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با حضور وزیر نیرو همایش ملی چالش های آب در شرق کشور آغاز شد
همایش ملی«چالشهای آب در شرق کشور ،نقش
مردم و تدابیر حاکمیت» طی مراسمی با حضور وزیر
نیرو و مدیران ارشد این وزارتخانه در استان های خراسان
جنوبی ،خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان در مشهد
آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این همایش دو روزه جمعی از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،استانداران و فرمانداران
استان های شرق کشور و نیز گروهی از کارشناسان و
متخصصان دانشگاهی حوزه آب حضور داشتند.
معاون امور عمرانی و هماهنگی استانداری خراسان رضوی
در این همایش گفت :اکنون کمبود منابع آبی مهم ترین
و اساسی ترین مشکل در شرق کشور به شمار می رود.
محمد مقدوری افزود :بررسی و به کارگیری راهکارهای
مقابله با کمبود آب در شرق کشور با توجه به روند
خشکسالی در این خطه امروز بیش از هر زمانی ضروری
است.
وی ادامه داد :امید است در این همایش ملی که با حضور
مسئوالن حوزه آب و کارشناسان مرتبط سه استان برپا

وزیر نیرو همایش ملی چالشهای آب در شرق کشور:

حفظ حیات در نوار شرق کشور یکی
از ضروریات است

بهگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،رضا اردکانیان در همایش ملی «چالشهای آب
در شرق کشور ،نقش مردم و تدابیر حاکمیت» در مشهد
با بیان این مطلب افزود :ما باید پا بر شانه گذشتگان
خود بگذاریم ،آن را نادیده بگیریم؛ اگر دنیا در هر بخش
به توفیقی رسیده ،به خاطر ارج نهادن به گذشتگان و
آیندهپژوهیها بوده است.
ش رو را با
وی با تاکید بر اینکه بایستی تصمیمات پی 
آیندهپژوهی توام کنیم ،ادامه داد :ما در عین حال که به
جمعبندی دست پیدا میکنیم تا کاری را انجام دهیم،
ن توانمندی را داشته باشیم که اثر این تصمیم در
باید ای 
فرض محقق شدن آیندهای معقول را ترسیم کند.
وی با بیان اینکه حفظ حیات در نوار شرق کشور یکی از
ضروریات است ،ادامه داد :حیات یک منطقه نباید محدود
به اندازه نزوالت جوی باشد ،لذا با توجه به وضعیت
نامتوازن بارشها باید با رعایت توسعه پایدار و جنبههای

شده چاره اندیشی اساسی در این زمینه صورت گیرد.
همایش ملی چالش های آب در شرق کشور طی روزهای
ششم و هفتم مرداد جاری به میزبانی شرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی در مشهد برگزار گردید.
زیست محیطی بگونه ای عمل شود که جمعیت در شرق
کشور حفظ و اضافه شود.
وی محور مهم فعالیتهای وزارت نیرو را سازگاری با کم
آبی ذکر کرده و بیان کرد :کم آبی ذات اقلیم ایران است
بنابراین باید با برنامه ریزی درست پاسخگوی مردم در
حوزه آب بود .میبایست هیچ تصمیمی در حوزه آب بی
مطالعه و فاقد آینده پژوهی صورت نگیرد .از این پس در
حوزه وزارت نیرو عرصه فعالیت بر مسئوالن و مدیرانی
که تصمیمهای بدون مطالعه و فاقد آینده پژوهی بگیرند
تنگتر میشود.
اردکانیان همچنین به پیش نیازهای تصمیم گیری پایدار
برای انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور اشاره و
بیان کرد :برای تحقق این مسئله باید تمامی جوانب
امر سنجیده شود زیرا مسئله انتقال آب دارای مسائل
اجتماعی متعدد است و بر زندگی مردم آن منطقه اثر
میگذارد بنابراین طرح انتقال آب باید سنجیده و معقول
باشد.
وزیر نیرو افزود :پایبندی به اخالق در مدیریت صحیح آب
و حل چالشهای این حوزه ،توجه به اقتصاد آب ،تقویت
مرکز مطالعات پایه ،طرح آمایش ملی حوزه آب ،توجه به
اقتصاد آب و تقویت حضور بانوان در عرصه مدیریت آب
از مهمترین این پیش نیازها است.
وی افزود :آب یک مسئله واحد است لذا همه دستگاههای
مرتبط نسبت به آن مسئولیت مشترک دارند و البته
نقش وزارت نیرو در این زمینه از همه نهادها پررنگتر
است .مطالعات پایه آب در کل کشور باید توسعه یابد و
بخش اطالعات و آمار پایه در حوزه آب در برنامه ریزی و

سیاستگذاری ضعف دارد.
وزیر نیرو با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه
تصمیمگیری در زمینه منابع آبی این است که تصمیمات
نهادها و عملکرد آنها باید با یکدیگر همسو باشد و در این
حوزه همافزایی صورت بگیرد ،تصریح کرد :تصمیمات در
حوزه منابع آب باید با همافزایی میان تمامی نهادها و
دستگاهها باشد و اهداف کوتاه مدت و میان مدت نیز در
این زمینه ترسیم شود .مسئله آب یک دغدغه مشترک
است که با زندگی ما ارتباط دارد و عالوه بر اینکه باید
به دنبال سازگاری باشیم باید در این حوزه مدیریت و
دغدغه مشترک نیز داشته باشیم.
اردکانیان افزود :وزارتخانههای مختلف نیز در حوزه
مقابله با کم آبی و اجرای طرحهای آبی باید از تمامی
ظرفیتهای خود در استانها استفاده کنند و در
طرحهای آمایش استانی نیز باید مسئله آب به عنوان
یک محور اساسی مدنظر قرار گیرد.
وزیر نیرو بر اهمیت اقتصاد آب و نقش آن در مدیریت
مصرف تاکید و بیان کرد :اگر بحث اقتصاد آب جدی
گرفته شود و نرخ واقعی تولید و تهیه آن اخذ شود،
مصرف کنندگان قدر و ارزش آب را بهتر درک میکنند و
از مصرف بی رویه و هدر رفت آب جلوگیری خواهند کرد.
وی ادامه داد :هم اکنون بخش کشاورزی اصلیترین
مصرف کننده آب در کشور است و بیش از  9میلیارد
مترمکعب آب در شرق کشور در همین بخش مصرف
میشود؛ در همین راستا رهبر معظم انقالب اسالمی تکیه
بر افزایش  10درصدی بهره وری آب در بخش کشاورزی
را مورد تاکید قرار دادهاند.
ارکانیان توجه به مدیریت بانوان در حوزه آب را نیز
مورد تاکید قرار دارد و گفت :موضوع آب در عرصه
مدیریت مصرف و تقاضا نیازمند نقش پذیری بانوان است
که دارای توانمندی باال و ویژگی شخصیتی خاص در
مدیریت مصرف بهینه آب بودهاند.
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تشدید مجازات ها کمک موثری برای مدیریت شرایط بحرانی آب است
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :ارتقا
جایگاه حاکمیت آب در کشور و رساندن آن به جایگاه
واقعی متناسب با تاثیرات عمیق اقتصادی ،اجتماعی،
امنیتی و سیاسی مستلزم تصویب قوانین پشتیبان
از برخوردهای قاطع علیه برهم زنندگان نظام ها و
برنامهریزیهای منابع و مصارف آب خواهد بود ،لذا
تشدید مجازاتها میتواند کمک موثری برای مدیریت
شرایط بحرانی آب باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،محمد حاج رسولیها در همایش ملی
چالشهای آب در شرق کشور ،نقش مردم و تدابیر
حاکمیت با اشاره به سیاستهای کلی نظام در خصوص
منابع آب که توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد ،اظهار
کرد :این سیاست شامل ایجاد نظام جامع مدیریت در
کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش
سرزمین در حوضههای آبریز کشور است.
وی ادامه داد :در حال حاضر سد دوستی تامینکننده
بخشی از نیاز شرب شهرهای استان خراسان رضوی
است ،همچنین از  172سد کشوری که ما رصد
کردهایم سد دوستی و چاه نیمهها بحرانیترین سدهای
کشور هستند.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود :وزارت
نیرو در راستای عملیاتی کردن برنامههای فرابخشی
آب کشور و بر اساس مصوبه هیات وزیران ،به منظور
هماهنگی ،انسجام ،پیگیری و اجرای قوانین و مقررات
موثر در تحقق سازگاری با کمآبی و تعادل منابع و
مصارف آب در مناطق مختلف کشور ،کارگروه ملی
سازگاری با کمآبی را با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت
وزیران جهادکشاورزی ،کشور و صنعت ،معدن و تجارت
و روسای سازمانهای حفاظت محیطزیست و برنامه و
بودجه کشور فعال کرده است.
حاج رسولیها عنوان کرد :تعیین چگونگی توزیع کمبود
آب بین مصارف مختلف ،برنامهریزی و هماهنگی الزم
برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه مناسب با
شرایط کمآبی و پشتیبانی از تدابیر استانها در خصوص
جلوگیری از بروز مشکالت و تعارضات اجتماعی ناشی
از کاهش منابع آب در دسترس تعیین شده از جمله
وظایف این کارگروه ملی است.
وی تاکید کرد :در این راستا جلسات کارگروه ملی
سازگاری با کمآبی برای رسیدگی به پیشنهادات
استانداران سراسر کشور به عنوان روسای کارگروههای
استانی ،کارگروه ملی حسب مورد ،در حال برگزاری
است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره
به اهم اقدامات انجام شده در وزارت نیرو در راستای
تحقق امنیت آبی ،تصریح کرد :این اقدامات شامل
فعال شدن شورای عالی آب به عنوان باالترین نهاد
تصمیمگیری در بخش آب کشور و اتخاذ تصمیمات
راهبردی ،توجه ویژه به الزامات مدیریت بهم پیوسته
منابع آب و رویکردهای نرمافزاری آن ،تشکیل شورای

هماهنگی مدیریت حوضههای آبریز با رویکرد مدیریت
بهم پیوسته به ویژه در حوضههای آبریز زاینده رود،
کرخه ،سفید رود ،ارومیه ،هراز ،بختگان و حبله رود
و ...اولویتبندی و تعیین سطح تشکیل جلسات برای
سایر حوضهها ،رودخانههای اولویتدار و تصویب آن در
جلسه امور آب خاص وزرات نیرو برای  18رودخانه
اولویتدار است.
حاج رسولیها اضافه کرد :همچنین از دیگر اقدامات
میتوان به فعال کردن کارگروه ملی سازگاری با
کمآبی در ستاد و کارگروههای استانی و سازگاری
با کمآبی در سطح استانها و همچنین ارائه برنامه
احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مشتمل بر
 15پروژه که وزارت نیرو متولی اجرای  12پروژه و
وزارت جهادکشاورزی و سازمان زمین شناسی مسئول
اجرای  3پروژه آن باشد اشاره کرد که اهداف این طرح،
جبران  110میلیارد متر مکعب کسری مخزن تجمعی
آبخوانهای کشور ظرف مدت 20سال است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :با
وجود اینکه در سطوح باالی حکومت و نظام ،آب به
عنوان دغدغهای جدی مطرح و پیگیری میشود ،عدم
توجه به جایگاه آب در مندرجات برنامه توسعه ششم
کشور ،کامال مشهود ،نگران کننده و تعجب برانگیز
است.
وی تصریح کرد :ضرورت فرهنگسازی عام و خاص
در حوزه حفاظت و بهره برداری از منابع آب مستلزم
انسجام و هماهنگی  3قوه ،ائمه جمعه و جماعات،
حوزههای علمیه ،سپاه و بسیج خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان کرد:
جلوگیری از تخلفات و امکان حفظ حقوق حقآبه
قانونی بر آن مستلزم تشدید مجازاتهای مربوطه
خواهد بود تا تاثیر بازدارنده داشته باشد و از تشدید
شرایط بحرانی جلوگیری نماید.
حاج رسولیها ادامه داد :امکان برخورد با متخلفین و
حفظ نظم مستلزم پذیرش گزارش دارندگان ابالغ ماده
 30قانون توزیع عادالنه آب توسط شعب دادگستری
به عنوان گزارش ضابطین دادگستری و همچنین
رسیدگی خارج از نوبت به این قبیل دعاوی علیه
برداشت کنندگان غیرمجاز است.

وی افزود :حذف تعرفه آب بهای مصارف کشاورزی از
برخی منابع آب خود یک عامل ترغیب کننده توسعه
مصارف غیرمجاز است ،لذا لغو کلیه قوانین بازدارنده
تعیین تعرفه مصارف آب از کلیه منابع آبهای سطحی
و زیرزمینی و محاسبه تعرفه آزاد برابر با آب بهای
مصارف صنعتی برای برداشت های غیرمجاز و یا مازاد
بر مجوز می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده از
تخلفات باشد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار
کرد :یکی از عوامل بازگشت برداشتهای غیرمجاز از
منابع آب زیرزمینی و حفر مجدد چاه غیرمجاز عدم
ایجاد مشاغل جایگزین به منظور تامین معیشت فرد
متخلف از طریق سایر مشاغل است ،لذا در راستای
اثربخشی برخورد با مصارف غیرمجاز از منابع آب ،توجه
به معیشت آینده آنان توسط مسئولین ذیربط امری
غیرقابل اجتناب خواهد بود.
حاج رسولیها تاکید کرد :به هر طریق ضروری است که
از امنیتی شدن موضوع آب در کشور جلوگیری کرد و
از مداخالت افراد حقیقی و حقوقی غیر مرتبط در امر
حفاظت و بهره برداری از منابع ممانعت به عمل آورد.
وی عنوان کرد :معموال بحرانهای آب و اجرای
برنامههای مدیریتی منابع و مصارف همراه با
آسیبهای فراوان به تاسیسات تامین ،انتقال و توزیع
آب و هزینههای اجرایی برنامههای پدافندی است ،لذا
هماهنگی ها و برنامه ریزی های ضروری بدون تامین
منابع مالی مطمئن قابل اجرا نبوده و به نارضایتیهای
محلی دامن خواهد زد.
حاج رسولیها بیان کرد :دخل و تصرف و واگذاری
اراضی منابع طبیعی در حریم کمی و کیفی رودخانهها
و توسعه باغات با برداشت غیرمجاز آب در حاشیه
رودخانهها نیز از عوامل تشدیدکننده بحران منابع آب
است.
وی افزود :توسعه باغات و تعیین کاربری بیرویه اراضی
کشاورزی از زراعی به باغی موجب افزایش نیاز آبی
در باغات و نادیده گرفتن حقآبه پاییندست گردیده،
لذا اعمال ضوابط و مقررات بازدارنده توسط ارگانهای
ذیربط امری غیر قابل اجتناب است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت:
اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی در زمینه نصب
ابزار اندازهگیری و کنترل در محل برداشت منابع
آب (سطحی و زیرزمینی) امکان نظارت و حفاظت و
بهرهبرداری از منابع آب را ارتقا خواهد داد ،لذا تامین
اعتبارات مورد نیاز و تسریع در اجرای طرحهای مذکور
از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود.
حاجرسولیها خاطرنشان کرد :ماده  33قانون توزیع
عادالنه آب در خصوص بهای تمام شده و تحویل تجمیع
آب بایستی از تمامی جنبهها ،کاربردی و عملیاتی شود.
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استاندار خراسان رضوی در همایش ملی چالشهای آب در شرق کشور:

کسری  ۱.۴میلیارد مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی شرق کشور
 2670کیلومتر و همچنین توسعه شبکه
فاضالب شهری به میزان  1106کیلومتر
و  64کیلومتر شبکه فاضالب روستایی از
جمله آن ها است.

استاندار خراسان رضوی گفت  :امروز مخازن
آب زیرزمینی شرق کشور بالغ بر  ۱.۴میلیارد
متر مکعب در سال است و در مقابل درصد
برداشت از حجم آبهای تجدید پذیر  ،بیش
از ظرفیت و به میزان  ۱۲۰درصد می باشد.

استاندار خراسان رضوی اتمام تصفیه
خانه های فاضالب خین عرب و التیمور و
افزایش ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب
شهر مشهد از  100هزار مترمکعب به 263
هزار متر مکعب در روز که در واقع نیازمند
به بیش از دو برابر این ظرفیت هستیم و

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی ،علی رضا رشیدیان در
همایش ملی «چالش ها آب در شرق کشور
نقش مردم و تدابیر حاکمیت» که با حضور
وزیر نیرو و استانداران خراسان جنوبی و
سیستان و بلوچستان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی
بر پا شد؛ افزود  :سه استان شرقی کشور در مجموع با
 27درصد مساحت و  13درصد جمعیت کشور از نظر
بارش ها طی  40سال گذشته با  4درصد کاهش بارندگی
در هر دهه و  12درصد کاهش روان آب در هر  10سال
مواجه بوده است.
وی عنوان کرد  :در سال  95میزان مصارف آب شرب،
بهداشت و صنعت در شرق کشور  939میلیون متر مکعب
بوده و این میزان مصرف در افق  1420دارای کسری به
میزان  856میلیون متر مکعب می باشد ضمن آنکه طی
این مدت در نوار مرزی شرق کشور در فاصله سالهای 85
تا  95شاهد کاهش  18درصدی جمعیت روستایی و رشد
 25درصدی جمعیت شهری عموما در حاشیه شهرهای
بزرگ بوده ایم.
وی گفت  :این وضعیت موجب شده در واقع تشدید
خشکسالی ها منجر به رشد مهاجرت روستاییان به
شهرهای بزرگ منطقه از جمله مشهد شده است چنانکه
رشد جمعیت شهری در تهران طی سالهای  90تا  95هفت
درصد و در مشهد  23درصد بوده است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه به منظور مقابله با
این شرایط و مدیریت آن برنامه ریزی هایی صورت گرفته
است ،گفت :در این راستا مخازن ذخیره آب شرب شهری
از سال  92تا کنون به میزان  1293190متر مکعب معادل
 164درصد رشد داشته است.
وی افزود :همچنین مخازن آب شرب روستایی در این
گزارش تصویری
همایش ملی چالش های آب در شرق کشور

مدت به میزان  71هزار و  905متر مکعب معادل با 30
درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در استان برای مدیریت و
بهره وری منابع آب استان اظهار داشت :برنامه های کوتاه،
میان و بلند مدت تامین منابع آب خراسان رضوی در افق
 1420نیز تنظیم و تصویب شد..
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد :حمایت همه جانبه
مدیریت استان از اقدامات پیشگیرانه اضافه برداشت از
مخازن زیرزمینی از طریق نصب حدود  10هزار کنتور
هوشمند ،انسداد بیش از  7500حلقه چاه های غیر
مجاز ،افزایش بهره وری آب در صنعت ،معدن ،کشاورزی،
استفاده از ظرفیت سمن ها و دانشگاه ها از سال  92تا
کنون ،در مجموع باعث صرفه جویی آب به میزان 600
میلیون متر مکعب شد.
رشیدیان اجرای پروژه هایی که سال ها بدلیل مشکالت
و معضالت اجتماعی متوقف مانده بود ،افتتاح سدهای
بار ،قره تیکان ،چهچهه و ارداک و نیز اتمام خط انتقال
آبرسانی به مشهد از سد ارداک را از دیگر اقدامات شاخص
حوزه آب طی دولت تدبیر و امید در استان دانست.
وی با بیان خالصه اقدامات بخش آب و فاضالب شهری
و روستایی گفت :جلب مشارکت بخش خصوصی
برای تصفیه خانه فاضالب گلبهار ،سبزوار ،کاشمر و
تصفیه خانه لوکال شهر مشهد با اعتباری بیش از 300
میلیارد تومان ،اصالح و توسعه شبکه آبرسانی شهری به
میزان  1026کیلومتر و شبکه آبرسانی روستایی به میزان

اقدامات توسعه ای در دست اقدام پیگیری است و افتتاح
شبکه جمع آوری فاضالب حاشیه شهر مشهد را از دیگر
اقدامات برشمرد.
رشیدیان با بیان این که در خراسان رضوی در ابتدای
شروع فعالیت دولت تدبیر و امید به  980روستا آبرسانی با
تانکر صورت می گرفته؛ افزود :با تکمیل و بهره برداری از
 51مجتمع آبرسانی روستایی این تعداد به  520روستا با
جمعیت تحت پوشش  248720نفر کاهش یافت.
وی همچنین به جلوگیری از هدر رفت شبکه آب مشهد
به میزان  38درصد بهتر از متوسط کشوری و کنترل
مصرف آب با استفاده از هوشمند سازی شبکه و مدیریت
فشار به منظور جلوگیری از جیره بندی اشاره کرد.
استاندار خراسان رضوی گفت :در بخش تصفیه خانه
های فاضالب شهرک های صنعتی استان نیز احداث
تصفیه خانه شهرک صنعتی چرمشهر مشهد و تصفیه خانه
سپتاژ از جمله آنها است به نحوی که مجموع دبی فاضالب
تصفیه شده در شهرک های صنعتی استان در حال حاضر
بالغ بر  13هزار و  900مترمکعب در شبانه روز می باشد
که پوشش  75درصدی صنایع استقرار یافته در داخل
شهرک های صنعتی استان را دارد.
رشیدیان همچنین به ظرفیت  8000مترمکعب در روز،
تصفیه خانه در حال ساخت در شهرک های صنعتی اشاره
کرد وافزود  :به میزان  2500مترمکعب در روز نیز ظرفیت
تصفیه خانه شهرک های صنعتی است .
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ل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت:
مدیرعام 

در هر دهه میزان بارندگی  4درصد کاهش داشته است
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در همایش ملی چالشهای آب در
شرق کشور ،نقش مردم و تدابیر حاکمیت اظهار کرد:
مساحت سه استانخراسان رضوی ،خراسان جنوبی و
سیستان و بلوچستان  452هزار کیلومتر است که سهم
 27درصد مساحت کشور را از آن خود کرده است.
وی با اشاره به اینکه جمعیت این  3استان حدود 10
میلیون نفر بوده که  12درصد جمعیت کشور را از آن
خود کرده است ،خاطرنشان کرد :در هر دهه میزان
بارندگی  4درصد و روانآبها  13درصد کاهش داشته
است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با
اشاره به وضعیت روستاهای محور شرقی کشور تاکید
کرد :تاکنون آبرسانی سیار به  2168روستا صورت
گرفته است ،همچنین  24درصد روستاهای تخلیه شده
کشور بین سالهای  90تا  95در محور شرقی رخ داده
که شامل  374روستا از  1543روستا میشود .عالوه
بر این تخلیه یک سوم از روستاهای استان سیستان و
بلوچستان با  2800روستا و تخلیه نیمی از روستاهای
استانهای خراسان رضوی و جنوبی با  5880روستا
صورت گرفته است.

شامل جانمایی تاسیسات آبگیری از دریای عمان و
شیرینسازی آب دریا و تملک زمینی برای ساخت
تاسیسات الزم ،انتخاب مسیر گزینه برتر خط انتقال با
ظرفیت 250میلیون مترمکعب در سال با قطر 2220
میلیمتر ،برگزاری فراخوان برای انتخاب سرمایهگذاران
و مجریان طرح و تشکیل مجمع موسسین شرکت تابش
و آغاز مطالعات طرح و گرفتن ردیف اعتباری ملی برای
انجام مطالعات جامع و کامل طرح میشود.

عالیی در خصوص طرح انتقال آب شرب ،صنعت
و خدمات از دریای عمان تصریح کرد :این طرح
معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با حضور وزیر نیرو

اردکانیان :موضوع آب بدون تدوین مؤلفههای مدیریت مشترک حل نمیشود/
فراخوان شیوهای برای انتخاب مدیران از مجموعه وسیع افراد شایسته

وزیر نیرو در آیین معارفه مدیرعامل شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی گفت :موضوع آب بدون
تدوین مؤلفههای مدیریت مشترک به سرانجام نخواهد
رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی" ،رضا اردکانیان" در آیین معارفه محمد عالیی،
مدیرعامل جدید شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
گفت :حل موضوع آب در دنیای امروز چه در اقلیمهای
خشک و چه نیمه خشک بدون تدوین مؤلفههای
مدیریت مشترک به سرانجام نخواهد رسید .از این رو
تحوالتی که ما در چند دهه اخیر در بخش مدیریتی
آب داشتهایم میبایست به نوعی دچار تحول و دگرگونی

شود تا بتوان پاسخگوی نیازهای امروز بود .اردکانیان
با اشاره به موضوع مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا
گفت :تا وقتی مدیریت مصرف صحیح نداشته باشیم
نمیتوانیم تقاضا را مدیریت کنیم و بر این اساس،
مدیریت مصرف در عرصه انرژی و بخش آب از اهمیت
ویژهای برخوردار است؛ در شرایط کنونی مشارکت و
همکاری همه ذینفعان در مدیریت چرخه آب به یک
ضرورت رسیده است  .وی با بیان اینکه عمده مباحث
و مدیریت آب در دهههای گذشته بر مدیریت تأمین
متمرکز بوده است ،ادامه داد :در دوران کنونی بایستی
به مدیریت توامان عرضه و تقاضا بپردازیم و امروزه شکل
کاملتری از مدیریت مورد اقتضا است .وزیر نیرو ضمن
اشاره به سابقه و روند انتخاب مدیران عامل شرکتهای
آب منطقهای و نقش و جایگاه آنها به عنوان هماهنگ
کننده آب در سطح استان گفت :با شرایط و اقتضائات
به این نتیجه رسیدیم که بایستی تغییری در انتخاب
روش مدیران و گردش کار داشته باشیم .رضا اردکانیان
افزود :در خصوص گردش کار ین تغییرات ،برنامهای
شروع شده و امیدواریم بتوانیم آنچه را به مصلحت
بخش آب و برق باشد به نحو مطلوب در جهت انجام
وظایف و برآورده کردن انتظارات تطبیق دهیم تا کار
بهتر صورت گیرد .اردکانیان با برشمردن مزایای انتخاب

مدیران از طریق فرآیند فراخوان گفت :فراخوان بدین
معنا نیست که مدیران دارای صالحیت در وزارت نیرو
وجود ندارد و دست تقاضا به سوی بیرون سازمان
دراز شده است ،بلکه بدین معنا است که وزارت نیرو
میخواهد به جامعه این پیام را بدهد که بعد از چهار
دهه مدیریت ،جمهوری اسالمی به سطحی از توانمندی
رسیده که میتواند بهترین انتخاب را از میان مجموعه
وسیعی از افراد شایسته انجام دهد .وی ادامه داد :این
فرآیند ،دسترسی وسیعی را به ترتیب در داخل وزارت
نیرو ،سازمان دولت و بخشهای همکار مجموعه دولت
در بیرون فراهم میکند که مجموعه افرادی را که در
وهله اول این توانمندی را در خود میبینند که ادامه راه
دهند برای تصدی امور وارد میدان عمل شوند  .وزیر
نیرو خاطر نشان ساخت :در فرآیند انتخاب اطمینان
پیدا میکنیم افراد کام ً
ال با اعالم آمادگی خودشان بوده
و هیچ تکلیفی بر عهده آنان نشده است و همچنین این
اعتماد به نفس برای فرد منتخب سرمایه ارزشمندی در
طول دوره مدیریتی وی میشود؛ همچنین این فرآیند،
فضایی را فراهم میکند تا فرد منتخب فارق از همه
توصیهها در این جهت و آن جهت انتخاب میشود
و طبیعتاً در زمان تصدی مسئولیت با آرامش خاطر
بیشتری به انجام وظیفه و خدمت میپردازد.
اردکانیان همچنین با بیان اینکه مجموعه ارزشمندی از
مدیران باتجربه و باسابقه و نیز مدیران جوان ،متخصص
و باانگیزه در استان خراسان رضوی وجود دارد ،گفت:
انتظارات از این استان وسیع است و مدیران استان بر
مسئولیت خطیر خود واقف باشند؛ این سرمایه نیروی
انسانی در سایر نقاط کشور نیز استفاده خواهد شد .وی
ابراز امیدواری کرد با تالشهای شبانه روزی که در
کشور انجام میشود و با پشتیبانی از یکدیگر در ایفای
نقش بتوانیم موفق باشیم .در این مراسم محمد عالیی،
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی که
با شرکت در فراخوان و طی فرآیند انتخاب بهعنوان
مدیرعامل این شرکت انتخاب شده است ،گفت :با تمام
وجود تالش میکنم عملکردی ارائه کنیم تا از این
انتخاب پشیمان نشویم؛ وی تاکید داشت تشکلهای
مردمی را بیش از گذشته وارد میدان خواهیم کرد.
آیین معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،محمد عالیی ،با حضور وزیر نیرو ،مدیرعامل
شرکت مدیریت منابع آب ایران ،معاون استاندار ،رییس
مجمع نمایندگان استان ،معاون دادستان مشهد و سایر
مقامات کشوری و استان در این شرکت برگزار شد و
از زحمات صادقانه محمدحسین جعفری تقدیر به عمل
آمد.
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مدیر عامل آب منطقه ای نفر اول و مسئول اصلی بخش آب
در استان ها می باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،رضا اردکانیان وزیر نیرو در مراسم معارفه مدیر
عامل جدید شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به اینکه مدیر عامل شرکت های آب منطقه ای
نفر اول و مسئول بخش آب می باشد افزود عملکرد و
چگونگی کیفیت کار مدیران عامل آب منطقه ای استان
ها به حساب وزارت نیرو و شخص وزیر گذاشته می
شود و وزیر نیرو به حکم قانون باید پاسخگوی عملکرد
مدیران باشد .که این برداشت و تلقی که صحیح است
اقتضای ارتباط منظم و نظارت و پشتیبانی پر رنگ تری

را طلب می کند.
وی همچنین وجه دیگر را با توجه به عرصه جدید
وظایف مدیران عامل در سطح استان ها که معطوف به
مدیریت مصرف و تقاضاست برشمرد و افزود :الزمه آن
این است که مدیران آب منطقه ای به مراتب بیشتر از
سابق به عنوان یک هماهنگ کننده آب در سطح استان
ها عمل نمایند که مستلزم توانمندی در ارتباط برقرار
کردن با سایر دستگاه های دولتی و خارج از دولت با
گروه های مرجع و به ویژه مردم می باشد
اردکانیان با اشاره به فرآیند جدید انتخاب مدیران عامل
شرکت های تابعه وزارت نیرو مزیت های آن را عالوه بر
فراهم آوردن بستری عادالنه برای ارائه توانمندی افراد،
داشتن بانک جامع و ارزشمندی از مدیران صنعت آب
و برق برای تصدی پست های مدیران ارشد در آینده
دانست و افزود فردی که پس از این فرایند انتخاب می
گردد سرمایه ارزشمندی است که با یک اعتماد بنفس
باال می تواند در طول دوران کاری خدمات شایسته ای
به مردم داشته باشد.

حکم انتصاب مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
طی حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها ،مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران" ،محمد عالیی" به عنوان
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،متن حکم صادره به شرح ذیل است:
جناب آقای محمد عالیی
نظر به مراتب تعهد ،شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و با توجه به مصوبه هیات مدیره شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی و در چارچوب برنامه های ابالغی وزیر محترم نیرو در خصوص اعمال فرآیند شایسته
گزینی به عنوان معیار اصلی انتخاب و انتصاب ،به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان رییس هیات
مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور تعیین و منصوب می شوید.
انتظار می رود با هماهنگی ،همکاری و جلب مشارکت کلیه عوامل ذی مدخل در مدیریت منابع آب نسبت به
پیگیری و اجرای وظایف ذیل ،اهتمام ویژه به عمل آورید.
 -1برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط با اولویت های عمومی و تخصصی ابالغی وزیر محترم نیرو
 -2اجرای کلیه وظایف مندرج در اساسنامه شرکت و برنامه های ابالغی مجمع عمومی ،هیات مدیره و تکالیف
قانونی مرتبط با بخش آب
 -3بهره برداری بهینه از منابع آب موجود به منظور حفظ پایداری و امنیت منابع آبی
 -4اجرای ماموریت های ویژه بخش آب با تاکید بر برنامه های سازگاری با کم آبی ،طرح های حفاظت و بهره
برداری ،مدیریت حوزه های آبریز ،کیفیت و محیط زیست ،استقرار سامانه های تشکل های بهره برداری و تقویت
مشارکت های مردمی
 -5شناسایی و پیشگیری از منازعات و مناقشات آبی در سطوح مختلف و هماهنگی و هم افزایی با کلیه عوامل
ملی ،محلی و منطقه ای در چارچوب مدیریت بهم پیوسته حوضه های آبریز
 -6هدایت موثر برنامه ها و فعالیت های مالی ،اقتصادی ،اداری و منابع انسانی ،فناوری و تحول اداری ،خدمات رو
به مشتری و نظارت و کنترل زیرمجموعه ها به منظور حسن اجرای برنامه ها و رعایت قوانین و مقررات
از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و
خدمت رسانی موثر به مردم شریف آن استان و زائرین عزیز ثامن الحجج (ع) را خواستارم.
محمد حاج رسولیها
نماینده رئیس مجمع عمومی و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

وزیرنیرو در حاشیه همایش ملی چالش های آب در شرق

چشم انتظار یک طرح جامع هستیم

وزیر نیرو در جمع خبرنگاران و در پاسخ بهسئوالی
درباره طرح انتقال آب از دریای عمان به  3استان
کشور گفت :ما چشم انتظار یک طرح جامع هستیم که
تضمینکننده تأمین پایدار آب در این سه استان باشد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،اردکانیان با بیان اینکه باید مجموع فعالیتها را
با هم ببینیم و براساس جزئی از موضوعات تصمیمگیری
نکنیم؛ ادامه داد :ما میخواهیم بهطور روشن ببینیم که
برنامهها برای مصرف صحیح آب در بخش کشاورزی،
استفاده از پساب تصفیه شده ،تضمینها برای عدم
کشتهای غیرموجه و استقرار الگوی کشت مناسب
چیست؟
وی ادامه داد :البته قبول داریم که اگر همه این اقدامات
در اشکال موجهی صورت بگیرد ،با رعایت مالحظات
اقتصادی و زیست محیطی برای تأمین آب شرب،
ممکن است ما نیاز بهانتقال آب از خارج از حوزه هم
داشته باشیم.
وزیر نیرو تأکید کرد :بهفرض در نظر گرفتن همه این
مسائل با هم ،موضوع انتقال آب موضوع موجهی است
اردکانیان همچنین در خصوص حقابه رود هیرمند در
مرز افغانستان گفت :در فرم فعلی ،وزارت امور خارجه
مسؤول کمیته آب هستند ،اما وزارت نیرو آمادگی دارد
که نهتنها مسؤولیت کمیته آب که حتی مسؤولیت
کمیته مشترک همکاریهای اقتصادی با افغانستان را
هم بهعهده بگیرد.
وی با بیان اینکه ما تجربه همکاری نزدیک با برادران
افغانستانی را داریم؛ ادامه داد :پس از سال  51و عقد
معاهده حقابه رود هیرمند ،در سال  81برای اولین بار
معاهده هیرمند عملیاتی شد که آن هم در مجموعه
فعالیتها و برنامههای مشترکی بود که با هم اجرا
کردیم.
وزیر نیرو ادامه داد :امیدوارم ،موضوع عملیاتی شدن و
پایبندی افغانستان بهمعاهده هیرمند هم بهخوبی پیش
برود و ما حتی برای هریرود هم بتوانیم در چارچوب
روشنی برای همکاری برسیم.

برای تهیه هر عدد نان  ۲۰۰گرمی
 ۲۸۰لیتر آب مصرف می شود ،معادل
 ۴۰دقیقه باز بودن کامل شیر آب!!!
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آیین تکریم و معارفه معاون
طرح و توسعه

برگزاری نخستین جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب شهرستان سرخس
نخستین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان
سرخس با حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی ،سرپرست فرمانداری و
دادستان سرخس و دیگر اعضای شورا برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در ابتدای جلسه "غریب" ،سرپرست فرمانداری
ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه در رابطه
با خشکسالی های اخیر و عوامل اثر گذار بر آن مطالبی
را بیان نمود.
در ادامه "نعمت نژاد"،معاون حفاظت و بهره برداری
ضمن تبریک انتصاب غریب در سمت سرپرست
فرمانداری سرخس گزارشی از وضعیت بحران آبی
استان ،مشکالت تامین آب شرب مشهد و ذخیره آب
سدهای استان ارایه نمود و خواستار همکاری همه

جانبه همه اعضای شورای حفاظت در جهت حفظ
منابع آبی شهرستان تا برون رفت از این وضعیت شد
در ادامه عبادی نژاد ،رئیس اداره منابع آب سرخس
گزارشی از وضعیت دشت های آبی شهرستان و میزان
برداشت از آن ها و اقدامات انجام شده در خصوص
حفظ ذخایر آبی شهرستان ارایه نمود.

جلسه شورای فرهنگی شرکت های تابعه وزارت نیرو استان
جلسه شورای فرهنگی شرکت های تابعه وزارت نیرو
در استان خراسان رضوی با حضور مدیر ستاد اقامه
نماز استان با هدف تبیین و کاربردی نمودن تفاهم
نامه ستاد اقامه نماز کشور با وزارت نیرو ،در شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در ابتدای جلسه مهدی مرزبانی ،دبیر فرهنگی
صنعت آب و برق استان خراسان رضوی در رابطه با
اهمیت نماز اول وقت و آداب نماز و اقامه آن در سازمان
مطالبی را بیان و عنوان نمود :پیش نویس برنامه های
کاربردی در چارچوب تفاهم نامه منعقد شده ستاد
اقامه نماز کشور با وزارت نیرو با همکاری اعضای
شورای فرهنگی استان تهیه شده است که تصویب و
به تمام شرکت ها ابالغ خواهد گردید.
محمد عالیی ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی نیز ضمن خوش آمد گویی به اعضای شورای
فرهنگی استان به اعیاد پیش رو اشاره نمود و اعیاد را
رمزی برای خودسازی و آغاز عزاداری ها در ماه محرم
و صفر دانست.
عالیی ضمن بیان مطالبی از سخنان شهید مظلوم
بهشتی گفت :در عمل و رفتار سازمانی بایستی معارف
دینی و نماز اول وقت را ترویج نمود.
وی با اشاره به فرازی از نامه امیرالمومنین(ع) به مالک
اشتر اظهار داشت :امروز باالترین معروف ،کار کردن

درست و صحیح در چارچوب تعریف شده در ادارات
و سازمان ها با هدف رفع مشکالت و تنگناهای زندگی
مردم است.
عالیی انتخاب صحیح مدیران و مبارزه با فساد را در هر
رده از سازمان جزو برنامه های خود برشمرد و آمادگی
خود را جهت تهیه و تدوین برنامه های فرهنگی اعالم
کرد.
در ادامه حجت االسالم سبحانی نیا ،مدیر ستاد اقامه
نماز استان خراسان رضوی در رابطه با معروف و زیبایی
های معارف دینی و نهادینه کردن آن در خانواده
همکاران صنعت آب و برق مطالبی را بیان و اذعان
نمود :این موضوع بایستی توسط والدین از کودکی در
خانواده ها تعمیم داده شود تا فرزندان احساس کنند
معارف دینی و تعالیم الهی باعث رشد و بالندی آن ها
در جامعه خواهد شد .سبحانی نیا تاکید کرد :سالمت
معنوی با سالمت فیزیکی افراد مرتبط است و این امر
در کاهش آسیب های اجتماعی اثر گذار است.

سه و نيم هكتار از حريم و بستر رودخانه هاي شهرستان قوچان رفع تصرف شد
مدير امور منابع آب شهرستان قوچان از رفع تصرف سه
و نيم هكتار حريم و بستر رودخانه و انسداد حوضچه
هاي غيرمجاز شهرستان قوچان طی دو هفته اخیر خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،سيد موسي حسيني گفت :با عنايت به اهميت
صيانت از منابع آب و جلوگيري از تصرفات حريم و

بستر رودخانه ها ،برابر هماهنگي به عمل آمده توسط
واحد آب هاي سطحي و مهندسي رودخانه هاي امور
منابع آب شهرستان قوچان با فرماندهي انتظامي اقدام
به پر و مسلوب المنفعه نمودن حوضچه هاي غير مجاز
و رفع تصرف حريم و بستر رودخانه هاي شهرستان
قوچان نمودیم .حسینی افزود :این حوضچه هاي
غير مجاز واقع در حريم رودخانه در روستاي قره

«علیرضا طاهری» پس از خدمات ارزشمند در کسوت
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی به عنوان مشاور و جانشین مدیر عامل منصوب
شد؛ و «حسین علیمیرزایی» معاون طرح و توسعه این
شرکت شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی،در این مراسم محمد عالیی ،مدیرعامل این
شرکت گفت :با توجه به اینکه علیرضا طاهری از مدیران
متعهد ،با دانش نظری گسترده و تجربه های ارزشمند
مدیریتی ،پرتوان ،پاکدست و مردمدار می باشد را
بهعنوان مشاور و جانشین مدیرعامل با اختیارات تام
انتخاب می کنم.
عالیی افزود :مدیریت آب در استان با توجه به
خشکسالی های طوالنی ،شدید ،گسترده و کم سابقه با
چالش ها و تهدیدهای زیادی روبروست .برای مدیریت
کارآمد آب در استان با راهبرد سازگاری با کم آبی و
مدیریت توامان تقاضا و عرضه از معاونان ،مدیران و همه
همکاران گرامی انتظار می رود با ایشان بیش از پیش
همکاری نمایند .وی همچنین با اشاره به تعهد ،دانش
نظری گسترده ،تجربه های ارزشمند ،توان مدیریتی و
پاکی و پاکدستی «حسین علیمیرزایی» را به عنوان
معاون طرح و توسعه شرکت برگزید تا وظایف و تعهدات
سازمانی را در چهارچوب قانون و مقررات و با مشی
مردم مداری و مدیریت مشارکتی به انجام برساند.
وی برای طاهری و علیمیرزایی از خداوند بزرگ و
مهربان سالمتی ،سربلندی ،بهروزی و موفقیت بیش از
پیش را در خدمت به مردم عزیز و همکاران بزرگوار
آرزو کرد.
شاهوردي به تعداد هفت مورد و همچنين رفع تصرف
از حريم و بستر رودخانه به تعداد هجده مورد كه در
مجموع حدود سه و نيم هكتار بود رفع تصرفات صورت
گرفته شد .گفتنی است طبق اصل  45قانون اساسی
و قانون توزیع عادالنه آب مصوب  ،1361حد بستر و
حریم رودخانه جزو انفال و ثروت عمومی محسوب می
شود و هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز در بستر
و حریم زیست محیطی رودخانه ها ممنوع است و در
صورت مشاهده بر اساس قوانین برخورد می شود.

.
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شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تمام برنامه های تامین آب شرب
مشهد در سال  98را در کارگروه سازگاری با کم آبی تدوین کرده است
محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در دیدار با فرماندار جدید شهرستان مشهد به
موضوع تامین آب شرب پایدار و مطمئن در سال 98
شهر مشهد اشاره کرد و گفت :با توجه به مسائلی که
در حجم ذخیره آب سد دوستی ایجاد گردید ،تمامی
سناریوهای مربوط به تامین آب در سال  98در کارگروه
سازگاری با کم آبی دیده شده و بر اساس آن هر کدام
از دستگاه های اجرایی مکلف به انجام مصوبات این
کارگروه هستند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،عالیی با اشاره به خشکسالی های اخیر افزود:
شاید این خشکسالی تمرینی برای مقابله و سازگاری
با کم آبی باشد که الزم است تمامی مردم بر این
موضوع اهتمام الزم را داشته باشند .وی سه اولویت
کاری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی را در حوزه
شهرستان مشهد تامین آب شرب شهروندان ،آزادسازی
و ساماندهی ادامه رودخانه کشف رود و آزادسازی
دریاچه سد و حریم و بستر رودخانه کارده برشمرد

در ادامه موهبتی ،فرماندار مشهد مقدس با اشاره به
اینکه قانون معیار عملی برای همه جامعه می باشد؛
تعامل و همدلی بین دستگاه های اجرایی استان به ویژه
نهادهایی که به نحوی در حوزه آب دخیل می باشند
را از اولویت های فائق آمدن بر چالش های کم آبی
در استان برشمرد و افزود :صداقت و گزارش به موقع
و شفاف به مردم یکی از وظایف تمامی دستگاه های
اجرایی می باشد .

از لسان روحانیت می تواند نقش بسزایی در مدیریت
منابع آب داشته باشد .
وی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم ،و استفاده از
ظرفیت منابر محرم و حضور پر شور مردم در هیات
های مذهبی ،این زمان را فرصت مغتنمی برای ارایه
گزارش وضعیت منابع آب در شهرستان ها و عواقبی که
مردم استان به دلیل عدم رعایت صحیح الگوی مصرف
آب با آن مواجه خواهند شد دانست و افزود :شرکت
آب منطقه ای استان آمادگی کامل جهت همکاری
با سازمان تبلیغات اسالمی استان در راستای آموزش
مبلغین در حوزه آب را دارد.
در ادامه مسئولین سازمان تبلیغات همایش طالیه
داران هدایت ،جلسه هماهنگی مبلغین ماه محرم و
مجمع ائمه جماعات شهرستان ها را از بستر های
مناسب همکاری و فرهنگ سازی در حوزه آب اعالم
نمودند و اظهار امیدواری کردند که بتوانند در راستای
سازگاری با کم آبی و همراه نمودن جامعه گامی مثبت
بردارند.

پایان عملیات الیروبی نهرهای سنتی شهرستان سرخس
مدیر اداره منابع آب سرخس از پایان عملیات الیروبی
110کیلومتر از نهرهای سنتی و بخش هایی از کانال
بتنی پایاب سد دوستی و مرمت دریچه های آبگیر
رودخانه تجن با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی
سپاه پاسداران خبر داد.
محمدرضا عبادی نژاد در این خصوص گفت :باتوجه به
بحران آبی که با آن روبرو هستیم و به جهت استفاده
حداکثری از سیالب های کشف رود جهت استفاده
کشاورزان ،این اداره با همکاری و تعامل با قرارگاه

مشترک تشکل های کشاورزی در
دشت مشهد

جلسه اجرای توافق نامه مشترک تشکل های کشاورزی
در دشت مشهد با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
و با حضور اعضای آن تشکل ،مدیرعامل و مدیران این
شرکت برگزار شد.

استفاده از توان و جایگاه روحانیت در جامعه نقش به سزایی در ارائه
صحیح فرهنگ مصرف آب دارد

کاظم جم ،سرپرست روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی در دیدار با مسئولین سازمان
تبلیغات اسالمی استان با بیان خشکسالی های اخیر در
استان و ارائه گزارش بیالن دشت ها ،حضور روحانیت
در این عرصه را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این دیدار جم گفت :با توجه به جایگاه
رفیعی که جامعه روحانیت در استان دارد بیان مسائل
مربوط به آب و رعایت فرهنگ صحیح استفاده آب

برگزاری جلسه اجرای توافق نامه

آبادانی و پیشرفت سپاه پاسداران و همکاری کشاورزان
منطقه اقدام به الیروبی و مرمت دریچه های آبگیر
نهرهای سنتی و الیروبی بخشی از کانال بتنی پایاب
سد دوستی نمود.
عبادی نژاد در ادامه افزود :این پروژه پس از حدود
2ماه و با الیروبی از 110کیلومتر نهرهای سنتی و 5
کیلومتر کانال بتنی و مرمت دریچه های آبگیر مظفری
و نوروزآباد ،با نصب لوح یادبود این پروژه در دریچه
آبگیر نوروزآباد پایان یافت.

.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این جلسه "محمد عالیی" ،مدیرعامل این
شرکت توافق نامه مشترک تشکل های کشاورزی در
دشت مشهد را در راستای اجرای مقررات قانون توزیع
عادالنه آب ،مصوبات شورای عالی آب و توسعه مدیریت
مشارکتی منابع آب عنوان کرد.
عالیی گفت :کاهش تصدی گری های دولت ،به تعادل
رساندن منابع و مصارف آب ،جلوگیری از افت سطح
آب آبخوان ها ،تسهیل در انجام امور اداری ،توسعه
فضای هم اندیشی و همکاری در جهت الگوی کشت
مناسب و استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی
در جلوگیری از تخلفات و برداشت های غیرمجاز از
مهم ترین مفاد این توافق نامه می باشد.
وی همچنین آمادگی کامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی را در همکاری با تشکل های مردمی و
نظام های صنفی کشاورزی جهت حل هرچه سریع تر
مسائل مربوط به منابع آب استان را اعالم کرد.
تقدیر از شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
بهعنوان دستگاه برتر در
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
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اطالع رسانی در حوزه آب ،امروز بیش از هر زمان الزم و ضروری است
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی ،محمد عالیی ،مدیرعامل
این شرکت که جهت تبریک روز خبرنگار به
صدا و سیمای مرکز استان خراسان رضوی
رفته بود در دیدار با رئیس و معاونان آن
سازمان گفت :جایگاه اطالع رسانی خدمات
دولت تدبیر و امید به ویژه در حوزه آب با
توجه به شرایط حساس کنونی یکی از
ضروریات است.
عالیی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره
تمامی شهدای خبرنگار به ویژه شهید صارمی ،از همکاری
صمیمانه صدا و سیما در انعکاس اخبار آب استان تشکر
کرد.

عالیی اظهار امیدواری کرد تمامی رسانه ها به ویژه صدا و
سیما بتواند نقش جدی تری به عنوان یک همکار در حوزه
آب ایفا کنند.

وی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت منابع آب در استان،
نقش مردم را در مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب حائز
اهمیت دانست و افزود :اطالع رسانی شفاف و به موقع به
جامعه می تواند نقش به سزایی در اشاعه فرهنگ صحیح
مصرف آب داشته باشد.

در ادامه محسن نصرپور ،مدیرکل سازمان صدا و سیمای
استان نیز آمادگی کامل دستگاه متبوعش را در انعکاس
اخبار و اطالعات مربوط به خدمات شرکت آب منطقه ای
به مردم استان اعالم نمود.

فقط گفتن از نارسائی ها ،مشکلی
از مردم حل نمی کند

توسعه پایدار آب محور در استان
باید به یک اصل تبدیل شود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در بازدید از تحریریه روزنامه خراسان
ضمن تبریک روز خبرنگار از زحمات این عزیزان در
راستای اطالع رسانی اخبار حوزه آب قدردانی کرد.

در این دیدار عالیی با اشاره به مشکالتی که بر اثر
کاهش بارندگی ها در چند سال اخیر در استان به
وجود وجود آمده و گفت :حل تمامی این مشکالت و
گذر از وضعیت کنونی آب در استان در گرو همکاری و
همدلی مردم و مسئولین می باشد و دولت به تنهایی
قادر به گذر از این وضعیت نمی باشد ،بلکه مردم و بهره
برداران منابع آب باید در کنار دولت ،همراه و همدل
حرکت نمایند .وی خاطر نشان کرد :تمامی حوزه ها
باید نقش خود را مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی افزود :سیمای آب استان تهیه و آمار و
اطالعات مربوط به آن به روز شده است و همچنین به
تفکیک هر شهرستان این گزارش تهیه و آماده ارائه به
مدیران و تصمیم گیران در حوزه آب می باشد.
در پایان با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از زحمات
خبرنگاران روزنامه خراسان قدردانی به عمل آمد.

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،محمد عالیی در بازدید از تحریریه
روزنامه قدس به مناسبت ایام قدردانی از زحمات
خبرنگاران این روز را به این قشر پر تالش تبریک گفت.
در این بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،توسعه پایدار آب محور در مطالعات طرح های
اجرایی را یکی از اصول مهم برشمرد و افزود :نباید در
استان هایی که با بحران های شدید آب مواجه است.
صنایع پرآب طلب را در استان گلنگ زنی و اجرا نمود
و با اشاره به مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی که
در استان ها تشکیل شده است گفت :در این کارگروه
همه مصوبات براساس توسعه پایدار آب محور بوده و
نقش هر دستگاه در اجرای آن نیز کامال مشخص شده
است .عالیی در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه قدس
مبنی بر تصرف رودخانه های آبی استان افزود :شرکت
آب منطقه ای طبق ماموریت و وظیفه ای که برای
آن مشخص است ملزم به آزاد سازی و رفع تصرفات
در رودخانه ها می باشد که تاکنون اقدامات خوبی با
همکاری دستگاه محترم قضایی و نیروهای نظامی انجام
داده البته کار بسیاری نیز هنور مانده که باید با کمک
خود مردم بتوانیم در کوتاه ترین زمان و با تامین منابع
مالی مورد نیاز آن را انجام دهیم.

احیای سنت قدیمی حشر توسط
شیرتپه
روستای
کشاورزان
شهرستان سرخس
رئیس اداره منابع آب سرخس از آغاز الیروبی نهر
شیرتپه به روش احیای سنت قدیمی حشر به همت
قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه و همیاری کشاورزان
این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمدرضا عبادی نژاد در توضیح سنت حشر
گفت :در نظام سنتی و زراعی و صحراداری دشت
سرخس به اجتماع بزرگ تمامی دهقان ها ،ساالرها
و مباشرهای صحراهای دشت سرخس برای الیروبی
ده ها کیلومتر از نهرها و یا بستن آب رودخانه تجن
حشر نامیده می شد؛ در این فعالیت عظیم حداقل500
نفر مشارکت داشتند.
وی خاطر نشان کرد :نهر سنتی شیرتپه به طول
 30کیلومتر از بند آبگیر صدرآباد بر روی رودخانه
کشف رود شروع و تا روستای شیرتپه ادامه می یابد؛
که در گذشته زمان سیالب این نهر ،آب را به مزارع
کشاورزان انتقال می داد.
عبادی نژاد در پایان ضمن تشکر از قرارگاه پیشرفت
و آبادانی سپاه سرخس که با ترغیب مردم باعث
احیای سنت های قدیمی منطقه شدند تاکید نمود:
این حرکت مردم شیرتپه می تواند الگویی برای همه
مردم شهرستان و بعضا استان و کشور باشد .استفاده
از سیالب ها و جلوگیری از خروج آن ها از کشور تاثیر
زیادی در کاهش برداشت از منابع زیر زمینی و افزایش
میزان تغذیه آبخوان خواهد داشت.

گزارش تصویری
تودیع و معارفه
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مسأله آب ،مسأله تک تک مردم است پس باید همه در حل مشکالت آن
کمک نمایند
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،نشست اتاق فکر مدیریت منابع آب با موضوع
تدبیر آب مشهد با حضور اساتید دانشگاه ،تشکل های
مردمی ،نمایندگان کشاورزان دشت های استان و
شرکت های مشاور برگزار گردید.
در ابتدای جلسه "محمد عالیی" ،مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به تدوین سیمای
آب تمامی دشت های استان و مصوب کردن آن در
کارگروه سازگاری با کم آبی ،همراه نمودن تمامی
ذینفعان در مدیریت مشارکتی حوزه آب را خواستار شد
وی برداشت از منابع آب تجدید پذیر در استان را 130
درصد و در مشهد  123درصد دانست و افزود :این عدد
طبق بخش نامه وزارت نیرو باید طی چند سال به عدد
 75درصد برسد .عالیی استقرار صنایع پر آب طلب در
دشت های استان را یکی از معضالت فعلی آب برشمرد

عالیی گفت :باید همه دستگاه های مرتبط به ویژه
تشکل های مردمی تمامی تالش خود را در ساماندهی
این بحث داشته باشند.
در ادامه اعضای حاضر در جلسه نظرات خود را در
زمینه اجرایی نمودن مصوبات این سلسله جلسات بیان
نمودند.

انسداد سه حلقه چاه غیرمجاز در
شهرستان بجستان
مدیر اداره منابع آب گناباد از انسداد سه حلقه چاه
غیرمجاز در شهرستان بجستان خبرداد.

انسداد  65حلقه چاه غیرمجاز

تمامگر در ادامه اعالم کرد :این اداره با توجه به اهداف
شرکت مبنی بر حفظ و حراست از منابع آب در جهت
صیانت از ذخایر آب های زیرزمینی و سطحی هرگز
فرصتی به متخلفان نخواهد داد که منابعی را که متعلق
به همه می باشد بدون مجوز استفاده نمایند.

با هدف تامین آب پایدار شهر نیشابور و فیروزه از سد
بار و بررسی سایر منابع آبی محدوده طرح و همچنین
اجرای طرح های آبرسانی ،محمد عالیی ،مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در رأس هیأتی
از مدیران و پیمانکاران از سد و خطوط انتقال آب
شهرهای مذکور بازدید کرد.

رییس امور منابع آب سبزوار گفت:

صرفه جویی بیش از یک میلیون و 800

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،احمد تمامگر گفت :در راستای حفاظت از منابع
آب و پیشگیری از تخلفات با تالش و پیگیری گروه
گشت و بازرسی این اداره با حکم دادستانی و همکاری
مامورین نیروی انتظامی دو حلقه چاه غیر مجاز در
روستای نوبهار بجستان پر و مسلوب المنفعه گردید و
یک حلقه چاه غیر مجاز هم در این شهرستان پلمپ
شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی از سد بار و خطوط
انتقال آب به شهر نیشابور و فیروزه
بازدید کرد

هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی با
رییس امور منابع آب سبزوار از صرفه جویی
1877358متر مکعب در مصرف از منابع آب زیرزمینی
از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه با انسداد و پر و
مسلوب المنفعه کردن تعداد  65حلقه چاه غیرمجاز
در شهرستان های سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب و
داورزن خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد ثابتی مقدم ضمن
تشکر از همکاری مطلوب نیروی انتظامی و قوه قضائیه
گفت :وجود گروه های گشت و بازرسی و بازدید مستمر
از منابع آبی توسط این گروه ها از یک طرف ،و نصب
و راه اندازیی کنتورهای هوشمند از طرف دیگر ،گام
موثری در کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی و
برخورد با متخلفان در حوضه آبی منطقه می باشد.
وی افزود :وجود خشکسالی های شدید و طوالنی مدت
و کم سابقه در سال های اخیر ،کشور به ویژه استان
خراسان رضوی را با بحران شدید و گسترده در زمینه
آب مواجه کرده است؛ این شرایط ،لزوم مدیریت و بهره
برداری در حوضه آب را بیشتر از قبل پر رنگ کرده و
همکاری و هماهنگی تمام دستگاه های اجرایی را برای
رسیدن به شرایط ایده آل در بخش آب می طلبد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در جلسه ای که به همین منظور در امور
منابع آب نیشابور برگزار گردید ،برآورد نیاز آبی دو
شهر نیشابور و فیروزه ،توان تولید چاه های شرب و
سایر منابع آبی منطقه و چگونگی تامین کسری نیاز
های آبی ،راحل های کارشناسی ارائه ،بررسی و تصمیم
گیری شد.
از مصوبات مهم این نشست می توان به قطعی کردن
فرآیند دریافت و بررسی مراحل اجرایی و برگزاری
مناقصه دو مخزن  10هزار متر مکعبی شهر نیشابور،
تخصیص اعتبار طرح آبرسانی در راستای احداث مخزن
 20هزار متر مکعبی و تکمیل خط انتقال از سد بار به
شهر فیروزه به طول تقریبی  7کیلومتر اشاره کرد.

.

گفتنی است در این جلسه جهت اجرای تصفیه خانه
آب شرب شهر فیروزه ،تهیه گزارشی از وضعیت چاه
های آب شرب شهر نیشابور از لحاظ تغییر کاربری
توسط امور آب نیشابور (که در خصوص لغو پروانه و
یا تعدیل آن تصمیم گیری شود) ،تصمیم گیری در
خصوص قنات قنداب و پیگیری اصالحیه تخصیص سد
بار از دفتر برنامه ریزی کالن آب مصوباتی مقرر شد.
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سد دوستی نماد همدلی بین دو کشور ایران و ترکمنستان
کمیسیون مشترک بهره برداری سد دوستی با حضور
نمایندگان کشور ایران و ترکمنستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی ضمن خوش آمدگویی سد
دوستی را نماد همدلی دو ملت برشمرد و گفت :موظف
به اجرای کامل تعهدهای منعقد شده هستیم .عالیی
افزود :با توجه به کاهش بارندگی و کاهش حجم آب
سد بایستی دو طرف مطالعه کاملی در این خصوص و
پیامد های آن انجام دهند.
احمد قندهاری ،مدیر مطالعات شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت :طی سال های
آبی گذشته برف و بارش ها کم شده و حتی به صفر
هم رسیده است ،پیش بینی خاصی نداریم اما احتمال
می دهیم بارش ها در سال آبی باالتر از نرمال باشد
و بهترین راه مدیریت خشکسالی ،مشارکت سه کشور
ایران ،ترکمنستان و افغانستان در زمینه آب و گاز و
انرژی است.
خالدیف ،رییس هیات ترکمنی کمیسیون مشترک سد
دوستی نیز با تبریک انتصاب محمد عالیی به عنوان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:

امیدواریم مثل سابق با درایت جناب عالی مشکالت
احتمالی سد را رفع کنیم؛ ما دو ملت نه فقط همسایه
بلکه برادریم و مثل شما اعتقاد داریم سد ،نماد دوستی

و برادری ماست.
در این کمسیون پروتکل شماره  ۴۳در  ۱۰بند به
امضای طرفین رسید.

جانمایی تاسیسات آب گیری در دریای عمان انجام شده است
مدیرعامل آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :در
حال حاضر جانمایی تاسیسات آب گیری از دریای
عمان به مساحت  300هکتار در قالب طرح انتقال آب
از دریای عمان به شرق کشور انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای خراسان رضوی،
مهندس محمد عالیی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا
افزود :انتقال آب از دریای عمان به مناطق شرقی کشور
شامل استان های سیستان و بلوچستان ،خراسان
جنوبی و خراسان رضوی که بیش از  10میلیون نفر
جمعیت را در خود جای دارند ،امروز یک ضرورت برای
جبران کمبود و مقابله با بحران آب در این خطه است.
وی با اشاره به دستاوردهای همایش چالش های آب در
شرق کشور ،نقش مردم و تدابیر حاکمیت گفت :در این
همایش که وزیر محترم نیرو و مسئوالن عالی رتبه در
شرق کشور حضور داشتند ،تصمیم گیری برای انتقال
آب از دریای عمان به شرق کشور و شیرین سازی آن

و همچنین آینده پژوهی این طرح مورد بحث و بررسی
قرارگرفت .وی بیان کرد :خشکسالی های متوالی،
کاهش بارندگی ها ،وضعیت بحرانی دشت های استان،
افت شدید سطح آبهای زیرزمینی ،افزایش جمعیت و
تهدید خالی شدن جمعیت مرزی اکنون انتقال بین
حوزه ای آب استان خراسان رضوی و شرق کشور را
بیش از هر زمان دیگری ضروری ساخته است.
وی گفت :اجرای مطالعات طرح انتقال آب از دریای
عمان به شرق کشور که طی سال های اخیر به شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی واگذار شد ،با هزینه 35
میلیارد ریال که بخشی از آن توسط استانداری خراسان
رضوی تامین شد ،اکنون پایان یافته است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
خاطر نشان کرد :طبق مطالعات انجام شده طول خط
انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور که مبدا آن
دریای عمان و مقصد نهایی آن خراسان رضوی است،

حدود یک هزار و  600کیلومتر پیش بینی شده که
این آب تنها برای آشامیدن و صنعت به مصرف خواهد
رسید .
وی خاطر نشان کرد :برای سال  1420نیاز آبی بخش
شرب و صنعت در سه استان خراسان رضوی ،جنوبی و
سیستان و بلوچستان یک میلیارد و  750میلیون متر
مکعب پیش بینی شده است که با احتساب توان حجم
آب تولیدی در این استان ها ،شرق کشور با کمبود
 940میلیون متر مکعب آب مواجه خواهد بود و تامین
این حجم آب با انتقال بین حوزه ای میسر است.
وی در پایان گفت :طرح انتقال آب از دریای عمان به
شرق کشور توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد که
هزینه اجرای آن برآورد شده است.
کل کسری مخازن آب کشور در مجموع  10.5میلیارد
متر مکعب است که  1.7میلیارد مترمکعب آن مربوط
به سه استان سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و
خراسان رضوی است.

حفر قنات شاهکار مهندسی آبرسانی است
در مجمع عمومی پارلمان مشورتی بانوان شهرستان
سبزوار ،ثابتی مقدم ،مدیر امور منابع آب سبزوار گفت:
حفر قنات برای دست یافتن به آب شیرین ،به عنوان
یکی از مهم ترین ابداعات ایرانیان ،نمونه کاملی از
سازگاری انسان با محیط اطراف و شاهکار مهندسی
آبرسانی و همچنین حاصل نبوغ ذهن روشنگر و
دوراندیش نیاکان ما می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان

رضوی ،محمد ثابتی مقدم افزود :آب کاالیی نیست که
بشود از خارج وارد کرد ،بلکه باید با صرفه جویی و
مصرف درست آن را مدیریت نماییم؛ آب از گذشتگان
به ارث نرسیده بلکه امانتی از آیندگان در دست ماست
ثابتی مقدم در رابطه با جدی بودن بحراب آب ،کاهش
شدید بارندگی به علت تغییر نوع اقلیم ،افت سطح آب
در شهرستان سبزوار و تبعات ناشی از آن از جمله
نشست زمین و شور شدن منابع آبی مطالبی بیان کرد.

همچنین وی گزارشی از اقدامات انجام شده این امور در
شناسایی و انسداد چاه های غیرمجاز ،نصب کنتورهای
هوشمند بر روی چاه ها ،انتخاب مشاور جهت بررسی
باالآمدگی سطح آب در شهرستان ارائه نمود.گفتنی
است در این جلسه مشاور فرماندار در امور بانوان ضمن
تاکید ضرورت بر صرفه جویی در مصرف آب و برق از
اهمیت و تاثیر گذاری بانوان در این رسالت مهم سخن
گفت.
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دیدارچهره به چهره معاونت حفاظت وبهره برداری شرکت
با کشاورزان شهرستان سرخس
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی  :معاونت حفاظت وبهره برداری ورئیس اداره
منابع آب سرخس در حضور بخشدار شهرستان با
کشاورزان در خصوص حل مشکالتشان از نزدیک دیدار
وگفتگو کردند.
این دیدار که در حاشیه برگزاری شورای حفاظت
شهرستان درسالن کنفرانس فرمانداری سرخس برگزار
شد محمد علی نعمت نژاد ضمن شنیدن مشکالت
کشاورزان قول مساعدت و پی گیری حل مشکالت
ایشان را داد .نعمت نژاد در ادامه با اشاره به این جمله
که مسئوالن ضمن پاسخگویی به مراجع قانونی مربوطه
باید پاسخگوی عامه مردم نیز باشند،گفت :پاسخگویی
به مردم نوعی اعتمادسازی ،شفاف سازی ،تقویت حس
مسئولیت پذیری ،رضایتمندی و مواردی ازاین دست را

دشمن به نقش استراتژیک آب آگاه است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
محمد عالیی به عنوان یکی از سخنرانان همایش
آموزشی فرماندهان و اعضای پایگاه های سازمان بسیج
کارکنان سپاه امام رضا (ع) گفت :یکی از راه های نفوذ
دشمن مساله تامین آب و ایجاد تنش از طریق آب
و مسائل مربوط به آن است و دشمنان به خوبی از
نقش استراتژیک آب آگاهی دارند؛ به همین دلیل باید
با صرفه جویی و همت مضاعف نگذاریم این مساله به
چالش تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود:
البته شاید در مواردی مساله ضعف مدیریت از عوامل
تاثیر گذار در پررنگ شدن این مشکالت بوده که مدیران
باید مساله آب را بدون اغراق و شفاف برای مردم تبیین
نمایند ،آن ها باید صادقانه با مردم سخن گویند و در
برابر پرسش های آن ها نیر پاسخگو باشند.
عالیی گفت نقش بسیج در شرایط کنونی پر رنگ تر از
دوره دیگر است چرا که بسیج به ویژه در ادارات باید
جلو هرگونه رشوه خواری و رانت بازی قاطعانه بایستد
و به عنوان یک یار صادق در کنار مدیران ادارات باشند.
گفتنی است همایش یک روزه آموزشی فرماندهان
پایگاه های سازمان بسیج کارکنان سپاه امام رضا
(ع) با عنوان نقش بسیج در مصرف بهینه انرژی و با
هدف آموزش  550نفر از فرماندهان در سالن همایش
دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی برگزار
شد.

در جامعه همراه دارد.
وی درپایان افزود :پاسخگویی باید به عنوان یک
فرهنگ عمومی درجامعه ظاهر شود و هر شهروند بدون
هیچگونه دغدغه ای در جهت اصالح بتواند از مسئوالن
توضیح بخواهد.

لزوم باورمندی حضور مردم و نظام های
صنفی در عرصه مدیریت آب استان

در نشست اعضای نظام صنفی کشاورزان جنوب
استان خراسان رضوی با مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای استان" ،محمد عالیی" با اشاره به لزوم فعال
شدن تشکل های مردمی ،باورمندی حضور مردم و
نظام های صنفی در عرصه مدیریت آب استان را یکی
از الزامات این بخش برشمرد و افزود :شفافیت عملکرد،
پاسخگویی و راستگویی سرلوحه کار در شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در ابتدای این جلسه مهدی طلعتی ،مدیر امور
منابع آب تربت حیدریه به ارائه گزارشی از منابع آب در
شهرستان های تابعه پرداخت.
وی استفاده از دانش کشاورزان و بهره بران که دارای
تجارب کشوری می باشند را یکی از فاکتورهای مهم در
مدیریت بهتر منابع آب دشت ها برشمرد و افزود :تغییر
در هیدروگراف دشت تربت حیدریه و جلوگیری از سیر
نزولی این نمودار به جهت نصب کنتورهای هوشمند
و جلوگیری از اضافه برداشت ها و پلمپ چاه های
غیرمجاز بوده است.
سپس محمد عالیی ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی،با اشاره به اینکه موضوع آب مسأله خود
مردم است لذا باید در مدیریت و تصمیم گیری نیز
مردم به ویژه بهره برداران حوزه کشاورزی را دخیل
نمود افزود :باتوجه به کاهش بارندگی ها ،افزایش دما
و کاهش سطح آبخوان ها در استان ،دولت به تنهایی
نمی تواند مسأله آب را حل نماید پس باید مردم به
میدان بیایند چراکه تاثیرگذاری آن ها در این بخش
بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه نیز اعضای حاضر مشکالت مربوط به شهرستان
های خود را بیان نمودند و مقرر گردید این جلسه جهت
هم اندیشی و بررسی روند اجرایی شدن مصوبات ،ماه
آینده برگزار گردد.

حدود  5هکتار از اراضی رودخانه
درونگر در سال جاری بازگشایی
شده است

مدیر امور منابع آب درگز در نشست خبری با حضور
خبرنگاران این شهرستان با اشاره به سد ابیورد و سایر
پروژه های آبی و پتانسیل منطقه اظهار کرد :نسبت
به سایر شهرستان های استان ،وضعیت بهتری از نظر
منابع آبی داریم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،در این نشست بزرگی ضمن تبریک
روز خبرنگار گفت" :چالش های آب شهرستان را
مدیریت کردیم و تخیصص سد ابیورد در وزازتخانه در
دست بررسی است ،به زودی در تمامی بخش ها ابالغ
می شود".
وی در ادامه این گفتگو با اشاره به تغیر سیاست الگوی
کشت و جایگزین کردن کشت های کم آب طلب در
شهرستان افزود " :حدود  5هکتار از مسیر رودخانه
درونگر رفع تصرف و بازگشایی شد که این طرح برای
همه رودخانه ها و سایر مناطق اجرایی می شود".
مدیر امور آب درگز با اشاره به اجرای موفق طرح
تعادل بخشی در این منطقه با بیان اینکه در انسداد چاه
های غیر مجاز در سال 95و  ،96موفق به انسداد 100
حلقه چاه شدیم و نصب کنتورهای هوشمند نیز باعث
ثبات و روند مثبت سطح آب های زیر زمینی دشت
های منطقه شده است.
در ابتدای این نشست سرپرست روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی نیز ضمن ارج نهادن به
مقام شهدای خبرنگار گفت :از ابتدای سال آبی 129
میلی متر بارندگی داشتیم که نسبت به سال گذشته
 28درصد و نسبت به میانگین آمار بلند مدت 35
درصد کاهش بارندگی داشتیم؛ موجودی مخزن سدها
در حال حاضر  18در صد است که عدد قابل تأمل است.
جم افزود :در بحث پر نمودن چاه های غیر مجاز انقالبی
رخ داده و حدود  7600حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای
طرح تعادل بخشی مسلوب المنفعه شده اند.
وی در ادامه چهار چالش آب کشور را نگاه بخشی به
مقوله آب ،عدم استفاده کامل از پتانسیل و جایگاه
سازمان های مردم نهاد و تشکل ها و عدم وجود بازار
آب و نیاز به تغییر ساختار کالن صنعت آب براساس
عرضه و تقاضا دانست.
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گزارش های تصویری مرداد ماه
مصاحبه مهندس عالیی با خبرنگار صدا و سیمای نیشابور

تجلیل از آزاگان گرامی توسط واحد ایثارگران

بزرگ داشت روز خبرنگار

تقدیر از خبرنگاران نیشابور

نصب تابلو هشدار حفاظت کیفی در شهرستان قوچان
بازدید دکتر بنایی نماینده شهرستان های

بازدید از تخلفات رودخانه گرنی

بازدید قنوات دشت خواف

نظارت بر اجرای طرح کلی بند رودخانه خرم در اسجیل
دولت آباد

گناباد و بجستان از امور منابع آب

شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان خراسان رضوی

ارباز همدردی
ضم
ح
م
ت
رد این ماه هم کار ترم جناب آاقی شفایی رد غم از دست دادن ع ززیشان سوگوار بودند ن ع رض سلیت و ارباز همدردی با این
جمی
مح
زبرگوار و خانواده ترمشان ربای ایشان صبر ل و ربای آن سفر کرده رحمت وغفران الهی از خداوند متعال خواستاریم.
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