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پیام ماه: 
حّق عىل بر اين اّمت همچون حّق پدر است بر فرزندش.

                                                          پیامرب اکرم )ص(

از  شماره  این  نامه  ویژه  در 
ماهنامه رساناب می خوانید: 

دستگاه  همه  شدن  مکلف 
وظایف  انجام  به  اجرایی  های 
آب  همیاران  جامع  سند  در 

)صفحه 3( رویدادها: حضور وزیر نیرو در مشهد

وزیر نیرو در جلسه شورای همیاران آب خراسان رضوی:

اختیارات وزارت نیرو جهت اجرای طرح همیاران آب به استانداری خراسان رضوی تفویض می شود/ مشارکت تمامی دستگاه ها 
در مدیریت منابع آبی ضروری است

نیرو گفت: طرح همیاران آب یک  وزیر 
و  کارگیری  به  جهت  مناسب  الگوی 
مشارکت تمامی دستگاه های خصوصی 
و دولتی برای رفع بحران آب در خراسان 
رضوی است که در این خصوص وزارت 
از آن حمایت خواهد  توان  تمام  با  نیرو 

کرد.  
آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه ای خراسان رضوی، رضا اردکانیان 
استان  آب  همیاران  شورای  نشست  در 
استانداری  دفتر  در  که  رضوی  خراسان 
خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: 
توفیق طرح همیاران آب بستگی  معیار 
به قیمت و بهایی دارد که ما برای جایگاه 

قانونی و حقوقی خود قائل هستیم، اینکه ما چقدر در 
انجام این طرح پیگیر باشیم، تضمین جدی برای اجرای 

طرح همیاران آب است.
مدیران  بعدی  نسل  یقین  طور  به  اینکه  بیان  با  وی 
برخوردار  بیشتری  تجربه  و  دانش  از  رضوی  خراسان 
بعدی  نسل  که  داشت  نظر  در  باید  اما  افزود:  هستند، 
هر چقدر علم و دانش بیشتری داشته باشد از زمان و 
فرصتی که ما اکنون از آن برخوردار هستیم برخوردار 
نخواهد بود؛ بنابراین اگر اقداماتی که در این دوره باید 

انجام شود، صورت نگیرد، فرصت ها می سوزد.
وزیر نیرو، اصلی ترین وظیفه کنونی مسئوالن را پایدار 
عنوان  به  اگر  داد:  ادامه  و  دانست  کشور  آینده  کردن 
توجه  بی  آینده  به  نسبت  دولتی  و  استانی  مدیران 
با خیانت  امر مساوی  این  و  را فروختیم  آینده  باشیم، 
است زیرا فرصتی که در اختیار ما است و آیندگان از 

آن بی بهره هستند را هدر دادیم.
چالش  ترین  اصلی  بنده  نگاه  این  با  کرد:  تصریح  وی 
و  متمرکز  فربه،  ساالری  دیوان  را  کشور  مدیریت  در 
بخشی نگر می دانم به این معنا که هر سازمان و اداره 
ما بزرگ، سنگین، تمرکزگرا و در عین حال پاره پاره و 
بخشی نگر است که این چالش از دشمن خارجی نیز 
نوع مدیریت ظرفیت های  این  زیرا  است  تر  خطرناک 
کشور را صرف خودش می کند اما منابع و ثروت کشور 

را هدر می دهد.
تصویب  را  نگری  بخشی  از  رفت  برون  راه  اردکانیان 
طرح آمایش سرزمینی دانست و گفت: امیدواریم طبق 
وعده داده شده سازمان برنامه ریزی این طرح تا پایان 
تابستان امسال روی میز قرار بگیرد تا دیگر پروژه هایی 
مانند رفع مساله آب که میان بخشی و فرابخشی است 
تمامی  و  نشود  داده  مرتبط  خاصی  نهاد  و  دستگاه  به 

دستگاه ها خود را نسبت به آن مسئول  بدانند.
وی با بیان اینکه پروژه آب یک طرح عمومی است که 

در پیروزی و شکست آن تمام دستگاه ها و نهادها باید 
مسئولیت پذیر باشند، تصریح کرد: نقطه شروع ما در 
بحث آب چه انتقال و چه مصرف آن، طرح هایی مانند 

همیاران آب است.
مدیریت  را  تمرکزگرایی  از  رفت  برون  راه  نیرو  وزیر 
توسعه یافته معرفی کرد و افزود: باید دقت داشت این 
مسئله با بخش نامه و دستورالعمل ها عملیاتی نخواهد 
شد، به طور مثال بنده که مدیریت آب را برعهده دارم 
باید به سطحی از توسعه یافتگی برسم که در خودم این 
توان را ببینم تا اختیارات خود را به زیرمجموعه ها و 

بخش های مردمی تفویض کنم.
وی با بیان اینکه پیش نیازهای طرح همیاران آب دانش 
فنی و منابع مالی است، عنوان کرد: خوشبختانه دانش 
طرح  است؛  تامین  قابل  نیز  آن  منابع  و  داریم  را  آن 
نتوانیم  اگر  که  است  ضروری  طرح  یک  آب  همیاران 
آن را اجرایی کنیم تنها مشکل را به تعویق انداخته و 
آن را پیچیده تر کردیم، بنابراین موضع وزارت نیرو در 
این خصوص حمایت کامل از طرح است و وظیفه خود                                                                              
انجام  اقدامات الزم را در این خصوص  می دانیم تمام 

دهیم.

را  اختیارات  تفویض  اردکانیان 
خصوص  این  در  کار  ترین  حداقلی 
همیاران  طرح  افزود:  و  کرد  اعالم 
تمام      که  است  نیرویی  مانند  آب 
انفرادی  سنگرهای  از  را  ها  دستگاه 
بیرون می کشد و یک سنگر جمعی 
درست می کند تا همه با هم در یک 

جبهه بجنگند.
رضوی،  خراسان  اینکه  بیان  با  وی 
ویترین شرق کشور و مشهد نماد یک 
آینده پایدار برای جمهوری اسالمی 

باید حتما  راستا  در همین  است، گفت: 
استان  و  شهر  این  مسکون  حیات  باید 
تثبیت و رونق داشته باشد، وزارت نیرو 
نیز هر نوع اختیاراتی که در خصوص آب 
تفویض  استان  به  را  باشد  انرژی الزم  و 
خواهد کرد که باقی ماندن آن به عملکرد 

مسئوالن طرح بستگی دارد.
انتقال  اینکه طرح  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
نباید  دارد،  توجیه  کافی  اندازه  به  آب 
و  سست  اطالعات  به  را  طرح  این  زلف 
بی پایه گره زد، ادامه داد: در ارتباط با 
این موضوع اقدامات خوبی صورت گرفته 
است و در ارتباط با تفویض هم هر سه 
کمیسیون  در  منظمی  جلسات  استان 

و  دنبال می شود  کار  بنابراین  نیرو داشتند؛  تخصیص 
قطعا از ناحیه ما توقفی در کار نخواهد بود.

اینکه  افزود:  و  کرد  اشاره  اقلیم  تغییر  موضوع  به  وی 
این موضوع تا چه میزان واقعیت دارد و ابعادش چقدر 
است، نیاز به کار علمی دارد که در این خصوص کشور 
ما با مشارکت کارشناسان بین المللی میزبان اجالسی 
اقلیم  تغییر  با  مرتبط  دستاوردهای  آخرین  تا  است 
یک  آن  براساس  و  بدهیم  تطبیق  کشور  شرایط  با  را 
چهارچوب جدید و بازبینی شده برای آب داشته باشیم.

اردکانیان تصریح کرد: یکی از احتماالت این است که ما 
جزو مناطق رادیکالی از منظر آب و هوایی باشیم به این 
معنا که چند سال با مشکل بی آبی و چند سال با بارش 
های فراوان روبرو باشیم، اگر این نظریه تایید شود باید 
برنامه ریزی های دقیقی در این خصوص انجام دهیم 
وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر 15هزار میلیارد 
متر مکعب آبی پشت ذخایر آبی داریم و نزدیک به 40 
تاالب بزرگ کشور بین 45 تا 100 درصد پر شده است، 
بر این اساس طی 5 0 سال گذشته ما خشک ترین سال 
آبی را در سال 9 6تا 9 7 داشتیم و پرآب ترین سال را 

در سال جاری پشت سر می گذاریم.
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وزیر نیرو کشور؛

خراسان رضوی پایلوتی جهت آموزش مصرف بهینه انرژی و آب در کشور شود

کالنشهر  و  رضوی  خراسان  استان  گفت:  نیرو  وزیر 
واالیی که  و  به جایگاه مقدس  توجه  با  مقدس مشهد 
دارند را باید به کارگاه آموزشی جهت آموزش مصرف 

بهینه آب و انرژی تبدیل کنیم.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، رضا اردکانیان در دیدار با تولیت آستان قدس 
رضوی که در حرم مطهر رضوی داشت، ضمن تسلیت 
اسالمی  انقالب  کبیر  بنیانگذار  ملکوتی  سالگرد رحلت 
گفت: ایران و به ویژه فالت مرکزی و شرق آن سرزمینی 
خشک و نیمه خشک است. نیاکان ما هزاران سال در 
این سرزمین با سازگاری با خشکی و مصرف بهینه آب 
و انرژی و غذا زندگی کرده اند و در مدیریت منابع آب 

سرآمد جهانیان بوده اند.
وی افزود: از زمانی که شیوه زندگی و فرهنگ ما عوض 
شد و مصرف گرایی و اسراف در مصرف و به ویژه آب 
را  زیست  محیط  شد،  تبدیل  کاذب  ارزشی  به  برق  و 
نیازهای  جوابگوی  دیگر  ما  منابع  و  کردیم  تخریب 

روزافزون و اسراف گرایانه ما نبود.
وزیر نیرو ادامه داد: متاسفانه آب را با آنکه در سرزمین 
کم آبی هستیم در شرب و بهداشت، کشاورزی و صنعت 
ویرانگر  پیآمدهای  و  کنیم  می  مصرف  بد  خدمات  و 
راه  که  بپذیریم  باید  است؛  شده  دامن گیرمان  اسراف 
درست مدیریت کشور پرهیز از اسراف است، آب کاالیی 
یکبار مصرف نیست، باید آن را چندین بار مصرف کنیم.

وی در ادامه گزارشی از بارندگی های بسیار نوید بخش 
استان  و  کشور  های  رودخانه  آورد  افزایش  و  امسال 
ویرانگر  های  سیالب  موفق  مدیریت  رضوی،  خراسان 
و  استان  و  کشور  سدهای  آب  حجم  افزایش  بهاری، 
تاالب ها و دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته، پدیده 
گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی و پیآمدهای 
آن و ضرورت اصالح برنامه ها و راهبردهای وزارت نیرو 

همخوان با این تغییرات ارائه داد.
امسال  خوب  بسیار  بارندگی  اینکه  بیان  با  اردکانیان 
کند،  دور  آبی  کم  با  سازگاری  از  را  مردم  و  ما  نباید 
ابراز کرد: بنابراین مصرف بهینه آب و انرژی؛ خوراک و 

پوشاک باید در فرهنگ و رفتار و کردار ما نهادینه شود؛ 
به خوش  مردم  تشویق  برای  مفصلی  برنامه  نیز  دولت 
مصرفی و مصرفه بهینه آب و انرژی و پرهیز آنها از بد 

مصرفی و اسراف دارد.
افرادی که برق را  برابر مصوبه هیات دولت  وی گفت: 
کمتر از میزان تعیین شده مصرف کنند پاداش آن را 
از میزان مجاز  بیش  دریافت خواهند کرد؛ کسانی که 
مصرفی  بد  برای  بیشتری  بهای  باید  کنند  مصرف 

بپردازند.
های  کوشش  و  زحمات  از  قدردانی  ضمن  نیرو  وزیر 
اثرگزار و ارزنده استاندار خراسان رضوی، در تهیه طرح 
سازگاری با کم آبی یا همیاران آب در استان از تولیت 
آستان قدس رضوی درخواست کرد که در اجرای این 
داشته  را  الزم  های  همکاری  راهبردی  و  مهم  طرح 

باشند.

کالنشهر  و  رضوی  خراسان  استان  کرد:  تصریح  وی 
مقدس مشهد را با توجه به جایگاه مقدس و واالیی که 
برای مردم کشور و همه  به کارگاه آموزشی  باید  دارد 
زائرانی که از کشورهای دیگر به آن مشرف می شوند 

جهت آموزش مصرف بهینه آب و انرژی تبدیل کنیم.
باره  در  توضیحاتی  رزم حسینی  مهندس  آقای  سپس 
آمادگی  از  و  کرد  ارائه  استان  در  آب  همیاران  طرح 
استان برای اجرای این طرح مهم و راهبردی خبر داد.

تولیت  مروی،  المسلمین  و  السالم  حجت  پایان  در 
آستان قدس رضوی بر آمادگی کامل این نهاد در پرهیز 
همیاران  موفق طرح  اجرای  به  و کمک  بد مصرفی  از 
در  دولت  به  کمک  گفت:  و  کرد  تاکید  استان  در  آب 
از  مردم  مشکالت  حل  و  مصوب  های  برنامه  اجرای 
جمله راهبردهایی است که مقام معظم رهبری در حکم 

تولیت آستان قدس بر انجامش تاکید فرموده اند.

افزایش اشتغال در بخش کشاورزی و حفظ منابع آبی با اجرای طرح همیاران آب 
در خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی گفت: طرح همیاران آب که با 
خصوصی  و  دولتی  نهادهای  تمام  حداکثری  مشارکت 
استان به تصویب رسیده است موجب افزایش اشتغال 
بلند  در بخش کشاورزی و حفظ منابع آبی استان در 

مدت می شود.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، رزم حسینی صبح امروز در جلسه شورای آب 
استان خراسان رضوی که با حضور وزیر نیرو در سالن 

اظهار  شد،  برگزار  رضوی  خراسان  استانداری  جلسات 
داشت: طرح همیاران آب طی چهار ماه گذشته توسط 
همکاری  با  و  اجرایی  های  دستگاه  کارشناسان  تمام 
دانشگاه فردوسی مورد  نزدیک بخش آب و کشاورزی 
توانست  نهایت  در  تا  گرفت  قرار  ارزیابی  و  سنجش 
اجماع نظر کل مسئوالن و نمایندگان بخش خصوصی 

استان را بدست بیاورد.
وی از جمله ویژگی های این طرح حمایت و پایبندی 
قابلیت  حکومتی،  ارکان  تمام  توسط  آن  اجرای  به 
اجرایی و مردم محور بودن دانست و افزود: این طرح با 
مشارکت مردم، سازمان های مردم نهاد با عنوان ناجیان 
آب و تشکل های کشاورزی در سطح استان اجرایی و 

پیگیری خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه عالمان فرهنگی 
آب  فرهنگ سازی طرح همیاران  در حوزه  نیز  استان 

مشارکت خواهند داشت، عنوان کرد: همچنین پیوست 
استان  سیمای  و  صدا  سازمان  توسط  نیز  ای  رسانه 
کار  دستور  در  مردم  به  رسانی  اطالع  و  آگاهی  جهت 

قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در قالب این طرح نه تنها درآمد 
کشاورزان کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه افزایش اشتغال 
تصریح  داشت،  خواهد  دنبال  به  حوزه  این  در  نیز  را 
کرد: یکی دیگر از ویژگی های بارز این طرح اطالعات 
دقیق حوزه منابع آبی برای نسل های آینده است که                                                                     
و  صحیح  های  ریزی  برنامه  آن  براساس  توانند  می 
کارآمدی جهت استفاده بهینه و کنترل منابع آبی خود 

داشته باشند.
با بیان اینکه دانشگاه فردوسی مشهد به  رزم حسینی 
روند  بر  مدت  تمام  در  آب  همیاران  ناظر طرح  عنوان 
اجرای آن نظارت خواهد کرد، گفت: علت این انتخاب 
اساتید  اینکه  و  است  بوده  دانشگاه  بودن  دولتی  غیر 
و  هستند  برخوردار  بیشتری  شغلی  ثبات  از  دانشگاه 
جابجا                  دولتی  مسوالن  برخالف  کوتاه  زمان  مدت  در 

نمی شوند.
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دیدار وزیر نیرو با امام جمعه مشهد؛

اصالح فرهنگ مصرف، نیاز امروز جامعه است 

در دیدار وزیر نیرو با نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی بر تغییر فرهنگ مصرف و تقویت فرهنگ 
مقاومت برای حل مشکالت مربوط به آب تاکید شد.  

مکلف شدن همه دستگاه های اجرایی به انجام وظایف در سند جامع همیاران آب

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد عالیی در جلسه شورای 
اداری استان که با حضور استاندار و تمامی مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، 
راه برون رفت از مشکالت منابع آبی استان را جامه عمل پوشاندن به بندهای مندرج در سند 

جامع همیاران آب دانست.  
بود  این جلسه  اولین سخنران  به عنوان  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی که 
گفت: با توجه به واقع شدن استان در منطقه خشک و نیمه خشک با میانگین بارش دراز مدت 
221 میلیمتر نسبت به متوسط کشور )251میلیمتر( و میانگین جهانی )750میلیمتر( از مقدار 
به  اشاره  با  است، وی  ناپذیر  اجتناب  نگاه در حوزه مصارف آب  تغییر  است  برخوردار  کمتری 
بارندگی های مطلوب در سال آبی 97-98 افزود: حجم کل مخازن سدهای استان 1.6 میلیارد 

متر مکعب است که در حال حاضر 62 درصد از حجم کل مخازن سدهای استان پر می باشد.
عالیی با اشاره به برداشت بیش از حد استاندارد از منابع آب در استان خاطر نشان کرد: کسری 
مخزن در بلند مدت بیش از یک میلیارد متر مکعب بوده است که این عدد غیرقابل قبول و نشان 

از اسراف بیش از حد و استفاده ناصحیح از منابع آب زیرزمینی در استان است.
از گناهان کبیره معرفی کرده،  اینکه آموزه های دینی ما اسراف را یکی  باتوجه به  افزود:  وی 
متاسفانه در تمامی حوزه ها اعم از کشاورزی، صنعت، شرب و ... جزو مصرف ترین مردم دنیا 
با   آب  بخش  در  استان  باشد  داشته  ادامه  های گذشته  های سال  اگر خشکسالی  که  هستیم؛ 

چالش ها و تهدیدهای جدی مواجه خواهد بود.

رئیس هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تغییرات آب و هوایی، رشد نامتوازن جمعیت استان، شور شدن آب و افزایش مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی 
را از دالیل مهم مواجه شدن با تهدیدهای آبی برشمرد.

وی ادامه داد: با تغییر رویکرد وزارت نیرو و حضور جناب آقای رزم حسینی، به عنوان نماینده عالی دولت در استان، کارگروهی با حضور تمامی گروه های موثر در حوزه مدیریت 
آب و افراد خبره و دانشگاهی تشکیل شد و سند جامع سازگاری با کم آبی )همیاران آب( بعد از نزدیک به 3 سال کار کارشناسی مصوب و نهایی گردید. در این سند وظایف 
تک تک دستگاه های دخیل در مدیریت آب استان مشخص شده و به صورت هر حوزه آبریز و شهرستانی برای تمامی دشت ها برنامه های جامع و کاملی در راستای کاهش 

اضافه برداشت ها و به صفر رساندن کسری مخازن تا سال 1405 تدوین گردیده است.
عالیی در پایان با اشاره به وقوع سیالب هایی با دبی 260متر مکعب در ثانیه از اقدامات خوب صورت گرفته در گذشته و مدیریت خوب استانداری محترم، معاونین استاندار، 
ستاد مدیریت بحران استان، فرمانداران، دادستان های محترم در سطح استان و نیروهای نظامی و انتظامی قدردانی کرد و گفت: این همدلی و هماهنگی در بین تمامی    

دستگاه ها در سطح استان و کمک خود مردم شریف استان باعث گردید بتوانیم سیالب ها را با کمترین خسارات مدیریت کنیم.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای خراسان رضوی  رضا اردکانیان، به همراه استاندار خراسان رضوی و مدیرعامل شرکت آبفای استان در دیدار با آیت اهلل علم الهدی امام 
جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان گفت: گاهی دشمن برای فشار بر کشور، روی نقطه ضعف های ما انگشت می گذارد که یکی از آن ها، فرهنگ مصرف است، نیاز است 

فرهنگ مصرف عمومی را اصالح کنیم.
وی در این دیدار گزارشی از وضعیت بارندگی های اخیر و مدیریت منابع آبی ارائه کرد. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی نیز اظهار کرد: عمده هدر رفت آب در حوزه کشاورزی 
است که باید مصرف در این حوزه اصالح شود. وی ادامه داد: آمریکا برای حفظ خود در رقابت اقتصادی با دیگر کشورها نیاز به از بین بردن موانع پیش روی خود دارد، در 

مسئله تحریم و فشار اقتصادی بر ایران، آمریکا وقت زیادی ندارد تا در مقابل اقتصاد دیگر کشورهای در حال رشد، حرکتی مثبت انجام دهد.
آیت اهلل علم الهدی اضافه کرد: برای حل مشکالت مربوط به آب، نیاز به تغییر فرهنگ مصرف و تقویت فرهنگ مقاومت داریم.

اجرای طرح ساماندهی مطبق 
رودخانه ای در مشهد

 طاهری، قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:
مطّبق  ساماندهی  طرح  کشور  در  بار  نخستین  برای 
رودخانه ها  بستر  از  بهینه  استفاده  با هدف  رودخانه ای 
شد. اجرا  مشهد  در  سیالب  خطرات  از  پیشگیری   و 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
از رودخانه  اکنون در بخشی  این طرح که  رضوی، در 
»چهل بازه« مشهد توسط شهرداری این شهر اجرا شده، 

خطرات  گرفتن  نظر  در  با  رودخانه  بستر 
برگشت های  دوره  اساس  بر  و  احتمالی 
است.  شده  طبقه بندی  سیالب،   مختلف 
این طرح ابتکاری و خالقانه که مورد تأیید 
مسئوالن وزارت نیرو قرار گرفته است، در 
بخش هایی از رودخانه »کشف رود« مشهد 
با توجه به طول 20  نیز اجرا خواهد شد. 
در  مشهد،  بازه  چهل  رودخانه  کیلومتری 
از  اجرای طرح یاد شده حدود 6 کیلومتر 
بستر این رودخانه به صورت یک رود پارک 

درآمده است.
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روابط عمومی ها پل ارتباطی بین دولت و ملت هستند

وزیر نیرو تاکید کرد:

ضرورت سالمت کاری و مراقبت مداوم در خدمت رسانی صادقانه به مردم

داشته  باور  باید  عامل  مدیران  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
باشند که نماینده شخص وزیر در استان هستند، گفت: 
سالمت کاری، مراقبت مداوم و مستمر در خدمت رسانی 
از  زنان  قدر  دانستن  و  مردم  به  کیفیت  با  و  صادقانه 

مهمترین انتظارات از مدیران است.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
هماهنگی  شورای  جلسه  پنجمین  و  پنجاه  رضوی، 
با  مدیران ارشد وزارت نیرو در استان خراسان رضوی 

حضور مقام عالی وزارت نیرو برگزار شد.
از  هدف  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا  نشست  این  در 
مشترک  و  مهم  موضوعات  ارائه  را  جلسه  برگزاری 
و  گیرد  قرار  نیرو  وزارت  توجه  مورد  باید  که  دانست 
در  انجام شده  بسیار خوب  مشترک  اقدام  کرد:  اظهار 
بزرگ همیاران  از طرح  برای تدوین و رونمایی  استان 

آب قابل تقدیر و تشکر است.
وی با اشاره به حساسیت و اهمیت ویژه استان خراسان 
و  استان  عالی  مدیریت  جدید  دوره  افزود:  رضوی 
رضوی  قدس  آستان  تولیت  جدید  مدیریت  همچنین 
از فرصت های بی نظیر در این استان است که مدیران 

نهایت  آمده  وجود  به  ظرفیت  این  از  باید  نیرو  وزارت 
استفاده را ببرند.

وزیر نیرو یکی از مزایای مهم و نسبی استان را ظرفیت 
اشاره  با  و  دانستند  انسانی  منابع  تجدیدپذیر  و  باال 
فرایند  مدیریتی،  پستهای  در  تحول  و  تغییر  لزوم  به 
شایسته گزینی با فراخوان در وزارت نیرو را از اقدامات 
و                                                                                محافظه کارانه،ضعیف  مدیریت  و  برشمردند  ارزنده 
بی برنامه را نتیجه انتصاب های بر مبنای روابط عنوان 

کرد.
باال  با  تا  این مهم شدند  به  بیشتر  توجه  وی خواستار 
رفتن از سطح فعلی، به ارتقای جایگاه وزارت نیرو کمک 
استان  داخل  در  مشکالت  فصل  و  و ضمن حل  کنند 
جبران  های  هزینه  بعضاً  که  ستاد  به  آنها  تحمیل  از 

ناپذیری برای وزارت نیرو دارد، اجتناب کنند.
عامل  مدیران  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  نیرو  وزیر 
در  وزیر  شخص  نماینده  باشند  داشته  باور  بایستی 
استان هستند، سالمت کاری، مراقبت مداوم و مستمر 
در خدمت رسانی صادقانه و با کیفیت به مردم و دانستن 
مدیران  از  خود  انتظارات  مهمترین  از  را  زنان  قدر 

برشمرد.

همچنین در این نشست محمد عالیی، رییس شورای 
خراسان  استان  در  وزارت  ارشد  مدیران  هماهنگی 
داشت:  اظهار  فطر  سعید  عید  تبریک  ضمن  رضوی 
تمام  بین  خوبی  بسیار  همکاری  و  همدلی  انسجام، 
و  نظارتی  های  دستگاه  قضایی،  و  اجرایی  مدیران 
اتحاد  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
دارد  وجود  استان  در  آبفا  برق  و  آب  صنعت  مدیران 
که بستر ارزنده و مبارکی برای حل مشکالت استان و 

توسعه پایدار آن است.
در ادامه مدیران ارشد وزارت نیرو در استان دیدگاه ها، 
مشکالت، راهکارها و برنامه های شرکت های مربوط را 

بیان کردند.

اینکه        بیان  با  نیرو  وزارت  عمومی  روابط  مدیرکل 
بین  ارتباط  نزدیکی  روابط عمومی ها نقش مهمی در 
دولت و ملت دارند، گفت: بر این اساس تالش کردیم 
توجه  جهت  را  اطالعات  صحت  و  دقت  سرعت،  تا 

حداکثری به مقوله افکار عمومی افزایش دهیم.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
ها  عمومی  روابط  اینکه  بیان  با  ببران  صدیقه  رضوی، 
داشت:     اظهار  هستند،  ملت  و  دولت  بین  ارتباطی  پل 
از  یکی  عمومی  افکار  به  اهمیت  و  رسانی  اطالع 
مهمترین مقوله هایی است که می تواند یک دولت را 

به ملت نزدیک کند.

حوزه                                                                          در  که  رسید  می  نظر  به  افزود:  وی 
روابط عمومی ها ضعف اساسی ما اطالع رسانی است، 
بنابراین تالش کردیم تا سرعت، دقت و صحت اطالعات 
را جهت توجه حداکثری به مقوله افکار عمومی افزایش 

دهیم.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با اشاره به استفاده 
از تمامی خبررسان ها جهت افزایش بازدید اخبار این 
با حضور  اقدام تا حد ممکن  این  ادامه داد:  وزارتخانه، 
فضای  و  تلویزون  و  رادیو  از  اعم  نوین  های  تکنولوژی 

مجازی میسر است.
ارتباط  حاضر  حال  در  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی 
داد:  ادامه  داریم،  تلویزیون  و  رادیو  با  خوبی  تعامل  و 
اجتماعی،  های  حوزه  به  بیشتر  ورود  جهت  همچنین 
مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی در وزارت نیرو 
عمومی              روابط  با  نزدیکی  ارتباط  که  شد  اندازی  راه 

وزارت خانه دارد.
ببران با اشاره به اهمیت طرح شهروند خبرنگار، افزود: 
در  دولتی  بخش  یک  توسط  بار  اولین  برای  این طرح 
جهت ارتقا مشارکت مردم و هم افزایی تعامل دولت و 
به کار  اعتماد عمومی شروع  افزایش  ملت و در جهت 

کرده است.

گزارش تصویری 

حضور وزیر نیرو در جلسه شورای تامین آب 
 مشهد در استانداری
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روحانیون احکام خدا را در گناه بودن اسراف منابع آب و انرژی برای مردم
 بیان کنند

آغاز به کار طرح شهروند خبرنگار در وزارت نیرو

و  ارتباطات  روز  با  همزمان  نیرو  وزارت  عمومی  روابط 
روابط عمومی طرحی را با عنوان شهروند خبرنگار برای 
جلب مشارکت مردم در اطالع رسانی موضوعات مرتبط 

با صنعت آب و برق در کشور آغاز کرده است.  
آثار منتخب در سایت، کانال و صفحات اجتماعی وزارت 
نیرو در صورت وجود مشخصات با نام ارسال کننده باز 
نشر داده می شود و تمامی آثار در جشنواره نیرو رسانه 
که در سال 98 برگزار می شود شرکت داده خواهند شد 

و به آثار برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
ارسالی  مطلب   20 که  شهروند-خبرنگارانی  همچنین 
کارت  شود  منتشر  مربوطه  خروجی های  در  آن ها 
دریافت  را  نیرو  وزارت  افتخاری  خبرنگار  شهروند 

خواهند کرد.
آدرس                         به  را  خود  آثار  می توانند  مخاطبین 
به  پیام رسان  طریق  از  یا  و   http://pr.moe.gov.ir
در صورت  کنند.  ارسال    @nirooreporter آدرس 
نمی بایست  فایل  حجم  سایت  آدرس  طریق  از  ارسال 
بیشتر از 15 مگابایت باشد و در صورت ارسال از طریق 
ابتدای  در  بایستی  #شهروند_خبرنگار  نیز  رسان  پیام 

کپشن درج شود.
گفتنی است: تصاویر ارسالی دارای زیرنویس باشد و در 
هنگام فیلم برداری زمان و مکان و توضیحات موضوع 
به صورت گفتاری ضبط شود. همچنین در زمان ضبط 

فیلم گوشی در حالت افقی باشد.

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت  مدیرعامل  عالیی  مهندس  رضوی،  خراسان 
کارگروه                                                                                       رئیس  و  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب 
و  فاضالب  و  آب  برق،  های  شرکت  بخشی  انسجام 
شوراهای  اعضای  جلسه  در  استان  در  ای  منطقه  آب 
برق  و  فاضالب  و  آب  و  آب  صنعت  خانواده  فرهنگی 
و  السالم  حجت  حضور  با  نیایش  هتل  در  که  استان 
تسلیت  با  شد  برگزار  قرائتی  آقای  حاج  المسلمین 
سالگرد رحلت ملکوتی بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، 
امام بزرگوارمان، و 15 خرداد به چالش های مدیریت 

آب استان اشاره کرد.   
استان خراسان رضوی سرزمینی خشک  عالیی گفت: 
این  در  سال  هزاران  ما  نیاکان  است.  خشک  نیمه  و 
اند و در  با خشکی زندگی کرده  با سازگاری  سرزمین 

مدیریت منابع آب سرآمد جهانیان بوده اند. از زمانی که 
اعتبارات نفتی به بودجه عمرانی کشور اضافه شد شیوه 
زندگی و فرهنگ ما عوض شد و مصرف گرایی و اسراف 
در مصرف همه چیز و به ویژه آب و برق بالی جان ما 
مردم جهان  از مصرفترین  که  ای  گونه  به  است.  شده 
شده ایم. هرچند در سرزمین کم آبی زندگی می کنیم 
به  و  بدرستی  داریم  که  را  آبی  مقدار  همین  اگر  ولی 
اندازه مصرف کنیم و آن را اسراف نکنیم می توانیم آب 
مورد نیاز شرب و بهداشت شهرها و روستاها، صنعت و 

خدمات و کشاورزی را تامین کنیم.     
محدوده   37 رضوی  خراسان  استان  در  افزود:  عالیی 
منابع  از  برداشت  اضافه  دلیل  به  که  داریم  مطالعاتی 
آبی 34 محدوده آن بحرانی است. در این 34 محدوده 
حجم آبی که در سال برداشت می کنیم بیش از حجم 
نتیجه  در  آن هستیم.  برداشت  به  مجاز  که  است  آبی 
در دشت هایمان سطح آب زیرزمینی هر سال کاهش     
کم                                           ها  چاه  و  ها  چشمه  ها،  قنات  آبدهی  یابد؛  می 
شور  آب  شوند؛  می  خشک  آبی  منابع  این  شود؛  می 
ترک                                                 زمین  کند؛  می  نشست  زمین  سطح  شود؛  می 
می خورد و ترک ها به شکاف هایی بزرگ و وحشتناک 

های  زمین  فرونشست  محدوده  در  شود؛  می  تبدیل 
ریزگرد  و  غبار  و  گرد  تولید  های  کانون  به  کشاورزی 
تبدیل می شود؛ پایداری راه ها و راه آهن، فرودگاه ها 
و خطوط انتقال انرژی و ساختمان ها تهدید می شود و 
دشت های آباد به سرزمینی سوخته تبدیل می گردد. 
در این شرایط بحرانی آب را در همه بخش های مصرف 

بیمارگونه اسراف می کنیم.      
با  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
تمدن  و  است  ساز  تمدن  دینی  اسالم  اینکه  بر  تاکید 
شکوفا و پرآوزه ایران اسالمی در گذشته این را نشان 
داده است گفت: بد مصرفی و اسراف گناه کبیره است. 
بارها  و  روشنی  به  اسراف  بودن  گناه  و  بودن  حرام 
معصومان  از  گرانبهار  احادیث  و  مجید  قرآن  ایات  در 
آمده است. مقام معظم رهبری بر ترک آن بارها تاکید 
فرموده اند. چرا این گناه کبیره را برای مردم کمتر بیان                 
در چنین شرایط  اسراف  و  مصرفی  بد  با  تا  کنیم  می 
بحرانی قرار بگیریم؟ از روحانیون عزیز مان به ویژه از 
احکام  که  کنم  می  درخواست  عزیز  قرائتی  اقای  حاج 
خدا را در گناه بودن اسراف و به ویژه اسراف آب و انرژی 

برای مردم بیان کنند.

رسالت روابط عمومی ها امیدآفرینی حقیقی در جامعه است

و              رسانه ها  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
روابط عمومی ها باید در جهت امیدآفرینی حقیقی بین 
مردم گام بردارند، گفت: در همین راستا و با توجه به 
شکرگذاری  فرهنگ  باید  استان  شاخص  های  ظرفیت 

جایگزین فضای ناامیدی در جامعه شود.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
و  فعاالن  گردهمایی  در  حسینی  رزم  علیرضا  رضوی، 
که  رضوی  خراسان  استان  عمومی های  روابط  مدیران 
در تاالر شهر برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه استان 
خوبی  های  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  از  رضوی  خراسان 
برخوردار است اما متاسفانه در رسانه های ما بیشتر بر 

جنبه های منفی اتفاقات پرداخته می شود.
و  رسانه  اصحاب  عمومی ها،  روابط  بنابراین  افزود:  وی 
تمام کسانی که با افکار عمومی در ارتباط هستند باید 

در جهت امیدآفرینی حقیقی و نه کاذب تالش کنند.

به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار 
مهمی  نقش  عمومی ها  روابط  اینکه 
عنوان  دارند،  مردم  آگاهی  افزایش  در 
و  اعتال  جنبه  حاضر  عصر  در  کرد: 
افزایش  با  و  یافته  رشد  مردم  آگاهی 
روابط عمومی ها  دانش عمومی جامعه 

و رسانه ها باید بیشتر تالش کنند.
از  امروز  دنیای  در  کرد:  تاکید  وی 
از  مختلف  های  بخش  در  رسانه ها 
تبلیغات و فروش کاال گرفته تا سیاست 
متاسفانه  اما  می گیرند،  بهره  اقتصاد  و 
تخریبی  نقش  از  بیشتر  ما  کشور  در 

رسانه ها استفاده می شود که این امر سبب حاکم شدن 
فضای ناامیدی و بی اعتمادی در جامعه می شود.

خوبی  به  ما  دشمنان  حالیکه  در  گفت:  حسینی  رزم 
در  آمده  وجود  به  بی اعتمادی  این  از  چگونه  می دانند 

بین مردم استفاده و افکار عمومی را مدیریت کنند.
وی اشاعه روحیه وحدت و همگرایی بین دستگاه های 
مختلف استان را از اهداف مدیریتی استانداری خراسان 
رضوی دانست و افزود: در حال حاضر در دستگاه های 
مشترک  نقاط  که  می گیرد  تالش هایی صورت  استانی 
بسیاری میان آنها وجود دارد، لذا جهت توسعه اقتصادی 
و فرهنگی استان باید روحیه همکاری و وحدت میان 

این دستگاه ها تقویت شود.
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تفاهم نامه مدیریت مشارکتی با انجمن صنفی کشاورزان شهرستان چناران منعقد شد

ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
شرکت  این  گفت:  رضوی  خراسان 
و   مردم  نقش  به  که  عمیقی  باور  با 
به  دارد  مردمی  قانونی  های  تشکل 
های  تشکل  تشکیل  در  کشاورزان 
و  کند  می  کمک  کشاورزی  قانونی 
و  قانونی  های  تشکل  توان  تمام  با 
نهادهای مردمی را برای مدیریت آب 

به کمک می گیرد.  
آب  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
محمد  رضوی،  خراسان  ای  منطقه 
عالئی در نشستی که با موضوع انعقاد 

تفاهم نامه )مدیریت مشارکتی( با کشاورزان شهرستان 
چناران در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای برگزار 
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  داشت:  اظهار  شد، 
و                                                مردم  باید  که  دارد  باور  دلیل  هزاران  به  رضوی 
تشکل های قانونی مردمی را در مدیریت آب به میدان 

بیاوریم و آنها میدان داری کنند.
است؛  استان  ترین مسئله  افزود: مسئله آب، مهم  وی 
به   توجه  بدون  استان  ناپایدار  و  برنامه  بی  توسعه 
ظرفیت های زیست محیطی و بدون حضور موثر مردم 
در مدیریت آب، توزیع رایگان آب، پرداخت یارانه های 
پیدا و پنهان و نداشتن طرحی مدون و علمی برآمده از 
طرح آمایش سرزمین موجب شده تا حجم آب برداشتی 
از میزان مجاز  بیشتر  آبخوان های زیرزمینی بسیار  از 

باشد.
توسعه  پیآمدهای  ترین  برجسته  اینکه  بیان  با  وی 
ناپایدار استان نابودی بیش از 30 میلیارد متر مکعب از 
آبخوان های زیرزمینی استان در 50 سال گذشته است، 
تاکید کرد: برای مدیریت بحران آب باید مسئله آب به 
مسئله اصلی هر خراسانی تبدیل شود، همچنین باید با 
نخبگان و تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر 
در مدیریت آب، به ویژه تشکل های قانونی کشاورزان و 

نهادهای مردمی به درک و فهم و زبان مشترکی برسیم.
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
قانونی  های  تشکل  نقش  میان  این  در  داد:  ادامه 
می  برداشت  را  آب  حجم  بیشترین  چون  کشاورزان، 
مهم  این  به  باید  است؛  کلیدی  و  مهم  بسیار  کنند، 
توجه داشت که مردم زمانی ما را باور و در حل مسئله 
مسئله،  که  پذیریند  می  نقش  و  کنند  می  کمک  آب 
مسئله آنها باشد و نه مسئله ما؛ بنابراین ما باید با آنها                               
به  باشیم؛  کردار  درست  و  راستگو  کنیم؛  گو  و  گفت 
باشیم؛  داشته  شفافی  عملکرد  کنیم؛  عمل  تعهداتمان 
نسبت به عملکرد و وظایف قانونی خود پاسخگو باشیم 

و به آنها و نظر و خواستشان حرمت گذاریم.
این  اینکه دشمنان خونخوار و وحشی  به  اشاره  با  وی 
آب و خاک می خواهند، بحران آب را به بحرانی سیاسی 
موثر  راه  تنها  کرد:  تصریح  کنند،  تبدیل  امنیتی  و 
جلوگیری از اجرای این فکر و اندیشه پلید و خطرناک 
کشاندن مردم و تشکل های مردمی به عرصه مدیریت 
آب است. آگر مردم آب و مدیریت آب را از خود بدانند 
تا  را  و کمبودها  برای حل مسئله کمک خواهند کرد 
دل  و  جان  به  نباشد  تبعیضی  توزیعش  در  که  زمانی 

خواهند پذیرفت.

اقتصاد  اجرای  در  کرد:  اضافه  عالئی 
دولت  سازی  کوچک  و  مقاومتی 
در  آنها  سهم  و  نقش  مردم،  به  باید 
مدیریت بها داد و تصدی گری ها را به     
قانونی غیر دولتی سپرد.  تشکل های 
بهترین  قانونی کشاورزی  تشکل های 

ظرفیت برای انجام این مهم است.
را  مردم  کار  باید  اینکه  بیان  با  وی 
ارزانتر،  مردم  زیرا  بسپاریم  مردم  به 
حاشیه  بی  و  پاکتر  و  تر  ساده  بهتر، 
دست  از  و  حل  را  شان  مسئله  تر 
آوردهایش حفاظت خواهند کرد، ابراز 

کرد: شرکت آب خراسان رضوی با باور عمیقی که به 
راهبردهای مهم یادشده دارد به کشاورزان در تشکیل 
با دل  و  قانونی کشاورزی کمک می کند  تشکل های 
برای  را  نهادهای مردمی  و  قانونی  و جان تشکل های 

مدیریت آب به کمک می گیرد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان 
کرد: خوشبختانه تا کنون چندین تشکل کشاورزی در 
برای  هم  آب  خیرین  انجمن  و  شده  تشکیل  استان 
در  است.  تشکیل شده  نیشابور  در دشت  بار  نخستین 
حضور  با  استان  در  آب  همیاران  طرح  راستا  همین 
و خبرگان کشاورزی،  نخبگان  فردوسی،  دانشگاه  موثر 
با  قضایی  و  اجرایی  های  دستگاه  مردمی،  نهادهای 
و  شده  نهایی  فرهیخته  استاندار  ارزشمند  مدیریت 
به  نیرو  وزیر  اردکانیان  دکتر  با حضور  آینده  هفته  در 

تصویب خواهد رسید و برای اجرا ابالغ خواهد شد.
آب  شرکت  بین  نشست  این  پایان  در  است،  گفتنی 
منطقه ای خراسان رضوی و شرکت تعاونی کشاورزان 
برادران  مهندس  اقای  مدیریت  به  چناران  شهرستان 
حسینی، از کشاورزان خبره و پیشرو استان تفاهم نامه 

ای منعقد شد.

درونگر برای نخستین بار سرریز کرد
بارندگی ها نباید ما را از سازگاری با کم آبی دور کند

سد درونگر درگز برای نخستین بار از زمان بهره برداری 
سرریز کرد. درونگر در 35 کیلومتری غرب درگز، سدی 
خاکی با هسته رسی است که در سال 1390 با اعتبار 
325 میلیارد ریال برای توسعه آب و خاک و تامین آب 

مورد نیاز کشاورزی به بهره برداری رسید.  
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
خراسان رضوی محمد عالئی افزود: در سال آبی جاری 
تا 3 خرداد در سطح استان 283 میلی متر باران داشته 
ایم. این عدد در سال آبی گذشته 115.9 میلی متر و در 
دوره بلندمدت 43 ساله 142 میلی متر بوده است. در 
استان 23 سد بزرگ به بهره برداری رسیده است. حجم 
مخزن و آب قابل تنظیم این سدها به ترتیب 1572 و 
900 میلیون متر مکعب است. حجم آب ذخیره شده در 
سدهای استان تا امروز 960 میلیون متر مکعب است. 
یعنی 62 درصد سدهای استان از آب پرشده است. این 
عدد در سال گذشته 23 درصد بود. امسال از 23 سد 

بزرگ استان 13 سد سرریز کرده است. وی تاکید کرد: 
ما در منطقه خشک و نیمه خشک زندگی می کنیم و 
در دین و فرهنگمان، بدمصرفی و اسراف گناه و نادرست 
است. بارندگی های کنونی نباید ما را از سازگاری با کم 

آبی دور کند.

گزارش تصویری 

اسنداد چاه های غیر مجاز نوبهار کردیان 
) حریم قنات گندمشاد(

  شهرستان باخرز- تربت جام
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آمادگی شرکت آب منطقه ای برای واگذاری آب مازاد سد ها به کشاورزان

مدیر امور منابع آب مشهد گفت: در راستای صیانت و 
از بهره برداری غیر  حفاظت از منابع آبی و جلوگیری 
افت  از  جلوگیری  و  مجاز  غیر  های  چاه  از  آب  مجاز 
اول سال جاری  ماهه  دو  در  زیرزمینی  آب های  سطح 
المنفعه شد  پر و مسلوب  54 حلقه چاه آب غیرمجاز 
که 2 و نیم میلیون متر مکعب صرفه جویی آب را در 
پی داشت همچنین طی این مدت 7 دستگاه و ادوات 
حفاری غیر مجاز در محدوده تحت پوشش امور منابع 

آب مشهد توقیف شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
تحت  محدوده  اینکه  بیان  با  برزویی  محمد  رضوی، 
مشهد،  های  مشهد شامل شهرستان  آب  امور  پوشش 
اظهار  شود،  می  شاندیز  و  طرقبه  فریمان،  چناران، 

داشت: در محدوده مزبور دو هزار و 681 حلقه چاه آب 
غیر مجاز با حجم بهره برداری 86 میلیون متر مکعب 

درسال، تا ابتدا سال 97شناسایی شده اند.
یا  ممنوعه  استان  های  دشت  از  بسیاری  افزود:  وی 
ممنوعه بحرانی هستند و با توجه به افت شدید سطح 
آب های زیرزمینی و در راستای صیانت و حفاظت از 
منابع آبی و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز آب از 
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مجاز،  غیر  های  چاه 
کردن      مسدود  و  کردن  المنفعه  مسلوب  و  پر  رضوی 
چاه های غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داده است.

حلقه   700 اینکه  بیان  با  مشهد  آب  منابع  امور  مدیر 
و  المنفعه  پرومسلوب   98 سال  در  غیرمجاز  آب  چاه 
در سال گذشته 629  داد:  ادامه  مسدود خواهند شد، 
منابع  امور  اجرائیات  توسط گروه  حلقه چاه غیر مجاز 
واخذ دستور  انتظامی  نیروی  با همکاری  و  آب مشهد 
موضوع  این  که  گردیده  المنفعه  پرومسلوب  دادستانی 
باعث جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز آب به میزان 

27 میلیون متر مکعب در سال شده است.
تا  شده  ریزی  برنامه   ،98 سال  در  کرد:  عنوان  وی 
مجاز  غیر  چاه   700 امور  پوشش  تحت  محدوده  در 
دادستانی  دستور  اخذ  و  انتظامی  نیروی  همکاری  با 
موضوع  این  شوند؛  مسدود  و  المنفعه  مسلوب  پر 

در دو ماهه نخست سال جاری؛

54 حلقه چاه غیرمجاز آب پر و مسلوب المنفعه و 7 دستگاه حفاری غیر مجاز در مشهد توقیف شد

آب                                   از  منابع  از  حفاظت  شوراهای  مصوبات  در 
بندی شده  اولویت  امور  پوشش  تحت  های  شهرستان 
های  چاه  عمیق،  مجاز  غیر  های  چاه  اساس  بر  که 
باغ ویال ها و  باال، چاه های غیرمجاز  با دبی  غیرمجاز 
چاه های غیر مجاز در حریم و محدوه منابع آبی شرب و                                                                                   
دارند،  مردمی  های  شکایت  که  مجاز  غیر  های  چاه 

پیگیری خواهند شد.
برزویی با اشاره به اینکه در دو ماهه نخست سال جاری 
54 حلقه چاه آب غیر مجاز با حجم 2 و نیم میلیون 
متر مکعب صرفه جویی پرومسلوب المنفعه گردیده از 
توقیف 41 دستگاه حفاری غیر مجاز در سال گذشته 
خبر  مشهد  آب  منابع  امور  پوشش  تحت  محدوده  در 
 7 توانستیم  اول  ماهه  دو  در  نیز  امسال  گفت:  و  داد 
دستگاه حفاری غیرمجاز و ادوات حفاری غیر مجاز را 

توقیف کنیم.
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.

آب     شرکت  عامل  مدیر 
رضوی  خراسان  ای  منطقه 
آمادگی  ای  منطقه  گفت:آب 
های  سد  مازاد  آب  دارد 
زاوین  و  تیکان  قره  چهچهه، 
را در قالب قرار داد های یک 
ساله به کشاورزان واگذار کند.  
عمومی  روابط  گزارش  به 
ای  منطقه  آب  شرکت 
عامل  مدیر  رضوی،  خراسان 
در  ای  منطقه  آب  شرکت 

گزارش تصویری 

برگزاری ضیافت افطار مدیریت و پرسنل امور 
منابع آب تربت جام در مرکز توانبخشی

  جسمی حرکتی مهر رضوی

جلسه بررسی مسائل مرتبط با بخش آب در شهرستان 
با حضور                                                                                         که  مشهد  مرکزی شهرستان  بخش  و  کالت 
و کالت  مشهد  مردم  نماینده  زاده  قاضی  امیر حسین 
آمادگی  ای  منطقه  آب  همچنین  گفت:  بود  همراه 
واگذاری سد زاوین برای بهره برداری در امر گردشگری 

نیز دارد.
شهر  در  موجود  مشکالت  برخی  به  اشاره  با  عالیی 
و  کوتاه  های  برنامه  به  سیالب  وقوع  زمینه  در  کالت 
و  کرد  اشاره  معضل  این  رفع  برای  شرکت  مدت  بلند 
گفت: وظیفه خودمان می دانیم تا بهترین و هوشمندانه 
ترین اقدامات را برای رفع مشکالت مردم شریف کالت 

به کار گیریم.
با  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
بیان این که شبکه آبیاری سد چهچهه در اسفند سال 
گذشته به اتمام رسیده و ولی به دلیل برخی مشکالت 
امکان تحویل حجم پیش بینی شده وجود ندارد، افزود: 
به  نسبت  سد،  آب  فروش  درآمد  محل  از  داریم  قصد 

اصالح آن اقدام کنیم.

عالیی ادامه داد: برخی مشکالت مربوط به سیالب شهر 
کالت نیز به شهرداری مربوط می شود که امیدواریم به 

زودی مرتفع شود.
الزم به ذکر است که در این جلسه بحث و تبادل نظر 
درباره موارد مرتبط با آب و پیشگیری از وقوع سیالب 

در کالت انجام شد.
گزارش تصویری 

 توقیف دستگاه حفاری غیر مجاز در اراضی مهدی آباد- مشهد
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در سمینار توجیهی نظام کارراهه های شغلی مطرح شد:

پیشرفت حق همه همکاران است

که  شغلی  های  کارراهه  نظام  توجیهی  سمینار  در 
آب    شرکت  کارکنان  و  معاونان  مدیرعامل،  حضور  با 
عالیی  محمد  شد،  برگزار  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
است؛  همکاران  همه  حق  پیشرفت  اینکه  به  اشاره  با 
تدوین کارراهه شغلی را برای تحقق این هدف مهم و 

راهبردی عنوان کرد.  
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی، مدیرعامل این شرکت افزود: با تدوین               
منطقی  رقابت  وارد  کارکنان  شغلی  های  کارراهه 
مراحل  مدون  برنامه  مبنای  بر  و  شوند  می  اصولی  و 

پیشرفت را طی می کنند.
وی دو نکته مهم در تدوین کارراهه های شغلی را توجه 
به موضوع جوان گرایی و توجه به حقوق بانوان دانست.

عالیی گفت: تالش می کنیم شاخصه های اصلی اسالم 

کنیم؛  پیاده  شرکت  در  را  انقالب  و 
بر این مبنا در مقابل تبعیض و رانت 
و عدم شفافیت و راستگویی خواهیم 

ایستاد.
شفافیت  اصل  به  اشاره  ضمن  وی 
همکاران  ارزیابی  افزود:  کارها  در 
باید شفاف باشد و نتایج به کارکنان 
اطالع داده شود تا افراد در صدد رفع 

نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق 
استان برگزار شد

شست هم اندیشی مدیران روابط عمومی شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان به منظور برنامه ریزی و 
تدوین اقدامات این شرکت ها در هفته صرفه جویی آب و برق که یکم تا هفتم تیر ماه اجرا می شود برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، کاظم جم، رئیس شورای انسجام بخشی استان 

ضمن اشاره به سرفصل برنامه های 
با  گفت:  هفته  این  داشت  گرامی 
راستای                  در  امسال  اینکه  به  توجه 
سیاست های کالن کشور و اهداف 
و برنامه دولت اصالح الگوی مصرف 
در  انرژی  و  آب  های  بخش  در 
آگاهی  های  برنامه  است؛  اولویت 
با  هماهنگ  نیز  برق  بخشی حوزه 
حوزه آب و آب و فاضالب در هفته 
اول تیر ماه تمرکز یافته و فعالیت 
ابعاد  در  سازی  فرهنگ  های 

گسترده و متنوع تری اجرا شود.
ظرفیت  از  امیدواریم  افزود:  جم 
ارتقای    جهت  در  شده  ایجاد 

نواقص و اصالح مواردی که منتج به نمره مطلوب نشده 
است برآیند.

تدوین                         روند  تشریح  به  طرح  مشاور  ادامه  در 
کارراهه های شغلی پرداخت و همکاران سواالت خود 

را مطرح کردند.

آگاهی های عمومی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها بهره ببریم؛ بدین منظوربرنامه های متعدد از جمله برگزاری          
نشست های خبری با موضوع آب و برق، دوره های آموزشی ویژه بانوان و گروه های هدف، جلسات هم اندیشی با 

مدیران دستگاه ها، اساتید دانشگاهی و تشکل های مردم نهاد در این هفته برنامه ریزی شده است.

در 218 جلسه شورای معاونین شرکت بررسی شد
راه های تحقق اهداف شرکت در سال 98

گزارش  معاونین،  شورای  هجدهم  دویست  جلسه  در 
تحقق اهداف شرکت برای سال 98 قرائت و بررسی شد 
راهکارهای تحقق  و  تعیین  اهداف شرکت  و مهمترین 

آن بررسی شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
به  تبریک  ضمن  جلسه  این  در  عالئی  محمد  رضوی، 
همکاران در خصوص تحقق اهداف سال 97 و روند رو 
به رشد شاخص های کالن شرکت در سال جاری، گفت 

با توجه به اهمیت تحقق این اهداف  در سال جاری، 
روزانه  های  برنامه  اولویت  در  را  اهداف   ماهیانه  رصد 
این  دیگر  بخش  در  .  همچنین  داد  قرار خواهد  خود 

شورا گزارش استراتژی منابع انسانی نیز بررسی شد .
باعث  کرد  نشان  خاطر  جلسه  این  در  عامل  مدیر 
اقدامات  با  توانسته  شرکت  که  است  خوشوقتی 
داشته  آب،  منابع  مدیریت  حوزه  در  که  ارزشمندی 
موفق شده است به اهداف خود در سال 97 در موضوع 

پایداری منابع آب دست یابد. وی افزود رضایت ذینفعان 
های  فرایند  بهبود  از جمله  مفیدی  اقدامات  اجرای  با 
مربوط به خدمات و کاهش زمان ارائه خدمات توانسته 
میزان  این  که  نموده  کسب  را  خود  ذینفعان  رضایت 
رضایت مردم در سال 97 بیش از79 درصد می باشدکه 
پیشرفت  الزمه   و  پروردگار  رضایت  موجب  امر   این 

شرکت خواهد گردید.
 محمد عالیی در بخش پایانی سخنان خود رشد 115 
را  مدیریت هزینه های شرکت  و  و  اقتصادی  درصدی 
را  آن  نتیجه  که  کرد  اهداف مطلوب سال 97 ذکر  از 
گذشته  سال  در  همکاران  مطالبات  تمامی  پرداخت 

عنوان نمود.
گروه  سرپرست  سلیمانی،  سمیه  جلسه  این  درادامه 
کوتاه، سه هدف کالن  گزارشی  مدیریت  طی  توسعه 
شرکت در سال های 96 و 97 را بر شمرد که بر طبق 
دستیابی  شرکت  انداز  چشم  اساس  بر  و  گزارش  این 
رضایت  درصد   95 آب،  منابع  پایداری  درصد   75 به 
گان،  کنند  تامین  ،مشتریان،  جامعه  شامل  ذینفعان 
کارکنان و صاحبان سهام و  115 درصد رشد اقتصادی، 
تا افق 1405 می باشد، که شرکت توانسته است طی 
حوزه  سه  این  در  چشمگیری  رشد  اخیر  های  سال 

داشته باشد
در پایان این جلسه برنامه کاری شرکت برای سال 98 
ارائه و مصوب گردید و هریک از متولیان اصلی ، متعهد 
به تحقق  صد درصدی شاخص های عملکردی شوند در 
ادامه از 48 نفر همکارانی که در سال گذشته رتبه برتر 
را در بخش های گوناگون شرکت، کسب کرده بودند، 

تقدیر به عمل آمد.
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عالئی در برنامه زنده اشاره گفت:

365 میلیون متر مکعب آب تا سال1405 صرفه جویی می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان 
از  مکعب  متر  میلیون  باید 365  تا سال 1405  اینکه 
معاون  سفر  در  گفت:  شود،  کسر  آب  برداشت  اضافه 
رئیس جمهور به مشهد طرح همیاران آب ارائه و تامین 

اعتبارات الزم آن پیگیری خواهد شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
با  اشاره  تلویزیونی  برنامه  در  عالئی  محمد  رضوی، 
استان طی 60 سال  از سطح آب  متر  اینکه 80  بیان 
گذشته کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: پیامد این 
اتفاق کم شدن آب، شور شدن آب شور، خشک شدن                 
آسیب  زمین،  برداشتن  ترک  و  ها  چشمه  و  ها  قنات 
بیابان  کویر،  توسعه  و  کشاورزی  باروری  اراضی  دیدن 

و ریزگرد است.
وی مسئله آب را یک موضوع فرابخشی دانست و افزود: 
تمام جمعیت 6 و نیم میلیونی استان خراسان رضوی 
هستند  درگیر  موضوع  این  با  اجرایی  های  دستگاه  و 
بنابراین برای رفع این مسئله باید به یک درک مشترک 
مردم  تمام  حاضر  حال  در  خوشبختانه  رسیدیم،  می 

بدون شک دغدغه آب را دارند.
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
منابعی  از  مکعب  متر  میلیارد  یک  باید  ما  داد:  ادامه 
برای همیشه  آبی  تا  داریم، کم کنیم  برداشت آب  که 
داشته باشیم، این هدف شرکت آب منطقه ای بود در 
و  صنعت  سازمان  کشاورزی،  جهاد  سازمان  حالیکه  
معدن و تشکل های کشاورزی اعتقاد داشتند باید آب 
بیشتری برداشت کنند تا بتوانند بیشتر تولید کنند و یا 
شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی نیز می گفتند 
مردم  به  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  بیشتری  آب  باید  ما 

بیشتر آب بدهیم.
وی ادامه داد: همین نگاه در استانداری به عنوان نماینده 
عالی دولت نیز دیده می شد که به دنبال افزایش تولید 
و آبرسانی به شبکه های شهری و روستایی بود؛ تمام 
این موارد فشار مضاعفی به آبخانه های زیرزمینی وارد 
می کرد، در نتیجه نقطه کلیدی در طرح همیاران آب 
به یک درک مشترک  ها  این بخش  تمام  بود که  این 

جهت مصرف صحیح آب برسند.
عالئی گفت: طی دو سال و نیم گذشته ما با دانشگاه 
فردوسی به عنوان جمع نخبه، سازمان جهاد کشاورزی، 
تشکل  با  مهمتر  همه  از  و  معدن  و  صنعت  سازمان 
بسیار  نقش  طرح  این  در  که  کشاورزی   قانونی  های 
تاثیرگذاری داشتند، جلساتی را به صورت منظم برگزار 

کردیم.
اعتماد                    الزمه  شفاف  عملکرد  اینکه  بیان  با  وی 
بخش های مختلف به شرکت آب منطقه ای استان بود، 
اضافه کرد: طی جلسات مختلفی که برگزار شد ما به 
این رسیدیم که تا سال 1405 باید یک میلیارد و 100 

میلیون متر مکعب کمتر برداشت آب داشته باشیم.
اضافه  به  اشاره  با  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
کشاورزی  بخش  مکعبی  متر  میلیون   600 برداشت 
گفت: برای کنترل این بخش دو راهکار وجود داشت، 
و  انتظامی  نیروی  از  مستقیم  صورت  به  اینکه  یک 
دادگستری بدون قانع کردن توده کشاورز استفاده کنیم 
و یا اینکه با اقناع کردن توده کشاورز و در موارد خیلی 
خاص از نیروی قهریه استفاده کنیم، ما گزینه دوم را 

انتخاب کردیم.
اضافه  که  کشاورزانی  به  اخطار  ارائه  به  اشاره  با  وی 
و                                                استان  آب  امور  مدیر  سوی  از  دارند  برداشت 
مدیر عامل تشکل کشاورزی گفت: اقدام بعدی مشخص 
شدن اضافه برداشت آب از  چاه های غیر مجاز در 37 
محدوده مطالعاتی و 28 شهرستان است که به تمامی 
خواهند  بسته  نیز  ها  آن  و  شده  داده  اخطار  نیز  آنها 
شد که از این طریق نیز 180 میلیون متر مکعب آب    

صرفه جویی می شود.
عالئی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته تا سال 1405 باید 365 میلیون متر مکعب آب 
کمتر برداشت شود، اضافه کرد: نکته کلیدی این است 
که این موضوع نباید به اشتغال و اقتصاد کشاورزی ما 

آسیب بزند.
وی با اشاره به اینکه بهره وری آب در استان خراسان 
میانگین  در  کرد:  اظهار  است،  پایین  بسیار  رضوی 
جهانی به ازای مصرف هر یک میلیون متر مکعب آب 

3و نیم کیلوگرم ماده خشک تولید می شود در حالیکه 
در استان خراسان رضوی تنها یک کیلوگرم ماده خشک 
تولید می شود؛ در همین راستا سازمان جهاد کشاورزی 
تغییر                                                                            بذر،  اصالح  ای،  گلخانه  کشت  توسعه  باید 
جدی  صورت  به  مدرن  آبیاری  و  کاشت  های  شیوه 
برنامه همیاران آب  در  موارد  این  تمام  دنبال کند که 

دیده شده است.
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
محل تامین اعتبارات این طرح ها را اعتبارات دولتی، 
اعتبارات شرکت آب منطقه ای و معین اقتصادی استان 
روستایی  و  شهری  آب  حوزه  در  گفت:  و  کرد  اعالم 
مشهد نیز باید الگوی مصرف منطقی تر شود؛ متاسفانه 
 1000 لیتر،   140 جای  به  روستایی  شرب  آب  سرانه 
لیتر آب است که باید علت این میزان مصرف شناسایی 

و به دنبال آن مصرف آب کاهش پیدا کند.
خواف  معدنی  صنایع  در  آب  مصرف  به  اشاره  با  وی 
گفت: برای این صنعت باید 28 میلیون متر آب تامین 
بکارگیری تکنولوژی  با  بودند  توانسته  آنها  اما  می شد 

روز این میزان مصرف را به 13 میلیون کاهش بدهند.
طرح  نیرو  وزیر  اخیر  سفر  در  اینکه  بیان  با  عالئی 
سفر  به  است  گرفته  قرار  تصویب  مورد  آب  همیاران 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
طرح جهت تامین اعتبارات به ایشان نیز تقدیم خواهد 

شد تا اعتبارات الزم نیز تامین شود.
وی ضمانت اجرایی این طرح را نظارت مستقیم دانشگاه 
آب  ناجیان  و  کشاورزی  قانونی  های  تشکل  فردوسی، 
فرمانداران  خصوص  همین  در  گفت:  و  دانست  است 
شهرستان ها به عنوان نماینده دولت و رییس کارگروه 
دستگاه  های  برنامه  و  اطالعات  استان  آب  همیارن 
اجرایی را پیگیری کرده و گزارش ماهانه ارائه می کنند.



10

 ضرورت و هدف از انجام کار:
تامین آب مطمئن به عنوان یک نیاز حیاتی بوده و در هر زمانی تحت ریسک های مختلف قرار 

دارد. سازمان بهداشت جهانی بر مدیریت جامع ریسک از منبع تا محل برداشت تاکید دارد.
تامین آب محدود هستند.  این درحالی است که روش های تحلیل جامع ریسک سیستم های 
جهت تعیین میزان اعتمادپذیری و توافق روی یک سطح قابل قبول از ریسک، الزم است که 
ریسک ها به صورت موثری شناسایی و مدیریت شوند. به رغم وجود تنوع روش های ارزیابی 
ریسک هنوز این روش ها نتوانسته اند به طریق مناسبی در پروژه های اجرایی به کار گرفته 

شوند.
مدیریت ریسک می تواند به متولیان مدیریت منابع آب در بهینه ترین شکل از تصمیم گیری 
جهت تعادل بین سطح هدف و ارائه خدمات کمک نماید. در همین راستا دستیابی به اهداف 

ذیل در این پژوهش مد نظر بوده است:

ارزیابی ریسک تامین آب شهر مشهد 

پژوهشگران:
علی یوسفی - حمید عمرانیان خراسانی

ناظرین:
احمد قندهاری _ علی عبدالهی باغسیاهی

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

روش انجام پژوهش:
زمینه  در  متعدد،  گزارشات  اساس  بر  تحقیق  این 
آنها می  تجربة عملي  و  ریسک  و کیفی  کّمی  ارزیابی 
باشد. لذا ترکیب روشهای کمی و کیفی از مدل های 
ارزیابی ریسک به عنوان الگوی جدید مدیریت ریسک 
این  آنچه  است.  گرفته  قرار  نظر  مد  پژوهش  این  در 
تحقیق و نحوه نگرش آن به مدیریت ریسک را از بقیه 
این زمینه متمایز مي سازد دیدگاه                  مراجع موجود در 
پروژه اي و آنالیزي آن مي باشد که علیرغم توجه به همه                                                                              
جنبه هاي پروژه سعي میکند به صورت کلي راهکارهایي 
محاسباتي جهت کنکاش کیفي و کمي اهداف پروژه به 
عمده  است  شده  تالش  پژوهش  این  در  دهد.  دست 
روش های رایج تحلیل ریسک بررسی و سپس از نظریه 
امکان برای شکل گیری ریسک در یک سیستم و نحوه 
قرار گیرد. در صورتی که در  بررسی  ارزیابی آن مورد 
حال حاضر اکثر روش هاي تحلیل کیفي و کمي ریسک 

مبتنی بر نظریه احتمال هستند.
پژوهش  این  در  ریسک  ارزیابی  برای  که  هایی  روش 
به کار رفته است به طور کلّی به روش های نامشخص 
ارزیابی ریسک مشهور هستند و شامل: ماتریس احتمال 
بهینه سهام  انتخاب سبد  ثبات حساسّیت،  یا عدم  اثر 
تاناکا  انتخاب  سبد  مدل  و  مورکویتز  مدل  اساس  بر 
های  روش  در  هستند.  باشند،  امکان  توزیع  مبنای  بر 
لذا  میشود،  انجام  خبرگان  توسط  تحلیل  نامشخص 
ریسک بر اساس تجربه و آشنایی آنها با پروژه به صورت 

ذهنی تخمین زده میشود.
نتایج و یافته ها:

اولین روش استفاده شده برای ارزیابی ریسک بر مبنای 
با  مطابق  باشد.  می  ریسک  متوسط  سطح  محاسبه 
های  آب  انتقال  از  ناشی  ریسک  تحقیق،  این  بررسی 
خارج از مرز )انتقال آب از تاجیکستان( بیشترین سطح 

 1. ارائه چارچوبی برای ارزیابی ریسک سبد پروژه های انتقال آب
2. ارزیابی اعتمادپذیری گزینه های تامین آب برنامه ریزی شده تا افق 1450و اولویت بندی آن ها

هزار  های  کوه  از  آب  انتقال  گزینه  دارد.  را  ریسک 
های  ماه  در  آب  انتقال  فصل  و  نحوه  دلیل  به  مسجد 
سرد و به دلیل قرار داشتن در داخل کشور دارای سطح 
متوسط ریسک و در نتیجه کمترین میزان ریسک در 

بین گزینه های موجود می باشد.
ریسک  بروز  امکان  فضای  بررسی  از  دوم  روش  در 
انتقال  گزینه  حالت  این  در  است.  شده  استفاده 
پساب با کوچکترین فضای امکان ریسک و به تناسب 
در  ها  گزینه  سایر  به  نسبت  ریسک  سطح  کمترین 
گزینه  چهار  سوم،  روش  در  دارد.  قرار  اجرا  اولویت 
آب  حجم  شده،  تمام  قیمت  اساس  بر  آب،  انتقال 
ضریب  ها،  گزینه  ریسک  آب،  تامین  جهت  انتقالی 

ترتیب  این  به  است.  شده  بندی  اولویت   بازچرخانی 
مزبور  پارامترهای  از  کدام  هر  اساس  بر  سیاستگذاران 

می توانند انتخاب معقوالنه ای داشته باشند.
کمک  به  ریسک  ارزیابی  چهارم  شده  استفاده  روش 
ناشی  ریسک  روش  این  طبق  باشد.  می  فازی  تئوری 
از انتقال آب از خارج از کشور بیشترین و گزینه انتقال 
پساب نیز دارای کمترین ریسک هستند. در انتها ریسک 
برنامه تامین آب مشهد در قالب سبد پروژه بررسی شد. 
نتایج بیانگر آن است که هیچگاه اطمینان پذیری 
در  بویژه  نبوده  درصد   30 از  بیشتر  طرح   این 
سال های اولیه میزان ریسک این برنامه بیشتر از 

80 درصد است. 
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روزی ابن سینا از جلو دکان آهنگری می گذشت که کودکی را دید. آن کودک از آهنگر مقداری آتش می خواست. آهنگر گفت:ظرف بیاور تا در آن آتش 
بریزم. کودک که ظرف همراه نداشت، خم شد و مشتی خاک از زمین برداشت و در کف دست خود ریخت. آن گاه به آهنگر گفت:آتش بر کف دستم بگذار.

ابن سینا، از تیزهوشی او به شگفت آمد و در دل بر استعداد کودک شادمان شد. پس جلو رفت و نامش پرسید. کودک پاسخ داد:نامم بهمن یار است و 
از خانواده ای زرتشتی هستم. ابن سینا او را به شاگردی گرفت و در تربیتش کوشید تا اینکه او یکی از حاکمان و دانشمندان نام دار شد و آیین مقدس 

اسالم را نیز پذیرفت.
آثار بزرگ منشی را از کودکی می توان در رفتار و زندگی بزرگان مشاهده کرد.

حکیمی را ناسزا گفتند. او هیچ جوابی نداد. حکیم را گفتند:ای حکیم، از چه روی جوابی ندادی؟ حکیم گفت:»از آن روی که در جنگی داخل نمی شوم 
که برنده آن بدتر از بازنده آن است

»َو اَِذا َخاَطَبُهُم الْجاِهُلون قالُوا َسالما؛ )بندگان شایسته خداوند کسانی هستند( که چون نادانان با آنها روبه رو می شوند )و سخنان نابخردانه گویند،( به آنها 
سالم می گویند )و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند(. )فرقان:62(

کشتي جنگي مأموریت یافته بود براي آموزش نظامي به مدت چند روز در هوایي طوفاني مانور 
بدهد. هواي مه آلود سبب شده بود که کارکنان کشتي دید کمي داشته باشند. در نتیجه ناخدا در 
پل فرماندهي عرشه ایستاده بود تا همه فعالیت ها را زیر نظر داشته باشد.پاسي از شب نگذشته 

بود که دیده بان روي پي فرمانده گزارش داد: نوري در سمت راست کشتي به چشم مي خورد.
ناخدا فریاد زد: آیا آن نور ثابت است یا به طرف عقب حرکت مي کند؟

دیده بان جواب داد: ثابت است؛  و مفهوم این بود که در مسیري هستیم که به هم تصادم خواهیم 
کرد.

ناخدا به مأمور ارسال عالئم گفت: به آن کشتي عالمت بده که رو در روي هم هستیم، توصیه 
تغییر مسیر  باید 20 درجه  بود: شما  این  بدهید.جواب عالمت  تغییر مسیر  مي کنم 20 درجه 
بدهید.ناخدا گفت: عالمت بده که من ناخدا هستم و آنها باید 20 درجه تغییر مسیر بدهند.پاسخ 
آمد: بهتر است شما 20 درجه تغییر مسیر بدهید.در این هنگام که ناخدا به خشم آمده بود، 
گفت: عالمت بده که از یک کشتي جنگي عالمت فرستاده مي شود 20 درجه تغییر مسیر بدهید

.پاسخ آمد: من فانوس دریایي هستم.
انگاه کشتي تغییر مسیر داد.

شیخ ابی سعید ابی الخیر را گفتند:فالن کس بر روی آب می رود. شیخ گفت:»سهل است، وزغی و صعوه ای بر روی آب می برود.« شیخ را گفتند:فالن 
کس در هوا می پرد. شیخ گفت:»زغنی و مگسی نیز در هوا بپرد.« او را گفتند:فالن کس در یک لحظه از شهری به شهری می برود. شیخ گفت:»شیطان 
نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می شود. این چنین چیزها را بس قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بجنبد و با خلق داد 

و ستد کند و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خدا غافل نباشد«.
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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

گزارش تصویری 

راهپیمایی روز قدس 

گزارش تصویری 

توزیع غذا توسط خیرین و پیشکسوتان
پایگاه مقامت بسیج اداره در لیالی قدر

گزارش تصویری 

بسیج ملی کنترل فشا رخون

گزارش تصویری 

میز خدمت

گزارش تصویری 

مصاحبه صدا و سیما با مدیر عامل 
و قائم مقام شرکت

گزارش تصویری 

افطاری کودکان کم برخوردار شهر به همت 
بانوان اداره درمجموعه ورزشی

گزارش تصویری 

مصاحبه صدا و سیما با نماینده مجلس شورای 
اسالمی جناب آقای پژمانفر


