاز روز افزون جامعه 
به آب، باید نیاز آب به وسیله طرح های انتقال آب از خارج حوزه مانند طرح انتقال آب دریای ی عمان 

به استان های شرقی تامین شود.
وی با اشاره به اینکه در سال 87 آمار مصرف آب بخش کشاورزی 92 درصد بوده است، خاطرنشان 
کرد: با گذشت 11 سال هم اکنون میزان مصرف آب در بخش کشاورزی 85 درصد است که این خود 

پیشرفتی ارزشمند محسوب می شود.
اضافه  و  غیرمجاز  چاه های  میزان  اینکه  به  اشاره  با  رضوی  ای خراسان  منطقه  آب  مقام شرکت  قائم 
برداشت های چاه های مجاز 85میلیون مترمکعب است، بیان کرد: از سال 92 تا کنون 7هزار444حلقه 
چاه غیر مجاز، در سال 97، 2هزار و 50 چاه غیر مجاز و در سال جاری تاکنون 341 حلقه چاه مسدود 

شده است.

قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مطرح کرد؛

در غرب مشهد نباید صنایع جدیدی شکل بگیرد
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صرفه جویی در آب امروز به معنای کم مصرف کردن است

همزمان با آغاز هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق؛

سریال »خط وصل« رونمایی شد/ تمامی پروژه های عمرانی حوزه آب دارای پیوست رسانه ای باشد

خراسان  سیمای  و  صدا  مدیرکل 
پیوست   داشتن  گفت:  رضوی 
پروژه های  تمامی  برای  ای  رسانه 
عمرانی و آبی استان ضروری است 
چرا که از قدرت تاثیرگذاری باالیی 
جهت  تواند  می  و  بوده  برخوردار 
و  پویا  نقش  پروژه  اهداف  پیشبرد 

فعالی ایفا کند.  
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
رضوی،  خراسان  ای  منطقه  آب 
محسن نصرپور در مراسم رونمایی 
)کاری  وصل«  »خط  سریال  از 
مشترک از اداره کل صدا و سیما، 

شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضالب استان 
اصالح  و  فرهنگسازی  داشت:  اظهار  رضوی(  خراسان 
غیر  و  فرهنگی  اقدامات  نیازمند  آب  مصرف  الگوی 

مستقیم است.
وی با اشاره به فعالیت های سال گذشته صدا و سیمای 
خراسان رضوی افزود: کسب 26 جایزه ملی و استانی، 
سینمایی  فیلم  دو  ساخت  داستانی،  فیلم  هفت  تولید 
طی سه سال گذشته، کسب رتبه سوم انیمیشن کشور، 
شهدای  موضوع  با  فاخر  سریال  پانزده  تولید  و  تهیه 
مدافع حرم و ساخت 20 مستند از نخبگان استانی از 

جمله اقداماتی که در این سازمان انجام شده است.
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  سیمای  و  صدا  مدیرکل 
جو  متاسفانه  داد:  ادامه  استان  در  اخیر  های  بارندگی 
کنند  می  تصور  که  است  ای  گونه  به  جامعه  عمومی 

که با این میزان بارش باران دیگر مشکلی در خصوص 
تامین آب در سال جاری وجود ندارد، در همین راستا 
در  خود  گفتگویی  ادبیات  در  باید  استان  مسئولین 
منتقل  درستی  به  را  پیام  این  اداری  و  تامین  شورای 
و  استان  آب  بحران  باران،  بارش  میزان  این  که  کنند 

مشهد را کم نکرده است.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار یک هزار و 30 میلیارد 
تومانی بخش تامین آب توسط دولت گفت: به نظر بنده 
اعتبار در حوزه  این حجم  از  باید حداقل یک میلیارد 

فرهنگسازی هزینه شود.
آب  درصد   90 اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  نصرپور 
مصرفی استان در بخش کشاورزی است، صدا و سیمای 
را  آبادی  نسیم  و  دهکده  تلویزیونی  برنامه  دو  استان 
تهیه و پخش کرد که از نظر کیفیت برنامه سازی جزو 

بهترین برنامه های حوزه روستا در 
کشور است.

های                 شرکت  کرد:  اظهار  وی 
فاضالب  آب  و  ای  منطقه  آب 
استان می توانند با تهیه لیستی از 
سطح  در  حوزه  و  دانشگاه  اساتید 
تهیه  در  را  ما  استانی  و  کشوری 
برنامه های گفتگو محور در حوزه 
آب کمک  و صحیح  بهینه  مصرف 
های  سوژه  ارائه  همچنین  کنند، 
تولید  جهت  تواند  می  نیز  خبری 
و  مهم  بسیار  کوتاه  مستندهای 

موثر باشد.

اینکه  بیان  با  و سیمای خراسان رضوی  مدیرکل صدا 
است،  سیما  و  صدا  از  جداگانه  بستری  مجازی  فضای 
ابراز کرد: ظرفیت اپیلکیشن هایی مانند آخرین خبر و 
خبر فوری را باید جدی گرفت زیرا در دسترس تمامی 

اقشار جامعه است.
و  از ظرفیت رسانه های مکتوب  استفاده  اشاره  با  وی 
غیر مکتوب استان جهت فرهنگسازی در حوزه اصالح 
الگوی مصرف آب گفت: داشتن پیوست رسانه ای برای 
استان ضروری است  آبی  تمامی پروژه های عمرانی و 
و  است  برخوردار  باالیی  تاثیرگذاری  قدرت  از  که  چرا 
می تواند جهت پیشبرد اهداف پروژه نقش پویا و فعالی 

ایفا کند.
به زودی  "خط وصل"  گفتنی است سریال 7 قسمتی 
از سیمای استان و سایر شبکه های سراسری سیما به 

نمایش گذاشته خواهد شد.

قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
یکی از اقداماتی که در حوزه اصالح الگوی مصرف آب 
از سال 87 آغاز شد، طرح »نجات آب« بود که این نام 
در مقابل واژه »بحران آب« به منظور تکریم، تقدیس و 
احترام به آب از سوی کارشناسان انتخاب شد زیرا وقتی 
صحبت از نجات آب می شود ضمن اینکه بحرانی بودن 
شرایط در آن مستتر است، امیدی برای بهبود و تغییر 

را نیز در ذهن مخاطب ایجاد می کند.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
مینی  از  رونمایی  مراسم  در  طاهری،  علیرضا  رضوی، 
سریال »خط وصل« که محصول مشترک از اداره کل 

و  آب  شرکت  و  ای  منطقه  آب  شرکت  سیما،  و  صدا 
فاضالب استان خراسان رضوی می باشد و همزمان با 
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق رونمایی شد؛ 
با اشاره به مثلث مدیریتی در بحث مقابله با کمبود آب 
در استان ابراز کرد: ضلع راست این مثلث به اقداماتی 
انجام  ای  منطقه  آب  توسط  باید  که  داشت  اختصاص 
می شد، از جمله آن می توان به هوشمندسازی تمامی 
کنتورهای چاه های آبی استان، راه اندازی شبکه های 

آبیاری تحت فشار و گلخانه ها اشاره کرد.
نبایدهای  را  مثلث  این  دیگر  ضلع  طاهری  علیرضا 
نباید  که  اقداماتی  جمله  از  گفت:  و  دانست  مدیریتی 
های  چاه  نیز  داشت  می  وجود  آب  مصرف  بحث  در 
و  حریم  تصرف  و  پروانه  از  بیشتر  مصرف  مجاز،  غیر 
بستر رودخانه بود؛ رودخانه ها از اهمیت بسیار باالیی 
برای تغذیه دشت ها  برخوردار هستند چرا که محلی 
می باشند که متاسفانه در چند سال اخیر رودخانه ها 

تصرف و به تبع آن فرصت تغذیه دشت ها کم شد.
و  فرهنگ سازی  مثلث  این  قاعده  اینکه  بیان  با  وی 
اطالعرسانی است، اضافه کرد: ما می دانیم که تمامی 
این بایدها و نبایدها بدون اینکه فضای اجرای قانون را 

مهیا نکرده باشیم، موفقیت آمیز نخواهد بود.

قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره 
به اینکه 12 هزار چاه در استان وجود دارد، عنوان کرد: 
فرهنگ سازی باید برای هر دو گروه چاه داران و آنهایی 
که چاه ندارند، صورت بگیرد که در این خصوص هنر 

می تواند زبان موثرتری باشد.
مخزن  کسری  پدیده  با  ما  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
استان  آبی  منابع  اینکه  دلیل  به  امروز  مواجه هستیم، 
در  معنای صرفه جویی  نیست  ما  آبی  ثروت  اندازه  به 
مصرف تغییر کرده است به این صورت که دیگر صرفه 
مصرف  کم  بلکه  نبوده  کردن  مصرف  درست  جویی 

کردن است.
فضای  و  اجتماعی  های  شبکه  نقش  به  طاهری 
کرد  اشاره  آب  بهینه  مصرف  فرهنگسازی  در  مجازی 
و گفت: امروز قدرت رسانه ای این فضا بیش از تمامی                    
صورت  به  که  چرا  است  جهان  تلویزیونی  های  شبکه 

لحظه به لحظه اخبار توسط مردم رصد می شود
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مدیر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

کسری مخازن زیرزمینی استان در سال 1405 باید به صفر برسد

اجرای برنامه رادیو پارک به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
رضوی گفت: برنامه رادیویی »رادیو پارک« با همکاری 
رضوی،  خراسان  سیمای  و  صدا  کل  اداره  مشترک 
ای خراسان  و آب منطقه  فاضالب  و  شرکت های آب 
رضوی به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب و 

برق از صدای خراسان رضوی به اجرا در می آید.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، کاظم جم با اعالم این خبر افزود: جنگ شبانه 
مشترک  صورت  به  آن  محتوای  که  پارک«  »رادیو 
و شرکت  فاضالب  و  آب  روابط عمومی شرکت  توسط 
آب منطقه ای خراسان رضوی تهیه شده است در مدت 
گرامی داشت هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق 
هر شب در یکی از شهرستان های استان به مدت 30 

دقیقه به اجرا در می آید.
عنوان  برنامه  این  محتوایی  قالب  خصوص  در  جم 

کرد: برنامه رادیو پارک در قالب طنز و گفتگوی زنده 
های  شهرستان  های  بوستان  در  مردم  با  صمیمانه  و 
شنبه  روزهای  و  شده  طراحی  رضوی  خراسان  استان 
و                                                                  نیشابور  رضویه،  های  شهرستان  در  دوشنبه  تا 
پایان  تا  برنامه  این  آید.  اجرا در می  به  تربت حیدریه 
در  اجرا  به  نیز  استان  های  شهرستان  سایر  در  هفته 

خواهد آمد.

مدیر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی گفت: بر مبنای سند همیاران 
100میلیون  و  1میلیارد  مخزن  کسری  است  آب،قرار 

متر مکعبی استان تا سال 1405 به صفر برسد.  
هیات  مصوبه  اجرای  در  گفت:  نیا  افضل  هادی  سید 
وزیران، از ابتدای سال 97 کارگروه ملی سازگاری با کم 
آبی شروع به کار نمود. کارگروه استانی سازگاری با کم 
آبی نیز همزمان در استان و به ریاست استاندار محترم 

و با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل شد.
استفاده  برنامه،  هر  مبنای  که  آنجا  از  داد  ادامه  وی 
گام  در  است،  روز  به  و  درست  اطالعات  و  ها  داده  از 
اول این طرح، وضع موجود منابع و مصارف آب استان 
این راستا    ارزیابی دقیق قرار گرفت.در  مورد مطالعه و 
گزارش های سیمای آب 37 محدوده مطالعاتی و 28 
شهرستان توسط تیم های کارشناسی مجرب و طی بازه 
استانی  به تصویب کارگروه  و  تهیه شد  ماهه  زمانی 6 
رسید.در این گزارش ها آخرین وضعیت منابع و مصارف 
طرح                                                                            اقدامات  ها،  چاه  بیالن،  اطالعات  جمله  از  آب 
تفکیک  به  و...  سدها  مخازن  وضعیت  بخشی،  تعادل 

دشت و شهرستان تشریح شده است.

در گام بعدی، چالشهای موجود در حوزه مدیریت منابع 
آب تحلیل و عوامل طبیعی و انسانی موثر در ایجاد این 

چالش ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
با  برای سازگاری  استان  اقدامات   افضل نیا در خصوص 
کم آبی، عنوان کرد: با کمک دانشگاه فردوسی مشهد 
های  حوزه  در  آب  مصرف  الگوی  گرفتن  نظر  در  با  و 
شرب و بهداشت،صنعت و خدمات و کشاورزی، تغییرات 
عوامل،برنامه  سایر  و  بارش ها  ،میزان  رو  پیش  اقلیمی 
به  افق 1405 و 1420 تهیه و  کاهش مصرف آب در 

تایید دستگاههای اجرایی مرتبط رسید.
  در این برنامه برای مدیریت مصرف شرب و بهداشت، 
کشاورزی،حذف                      برای  تلفات،  و  سرانه  کاهش 
، تغییر  انسداد چاه های غیر مجاز  اضافه برداشت ها، 
الگوی کشت و افزایش راندمان و برای صنعت وخدمات 
هم بازچرخانی آب و استفاده از فناوری های نوین برای 
کاهش مصرف و تامین آب موردنیاز توسعه ، از طریق 
آنها    کاربری  تغییر  و  مجاز  کشاورزی  های  چاه  خرید 

مد نظر قرار گرفته است.
 از سوی دیگر مدیریت تامین آب هم با توجه به نیازهای 
افق طرح، با ارایه طرح های جایگزینی پساب و انتقال 

آب از داخل و خارج حوزه تعریف شده است.
بحران  حل  برای  که  آنجایی  از  داد:  دامه  نیا   افضل 
تک  تک  دغدغه  بایست  آب  آمده،  پیش  آبی  های 
افراد جامعه باشد، در حوزه مدیریت منابع آب نیز باید 
و                                                                             نهادهای تصمیم ساز  و  تمامی ذینفعان، ذیمدخالن 

تصمیم گیر نقش اساسی و عملیاتی  داشته باشند.
آقای مهندس رزم  استاندار محترم جناب  این مبنا  بر 
از  استفاده  و  تر شدن طرح  اجرایی  برای  حسینی هم 
عنوان  با  را  نهایی  طرح  یادشده،  ارکان  تمامی  توان 
همیاران آب و با همان اهداف طرح سازگاری، با تایید 
وزیر محترم نیرو، نمایندگان محترم استان در مجلس 
عضو  اجرایی  دستگاههای  نمایندگان  اسالمی،  شورای 
نمایی  رو  جماعات  ائمه  و  قضایی  دستگاه  کارگروه، 

کردند.
 مدیر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب 

روزهای  در  انشااهلل  افزود:  رضوی  خراسان  منطقه ای 
سازگاری  ملی  کارگروه  در  تصویب  برای  طرح،  آینده 
تامین                                                                           با  امیدواریم  شود.  می  ارسال  آبی  کم  با 
هزینه های اجرای طرح از سوی دولت محترم و با کمک 
همه دستگاه های اجرایی و نهادهای قانونی مردمی، با 
اجرای کامل طرح همیاران آب و با تغییر الگوی مصرف 
آب در تمامی بخش ها بتوانیم هدف اصلی این طرح که 
ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف آب است را در 

افق تعیین شده محقق سازیم.

در سه ماهه نخست امسال؛

114 حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب 
المنفعه شد

مدیر امور منابع آب مشهد از پر و مسلوب المنفعه شدن 
امور  پوشش  تحت  در حوزه  غیرمجاز  چاه  حلقه   114
منابع آب مشهد خبر داد و گفت: به دنبال این اقدام که 
توسط گروه اجرائیات امور منابع آب مشهد، با همکاری 
نیروی انتظامی و با اخذ دستور دادستانی صورت گرفته 
صرفه  سال  در  آب  مکعب  متر  میلیون  شش  از  بیش 

جویی و از بهره برداری غیر مجاز جلوگیری شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد برزویی با بیان اینکه در سه ماهه نخست 
سال جاری 114 حلقه چاه غیر مجاز در حوزه تحت 
شده  المنفعه   مسلوب  و  پر  مشهد  آب  منابع  پوشش 
و  حفاظت  راستای  در  اقدام  این  کرد:  اظهار  است، 
از  بهره برداری آب  از  از منابع آبی، جلوگیری  صیانت 
چاه های غیر مجاز و جلوگیری از افت سطح آب های 

زیرزمینی صورت گرفت.
وی افزود: به دنبال پلمپ شدن این تعداد چاه غیر مجاز 
حدود شش میلیون و یکصد هزار متر مکعب در سال 
در حوزه تحت پوشش امور منابع آب مشهد که شامل 
شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه شاندیز و فریمان 

است، در مصرف آب صرفه جویی شد.
در                  همچنین  داد:  ادامه  مشهد  آب  منابع  امور  مدیر 
سه ماهه نخست امسال هشت دستگاه و ادوات حفاری 
آب  منابع  امور  پوشش  تحت  محدوده  در  مجاز  غیر 
همکاری  با  و  شناسایی  امور  همکاران  توسط  مشهد 

نیروی انتظامی توقیف شد.
وی با اشاره به اینکه اگردر چاه های مجاز، بهره برداران 
مصارف کشاورزی، دام و طیور، صنعت، خدمات، شرب 
براساس  هوشمند،  کنتورهای  نصب  با  مصارف  سایر  و 
از  برداری  بهره  های  پروانه  در  مندرج  آب  حجم 
این                                                                      از  منابع آبی برداشت کنند، دیگر اضافه برداشتی 
چاه های مجاز نیز در آینده نخواهیم داشت و در جهت 
بزرگی  کمک  آبخوان  و  آبی  منابع  رساندن  تعادل  به 

خواهد شد.
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طرح انتقال آب از دریای عمان نیاز آبی 13 میلیون نفر را برطرف می کند

آب               شرکت  مقام  قائم 
رضوی  خراسان  ای  منطقه 
گفت: طرح انتقال آب از دریای 
شرق  استان  سه  برای  عمان 
بلوچستان،  و  )سیستان  کشور 
خراسان  و  جنوبی  خراسان 
مختص  تنها  و  است  رضوی( 
پروژه  این  در  و  نیست  مشهد 
برخورداری بیش از 13 میلیون 

نفر را خواهیم داشت.  
عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت آب منطقه ای خراسان 
در  طاهری  علیرضا  رضوی، 
یک«  »تیتر  تخصصی  نشست 
راه های  بررسی  موضوع  با  که 
برگزار  تامین آب مشهد  پایدار 
شد، اظهار کرد: باید همدلی ها 
در تمامی حوزه ها همچون رفع 
بروز  پیش  از  بیش  آب  بحران 
متاسفانه  و  کند  پیدا  ظهور  و 
برخی  رسانه ای  فضای  در 

شبکه ها و کانال های مجازی نقد و انتقادات تمسخرانه 
و غیرمنصفانه دارند و این گونه اقدامات نه تنها مشکل 
آب را حل نمی کند، بلکه تشدید هم می کند و باید با 
همفکری و همگرایی در این حوزه مشکالت موجود را 

برطرف کنیم.
وی افزود: مشهد دور یک دریای عظیم معنوی به نام 
امام رضا)ع( شکل گرفته و مشکالت آبی این شهر چیز 
تازه ای نیست و مربوط به سالیان قبل بوده و حجم آب 
مکعب  متر  میلیارد   4 زیر  ذخیره شده  و  پذیر  تجدید 
است که عددی پائین با توجه به حجم میلیونی زائران 

است.
با بیان اینکه  قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان 
داریم، خاطرنشان  و 4 سد در مشهد  457 حلقه چاه 
ذخیره شده  آب  مترمکعب  میلیون   850 حدود  کرد: 
رسوبی  حجم  مترمکعب  میلیون   40 حدود  و  داریم 
 216 حدود  متوسط  به صورت   ،97 سال  در  و  است 
به  توجه  با  و  داشتیم  مصرفی  آب  مترمکعب  میلیون 
و  صرفه جویی  بیشترین  اگر  می شود  دیده  که  روندی 
آب  کمبود  با  هم  باز  باشیم  داشته  را  اسراف  کمترین 
مواجه خواهیم بود و باید بهترین تصمیم در جهت رفع 

این معضل با مشارکت مردم اتخاذ و اجرایی شود.
 333 نیازمند   1420 اُُفق  در  کرد:  تصریح  طاهری 
میلیون مترمکعب آب ساالنه هستیم و نگاه به مشهد 
و خراسان رضوی به واسطه وجود میلیونی زائران امام 
استاندار  و  باشد  فرااستانی  و  ملی  نگاهی  باید  رضا)ع( 
همیاران  طرح  آب  بحران  رفع  جهت  رضوی  خراسان 
آب را پیشنهاد کرده و مخاطب وی همه دستگاه های 
مشترک  سند  یک  قالب  در  قضائی  و  قانونی  اجرایی، 
است و دیگر تنها شرکت آب منطقه ای خراسان مسئول 

مطلق این حوزه نیست.
وی تاکید کرد: سد دوستی به عنوان یکی از منابع قوی 
سال   11 در  خوشبختانه  و  است  استان  و  مشهد  آبی 
اخیر به خوبی آب مورد نیاز را تامین کرده  و پروژ ه های 

آب  منابع  از  بهینه  بهره برداری  همچون  هم  مختلفی 
و  داده ایم  قرار  خود  کار  دستور  در  هم  را  هزارمسجد 
منابع آبی مرزی را هم به طور ویژه کنترل می کنیم و در 
بحث آب های فرامرزی هم مطالعات ویژه ای داریم و در 

این حوزه پیشرفتی 50 درصد داشته ایم.
با  رابطه  در  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مقام  قائم 
کرد:  بیان  خراسان،  به  عمان  دریای  از  آب  انتقال 
و  )سیستان  کشور  شرق  استان  سه  برای  انتقال  این 
بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی( است و 
تنها مختص مشهد نیست و در این پروژه برخورداری 
بیش از 13 میلیون نفر را خواهیم داشت و مطالعات آن 
در قالب بیش از 7300 صفحه تدوین شده و در اختیار 
مدیران وزارت نیرو قرار گرفته؛ بحث شیرین سازی برای 
برداشتی  آب  و  شده  انجام  مترمکعب  میلیون   750
میلیون   300 و  میلیارد  یک  از  بیش  عمان  دریای  از 

مترمکعب است.
طاهری گفت: سهم اولیه در فاز اول 70 میلیون مترمکعب 
برای سیستان و بلوچستان، 70 میلیون مترمکعب برای 
خراسان جنوبی و 110 میلیون مترمکعب برای خراسان 
رضوی است و بودجه پیش بینی شده 3/9 میلیارد دالر 
است و این کار طبق برنامه زمان بندی 7 ساله و تا سال 

1404 و در قالب 3 فاز انجام می شود.
به شرق  از جنوب  آب  انتقال  پروژه  در  طاهری گفت: 
شده  استفاده  استانی  و  ملی  ویژه  اعتبارات  از  کشور 
مرحله  به  مرحله  و  اجرای درست  به  مکلف  را  و خود 
استان  سه  این  به  تقسیمی  آب  میزان  و  می دانیم  آن 
برای  می شود؛  تقسیم  استان  آن  نیاز  با  متناسب 
صرفه جویی بیشتر از در مصرف آب هم از پساب ها در 

بحث آبیاری پارک ها و فضاهای سبز استفاده می شود.
اصالح الگوی مصرف تنها راه گذر از بحران کم آبی در 

حوزه های مختلف است
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو  حاتمیان،  عبداهلل 
اینکه  بیان  با  نشست  این  در  نیز  اسالمی  شورای 

متاسفانه ما در کشور به واسطه 
با  داریم  نفت  به  که  وابستگی 
مواجه  هزینه گرا  مدیریت  یک 
آمارهایی  کرد:  اظهار  هستیم، 
می شود  ارائه  بارندگی ها  از  که 
معضل  و  دارد  بسیار  خطاهای 
به شدت  آب  کمبود  بحران  و 
نگران کننده بوده که مشکالتی 
قارچ گونه  رشد  همچون 
همراه  به  را  حاشیه نشینی 

داشته است.
خوبی  راهکارهای  افزود:  وی 
رفع  و  آب  تامین  جهت 
با  کم آبی  و  بی آبی  دغدغه های 
مشارکت  و  همکاری  تصمیم، 
و  می شود  میسر  جمعی 
درست  مدیریت  با  می توانیم 
میلیارد  هزینه های  به جای 
تحریمی  شرایط  در  دالری 
مصرف  در  را  درست  مدیریت 

بهینه آب داشته باشیم.

با  اسالمی  شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
بیان اینکه 30 میلیون زائر امام رضا)ع( از آب یارانه ای 
استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: به عقیده این شیوه 
مدیریتی غلط است و نباید به تمام زائران در این حوزه 
یکسان نگاه کرد و فقیر و غنی را در کنار هم قرار داد 
تخصیص  زائران  برای  آب  یارانه  می خواهد  هم  اگر  و 
یابد باید برای زائرانی که جزو اقشار محروم و کم درآمد 

هستند تخصیص یابد.
حاتمیان تصریح کرد: کشور ما جزو کشور های خشک 
بارندگی  به دلیل  و  می شود  محسوب  نیمه خشک  و 
جدی  مشکل  با  اخیر  سال  چند  در  به خصوص  کم 
تمام  که  خشکسالی ای  است،  شده  روبه رو  خشکسالی 
برای  اگر  و  کرده  خود  درگیر  را  کشور  بخش های 
دیگر  نکنیم  و همگانی  اقدامی جدی  آن  از  جلوگیری 

کار از کار خواهد گذشت.
باالی  هدرفت های  میزان  از  نگرانی   ابراز  ضمن  وی 
و  اصلی ترین  که  کشاورزی  بخش  کرد:  تاکید  آبی، 
می شود  محسوب  کشور  هر  در  بخش  اهمیت ترین  با 
و  بزرگترین  آبی  مصرف  میزان  درصد   70 از  بیش  با 
به واقع  و  است  کشور  در  آب  کننده  مصرف  مهمترین 
اصالح الگوی مصرف تنها راه گذر از بحران کم آبی در 
می تواند  که  بوده  کشاورزی  مانند  مختلف  حوزه های 
و  باشد  داشته  آب  مصرف  کاهش  در  بسیاری  سهم 
بسیار  آبخیزداری  مطالعات  حوزه  در  رضوی  خراسان 
عقب است و امسال 150 میلیون یورو تخصیص اعتبار 

در این حوزه مصوب شده است.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  درگز  مردم  نماینده 
بی رویه  استفاده  زیرزمینی،  و  آب های سطحی  مصرف 
برای  جدی  تهدیدی  آب  مصرف  در  مدیریت  نبود  و 
استفاده  با  می توان  و  بوده  استان  سطح  در  کشاورزی 
آب  مصرف  تحت فشاردر  و  نوین  آبیاری  روش های  از 
صرفه جویی کرد و طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی 
بلند  مدت                                                                                    بازپرداخت  و  کم  بهره  با  ویژه ای  تسهیالت 



5

کشاورزان  خود  که  می شود  اعطا  کشاورزان  به 
واسطه  به  آن  مزایای  از  کافی  آگاهی  عدم  به جهت 
بی اعتمادی های ایجاد شده میل و رقبتی جهت استفاده 
از این مزایا نشان نداده اند و از رسانه ها می خواهیم که 

این آگاه سازی را داشته باشند.
ارائه     واقعی  آمارهای  آب  انتقال  های  طرح  مشاوران 

نمی کنند
میان آبادی، استاد دانشگاه فردوسی نیز در این نشست 
با اشاره به سیاست گذاری های انجام شده در حوزه آب 
از مسائل  یکی  کرد:  اظهار  ویژه شرق کشور  به  کشور 
مهم در بحث تامین آب که مورد توجه قرار نگرفته است 

تفاوت میان نیازها و تقاضاهای آبی در کشور است.
وی با بیان اینکه ما باید بین نیازها و تقاضاها در حوزه 
آب تفاوت قائل شویم، افزود: متاسفانه برای حوزه های 
کشور  آبریز  های  پروژه  و  آب  انتقال  های  پروژه  آبی، 
آمارهایی که مشاوران به مدیران ارائه می کنند، واقعی 
نیست که منجر به تقاضاهای کاذب می شود تا اینکه 

بخواهد نیازهای واقعی را مطرح کند.

این استاد دانشگاه با انتقاد از طرح انتقال آب از دریای 
عمان تصریح کرد: این پروژه براساس آمار دفتر ریاست 
جمهوری در خوش بینانه ترین حالت ظرف مدت 10 
تا 12 سال با اعتباری بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان 
قابل اجرا است و قرار است که تنها 250 میلیون متر 
است  حالی  در  این  کند؛  تامین  را  مشهد  آب  مکعب 
آب  میلیارد  پنج  رضوی  خراسان  کشاورزی  بخش  که 

مصرف می کند.

در نشست پرسش و پاسخ مطرح شد:

شرکت را به شکلی که همگان خود را مالک و ذی نفع بدانند اداره کنیم

منابع  معاون  و  عامل  مدیر  پاسخ  و  پرسش  نشست 
انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی جهت پاسخگویی به مسائل و ابهامات کارکنان 
اساس  بر  مدیران  انتصاب  و  انتخاب  فرآیند  مورد  در 

الگوی فراخوان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
ضمن  شرکت  عامل  مدیر  جلسه  ابتدای  در  رضوی، 
نتایج  به  اشاره  با  کرامت  دهه  فرخنده  ایام  تبریک 
مطلوب و ارزنده این مجموعه گفت: این نتایج ناشی از 
همکاری کارکنان و هماهنگی اعضای هیأت مدیره است.                                                                             
»محمد عالئی« با اشاره به اینکه پاسخگویی و شفافیت 
بدون حب و بغض از مبانی مدیریتی وی می باشد گفت: 
عدم شفافیت و تبعیض از بین برنده انگیزه است و توان 
فرد را تحلیل می دهد، براین اساس باید تالش کنیم 
با پاسخگویی و شفافیت عملکرد روحیه تعلق سازمانی 
شرکت  مدیران  برخی  انتخاب  عالیی  دهیم.  ارتقا  را 
فراخوان  الگوی  طبق  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب 
را گامی در جهت شایسته گزینی برشمرد و تاکید کرد: 
در مسیری حرکت می کنیم تا بتوانیم شایسته ترین ها 

را شناسایی کنیم و از این بین انتخاب کنیم. 
در  شرکت  استراتژی  و  انداز  چشم  طبق  افزود:  وی 

اهداف هستیم؛ چراکه همواره  تحقق  و  پیشرفت  حال 
درصددیم با شناسایی چالش ها آن ها را رفع و مدیریت 

کنیم. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی دو 
کار مهم شرکت را اجرای طرح همیاران آب استان و 
از همکاران خود  و  دانست  دریای عمان  از  آب  انتقال 
عالیی  کنند.  تالش  مهم  این  تحقق  برای  خواست 
برای  منصفانه  نقد  راستای  در  را  ها  نشست  گونه  این 
محترم  همکاران  افزود:  و  دانست  موثر  بسیار  شرکت 
و  یار  همواره  نیرومند  مشورتی  بازوان  عنوان  به  باید 
همکاران                                                                                 جلسه  ادامه  در  باشند.  مدیره  هیات  مددکار 
از  کتبی  و  شفاهی  صورت  به  را  خود  های  پرسش 
پاسخگویی  به  نیز  آنان  و  کردند  مطرح  مسئولین 
مدیرعامل  انتصاب  از  پس  است  گفتنی  پرداختند. 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی طبق شیوه فرآیند 
انتخاب و انتصاب مدیران وزارت نیرو، این شرکت نیز 
طی 2 دوره فراخوان در راستای ایجاد فرصت های برابر 
برای گزینش بهترین ها از تمامی افراد واجد صالحیت 
و عالقه مند دعوت به شرکت در فرآیند نمود و با این 

روش برخی مدیران خود را برگزید.

انتصاب معاون برنامه ریزی در 
شرکت آب منطقه ای خراسان 

رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
حکمی  در  شرکت  مدیرعامل  عالیی،  محمد  رضوی، 
هادی افضل نیا را به عنوان معاون برنامه ریزی شرکت 
زحمات  از  و  معرفی  رضوی  خراسان  منطقه ای  آب 
علیرضا عامری در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی 

کرد.  
عالیی  ریزی  برنامه  معاون  معارفه  و  تکریم  مراسم  در 
افزود:  مدیران  انتصاب  و  انتخاب  فرایند  به  اشاره  با 
در  رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  خوشبختانه 
حال حاضر از پتانسیل نیروی انسانی توانمند و با دانش 
بهره مند است که این باالترین سرمایه ما می باشد. وی 
افزود: از زمان تصدی اینجانب در پست مدیریت عاملی 
اساس  بر  ها  فعالیت  و  عملکردها  تمام  کرده ام  سعی 
فرآیندهای مصوب شده در پروژه مدیریت کیفیت باشد 
در یک  که  است  مدیران  انتخاب  موارد  این  از  یکی  و 
این  با حضور مشاوران خبره در  و  فرایند کامال علمی 
داشتن  اینکه  به  اشاره  با  عالیی  گرفت.  انجام  زمینه 
نیروها با انگیزه باعث باال رفتن میزان تعلق سازمانی و 
در نهایت تعالی شرکت می شود افزود: همه باید کمک 
اسرع  در  را  مردم  مشکالت  و  مسائل  بتوانیم  تا  کنیم 
وقت حل نماییم چرا فردی که از دورترین نقطه استان 
برای حل مشکلش به ما مراجعه کرده کمترین کار ما 
چارچوب  در  آنان  مشکل  حل  راستای  در  تالش  باید 
بر معرفی  این جلسه عالوه  باشد در  قوانین و مقررات 
بعنوان  عامری«  »علیرضا  ریزی  برنامه  جدید  معاون 
بعنوان  قائمی«  »ادریس  مدیرعامل،  و مشاور  جانشین 
بعنوان  نوروززاده«  »رضا  آبی  تاسیسات  دفتر  مدیر 
ارداک                                                                           و  کارده  طرق  سدهای  از  بهره برداری  مدیر 
دفتر                              سرپرست  بعنوان  ترشیزی«  »حسین 
و                                                                   بازده  زود  های  طرح  و  مردمی  های  مشارکت 
برنامه  بعنوان جانشین مدیر دفتر  برغمدی«  »مجتبی 
مدیرعامل  طرف  از  اقتصادی  بررسی های  و  ریزی 

منصوب شدند.
الزم به ذکر است شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
در راستای اجرای مدل شایستگی ابالغی سازمان اداری 
و استخدامی کشور و در راستای شایسته گزینی اقدام 
به تدوین شیوه نامه و فرآیند داخلی انتخاب  و انتصاب 
نموده  ارزیابی  کانون  به  افراد  معرفی  از  قبل  مدیران 
است. در این فرآیند جهت پست های مدیریتی فراخوان 
افراد واجد شرایط  صادر شده و براساس شرایط احراز 
مصاحبه  و سپس  شده  بندی  امتیاز  ابتدا  فراخوان  در 
فردی  نهایت  در  آید.  می  عمل  به  آنها  از  تخصصی 
و  انتصاب  عمومی  را جهت شرایط  امتیاز  باالترین  که 
مصاحبه تخصصی داشته باشد به کانون ارزیابی مدیران 

جهت دریافت گواهی شایستگی معرفی می گردد.
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نشست تخصصی اعضای فنی و حقوقی کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها، 

دبیران کمیسیون های امور آب زیر زمینی 

و مدیران حفاظت و بهره برداری منابع آب زیر زمینی
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برداشت آب از چاه های کشاورزی باید متناسب با شرایط اقلیمی باشد

آب  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
محمد  رضوی،  خراسان  ای  منطقه 
صبح  شرکت  مدیرعامل  عالیی، 
اعضا                   تخصصی  نشست  در  امروز 
امور  به  رسیدگی  های  کمیسیون 
آب  امور  کمیسیون  دبیران  پروانه، 
حفاظت  امور  مدیران  و  زیرزمینی 
گلستان،  استان  چهار  آبی  منابع  از 
خراسان شمالی، رضوی و جنوبی که 
برگزار  شرکت  این  جلسات  سالن  در 
شد، اظهار کرد: وضعیت استان از نظر 
میانگین  بطوریکه  است  ناپایدار  آبی 

با 78  بوده که  استان 221 میلی متر  بارش 45 ساله 
تا میزان منابع  درصد تبخیر و تعرق آب موجب شده 

تجدید پذیر کم باشد. 
خشک  نیمه  و  خشک  شرایط  اینکه  بیان  با  عالیی 
تغییرات  دامنه  بودن  زیاد  جمله  از  رضوی  خراسان 
گفت:  دارد  را  ها  برنامه  در  بازنگری  به  نیاز  بارندگی 

از                                   آب  برداشت  تا  کنیم  صار  پروانه  نحوی  به  باید 
چاه های کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی باشد و 
میزان برداشت باتوجه به بارندگی تغییر کند و کشاورز 
قانع کنیم. مدیرعامل شرکت آب  این موضوع  برای  را 
منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه از 37 دشت 
استان خراسان رضوی 34 دشت در وضعیت بحرانی قرار 

کارشناسان باید قانون توزیع 
عادالنه آب را به خوبی بشناسند

آب  منابع  برداری  بهره  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب با اشاره به اینکه 
کارشناسان باید قانون توزیع عادالنه آب را حفظ باشند 
و معنای آن را به صورت دقیق بدانند، گفت: همچنین 
نظر  براساس  الزم است که در جانمایی چاه های آب 
کارشناس و با احتساب مسائل فنی و نه اظهار نظر و 
سلیقه شخصی افراد درخواست کننده صورت بگیرد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، سید محمد علی مصطفوی در نشست تخصصی 
پروانه،  امور  به  رسیدگی  های  کمیسیون  »اعضا 
امور  مدیران  و  زیرزمینی  آب  امور  کمیسیون  دبیران 
منطقه  آب  شرکت  اجتماعات  سالن  در  که  حفاظت« 
و  وظایف  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  رضوی  خراسان  ای 
نکات کلیدی مهمی وجود دارد که باید در امور حفظ 
اعضای      و  کارشناسان  توجه  مورد  زیرزمینی  آب  منابع 
ملی  بخش  در  مثال  به طور  بگیرد  قرار  ها  کمیسیون 
شدن آب باید 41 میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی که 
به بخش کشاورزی سند داده شده به 27 میلیارد متر 

مکعب کاهش پیدا کند.
تعدیل                به  مربوط  های  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 
پروانه های بهره برداری آب در کشور  باید به صورت 
رشد   و  مهاجرت  روند  افزود:  شود،  پیگیری  جدی 
حاشیه نشینی در 60 سال گذشته موجب خالی شدن 
افزایش  طوریکه  به  است  شده  کشور  روستا  هزار   34
جمعیت  تا سال 76 از 600 هزار نفر به 30 میلیون نفر 
در حاشیه شهر رسیده بود؛ همچنین ما شاهد رشد 30 
برابری جمعیت حاشیه نشینی در 20 سال اخیر بودیم.

آب  منابع  برداری  بهره  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
برای  داد:  ادامه  آب  منابع  مدیریت  شرکت  زیرزمینی 
487 هزار حلقه چاه در کشور پروانه صادر شده است و 

نزدیک به 320 هزار چاه غیر مجاز داریم.
وی با بیان اینکه از سال 1306 تا امروز جمعیت کشور 
آب  سرانه  حاضر  حال  در  گفت:  است،  شده  برابر   10
 400 و  هزار  یک  به  مکعب  متر   300 و  هزار  یک  از 
و  افزایش دما  به  توجه  با  متر مکعب رسیده است که 
نیرو  وزارت  ابتدا  که  است  ضروری  ها  بارندگی  میزان 
دیگر  سوی  از  و  کند  دنبال  را  بیشتری  آبی  انضباط 
وظیفه کمیسیون رسیدگی جدی تری نسبت به صدور    

پروانه ها جهت  حفاظت و بهره برداری است.
مصطفوی با اشاره به اینکه کارشناسان باید قانون توزیع 
به صورت  را  آن  معنای  و  باشند  حفظ  را  آب  عادالنه 
در  که  است  الزم  همچنین  کرد:  عنوان  بدانند،  دقیق 
با  و  کارشناس  نظر  براساس  آب  های  چاه  جانمایی 
احتساب مسائل فنی  و نه اظهار نظر و سلیقه شخصی 

افراد درخواست کننده صورت بگیرد.

دارند، تصریح کرد: در مدت 40 سال 30 
میلیارد متر مکعب اضافه برداشت داشتیم 
اقلیمی که  با توجه به وضعیت تغییر  که 
پژوهی  آینده  اطالعات  است،  داده  رخ 
نشان می دهد که ما دمای 50 درجه را نیز 
در استان تجربه خواهیم کرد. وی افزود: با 
توجه به این شرایط باید مصرف بهینه را 
نهادینه کنیم؛ براین مبنا ابتدا باید دغدغه 
کمبود آب به دغدغه هر خراسانی تبدیل 
شود، سپس برنامه سازگاری با کم آبی با 
تا 600  اجرایی شود  عنوان همیاران آب 
میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع 

افق 1405 کنترل و صرفه جویی شود. عالیی  تا  آبی 
عنوان کرد: در حال حاضر 10 هزار کنتور هوشمند بر 
چاه های آبی نصب شده که مابقی آن نیز باید به سرعت 
دیوار                         بردن  بین  از  به  نیاز  اقدام  این  البته  انجام شود، 
بی اعتمادی بین کشاورزان است چرا که آنان بزرگترین 

مصرف کننده آب هستند.

وی اضافه کرد: اقدامات صرفا از طریق سامانه ساماب 
و بر طبق فرایندهای ابالغی و تهیه گزارش کارشناسی 
کروکی،  با  همراه  مربوطه  دو  شماره  فرم  روی  بر  باید 
امضا و درج تاریخ انجام شود، گزارشات کارشناسی باید 
کامل بوده و مختصات نقطه ای منابع مجاور نیز در این 

گزارشات آورده شود.
آب  منابع  برداری  بهره  و  حفاظت  دفتر  کل  مدیر 
زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب با بیان اینکه بهره 
برداری که در جهت حفظ منابع آب ملی حرکت کند، 
محترم است در غیر این صورت از نظر ما مجرم شناخته 
ماده  دستورالعمل  مفاد  کامل  رعایت  گفت:  شود،  می 
27 و 28 در رسیدگی به تقاضای تغییر نوع مصرف و 
جایگزینی چاه های مجاز و فعال کشاورزی برای صنعت 

نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
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مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب گفت: وحدت رویه و همگرایی در کل 
کشور، تلفیق فن و حقوق، حقوق شهروندان و مصالح عمومی، انفال بودن نه خصوصی 
اهداف  از جمله  لزوم اجداد اضداد  العموم و  الناس و حق  بودن منابع آبی، تضاد حق 

برگزاری نشست مشترک کمیسیون های صدور پروانه است.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، غالمرضا مدنیان در 
کمیسیون  دبیران  پروانه،  امور  به  رسیدگی  های  کمیسیون  »اعضا  تخصصی  نشست 
امور آب زیرزمینی و مدیران امور حفاظت« که در سالن اجتماعات این شرکت برگزار 
شد، اظهار کرد: قانون مدنی می گوید هر کس می تواند به اندازه بضاعت از منابع آبی              
بهره مند شوند اما این قانون امروز جوابگو نیست چرا که ما در منابع آبی برنامه حفظ 

خقوق شهروندی را دنبال می کنیم.
به  توان  این موارد می  از جمله  افزود:  به جایگاه و اهمیت کمیسیون ها  اشاره  با  وی 
جایگاه  قضاوتی و استقالل ذاتی کمیسیون ها، وابستگی تصمیمات کمیسیون ها به 

قبال  در  ها  گویی کمیسیون  پاسخ  متقاضیان،  اقتصاد 
حقوق،  علم  ضوابط  به  اشراف  ضرورت  تصمیمات، 
دقت،  سرعت،  آب،  حقوق  ضوایط  به  اشراف  ضرورت 
مقابل  اجتهاد در  و  عدم  یقین در تصمیمات  سالمت 

مقررات و ضوابط اشاره کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان 
در  است که سکوت مطلقی  زمانی  برای  اجتهاد  اینکه 
این  اجتهاد  از  منظور  داد:  ادامه  دارد،  موضوعی وجود 
به  قانونی  زمانیکه  کلی،  اصول  از  بتوانیم  ما  که  است 
صورت مشخص وجود ندارد، جزئیات را استخراج کنیم.

کلی  اصول  و  مشترک  نشست  اهداف  به  اشاره  با  وی 
کمیسیون های صدور پروانه تصریح کرد: وحدت رویه 
تلفیق فن و حقوق، حقوق  و همگرایی در کل کشور، 
نه خصوصی  بودن  انفال  عمومی،  مصالح  و  شهروندان 
بهره  برای  پروانه  هیچ  حاضر  آبی)درحال  منابع  بودن 
برداری خصوصی از منابع آبی وجود ندارد(، تضاد حق 
تفسیرها  )با  اضداد  اجداد  لزوم  و  العموم  الناس و حق 
و  گیری  تصمیم  کارشناسی(،  نظر  اظهار  در  دقت  و 
تصمیم سازی، حفاظت قانونی از دشت ها و منابع آب 
از  ها  کمیسیون  شعب  بین  هماهنگی  و  کمیسیون  با 

جمله این اهداف است.
های                     کمیسیون  کلی  اصول  به  همچنین  مدنیان 
فرایند  اجرای  گفت:  و  کرد  اشاره  زیرزمینی  های  آب 
پرونده  از  دفاع  و  قاضی  توجیه  دستورالعمل،  مطابق 

وحدت رویه و همگرایی در کل کشور هدف اصلی نشست مشترک کمیسیون های صدور پروانه است

توسط معاونت حفاظت، دفاع به موقع در دیوان عدالت 
حکم  اجرای  توقف  عمومی،  محاکم  در  دفاع  اداری، 
از ظرفیت  استفاده  موقت(،  )دستور  موارد ضروری  در 
کارشناسان آب در پرونده های محاکم، هماهنگی برای 
موارد  این  از جمله  تغییر قضات  و عدم  تثبیت قضات 

است.
استفاده  برای  پروانه  احذ  لزوم  اصل  کرد:  اضافه  وی 
به  مقید  آبی  اقدامات  تمام   ( زیرزمینی  های  آب  از 
در  اجرایی  نامه  آیین  براساس  که  است  پروانه  گرفتن 
عملیاتی  باید  مربوطه  زمین  و  عرصه  رفتارهای  تمام 
بودن  )کامل  بودن مدارک متقاضی  شود(، اصل کامل 
مدارک مربوطه جزو وظایف حقوقی است که باید آنها 
با دقت بررسی شوند(، اصل تعیین محل مناسب توسط 
بررسی  و  محل  از  بازدید  )کارشناس ضمن  کارشناس 
وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده 
است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف 
با  المقدور  را حتی  مناسبی  محل  می شود،  اراده  وی 
نظر ایشان صورت بگیرد(، اصل صحت نظریه کارشناس 
با ضوابط )کمیسیون بعد از دریافت پرونده می تواند با 
نظر کارشناس موافق کند و هم می تواند مخالفت کند 
تا به نقطه اطمینان بخش برسد( اصل اقدام وفق نظریه 

از جمله اصول حقوقی مربوط به اخذ پروانه می باشد.
با  آب  منابع  مدیریت  شرکت  حقوقی  دفتر  مدیرکل   
اشاره به موارد مرجعیت کمیسیون رسیدگی به صدور 

پروانه عنوان کرد: نظر کمیسیون مالک تصمیم است 
نه نظر کارشناس، نظر کمیسیون نظر وزارت نیرو است، 
نظر کمیسیون باید به ذی نفع و شرکت ابالغ شود، نظر 
یک  و  است  صالح  مرجع  در  اعتراض  قابل  کمیسیون 

تصمیم اداری الزم الجرا می باشد.
کمیسیون،  تشکیل  برای  جلسه  برگزاری  گفت:  وی 
بررسی مستندات و مدارک متقاضی، رویت مستندات و 
مدارک متقاضی، تصدیق مستندات و مدارک متقاضی، 
به  توجه  با  تصمیم  لزوم  ضروی،  های  استعالم  لزوم 
در  آرا  اکثریت  لزوم  زیرزمینی،  های  آب  وضیعت 
تصمیمات کمیسیون از جمله اصول حاکم بر تصمیمات 

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها است.
آبهای  امور  به  رسیدگی  کمیسیون  اعضای  »مدنیان« 
زیرزمینی را یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، 
حکم  با  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  نماینده 
رئیس،  نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم 
مدیرعامل اعالم کرد و افزود:  از جمله مواردی که در                   
کمیسیون ها بر آن تاکید می شود شامل کنترل دقیق 
مدارک و مستندات مالکیت و تصرف متقاضیان، کنترل 
بودن درخواست  نفع  بررسی ذی  و  ها  وکالتنامه  مفاد 
سه  شماره  دستورالعمل  اجرای  بر  تاکید  کننده، 
و  چاه  تعدیل  و  اصالح  و  بخشی  تعادل  و  احیا  طرح 
منتهی  ساله   5 آبدهی  متوسط  براساس  دبی)  کاهش 
به درخواست( پیش از صدور مجوزهای کف شکنی و 

جابجایی است.

96 درصد چاه های کشاورزی خراسان رضوی مجهز به کنتور هوشمند هستند

ای  منطقه  آب  شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  معاونت 
خراسان رضوی گفت: 96 درصد چاه های کشاورزی استان 
مجهز به کنتور هوشمند هستند، همچنین تاکنون بر روی 
496 حلقه چاه آب شرب، 517 حلقه چاه آبفا شهری و 
37 حلقه چاه آب در بخش روستایی کنتور هوشمند نصب 

شده است.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
بازدید مدیرکل دفتر  نژاد در  رضوی، محمد علی نعمت 
حفاظت و بهره برداری منابع آب ایران از سامانه مانیتورینگ 
کنتور چاه های استان خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از 
بحث های بخش حفاظت از آب استان رصد کردن بهره 
وری آب های زیرزمینی و نصب کنتور هوشمند بر روی 

چاه ها است.
وی با بیان اینکه از زمان اجرای این طرح یک هزار و 300 
کنتور در قالب تعادل بخشی در استان بر روی چاه ها نصب 

شده است، افزود: یکی از اقدامات خوب دیگری که انجام 
شد نصب کنتور های هوشمند آب و برق با هزینه متقاضیان 

بوده است.
ای  منطقه  آب  شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  معاونت 
خراسان رضوی ادامه داد: چاه های کشاورزی واجد شرایط 
در استان شامل هفت هزار و 710 حلقه چاه و چاه های 
غیرکشاورزی شامل یک هزار و 493 حلقه چاه می باشد 
که در مجموع برای 9 هزار و 203 حلقه چاه کنتور هوشمند 

نصب شده است.
وی تعداد کل چاه های مجاز خراسان را شانزده هزار و 
547 اعالم و اضافه کرد: از این تعداد شش هزار و 437 غیر 

کشاورزی و 10 هزار و 110 چاه کشاورزی هستند.
اینکه 96 درصد چاه های کشاورزی  بیان  با  نژاد  نعمت 
استان دارای کنتور هوشمند هستند، ابراز کرد: همچنین بر 
روی 496 حلقه چاه آب شرب، 517 حلقه چاه آبفا شهری 

و 37 حلقه چاه آب در بخش روستایی کنتور هوشمند 
نصب شده است.

منطقه  آب  شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  معاونت 
یکی  خصوص  این  در  کرد:  تاکید  رضوی  خراسان  ای 
دنبال                        کنتورها  سنجی  صحت  برای  که  راهکارهایی  از 
می کنیم، این است که از متقاضیان خواسته شده جهت 
شارژ مجدد کنتورهای خود گواهی صحت و سالم بودن 

کنتور خود را از شرکت کنتور ساز همراه داشته باشند.
وی ابراز کرد: امسال پایش پنج هزار و 700 کنتور هوشمند 
را در دستور کار قرار دادیم که متاسفانه به دلیل افزایش 
نرخ ارز و گران شدن قطعات نتوانستیم به این برنامه ریزی 

دست پیدا کنیم.
نعمت نژاد اظهار کرد: البته از ابتدای سال تاکنون سه هزار 
و 847 تابلو ثبت نام شده، سه هزار و 380 حلقه چاه بروز 
رسانی شده و یک هزار و 200 مودم بر روی کنتورهای 
نیز در سامانه  و یک هزار و 200 مودم  هوشمند نصب 

اطالعاتی ما ثبت و وارد شده است.
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نشست تخصصی انتقال تجربیات، چالش ها و پیشنهادات مدیریت بحران در سیالب های بهار98 برگزار شد

و  راهکارها  ارائه  چالش ها،  بررسی  و  سیالب ها  در  بحران  مدیریت  تجربیات  و  درس آموخته ها  انتقال  راستای  در 
پیشنهادات، نشست تخصصی انتقال تجربیات، چالش ها و پیشنهادات مدیریت بحران در سیالب های بهار 1398 

برگزار شد.  
معاونت  حضور  با  که  نشست  این  در  رضوی،  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
و                                                               مشهد  آب  منابع  امورهای  ها،  رودخانه  مهندسی  حوزه های  کارشناسان  و  مدیران  بهره برداری،  و  حفاظت 
شهرستان ها، دفتر فنی، دفتر مطالعات و روابط عمومی و توسط گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برگزار 

گردید؛ شرکت کنندگان نظرات و تجربیات خود را در سیالب های سال جاری به اشتراک گذاشتند.

انسداد چاه های غیرمجاز حریم قنات گندم شاد شهرستان باخرز

اختری این اقدامت را در راستای سازگاری با کم آبی 
برشمرد و گفت: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
با برنامه ریزی های انجام داده باید تا افق 1405 کل 
خراسان  مکعبی  متر  میلیون   1200 برداشت  اضافه 
رضوی را به صفر برساند که الزمه رسیدن به این هدف 
استان  های  دشت  در  ها  برداشت  اضافه  از  جلوگیری 

می باشد.

چاه  حلقه   10 گفت:  تربت جام  آب  منابع  امور  مدیر 
باخرز  شهرستان  شاد  گندم  قنات  حریم  غیرمجاز 
آب        منابع  امور  مامورین  توسط  گذشته  روز  چند  طی 
مسلوب  و  پر  شهرستان  انتظامی  نیروی  و  جام  تربت 

المنفعه گردید.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، یوسف اختری افزود: در راستای صیانت از منابع 
مجاز و پایدار منطقه ظرف چند روز متوالی کارشناسان 
این امور پس از شناسایی چاه های غیرمجاز حریم قنات 
شهرستان  کردیان  نوبهار  روستای  محدوده  در  مزبور 
باخرز، نسبت به صدور اخطاریه و در نهایت اخذ دستور 
قضایی اقدام و با همکاری نیروی محترم انتظامی تعداد 
ده حلقه چاه غیر مجاز با حجم صرفه جویی 72000 

مترمکعب در سال مسدود شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی مراسم گرامی داشت دهه مبارک کرامت و تقدیر 

از دختران شاغل این شرکت برگزار شد.  
امور  مسئول  و  مدیرعامل  مشاور  حسینی،  رضا  سید 
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  فرهنگی  و  ایثارگران 
کرامت  دهه  مناسبت  به  امور  این  کرد:  اعالم  رضوی 
در سطح  متعدد  های  مراسم جشن  برگزاری  به  اقدام 
امور های آب شهرستان نموده است درهمین  ستاد و 
در  شاغل  دختران  از  تقدیر  مراسم  به  توان  می  راستا 

شرکت اشاره کرد که به مناسبت تولد حضرت معصومه 
)س( اجرا شد.

حجت االسالم و المسلمین جواهری سخنران مراسم با 
اشاره به لزوم برپایی جشن ها و شادی در زمان اعیاد 
شادی  و  غم  های  مناسبت  برپایی  در  گفت:  مذهبی 
تعادل را حفظ کنیم؛ در زمان شادی اهل البیت شاد و 

در زمان عزای آن ها سوگوار باشیم.
همچنین همسر معزز شهید عطایی، از شهدای مدافع 
حرم، میهمان ویژه مراسم، به ایراد سخنانیاز خاطرات 
شهید پرداخت و در پایان از تعدادی از دختران شاغل 

با اهدای جوایز تقدیر شد.
این  در  گرفته  انجام  اقدامات  اهم  حسینی  رضا  سید 
نامگذاری ساختمان  بارگاه منور رضوی،  را زیارت  ایام 
امور منابع آب شهرستان مشهد به نام شهید جواهری 
خانواده  از  تجلیل  جهانی،  شهید  نام  به  کالت  در  و 
و   ستاد  سطح  در  میالد  جشن  برگزاری  شهدا،  معظم 

شهرستان ها و... اعالم کرد.

انسداد چاه های غیرمجاز حریم 
قنات گندم شاد شهرستان باخرز

منطقه ای  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
آب  منابع  امور  مدیر  تمامگر،  احمد  رضوی،  خراسان 
انجام  کارشناسی های  بررسی  به  توجه  با  گفت:  گناباد 
بخشی آب شرب شهرستان  شده در خصوص کیفیت 
حلقه  دو  حفر  مجوز  ساعت   48 مدت  ظرف  بجستان 
چاه اکتشافی برای رسیدن به آب با کیفیت برای تأمین 
آب شرب مردم بجستان صادر و حفر آن آغاز گردید.   
استان                                                                                   در  شهر  تنها  بجستان  شهر  گفت:  تمامگر 
می باشد که به دلیل کیفیت پایین آب شرب مجبور به 
ارائه آب تصفیه از طریق کارت در جایگاه های مخصوص 
برداشت آب شرب سالم می باشیم که با پیگیری های 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  ماهه  چند 
امام جمعه، فرماندار و شورای شهر بجستان و همکاری 
وزارت نیرو، استاندار و مسئولین آب منطقه ای استان 
مجوز حفر چاه اکتشافی صادر شد و حفر آن نیز شروع 

در ابتدای جلسه محمد زنگوئی به ارائه اهداف و دستور کار جلسه پرداخت و سپس مهندس نعمت نژاد، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت با تاکید بر تشکیل این چنین 
جلساتی گفت: سیل از مهمترین حوادث قهری طبیعت در جهان محسوب می شود که به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی خراسان رضوی، حجم کمی از بارش های 

تجمعی می تواند بصورت سیل ظاهر شود و صدمات جبران ناپذیری را به تاسیسات، راه ها، خانه ها و اراضی زراعی- کشاورزی وارد کند.
نعمت نژاد افزود: اجرای برنامه های عملیاتی مدیریت بحران و ساماندهی رودخانه ها بایستی بر اساس بودجه های مربوطه با جدیت پیگیری و انجام گردد. همچنین ایشان بر 

پیاده سازی نظامنامه سیالب در غالب کارت هدف و فرم های ایزو و ابالغ  آن به واحدهای ذیربط برای اجرا تاکید کرد.
در ادامه مدیر و کارشناسان دفتر مهندسی رودخانه ها و مدیران امور شهرستان ها ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در سیالب های سال جاری، تجربیات و نظرات 

کارشناسی خود را در این مورد به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

این چاه ها  با حفر  امیدواری کرد  ابراز  است. وی  شده 
بجستان  شهر  اهالی  برای  کیفیت  با  شرب  آب  بتوان 

تأمین کرد.

گرامی داشت دهه مبارک کرامت
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ضرورت و هدف از انجام کار:
مختلف  های  پروژه  در  هیدورلیکی  های  سازه  ترین  مهم  از  جانبی  سرریزهای 
فاضالب شهری  های  سیستم  در  مازاد  آب  انحراف  و  کنترل سیالب  آب،  انتقال 
راندمان  افزایش  جهت  اقتصادی  و  موثر  راهکارهای  از  یکی  روند.  می  شمار   به 
تغییر هندسه  با  که  باشد  می  کنگرهای  از سرریزهای  استفاده  اینگونه سرریزها، 
از کانال، ظرفیت عبور جریان  ثابت  بازشدگی  افزایش طول سرریز در  ی پالن و 
بیشتر می گردد. با توجه به افزایش سرعت پردازش کامپیوترها، توسعه روش های 
دینامیک سیاالت محاسباتی و نیاز روز افزون به حل دقیق جریان پیرامون سازه 
عنوان  به  میتواند   LES بزرگ  های  گردابه  سازی  شبیه  روش  هیدرولیکی،  های 
بر  روش  این  شود.  محسوب  ها  جریان  نوع  این  سازی  شبیه  در  موثر  روش  یک 
اساس محاسبه گردابه های بزرگ مقیاس با حل مستقیم معادالت ناویر-استوکس 
و مدلسازی گردابه های کوچک مقیاس می باشد. در پژوهش های قبلی، ای شبیه 
 RANS از معادالت تالطم  تنها  سازی جریان روی سرریزهای جانبی کنگرهای 
استفاده شده است. هدف تحقیق حاضر کاربرد روش LES با انواع مدلهای مقیاس 
زیرشبکه و مقایسه آن با مدلهای آشفتگی RANS با استفاده از روش حجم محدود 
در نرم افزار ANSYS Fluent است.                                                                

شبیه سازي عددي سه بعدي جریان بر روي سرریزهاي جانبي کنگرهاي 
LES به روش شبیه سازي گردابه هاي بزرگ

پژوهشگران:
سعیدرضا خداشناس، علي نقي ضیائي و فاطمه عطارزاده

ناظر: رضا براتی 
مجری: دانشگاه فردوسی مشهد

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی- گروه تحقیقات کاربردی

روش انجام پژوهش:
 ANSYS افزار  نرم  در  محدود  حجم  روش  از  استفاده  با  عددی  سازی  شبیه 
Fluent انجام شده است. به منظور صحت سنجی و اعتبار سنجی مدل عددی 
فردوسی مشهد  دانشگاه  آب  مهندسی  گروه  در  که  موجود  آزمایشگاهی  نتایج  از 
استفاده گردید. مدل آزمایشگاهی، یک کانال مستطیلی با دیواره شیشه ای و کف 
فلزی با پوشش رنگ، به طول 19متر، عرض 3/9 متر و ارتفاع 4/9 متر بوده که 

سرریز جانبی در 4 متری از ابتدای کانال اصلی قرار داشته است.
تعداد  با  بعدی  سه  صورت  به  کنگرهای  جانبی  سرریز  پیرامون  جریان  ادامه  در 
آشفته  آرام، مدل های جریان  با کمک مدل جریان  و  متفاوت  شبکه محاسباتی 
مبتنی بر RANS  و مدل های مختلف مقیاس زیر شبکه ای در روش LES و با 
در نظر گرفتن شرایط مرزی مناسب و هندسه جریان بهینه، شبیه سازی شد و با 

نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. از چهار معیار ارزیابی 
عملکرد برای مقایسه نتایج شبیه سازی عددی و داده 

های آزمایشگاهی استفاده شده است. 

نتایج و یافته ها:
نتایج حاصل از تحلیل های هیدرولیکی نشان داد که 
تمام مدل های مقیاس زیر شبکه در LES می توانند 
بیشتری  جزئیات  با  را  جریان  پیچیدهی  رفتار  و  الگو 
نسبت به مدل مبتنی بر RANS شبیه سازی نمایند. 
همچنین با توجه به اهمیت این سرریزها در پروژه های 
دبی-اشل سرریزهای جانبی کنگرهای، معادالت دبی-آبی و پیچیده بودن محاسبات مربوط به تعیین منحنی 

اشل برای سرریزهای جانبی ساده و کنگرهای به ازای 
ی  معادله  مقایسه  با  شد.  ارائه  مختلف  بازشدگی  سه 
رابطه  نتایج شبیه سازی شده، دقت  با  استخراج شده 
ارائه شده در محدود عدم قطعیت14 درصد به دست 
ارزیابی                     قبول  قابل  عملی  کاربردهای  در  که  آمد 

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

می خواهم تا گناهانم را بیامرزد و لطف و مرحتمش را از من دریغ نکند و انچه ر ابه آن سزاوارم به من عطا کند.«

وزی رسول خدا )صل اهلل علیه و آله( نشسته بود، عزراییل به زیارت آن حضرت آمد.
پیامبر)صل اهلل علیه و آله( از او پرسید:

ای برادر! چندین هزار سال است که تو مأمور قبض روح انسان ها هستی.
آیا در هنگام جان کندن آنها دلت برای کسی سوخته است؟

عزارئیل گفت در این مدت دلم برای دو نفر سوخت:…

1- روزی دریایی طوفانی شد و امواج سهمگین آن یک کشتی را در هم شکست همه سر نشینان کشتی غرق شدند، تنها یک زن حامله نجات یافت او سوار 
بر پاره تخته کشتی شد و امواج مالیم دریا او را به ساحل آورد و در جزیره ای افکند و در همین هنگام فارغ شد و پسری از وی متولد شد، من مأمور شدم 

که جان آن زن را بگیرم، دلم به حال آن پسر سوخت.
2- هنگامی که شداد بن عاد سالها به ساختن باغ بزرگ و بی نظیر خود پرداخت و همه توان و امکانات و ثروت خود را در ساختن آن صرف کرد و خروارها 
طال و جواهرات برای ستونها و سایر زرق و برق آن خرج نمود تا تکمیل نمود. وقتی خواست به دیدن باغ برود همین که خواست از اسب پیاده شود و پای 
راست از رکاب به زمین نهد، هنوز پای چپش بر رکاب بود که فرمان از سوی خدا آمد که جان او را بگیرم، آن تیره بخت از پشت اسب بین زمین و رکاب 
اسب گیر کرد و مرد، دلم به حال او سوخت بدین جهت که او عمری را به امید دیدار باغی که ساخته بود سپری کرد اما هنوز چشمش به باغ نیفتاده بود 

اسیر مرگ شد.
در این هنگام جبرئیل به محضر پیامبر )صل اهلل علیه و آله( رسید و گفت ای محمد! خدایت سالم می رساند و می فرماید: به عظمت و جاللم سوگند شداد 
بن عاد همان کودکی بود که او را از دریای بیکران به لطف خود گرفتیم و از آن جزیره دور افتاده نجاتش دادیم و او را بی مادر تربیت کردیم و به پادشاهی 
رساندیم، در عین حال کفران نعمت کرد و خود بینی و تکبر نمود و پرچم مخالفت با ما بر افراشت، سر انجام عذاب سخت ما او را فرا گرفت، تا جهانیان 

بدانند که ما به آدمیان مهلت می دهیم و لی آنها را رها نمی کنیم.

پادشاهی قصد کشتن اسیری کرد. اسیر در آن حالت ناامیدی شاه را دشنام داد. شاه به یکی از 
وزرای خود گفت: او چه می گوید؟ وزیر گفت: به جان شما دعا می کند. شاه اسیر را بخشید.

وزیر دیگری که در محضر شاه بود و با آن وزیر اول مخالفت داشت گفت: ای پادشاه آن اسیر به 
شما دشنام داد.

پادشاه گفت: تو راست می گویی اما دروغ آن وزیر که جان انسانی را نجات می دهد بهتر از راست 
توست که باعث مرگ انسانی می شود.

جز راست نباید گفت

هر راست نشاید گفت

جهانگردي شنید روحاني مقدسي در سرزمین خاور زندگي مي کند. وسایلش را جمع کرد تا برود و شکوه و عظمت او را ببیند. وقتي به خانه روحاني رسید 
او را در کلبه محقري تنها یافت در حالي که در آن خانه جز یک قفسه کتاب و میز و صندلي چیزي وجود نداشت.

مرد جهانگرد از روحاني پرسید: » پس وسایل خانه شما کجاست؟«
روحاني پرسید: » وسایل تو کجاست؟«

مرد جهانگرد پاسخ داد: » من وسیله اي ندارم. اینجا مسافرم.«
روحاني نیز پاسخ داد: » من هم وسیله اي ندارم. اینجا مسافرم ...«
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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

نشانی:
مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی 35

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

30006394
سامانه تلفن گویا : 31435

گزارش تصویری 

برگزاری نشست  اطالع رسانی  با بهره برداران 
با حضور فرماندار و نماینده مردم در مجلس  
شورای اسالمی شهرستان های گناباد-بجستان

گزارش تصویری 

الیروبی رودخانه احمد آباد  - بجستان  

گزارش تصویری 

الیروبی و تسطیح رودخانه روستای خانیک 
شهرستان گناباد

گزارش تصویری 

عملیات بازگشایی بستر رودخانه در کیلومتر 5 
جاده گناباد - کاخک 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی 
باقوانین وتخلفات اداری امورهای آب 

وبرق شهرستان سرخس

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، دوره آموزشی آشنایی با قوانین و تخلفات اداری 
امورهای آب و  و پرسنل  با حضور دادستان و مدیران 
برق شهرستان در سالن جلسات اداره تبلیغات اسالمی 

برگزار گردید.
از حضور  تقدیر  آب سرخس ضمن  منابع  اداره  رئیس 
این  برگزاری  خصوص  در  سرخس  دادستان  علیزاده 
دوره آموزشی گفت: با توجه بر اهمیت آشنایی کارکنان 
با قوانین و تخلفات اداری این دوره ها موجب افزایش 
آگاهی و رشد کارکنان ازنظر وظایف، صالحیت، تکالیف 
و اختیارات قانونی و حقوقی اداری تاثیر گذار است  و 
ارتکاب تخلفات اداری  از  از این دوره پیشگیری  هدف 

کارکنان می باشد.
اغلب  نشان می دهد  آمارها  نمود:  نژاد تصریح  عبادی 
تخلفات صورت گرفته ناشی از عدم اطالعات کارکنان 
دولت از عناوین و مصادیق تخلفات اداری بوده است به 
همین خاطر با همکاری امورهای آب و برق شهرستان 
و حضور دادستان جهت آموزش قوانین ومقررات برآن 
برگزار  شهرستان  در  را  آموزشی  دوره  این  تا  شدیم 

نماییم.
برگزاری  از  تشکر  ضمن  سرخس  دادستان  ادامه  در 
و  قوانین  از  موادی  کارمندان  آشنایی  دوره جهت  این 
مقررات رسیدگی به تخلفات اداری و مجازات های آن 
را توضیح دادند و در انتها به سواالت کارمندان در حوزه 

قوانین و مقررات پاسخ الزم را ارائه نمودند.

دیدار رئیس اداره منابع آب سرخس با 
دادستان و رئیس دادگستری شهرستان 

سرخس

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
به  سرخس  آب  منابع  اداره  پرسنل  و  رئیس  رضوی، 
مناسبت هفته قوه قضاییه و نیز هفته صرفه جویی در 
مصرف آب با دادستان و رئیس دادگستری شهرستان 

سرخس دیدار کرد.
در این دیدار رئیس اداره منابع آب  ضمن تبریک هفته 
دادگستری  رئیس  و  دادستان  از  تشکر  و  قضاییه  قوه 
رامظهر  کشور  در  قضایی  دستگاه  سرخس،  شهرستان 
عدالت دانست عبادی نژاد با بیان اینکه قضات سراسر 
افزود:  دارند  فعالیت  وسالمت  صداقت  اوج  در  کشور 
بدون شک با توجه به تغییرات صورت گرفته این مهم 
اساسی مورد توجه خواهد  به عنوان یک اصل  همواره 

بود.
عملکرد  از  گزارشی  ارائه  ضمن  ادامه  در  نژاد  .عبادی 
اداره منابع ّآب در بحث آب های سطحی و زیرزمینی 
حمایت  با  نمود  اعالم  رو  پیش  موانع  و  مشکالت  و 
دادستانی از ابتدای سال 97 تا کنون10حلقه چاه بدون 

هیچگونه تنش ودرگیری پر ومنصوب المنفعه گردید.
آورد  به  توجه  با  امسال  کرد:  نشان  خاطر  نژاد  عبادی 
به  نزدیک  ماه  ازخرداد  دوستی  سد  مناسب  نسبتا 
شبکه  در  کشاورزان  استفاده  جهت  آب  3مترمکعب 
پایاب سد دوستی رها سازی شده و همچنین در راستای 
صیانت از منابع آبی و اهمیت موضوع فرهنگ در زمینه                                                                             
صورت  به  اداره  این  آب،  برداشت  و  جویی  صرفه 
برگزار                      کشاورزان  نمایندگان  با  مستمرجلساتی 
می نماید و ضمن اطالع رسانی درخصوص بحران آب 
اداره  با  زحمتکش  قشر  بیشتراین  همکاری  خواستار 

منابع آب هستند.
ضمن  سرخس  شهرستان  دادستان  علیزاده  ادامه  در 
تشکر  و  همکارانشان  و  اداره  رئیس  حضور  از  تشکر 
بابت عملکرد خوب اداره منابع آب سرخس درخصوص 
اهمیت  نمودن  عنوان  ضمن  آبی   منابع  از  حفاظت 
بزرگان  و  ائمه  روایات و سفارشات  بیان  و  موضوع آب 
دینی در خصوص صرفه جویی خواستار همکاری همه 
نگری  ازیک سو  ادارات درگیر دربحث آب وجلوگیری 

مدیران در این زمینه شدند .
دادگستری  رئیس  زاده،  نجف  السالم  حجه  پایان  ودر 
اداره  رئیس  از  تشکر  ضمن  هم  سرخس  شهرستان 
توجه  با  خواستند  ایشان  خوب  عملکرد  و  آب  منابع 
عدم  و  امکانات  نبود  خاطر  به  کشاورزان  مشکالت  به 
اجرای مناسب سیستم های مکانیزه دربخش کشاورزی 
در شهرستان همکاری بیشتر در چارچوب قانون با این 

قشر زحمت کش صورت گیرد.


