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همزمان با افتتاح  227پروژه وزارت نیرو در سال جاری؛

پوشش رسانه ای مناسب خدمات وزارت نیرو ،فضای امید
را در جامعه زنده می کند

مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو گفت :وزارت نیرو تا پایان سال جاری
مکلف به بهره برداری از  227پروژه تحت «پویش ملی الف-ب ایران»
شده است که گزارش دقیق و اطالع رسانی به موقع این اتفاقات می تواند
فضای امیدبخش و مثبتی را در جامعه ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،
«صدیقه ببران» در نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی
آب منطقه ای های کشور و آیین رونمایی از راهنمای اجرای مانور
آموزشی سیالب در مدارس کشور که با حضور مشاور وزیر و رئیس
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و
مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو ،شرکت مدیریت منابع آب ایران و
مدیران روابط عمومی های بخش آب کشور در مشهد
و به میزبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
برگزار شد ،با اشاره به «پویش ملی الف-ب ایران»
که به صورت هفتگی پروژه ها توسط وزیر نیرو در
استان های کشور افتتاح می شود و تا پایان سال
بهره برداری از  227پروژه انجام خواهد شد افزود :در
ارتباط با اطالع رسانی مناسب از این برنامه ها نیاز
است که روابط عمومی های تمامی استان های کشور به
کمک وزارت نیرو بیایند و دیدگاه ها و نظرات ابتکاری
خود را بیان کنند تا بتوانیم حضور خوبی در فضای
مجازی ،رادیو ،تلویوزیون و سایر رسانه های مکتوب و
غیر مکتوب داشته باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از شاخص های توسعه در

کشورهای توسعه یافته نحوه مدیریت آب است ،افزود:
پرداختن به این موضوع بسیار اهمیت دارد.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با اشاره به اینکه
امروز همه به این اعتقاد رسیده اند که آب یک مساله
فرابخشی و بین بخشی است ،ادامه داد :نکته بسیار مهم
دیگر در حوزه آب امروز بحث تغییر اقلیم و گرمایش
زمین است؛ در همین راستا اینکه ما تا چه میزان در
این زمینه اطالعات داریم و توانسته ایم آن را به کار
بگیریم و به جامعه منتقل کنیم ،اهمیت ویژه ای دارد.
وی ابراز کرد :سوال بسیار مهمی که در خصوص
رخ دادن سیالب های سال گذشته مطرح است ،میزان
اطالعات ما در زمینه تغییر اقلیم بود که می توانست
میزان خسارات و آسیب های وارده را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

روابط عمومی ها با اطالع رسانی مناسب می توانند تنش ها را کاهش دهند
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالئی در نشست هم اندیشی مدیران
روابط عمومی آب منطقه ای های کشور و آیین رونمایی
از راهنمای اجرای مانور آموزشی سیالب در مدارس
کشور که با حضور مشاور وزیر و رئیس سازمان پژوهش
و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مدیر
کل روابط عمومی وزارت نیرو ،شرکت مدیریت منابع
آب ایران و مدیران روابط عمومی های بخش آب کشور
در مشهد و به میزبانی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی برگزار شد ،اظهار کرد :نقش روابط عمومی ها
در جامعه و مدیریت افکار عمومی بسیار پررنگ است و
اگر روابط عمومی ها نقش خود را به درستی ایفا کنند،
می توانند تنش ها را در جامعه کاهش دهند .وی با
اشاره به اینکه روابط عمومی ضعیف یا توانمند رابطه
مستقیمی با مدیریت ضعیف یا توانمند دارد ،افزود:
روابط عمومی مانند پنجره ای است که باید به همه
جامعه بنگرد و به تهدیدها ،فرصت ها و کاستی ها توجه
کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان
اینکه روابط عمومی ها حلقه اتصال مدیران با همکاران

و مردم هستند ،خاطرنشان کرد :روابط عمومی ها باید
بتوانند نقش آب را به عنوان کلیدی ترین مسئله حیات
اجتماعی ،برای مردم نهادینه کنند.
عالیی بیان کرد :ایران کشوری از کمربند خشک شمالی
زمین است لذا آب نقش کلیدی در کشور دارد که این
امر می تواند یک بحث آبی را به یک مسئله سیاسی-
امنیتی تبدیل کند .وی با اشاره به اینکه مسئله آب
باید به یک دغدغه اجتماعی برای همه مردم تبدیل
شود ،ادامه داد  :خراسان رضوی هفت درصد از مساحت
کشور و هشت درصد از جمعیت کشور را دارا است ،و

ببران با تاکید بر اینکه نباید با تکیه بر منابع آبی
موجود ،مدیریت و مصرفه بهینه را فراموش کنیم،
عنوان کرد :علی رغم تمام اتفاقاتی که در یکسال اخیر
رخ داده است ،روابط عمومی ها در زمینه مدیریت و
مصرفه بهینه با جدیت و اهتمام بیشتری پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه روابط عمومی ها باید با قدرت در
جهت اطالع رسانی گام بردارند تا مسئله آب یک
دغدغه همگانی و عمومی در کشور شود ،گفت :در
این خصوص باید عملکرد ما مورد آسیب شناسی دقیق
قرار بگیرد تا اثربخشی اقدامات روابط عمومی سنجیده
شود و از انجام کارها و دستورالعمل هایی که هیچگونه
اثربخشی ندارند جلوگیری شود.
 3/5درصد از منابع آبی کشور در استان خراسان رضوی
قرار دارد ولی میزان کسری مخزن نیز در این استان به
یک میلیون و  200متر مکعب در سال می رسد که این
مسئله جز با همت مردم حل نمی شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
افزود :برای حل مشکل کم آبی باید مهمترین مصرف
کننده آب (بخش کشاورزی) در این حوزه وارد شود
که در حال حاضر با اجرای طرح مانیتورینگ و کنترل
هوشمند چاه های کشاورزی  600میلیون مترمکعب
کشاورزان کمتر از گذشته آب برداشت کرده اند.
عالئی بیان کرد :شفافیت عملکرد و ارائه گزارش
عملکرد به مردم یکی دیگر از مسائل حل معضل کم
آبی است و خرسندیم که هم اکنون از  16هزار چاه
آبی استان  13هزار چاه دارای کنتور هوشمند هستند.
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مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت نیرو؛

اطالع رسانی به موقع حق مردم است /اجرای موفق پویش های مردمی نیاز به کارهای ترویجی دارد
مدیرکل روابط عمومی و امور
بین الملل وزارت نیرو گفت:
هر اتفاقی که در کشور رخ
دهد به نقش روابط عمومیها
و نحوه اطالع رسانی به مردم
باز می گردد؛ بنابراین اگر
قرار است تصمیم کالنی برای
کشور اتخاذ شود ،حق مردم
است که درباره آن بدانند و
آن را لمس کنند .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی،
صدیقه ببران در نشست
دبیران انسجام بخشی روابط
عمومی های صنعت آب و
برق کشور که در مشهد برگزار
شد ،اظهار کرد :اتفاقی که
تحت عنوان انسجام بخشی

در مجموعه وزارت نیرو رخ داده است ،از جمله اقدام
های بسیار مفید و نادر در سطح کشور میباشد .وی
با بیان اینکه نبود انسجام در جامعه موجب خسارات
بسیاری در کشور شد ،افزود :یکی از مهمترین دالیل
این اتفاقات استفاده نکردن از حوزه اطالع رسانی و
روابط عمومی است؛ هر اتفاقی که در کشور رخ دهد به
نقش روابط عمومیها و نحوه اطالع رسانی به مردم باز
می گردد؛ بنابراین اگر قرار است تصمیم کالنی برای
کشور اتخاذ شود ،حق مردم است که درباره آن
بدانند و آن را لمس کنند .مدیرکل روابط عمومی و
امور بین الملل وزارت نیرو با اشاره به اینکه عملکرد
روابط عمومی صنعت آب و برق طی سال های گذشته
نشان داده است که میتوان با برنامه ریزی مناسب مانع
از اتفاقات ناخوشایند برای مردم شد ،ابراز کرد :همزمان
با ماجرای حذف قبوض که یکی از موفقیت های صنعت
برق بود ،کمترین میزان نارضایتی را مشاهده کردیم.
این هنر همکاران ما در بخش های مختلف بود که
چگونه قضایا را مدیریت کنند .نمونه دیگر اتفاقی است
که در سیالب های ابتدای سال رخ داد و همکاران ما
به خوبی عمل کردند و تبعات خسارات را به حداقل
رساندند .وی با اشاره به اینکه کار گروهی در حوزه

صنعت آب و برق در حال شکل گرفتن است و این
مساله جای خرسندی دارد ،گفت :صنعت آب و برق
دارای کلیشه های خاص خود است ولی با رویکرد
مقام عالی وزارت ،این موضوع وارد عرصه اجتماعی
شده است ،همچنین مدیران عامل با حوزه روابط
عمومی ها همراهی خوبی داشتند که موجب بهتر
شدن جایگاه روابط عمومی ها شده است .ببران با
اشاره به مولفه انسجام بخشی تصریح کرد :از طریق
انسجام بخشی ها نکات مورد نظر ما به مدیران روابط
عمومی در استان های مختلف منعکس خواهد شد.
کسی که حوزه انسجام بخشی را بر عهده می گیرد،
به طور کامل توان مدیریت خواهد داشت .انسجام
بخشی امری ساالنه و مدیریت آن گردشی است
تا به این دستاورد برسیم که چگونه می توان در
حداکثر هم افزایی کار را پیش برد .وی با اشاره به
اینکه رویکرد وزارت نیرو همراه با تحوالت کشوری
پویاست ،گفت :حوادثی که اخیرا در کشور رخ داده
است ،میزان نا امیدی و نبود اعتماد مردم را افزایش
داده است؛ در چنین موقعیتی هر بخش از دولت باید
در جهت اعتمادآفرینی تالش داشته باشد که صنعت
آب و برق در این زمینه پیشرو بوده و می باشد .وی

اضافه کرد :طی سال گذشته
گزارش های متعددی برای
دولت و رهبری ارسال شده
که در پنج مورد آن بر روش
وزارت نیرو تاکید کرده اند .به
عنوان نمونه رهبری پویش
«الف ،ب ،ایران» را مورد
توجه قرار داده و دستور ادامه
آن را داده اند .مدیرکل روابط
عمومی و امور بین الملل
وزارت نیرو خاطر نشان کرد:
این پویش تا آخر سال نیست
بلکه قرار است تا انتهای دولت
فعلی این رویکردها ادامه پیدا
کند .فاز اول این پویش تا آخر
امسال پیش خواهد رفت .وی
از افتتاح  227پروژه تا پایان
سال جاری خبر داد و تصریح
کرد :اگر سابق بر این افتتاح پروژه ها به صورت رسمی
و با حضور مقامات مسئول محلی و ملی دنبال می شد،
قرار است ،در این پروژه ها قرار شد که این مساله در
افتتاح طرح ها نباشد و تنها تاکید بر این است که باید
مردم در جریان قرار گیرند و آن را حس کنند .اگر مردم
این مسائل را حس نکنند ،این اقدامات یک کار روتین
خواهد بود .ببران با تاکید بر نقش تشکل های مردمی
بیان کرد :جریان سازی پویش ها در گرو این است که
مساله از مردم به مردم منتقل شود .یکی از مراحلی که
برای این کار مورد نیاز است ،ایجاد کارگزاران بومی
و محلی است که از جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت
دارد .در واقع مردم سخن کسی را می پذیرند که مورد
اعتماد آن هاست .این ها در واقع همان گروه های
مرجع هستند که باید با دقت بسیار زیاد از آن استفاده
کرد .چنین کاری ابداع و نوآوری نیاز دارد .وی با بیان
اینکه در حوزه های پویشی تبلیغات به تنهایی کفایت
نمی کند ،گفت :باید کار ترویجی نیز همزمان انجام
شود ،کار ترویجی را کسی می تواند انجام دهد که
اطالعات الزم را داشته باشد .در حال حاضر به دنبال
انعقاد تفاهمی با آموزش و پرورش هستیم تا مساله
مدیریت مصرف فرهنگ سازی شود .وی با بیان اینکه
هدف ما استفاده از سرمایه دانش آموزی و تبدیل آن
به همیاران انرژی است ،عنوان کرد :نمی توان برای
این کار به کتاب های درسی اکتفا کرد اما اگر عملیات
ترویجی انجام شود و دانش آموزان وارد میدان و محیط
شوند ،میزان تاثیرگذاری فعالیت های ما بیشتر خواهد
شد .یکی از نمونه های موفق این فعالیت ها طرح
همیاران پلیس است که رویه موفقی بود .تصریح کرد:
همچنین ما تفاهم نامه ای را با تشکل بسیج با توجه
نیروی های گسترده آن امضا کردیم .به عنوان نمونه
اقداماتی در حوزه بسیج روشنایی رخ داد و قرار بود
مردم برق تولید کرده و مازاد آن را بفروشند .تقریبا
ظرفیت این مساله خوب است .مصوبه ای داشتهایم
که  20درصد از برق ادارات دولتی را باید خود تولید
کنند ولی این مساله اتفاق نیفتاد .این به این مساله باز
میگردد که این مطالبات به مدیران منتقل شود و آنان
را وادار به پاسخگویی کرد.
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مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران؛

ضرورت تربیت نسلی آگاه در حوزه آب

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت
مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه دغدغه شدن
مسئله آب برای تمام شهروندان نیازمند تربیت یک
نسل آبی است ،گفت :به همین منظور طرح نجات آب
در مدارس اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،عبداهلل اسکویی در «نشست هم
اندیشی مدیران روابط عمومی شرکت های آب
منطقه ای کشور و آیین رونمایی از راهنمای اجرای
مانور آموزشی سیالب در مدارس» که در مشهد و به
میزبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار
شد اظهار کرد :یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه
روابط عمومی صورت گرفت ،گام برداشتن به سمت
روابط عمومی های تخصصی است تا فراتر از کارهای
روزمره اقدامات زیربنایی و عمیق تر انجام دهیم.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار در سال 91
شرح وظایف روابط عمومی های زیرمجموعه وزارت
نیرو را تغییر دادیم ،افزود :از جمله کلیدی ترین
روابط عمومی ها بر اساس شرح
وظیفه
وظایف جدید ،شناسایی چالش ها حوزه آبی و زمینه
سازی برای رفع آن است .مدیرکل دفتر روابط عمومی
و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه
داد :در این خصوص ارزش اقتصادی آب ،اهمیت آب
مدیرکل دفتر هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
مدیریت منابع آب ایران:

از ثمرات ایجاد طرح داناب انتشار کتاب
انسان و محیط زیست است

مدیرکل دفتر هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت
منابع آب ایران با اشاره به انتشار کتاب «انسان و محیط
زیست» گفت :نقش روابط عمومی ها در طرح های
داناب ،گردشگری و احیا منابع آب زیر زمینی بسیار
چشمگیر بوده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی« ،سید سعید حسینی» در نشست مدیران
روابط عمومی های بخش آب کشور و آیین رونمایی از
راهنمای اجرای مانور آموزشی سیالب در مدارس کشور
که به میزبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در مشهد برگزار شد ،اظهار کرد :خوشبختانه استان
خراسان رضوی در مسئله مدیریت آب پیشتاز است.
وی با اشاره به اینکه وظایف روابط عمومی ها در
گذشته بسیار محدود بوده است ،ادامه داد :بعد از
انقالب اسالمی این تعریف رشد و نمود بیشتری
پیدا کرد و افق های جدیدی در حوزه شرح وظایف
روابط عمومی ها مطرح شد و با فاصله گرفتن از نگاه
سنتی ،روابط عمومی پویا شکل گرفت.

های زیرزمینی و آب مجازی به طور نمونه برای مردم
تبیین و شرح داده شد .وی با بیان اینکه دغدغه شدن
مسئله آب برای تمام شهروندان نیازمند تربیت یک
نسل آبی است ،اضافه کرد :یک نسل آگاه و مسئول در
حوزه آب نیازمند اجرای طرح ها و برنامه ریزی های
جدی بود که طرح نجات آب در مدارس در این راستا
اجرایی شد .اسکویی عنوان کرد :امروز نیز با ارتباط
خوبی که با وزارت آموزش وپرورش داشتیم ،توانستیم
کتاب «انسان و محیط زیست» را تدوین و به چاپ
برسانیم که ثمره اقدامات انجام شده در طرح داناب بوده
است .وی ابراز کرد :امسال موضوع سیالب به صورت
جدی تر در دستور کار قرار گرفته است؛ آموزش و
آشنایی دانش آموزان در خصوص اهمیت این موضوع
گام اول است که در ادامه با انتقال آن در خانواده ها به
آگاهی بخشی بیشتر جامعه کمک می کند .طرح های
آموزشی در حوزه آب باید استمرار داشته باشد دکتر
امانی طهرانی ،مشاور وزیر و رئیس سازمان پژوهش و
برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش نیز در
این نشست اظهار کرد :کتاب «انسان و محیط زیست»
دارای هفت فصل مختلف است که فصل نخست آن به
موضوع آب پرداخته است .وی افزود :فرهنگ سازی
و اقدامات موثر در حوزه آب و انرژی نیازمند چندین
اقدام است که نخستین آن مربوط به روابط عمومی ها
در زمینه اطالع رسانی و تبیین اهمیت موضوع برای
شهروندان می باشد ،در ادامه نیز باید این طرح های
آموزشی به صورت حرفه ای اجرایی شود .مشاور وزیر
و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت
آموزش و پرورش عنوان کرد :اقدام بعدی وارد شدن
دفتر
مدیرکل
هیات مدیره و
مدیرعامل شرکت
منابع
مدیریت
آب ایران با اشاره
به اینکه امروزه
جایگاه روابط عمومی ها در کنار مدیریت ها برای
رصد افکار عمومی است افزود :خوشخبتانه امروزه در
روابط عمومی ها نگاه استراتژیک مطرح است و دایره
فعالیت آنان گسترده شده و به دولت الکترونیک،
نظرسنجی ها و پاسخگویی دقیق می اندیشند.
وی با اشاره به اینکه استخدام  12فارغ التحصیل
علوم اجتماعی در بحث آب یکی از بی سابقه ترین
اتفاق های اخیر در کشور است ،گفت :این افراد قطعا
در مباحث اجتماعی آب تدابیری می اندیشند که حائز
اهمیت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی:
تفکیک مدیریت از روابط عمومی غیر ممکن است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به جایگاه روابط عمومی ها در ادارات ،گفت:
وظایف مهمی به عهده صنعت آب و برق کشور است
لذا جایگاه روابط عمومی ها در کنار مدیران باید

به دوره برگشت ناپذیری است که به معنای استمرار و
تدوام این اقدامات در طول زمان می باشد .وی گفت:
خوشبختانه امروز در مرحله اقدامات حرفه ای در حوزه
تبیین اهمیت منابع آبی هستیم که باید تمام تالش
خود را برای رسیدن به مرحله برگشت ناپذیری انجام
دهیم و مانع وارد شدن فعالیت ها در مسیر تکرار شویم.
امانی طهرانی خاطر نشان کرد :همانطور که امروز وزارت
نیرو در حوزه آموزش و پرورش به کمک ما آمده است،
سایر دستگاه ها و وزارت خانه ها نیز می توانند برای
تربیت نسل آگاه آینده طرح ها و اقدامات مشابهی را
انجام دهند ،چرا که تمامی نهادها و دستگاه در تربیت
نسل آینده مسئول هستند .وی با اشاره به محورهای
توسعه پایدار در کشور تصریح کرد :آموزش مهارت های
زندگی ،شناسای و رفع آسیب های اجتماعی ،محیط
زیست و اشتغال پایدار از جمله این محورها است.
تقویت شود .به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی ،محمد عالیی در نشست
هم اندیشی دبیران انسجام بخشی روابط عمومی های
صنعت آب و برق کشور با اشاره به برخی شنیده ها
مبنی بر ادغام دفاتر روابط عمومی با دفتر هیات مدیره
توسط سازمان امور استخدامی افزود :مردم سرمایه های
اجتماعی یک کشور هستند لذا به منظور حفظ این
سرمایه های اجتماعی از طریق روابط عمومی ها باید
اطالعات صحیح به آن ها داده شود .وی با اشاره به
اینکه روابط عمومی جایگاه بسیار برجسته ای دارد،
افزود :وظایف مهمی به عهده صنعت آب و برق کشور
است لذا جایگاه روابط عمومی ها در کنار مدیران باید
تقویت شود .عالیی تفکیک مدیریت از روابط عمومی را
امری غیر ممکن دانست و گفت :فعالیت هر سازمان یا
اداره بدون حضور روابط عمومی موثر نخواهد بود .مدیر
عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ادامه داد:
مسئله بحران آب با انسجام و همدلی مردم قطعا حل
خواهد شد.
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مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

ضرورت حضور روابط عمومی ها در لحظه تولد یک تصمیم مدیریتی

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت
مدیریت منابع آب ایران با اشاره به نقش زمینه ساز
روابط عمومی ها گفت :روابط عمومی ها حلقه اتصال
مدیران و مردم هستند لذا باید به آن ها بها داده
شود .به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی ،عبداهلل اسکویی در نشست هم اندیشی
دبیران انسجام بخشی روابط عمومی های صنعت آب
کشور ،اظهار کرد :نقش روابط عمومی ها در ادارات
مغفول واقع شده است و عمدتا از آن ها برای حل
مشکالت سازمانی یا ارائه بازخورد استفاده می شود.
وی با اشاره به اینکه روابط عمومی ها باید در لحظه
تولد یک تصمیم حضور داشته باشند ،ادامه داد:
روابط عمومی ها حلقه اتصال مدیران و مردم هستند
لذا باید به آن بها داده شود در غیر این صورت شاهد
تنش در جامعه خواهیم بود .اسکویی «طرح پویش
الف-ب ایران» را مثبت ارزیابی کرد و گفت :با انسجام
بخشی دستگاه های اجرایی این طرح جدید باید در
کشور اجرا شود .مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور
بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان
اینکه با نحوه صحیح مدیریت انسجام بخشی باید
به هم افزایی حداکثری برسیم ،افزود :در این پویش
کلیشه های طرح های گذشته شکسته می شود و مردم

حس می کنند که این توسعه به نیازهای آنان توجه
می کند .وی با اشاره به اینکه کتاب انسان و محیط
زیست یکی از کاملترین کتاب هایی است که وزارت
آموزش و پرورش در زمینه کتاب های درسی مطرح
کرده است ،خاطرنشان کرد :همبستگی میان آب،
انرژی ،پسماند و حوزه گردشگری در این کتاب
مشاهده می شود و طی تفاهمنامه ای که وزارت نیرو
با وزارت آموزش و پرورش امضا کرده ،این ارگان نیز
به حوزه انرژی وارد می شوند .اسکویی تصریح کرد :با
ورود بخش انرژی به آموزش و پرورش ،آموزش کتاب
انسان و محیط زیست به یک پروژه اطالع رسانی تبدیل
خواهد شد.

از پایگاه جامع اینترنتی سازگاری با کم آبی خراسان رضوی رونمایی شد
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :در نشست هم اندیشی مدیران روابط
عمومی بخش آب کشور در مشهد ،از پایگاه جامع
اینترنتی سازگاری با کم آبی خراسان رضوی رونمایی
شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی کاظم جم با اعالم این خبر عنوان کرد :در
این نشست هم اندیشی دو روزه که با حضور صدیقه
ببران ،مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
نیرو ،سیدسعید حسینی رئیس دفتر مدیرعامل و هیات
مدیره شرکت مدیریت منابع آب ایران ،عبداهلل اسکویی
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت
منابع آب ایران ،محمد عالیی ،مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی و همچنین مدیران روابط
عمومی شرکت های آب منطقه ای کشور برگزار شد،
بخش های مختلف پایگاه جامع اینترنتی سازگاری با
کم آبی خراسان رضوی معرفی و برای نسختین بار از
آن رونمایی شد.
وی افزود :این پایگاه اینترنتی که به ابتکار شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی طراحی و پیاده سازی شده
است با هدف شفاف سازی عملکرد و دسترسی آزاد
به اطالعات و گزارش عملکرد برنامه سازگاری با کم
آبی خراسان رضوی ،گفتگو و هم اندیشی نخبگان،
گزارش و پیگیری تخلفات آبی ،آموزش مفاهیم
نجات آب و همچنین پیاده سازی الکترونیکی طرح
تکریم ارباب رجوع از تاریخ  1آذر  1398به نشانی
 www.wsakhr.irفعالیت خود را آغاز کرده است.
جم خاطرنشان ساخت :کاربران این پایگاه می توانند
برای نخستین بار ،خالصه آخرین وضعیت منابع آب
استان خراسان رضوی را به تفکیک محدوده های

هیدرولوژیکی و محدوده های سیاسی (شهرستان
ها) در قالب تصویری مشاهده کنند .همچنین در این
پایگاه مجموعه ای از فایل های آموزشی ،کلیپ ها و
انیمیشن ها و سایر محتواهای آموزشی برای استفاده
توسط گروه های سنی مختلف بارگزاری شده که به
تدریج توسعه پیدا خواهد کرد.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی اظهار داشت :این پایگاه با همکاری شرکت
مشاور بخش خصوصی در پروژه اطالع رسانی ،آموزش
و فرهنگ سازی طرح احیا و تعادل بخشی طراحی شده
و راهبری و پشتیبانی می شود.
جم با اشاره به اینکه پایگاه سازگاری با کم آبی بستر
مناسبی برای مشارکت نهادهای مدنی است خاطرنشان
ساخت :در تاالر گفتمان سازگاری با کم آبی امکان
گفتگو و هم اندیشی در خصوص موضوعات مختلف
ذیل طرح ملی و استانی سازگاری با کم آبی فراهم شده
و این گفتگوها به صورت دسته بندی شده برای سایر
عالقمندان قابل استفاده خواهد بود.

گزارش تصویری

نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی
و آیین رونمایی از راهنمای اجرای مانور
آموزشی سیالب در مدارس کشور
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مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو

خراسان رضوی دراجرای طرح سازگاری با کم آبی پیشرو و موفق عمل کرده است
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و
آبفای وزارت نیرو در نخستین همایش ملی راهبردهای
سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
که به همت جمعیت خانه سبزوار در این شهرستان
برگزار شد از تصویب نهایی طرح سازگاری با کم آبی
خراسان رضوی خبر داد و گفت :خراسان رضوی یکی از
استان های پیشرو در اجرای عملیاتی این طرح است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی« ،بنفشه زهرایی» به مهمترین اهداف این
همایش اشاره کرد و تصریح کرد :حمایت از سفره های
آب زیر زمینی ،بهینه مصرف کردن ،توجه به چشم
اندازهای اقلیمی با توجه به اثرات اقلیمی و گرمایشی
و سیاست های فرابخشی برای سازگاری با شرایط
جدید ،تغییر الگوی تغذیه ،روش های تولید انرژی،
تغییر الگوی کشت ،تقویت مشارکت عمومی ذینفعان،
بهره وران و سمن ها در تدوین و اجرای طرح سازگاری
با کم آبی ،اطمینان از پایبندی نمایندگان دولت در
استان ها به تعهدات ذکر شده در طرح سازگاری با کم
آبی ،تاکید بر اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
خراسان رضوی و ارائه گزارشهای دوره ای عملکرد

توسط کمیته پیگیری که در هر استان تشکیل می شود،
اصالح قوانین با هدف جلوگیری از خرد شدن اراضی
کشاورزی و سیاست گذاری برای تجمیع و یکپارچه
سازی اراضی ،هدایت حمایت های دولتی در راستای
کاهش تلفات تبخیر و تلفات آب در بخش کشاورزی به
نحوی که ضمن کاهش مصرف آب کمترین خسارات به
کشاورزان برسد و تقویت پژوهش ها مرتبط با وضعیت
عمرانی آب های زیر زمینی از جمله اهدافی است که
در این همایش دنبال شد.
زهرایی در پاسخ به این سوال که نقش فرهنگ سازی
و آگاهی بخشیدن به شهروندان در طرح ملی سازگاری
با کم آبی چیست؟ گفت :مدیران استانی و به خصوص
معاونت های فرهنگی در هر سیستم اداری با تعامل
و تشکیل اتاق فکر می توانند با نمایندگان رسانه ها
درباره اطالع رسانی شفاف و آگاهی بخشی در زمینه
فراهم کردن بستر های فرهنگی مدیریت آب توسط
شهروندان گام های مثبتی بردارند.
وی یادآور شد :درکار گروه ملی طرح سازگاری با
کم آبی در راستای همکاری و تعامل با رسانه ها خیلی
کار جدی صورت نگرفته که امیدواریم با ابالغ طرح

به استان ها مدیران مرتبط جهت ترویج و ترغیب
شهروندان به اجرای طرح از طریق مطبوعات و
رسانه ها به صورت جدی این مهم را پیگیری نمایند.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و
آبفای وزارت نیرو در ادامه به طرح های آبخیزداری در
خراسان رضوی اشاره کرد و گفت :خراسان رضوی در
حوزه آبخیز داری یکی از استان پیشرو و بسیار فعال
است و طرح های متعدد آبخیزداری را اجرا کرده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در سبزوار مطرح کرد:

سند راهبردی طرح سازگاری با کم آبی حاصل تالش بیش از  2سال صاحبنظران است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
نخستین «همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم
آبی در مناطق خشک و نیمه خشک» که در سالن
اجتماعات دانشگاه حکیم سبزواری شهرستان سبزوار
برگزار شد با ارائه گزارشی از طرح ها و تحقیقات
علمی و پژوهشی در زمینه بهینه سازی مصرف آب و
طرح های همیاران آب و سازگاری با کم آبی گفت:
مسئله آب یا چالش آب به یک مسئله حیاتی تبدیل
شده است که سران  3قوه این مهم را پذیرفته اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان
رضوی« ،محمد عالیی» با بیان این مطلب گفت :آب
مهریه حضرت فاطمه (س) است بنابراین بی مبنا نیست
و حاصل خرد جمعی است و باید حرمت آن حفظ شود.
وی با اشاره به این که سند سازگاری با کم آبی حاصل
تالش  2ساله صاحبنظران در این حوزه است ،افزود:
طرح سازگاری با کم ابی حاصل جمع  37سند پژوهشی
و تحقیقاتی سازگاری با کم آبی از  28شهرستان است
که منتظر ابالغ سند هستیم تا با امضای استاندار به
شهرستان ها ابالغ شود.
وی گفت :همانطور که در استان کارگروه استانی
سازگاری با کم آبی با حضور تشکل های کشاورزی
داریم در هر دشت و شهرستانی همین کارگروه به
ریاست فرماندار و با حضور نمایندگان کشاورزان را
داریم.
عالیی با اشاره به این که نظارت کالن در اجرای این
طرح برعهده دانشگاه فردوسی مشهد است گفت:
گزارش عملیاتی طرح و همچنین میزان صرفه جویی
و بهینه سازی مصرف آب و کاهش میزان مصرف
را ماهیانه در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار
می دهیم؛ و امیدواریم که اساتید دانشگاه آمارها و
نتایج گزارش های ما را بررسی و نقد کنند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار
داشت :در گذشته اقتصاد ،مساحت زیرکشت و جمعیت
کشور متناسب با میزان آب سنجیده شده می شد اما
متاسفانه با باور دولت ها بر اینکه آب محدودیت ندارد
و مدیریت آن انحصاری است ،مردم را کنار گذاشتند.
نتیجه این طرز تفکر دولتی این گونه شد که خراسان
رضوی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون مترمکعب
آب را اضافه برداشت کرد .وی تقسیم بندی مصارف آب
در بخش های گوناگون را اینگونه برشمرد :از  92درصد
مصرف آب در بخش کشاورزی درحال حاضر به 85
درصد رسیده است و  9درصد آب در شرب و بهداشت
و  6درصد در خدمات و بهداشت است.
وی با اشاره به این که ساالنه بیش از یک متر آب های
زیر زمینی مشهد افت دارد گفت :اگر گفته می شود آب

شرب شهروندان مشهد را تامین می کنیم این جمله را
ادامه نمی دهند که به بهای از بین رفتن آب های زیر
زمینی آب شرب شهروندان را تامین می کنیم.
عالیی یادآور شد :پدیده تغییر اقلیم و گرم شدن آب
و هوا تهدید جدی دیگری است که پیامدهای منفی
دارد از جمله بارش کمتر ،افزایش شدت دامنه تغییرات
بارندگی و دمای هوا و در نهایت عامل انسانی است که
مسئله بحران آب را تشدید می کند.
وی گفت :مدیران به دو گروه تقسیم می شوند مدیرانی
که آیه یاس و ذکر مصیبت می خوانند و دسته دیگر
مدیرانی هستند که چه باید کرد؟ را مطرح و به دنبال
راهکار می روند آگاه باشیم نسل آینده ما را نخواهند
بخشید اگر ما سرزمین خشک و بی آب و علف را
تحویلشان بدهیم.
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وی درباره راهکاری های مناسب برای برون رفت از این پدیده نیز گفت:
مسئله آب باید به دغدغه هر ایرانی بدل شود حاکمیت به تنهایی نمی تواند
بحران آب را حل کند و مشارکت عمومی الزم و ضروری است از طرف
دیگر در عملکرد شفافیت داشته باشیم و تشکل های قانون مدار کشاورزی
را وارد کار کنیم.
وی افزود :در خراسان رضوی بیشترین درصد مشارکت عمومی را در زمینه
طرح های سازگاری با کم آبی را داریم که باید از زحمات استاندارد تشکر
و قدردانی کنم.
وی خاطر نشان کرد :سند سازگاری با کم آبی هم زمان با فرا رسیدن عید
سعید فطر توسط وزیر نیرو رونمایی شد اما تشکل های کشاورزی نسبت
به این سند گالیه ها و دغدغه هایی را مطرح کردند که مجددا سند برای
اصالح و تغییرات برای خانم زهرایی ارسال شد و طی 3جلسه کارگروه
تخصصی نقدهای مطرح شده را بررسی و در نهایت 18آبان ماه امسال این
سند حول 4محور ما همه با هم تصمیم می گیریم و اجرا می کنیم ،استان
خراسان رضوی در سال  1405باید کسری مخزن خود را به صفر برساند و
به تصویب رسید که وزارت نیرو و شرکت آب اجازه تخصیص جدیدی ندارد.
وی با اشاره به این که با تصویب طرح نباید به کشاورز آسیب برسد ادامه
داد :به تصویب سند سازگاری با کم آبی خوشبین هستم چراکه اکنون با همکاری امسال حدود  241میلیون متر مکعب اضافه برداشت در استان را کاهش دادیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد :طرح سند سازگاری با کم آبی باید اجرا شود؛ داروی تلخی است که چاره ای نداریم اگر طرح عملیاتی نشود هیچ
آبی برای برداشت در آینده نخواهیم داشت از طرف دیگر باید هوشیار باشیم دشمن بحران آب را به یک مسئله سیاسی و امنیتی تبدیل نکند باید قدم به قدم با مشارکت
همه برای حل مشکالت آبی با واقعیت ها گام برداشت.
مدیر امور آب شهرستان سبزوار خبر داد:

 1100حلقه چاه در دشت جوین حفر شده است
1100حلقه چاه در دشت جوین حفر شده است که
از انتهای شهرستان فیروزه شروع می شود تا شهرستان
خوشاب ،جوین ،جغتای و حتی  15کیلومتری جاجرم
خراسان شمالی ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی مدیر امور آب شهرستان سبزوار با اعالم این خبر
گفت:با توجه به مممنوعیت دشت جوین در سال 66
تصور شد دشت جوین از نظر آب دهی زیاد زیان دیده
است به همین خاطر اقدام به صدور بیش از حد پروانه
حفر چاه کشاورزی صادر شد.
«محمد ثابتی مقدم» با اشاره به افت و کاهش 90
سانتی متری سفره های آب زیر زمینی در دشت
جوین گفت:کاهش و افت سفره های آب زیر زمینی
در دشت جوین یک واقعیت است و ضروری است در
راستای حمایت و پاسداری از این ثروت ملی طرح ها و
شیوه های نوین آبیاری به اجرا گذاشته شود.
وی در خصوص راهکار های عملی در جهت حفظ
سفره های آب زیر زمینی در این منطقه یاد آور شد:
نصب کنتورهای هوشند و تحویل آب به صورت حجمی
به کشاورزان ،فرهنگ سازی و آموزش وهمچنین
ممانعت از حفر چاه های غیر مجاز در پی اجرای طرح
سازگاری با کم آبی (بعد از 2سال تالش و زحمت
متولیان به بار نشست و تصویب شد ) امید داریم میزان
آبی که  90سانتیمتر در دشت جوین کاهش یافته است
را متوقف و مدیریت کنیم .
مدیر امور آب سبزوار خاطر نشان کرد :با ابالغ
دستور العمل استان در راستای حفظ منابع آب
زیر زمینی و استفاده ار روش هایی که به پایداری منابع
آب و کاهش استفاده بی رویه ثروت ملی منجر شود
100درصد چاه های دارای پروانه کشاورزی شهرستان
سبزوار مجهز به شمارشگر هوشمند شدند.
وی با اشاره به این که هوشمند سازی چاه های

کشاورزی راهی است برای غلبه بر کم آبی افزود:
هدف از طرح هوشمند سازی چاه های کشاورزی و
اجرای طرح سازگاری با کم آبی اعمال مدیریت بهینه
برداشت های بخش کشاورزی از منابع آب زیر زمینی
است
ثابتی مقدم افزود :امور آب ناحیه سبزوار 6دشت
سبزوار،نیگجه،جوین ،عطائیه ،سنگرد و داورزن را
تحت نظارت داردکه دشت جوین متاسفانه براثر صدور
پروانه های متعدد حفر چاه حدود  90سانتیمتر افت
آبهای زیر زمینی را درپیش داشته که دروضعیت
بحرانی قرار داشت و خوشبختانه با تنظیم برنامه های
مدون حمایتی از سفره های آب زیر زمینی از جمله
طرح سازگاری با کم آبی که خوشبختانه به تصویب
رسیده است اقدامات بسیار خوبی در این منطقه صورت
گرفت و در نهایت منجر به کاهش بی رویه برداشت آب
از سفره های آب زیر زمینی در این منطقه شد.
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی خبرداد:

تخریب یک ساختمان مسکونی غیرمجاز
در بستر رودخانه پایه

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی از تخریب یک ساختمان مسکونی
غیرمجاز در بستر رودخانه پایه از توابع بخش گلبهار
و درفاصله  20کیلومتری گلمکان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمدرضا صادقی فرد با بیان اینکه حفظ
محیط زیست و آزاد سازی حریم و بستر رودخانه
موضوع بسیار مهمی است ،اظهارکرد :رودخانهها دارای
بستر و حریم قانونی هستند و کسی نباید آنها را
تصرف کند.
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی گفت :عرض بستر رودخانه پایه از 9

الی  50متر متغیر بوده و حریم آن نیز در دو ساحل
چپ و راست  10متر می باشد و تاکنون هفت مورد
پرونده که شامل پل غیرمجاز ،احداث بنا  ،دیوار
ساحلی،تصرف بستر و خاکریزی است رفع تصرف شد.
وی با اشاره به اینکه برای آزادسازی حریم رودخانه
گروپایه اقدامات زیادی انجام شد ،افزود :خوشبختانه
با تالش اکیپ گشت و بازرسی این امور ،اخذ دستور
قضایی و پیگیری های به عمل آمده در این اقدام یک
ساختمان مسکونی به متراژ  30متر و یک پل غیرمجاز
تخریب و بستر رودخانه گروپایه آزاد شد.
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون ادامه داد :در تاریخ
دوم و سوم مهر ماه سال جاری و پس از اخذ دستور
دادستان شهرستان گلبهار ماشین آالتی به منظور
تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز به منطقه اعزام و
 3هزار و  210متر مربع از اراضی متصرفی رودخانه
آزاد شد.
صادقی فرد با اشاره به اینکه مهمترین اقدام برای
مقابله با آسیب های سیالب آزادسازی حریم
رودخانه ها است ،بیان کرد :با هرگونه تخلف و
سوء استفاده از منابع آب سطحی و زیرزمینی برخورد
جدی و قانونی صورت می گیرد تا بستر رودخانه ها
محصور ویالسازی و ساختمان سازی نشود.
وی ضمن تشکر از همکاری و همراهی دادستان گلبهار،
تصریح کرد :در مسیر رودخانه در برخی نقاط دیگر
رودخانه تصرفاتی وجود دارد که درحال پیگیری و طی
مراحل قانونی است.
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مدیر کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

گام اول و اصلی موفقیت و تحقق پدافند زیستی فرهنگ سازی است

مدیر کل مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با
بیان اینکه گام اول و اصلی موفقیت و
تحقق پدافند زیستی فرهنگ سازی است،
گفت :این فرهنگ سازی درسه سطح ایجاد
شناخت ،باور و فرهنگ پدافند غیرعامل
باید شکل بگیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی،
سیف اهلل آقا بیگی در همایش
بیوتروریسم با موضع آب و هوا
که در سالن جلسات این شرکت
برگزار شد ،با اشاره به مفاهیم بیوتروریسم و
راهکار های مقابله با آن اظهارکرد :در بین جنگ
افزارهای نوین ،سالح ها و فناوری های میکروبی
بیشتر از سایرین مورد توجه تشکل های تروریستی و
تروریست دولتی ابرقدرت ها قرار گرفته است .وی ادامه
داد :از جمله حمالت بیوتروریسمی می توان به شیوع
جنون گاوی در اروپا ،شیوع سارس در چین و شیوع وبا
در کره شمالی اشاره کرد .آقا بیگی با بیان اینکه تولید
مواد بیولوژیک به نسبت ارزان تر بوده ،به طوری که
به عنوان بمب اتمی فقرا نامگذاری شده است ،افزود:

وجود اجساد حیوانات مرده به صورت
غیر عادی در منطقه ،احساس تغییر طعم
و مزه آب و مواد غذایی ،خشک شدن
ناگهانی گیاهان ،مردن احشام و دام ها در
منطقه و بیمار شدن ناگهانی افراد از جمله
نشانه های این حمله است .آقا بیگی
با اشاره به آمادگی برای مقابله با
آلودگی های محتمل در بخش آب کشور
عنوان کرد :رخداد آلودگی به صورت عمدی
یا غیر عمدی در تاسیسات آبی دور از ذهن
نیست که در این خصوص باید با ایجاد
یک سیستم پایش کیفی آب ،استفاده از
طبق نظر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در حال
حاضر 17کشور جهان قابلیت تولید مواد بیوتروریسمی
را دارند .مدیر کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهارکرد :از جمله
راه های انتشار عوامل بیولوژیک در یک حمله
تروریستی می توان به انتشار در هوا ،پاکت نامه،
مواد غذایی ،لوازمآرایشی ،اسباب بازی ،دارو و
سیگا و حشرات ناقل اشاره کرد .وی در توضیح
نشانه های یک تهاجم بیولوژیک ،تصریح کرد :زیاد
شدن حشرات به طور غیر عادی در یک منطقه،

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی:

یکی از جایگاه ها در خصوص آلودگی میکروبی حوزه صنعت آب است

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی
گفت :یکی از جایگاه ها در خصوص آلودگی میکروبی
حوزه صنعت آب است که باید متولیان این حوزه به
صورت جدی اقدامات موثر را انجام دهند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،قامتی در همایش بیوتروریسم با موضوع آب
و هوا که در سالن جلسات این شرکت برگزار شد،
اظهارکرد :با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید
تهدیدات دشمن را بر مبنای علم و دانش پاسخ داد.
وی افزود :در کنار استفاده از سایر علوم حوزه پدافند
غیر عامل باید از رشد مناسبی برخوردار باشد تا به
عنوان دفاع غیر مسلحانه در برابر تهدیدات دشمن مورد
استفاده قرار گیرد .مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری
خراسان رضوی با بیان اینکه سه رکن اقتدار هر نظام
حاکمیتی شامل جمعیت ،ثروت و دولت می شود،

ادامه داد :دشمن برای اینکه در مقابل
حاکمیت ایستادگی کند تالش دارد
تا این سه مولفه را تحت تاثیر قرار
دهد که موضوع بیوتروریسم هر سه
آن ها را پوشش می دهد .قامتی
ابراز کرد :رویکرد تهاجمی دشمن
با توجه به پیشرفت علم در برابر
جنگ های گذشته متفاوت است،
امروز جنگ های ترکیبی مورد توجه
است .وی خاطرنشان کرد :با توجه
به بازدارندگی که توسط پدافند
در حوزه نظامی شکل گرفته است،

دشمن برای رسیدن به خواسته های شوم خود راه کار
دیگری در قالب تهدیدات ترکیبی علیه نظام جمهوری
اسالمی ایران اتخاذ کرده است .مدیرکل پدافند
غیرعامل استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه
بیشترین حوزه تهدیدات دشمن در دوسال گذشته
تهدیدات اجتماعی بوده است ،گفت :این تهدیدات

موجودات زنده آبزی برای پایش کیفیت ،ایمن سازی
انواع خطوط لوله از جمله حاوی مواد انتقال نفت و
ایجاد ارتباط و هماهنگی با نهادهای مرتبط جهت
برگزاری مانورهای مشترک اقدامات موثر درزمان
بحران را انجام داد .مدیر کل مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :گام اول
و اصلی موفقیت و تحقق پدافند زیستی فرهنگ سازی
است؛ این فرهنگ سازی درسه سطح ایجاد شناخت،
باور و فرهنگ پدافند غیرعامل باید شکل بگیرد.
با استفاده از ابزار رسانه و شبکه های مجازی صورت
می گیرد .قامتی ادامه داد :رعایت پنج مولفه
بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری ،تداوم فعالیت
های ضروری ،اقتدار پایداری ملی و کمک به مدیریت
بحران در حوزه پدافند غیرعامل ضروری است .وی با
بیان اینکه دشمن سال گذشته قصد داشت با نا امید
سازی مردم اقتدار حکومت را از بین ببرد ،ادامه داد:
این تهدیدات همیشه وجود داشته است زیرا به دنیال
تشکیل یک نظام سلطه گر در نظام جمهوری اسالمی
هستند .مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان
رضوی افزود :از بین بردن زیرساخت های کشور یکی
از اهداف دشمن است؛ که از جمله این زیرساخت ها
می توان به صنایع حوزه آب( سدها ،خطوط انتقال
آب و ایستگاه ها در مسیر آب) اشاره کرد .قامتی با
بیان اینکه جایگزین سالح های هسته ای ،سالح های
میکروبی شده است ،گفت :در واقع
 15گرم از این سالح های میکروبی
می توان جان  100هزار نفر را به خطر
بیاندازد .وی افزود :یکی از جایگاه ها
در خصوص آلودگی میکروبی حوزه
صنعت آب است که باید متولیان
این حوزه به صورت جدی اقدامات
موثر را انجام دهند .مدیرکل پدافند
غیرعامل استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد :در
سال های گذشته دشمن با تحریم ها و مسموم سازی
فضای رسانه ای و فضای سیاسی در واقع جنگ ترکیبی
را علیه ایران آغاز کرده است که در این خصوص ما باید
با تقویت پدافند غیرعامل این آسیب ها را کاهش دهیم.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

کم توجهی به مسئله پدافند غیرعامل ،چراغ سبز به دشمن است /پدافند غیر عامل جزء نیازهای ضروری جامعه است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان
اینکه امنیت جزء نیاز های ضروری هر جامعه است،
گفت :پدافند غیر عامل همانند آب و هوا برای زندگی
انسان الزم است .به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی در همایش
بیوتروریسم با موضوع آب و هوا با اشاره به اینکه در
جامعه باید به گونه ای زندگی کنیم که میزان آسیب
پذیری در مقابل حمالت دشمن یا سایر عوامل طبیعی
به حداقل برسد ،اظهارکرد :در صورتی که پدافند
غیر عامل به درستی در جامعه شکل نگیرد کشور با
تهدیدات جدی رو به رو خواهد شد .وی با بیان اینکه

شالق نا امنی به تن خاورمیانه
زیاد خورده است ،افزود:
در همین راستا باید تمامی
رخنه های امنیتی را جهت از
بین بردن نفوذ دشمن از بین
ببریم که در این خصوص نقش
و مشارکت مردم بسیار حائز
اهمیت است .عالیی با اشاره
به حدیثی از پیامبر اکرم(ص)
گفت :سالمت و امنیت دو نعمت
مجهول هستند؛ امنیت عمومی

مقوله ای است که باید خط قرمز ما باشد؛ در اجرای هر طرح مولفه های پدافند غیر عامل باید اجرایی شود .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ابراز کرد :اجرایی
کردن طرح ها بدون پیوست پدافند غیر عامل در حقیقت چراغ سبز به دشمنی که به دنبال حذف نام ایران است می باشد.

بررسی عملکرد طرح سازگاری با کم آبی خراسان رضوی در نشست مشترک با جمعیت ناجیان آب
وی تصریح کرد :اقدام دیگری که در راستای الکترونیکی
شدن خدمات انجام شده است ،بیش از چهار میلیون
برگه از پرونده های چاه های استان اسکن و در سامانه
«ساماب» بارگذاری شده است ،این اقدام موجب
رسیدگی سریع تر به درخواست متقاضیان می شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی خاطر نشان کرد :حل مشکالت آبی
استان همچون موضوعات فرهنگی نیازمند همکاری و
مشارکت تمامی دستگاه های کشور است و به تنهایی
نمی توان آن را مدیریت و حل کرد.
در ادامه جمعیت ناجیان آب از اتاق مانیتورینگ
چاه های کشاورزی استان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی« ،محمد علی نعمت نژاد» ،معاون حفاظت و
بهره برداری این شرکت در نشست مشترک با جمعیت
ناجیان آب موثرترین راهکار برای اجرای طرح همیاران
آب را ارتباط مستمر و مستقیم با تشکل ها دانست
و اظهار کرد :انسداد چاه های غیرمجاز و کاهش
اضافه برداشت از منابع آبی هدفی است که به صورت
جدی در یکسال اخیر پیگیری میشود.
نعمت نژاد با بیان اینکه تاکنون هفت هزار و حلقه225
چاه غیرمجاز در استان خراسان رضوی شناسایی شده
است ،افزود :این تعداد چاه  181میلیون آب مصرف
می کنند که از این تعداد  239حلقه چاه عمیق و
شش هزار و  986چاه نیمه عمیق هستند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی گفت :برنامه این شرکت در راستای
اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آبی و اقتصاد
مقاومتی انسداد یک هزار و  60حلقه چاه غیر مجاز بوده
است که از سوی وزارت نیرو به ما ابالغ شد اما شرکت
آب منطقهای خراسان رضوی با توجه به ظرفیت هایی
که داشت تعداد دو هزار و  335حلقه چاه غیرمجاز را
در دستور کار قرار داد.
وی تعداد انسداد چاه های غیر مجاز در شش ماهه
نخست سال جاری را یک هزار و حلقه چاه عنوان141
و ابراز کرد :اضافه برداشت چاه های کشاورزی استان

 ۸۸۱میلیون متر مکعب می باشد که از این حجم۵۹۳
میلیون متر مکعب از اولین پروانه هم بیشتر برداشت
می شود و بر اساس طرح همیاران استان قرار شده
 ۵۹۳میلیون متر مکعب از اضافه برداشت چاه های
کشاورزی طی سال جاری و سال آینده جلوگیری و
کاسته شود که طی شش ماه گذشته  ۲۰۴میلیون متر
مکعب صرفه جویی گردیده است.
نعمت نژاد خاطرنشان کرد :جهت کنترل و نظارت
بیشتر منابع آبی استان بروزرسانی و صحت سنجی
کنتورهای هوشمند را در دستور کار قرار دادیم؛ با توجه
به این اقدام کشاورزان یا چاه داران برای تمدید پروانه
خود باید ابتدا تاییدیه سالم بودن قطعات کنتور خود
را از شرکت سازنده دریافت کنند ،سپس شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی تمدید پروانه و شارژ مصرفی
مجدد آنان را انجام خواهد داد.

گزارش تصویری

برگزاری دومین کارگاه تخصصی مدیریت پایای
آب در مشهد
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برای نخستین بار در صنعت آب کشور صورت گرفت:

تامین مالی پروژه انتقال پساب به روش بیع متقابل در مشهد
فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد و امور دارایی ،در حاشیه
بازدید از تصفیهخانه فاضالب خین عرب مشهد با
اشاره به اعتبار  160میلیارد تومانی اختصاص یافته به
کشف رود اظهار کرد  :در سفر ریاست جمهوری
برنامهای کالن برای منطقه کشفرود طراحی شده که
کل اعتبار مورد نیاز این منطقه برای اتمام کار 160
میلیارد تومان برآورد شده بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،دژپسند ادامه داد :بر این اساس به منظور شروع
کار  15میلیارد تومان به کشف رود اختصاص یافت،
اما در مراحل بعد روش تامین مالی به صورت ترکیبی
تغییر پیدا کرد؛ چراکه این فرصت در کشفرود وجود
دارد که بخش خصوصی را در آن مشارکت دهیم .یکی
از آموزههای سیاست اقتصاد مقاومتی ،مردمی سازی
اقتصاد بوده بنابراین بخشی از این کار به صورت
بیع متقابل درحال انجام است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد :روش تامین مالی
آنچه که امروز باید مورد استفاده قرارگیرد تنوع بخشی
در تامین مالی است.
دژپسند با اشاره به اینکه نباید اتکای زیادی به بودجه
دولت داشته باشیم ،افزود :باید به روشهای جدید
مانند مشارکتهای مردمی و بیع متقابل روی آوریم
و اگر بتوانیم بخش خصوصی را تقویت کنیم سود
بیشتر حاصل خواهد شد تا اینکه مستقیم پول تزریق
کنیم .باید بخش خصوصی میداندار کار شود تا تحول
بنیادین در امور اجرایی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه نخستین بار
است که در صنعت آب به روش بیع متقابل تامین مالی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از
احداث تصفیه خانه و انتقال پساب با استفاده از ظرفیت
شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی در راستای
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام
معظم رهبری برای استفاده چند باره از منابع آب،
افزایش بهره وری آب ،حفظ محیط زیست ،افزایش
تولید و تامین آب شرب و بهداشت کالنشهر مشهد
مقدس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی گفت :درخصوص کشف رود،
آزادسازی آن به طول  86کیلومتر اجرا شده و تمام
حق آبه کشاورزان با پساب جایگزین شده است که
تصفیه فاضالب جاری و انتقال پساب حاصل از آن
نیازمند بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی و
شرکت های دانش بنیان است.

پروژه صورت گرفته است ،عنوان کرد :این نکته مهم
است که در بخش آب توانستیم چنین حرکتی را انجام
دهیم ،لذا این حرکت باید برای تمام کشور به خصوص
در مناطق کم آب الگو شود.
وی افزود :حضور شرکت دانشبنیان در این پروژه باعث
شده تا از دانش و ابتکارات این حوزه به منظور وابستگی
کمتر به خارج و همچنین افزایش بهرهوری در این
پروژه استفاده کنیم.

واحدهای بهبود ،توسعه و نظام پیشنهادات جایگاه ارزشمندی دارند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
نهمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت سال  98با
تاکید بر جایگاه باالی واحدهای بهبود و توسعه و نظام
پیشنهادات در شرکت های متعالی گفت :باید به سمت
فعال کردن نظام پیشنهادات برویم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در ابتدای جلسه فرآیند کلی ارزیابی عملکرد
توسط کارشناسان ارایه شد و مدیران نظرات خود را
بیان کردند؛ در ادامه «محمد عالیی» ضمن اشاره به دو
دیدگاه متفاوت مدیران اجرایی و ستادی به نظام های
بهبود و توسعه ای گفت :اقدامات و تجربیات ارزنده در
بخش های عملیاتی باید ثبت و مستندسازی شود تا
آیندگان بتوانند از آن بهره برداری کنند.
عالیی بحث آموزش را جدی عنوان کرد و افزود:
کارراهه شغلی و وظایف سازمانی همکاران به صورت

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش
بنیان در احداث تصفیه خانه فاضالب

دوره ای اطالع رسانی شود تا افراد بتوانند برای ارتقای
رتبه خود طبق برنامه پیش روند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
ایام
تبریک
ضمن
همچنین
رضوی
والدت حضرت محمد (ص) و امام صادق(ع) با اشاره به
ویژگی های خاص روانشناختی پیامبر اکرم گفت :طبق
فرمایش قرآن کریم معجزه ایشان «خلق عظیم» است.
وی با تاکید بر نقش مدیریت موضوعات و مشکالت
ذهنی در مواقع حساس و بحران بر توجه به بحث های
روانشناختی تاکید کرد و افزود :با انجام تست های
روانشناسی نقاط ضعف و قوت شناسایی می شود و
ارتباطات سازنده و منسجم شکل می گیرد؛ افراد با
شناخت از خود و طرف مقابل تصمیم می گیرند در
نقش های مختلف اجتماعی و موقعیت های گوناگون
چه رفتاری داشته باشند.
عالیی نقش نوآوری و کارآفرینی در ارزیابی عملکرد
را با اهمیت باال دانست و بر نظام مند شدن فرآیند
تشویقات تاکید کرد.
افزایش شوری آب و افت کیفیت آبخوان ها،
زنگ خطر بحران آب است.
کم آبی را جدی بگیریم !

وی افزود :برای انتقال پساب تولیدی تصفیه خانه
فاضالب خین عرب به پایین دست سدکارده به طول
 6/5کیلومتر با کمک شرکت های دانش بنیان بخش
خصوصی این مهم اجرایی شد؛ همچنین ساخت تصفیه
خانه جدید بر روی کشف رود نیز  50درصد پیشرفت
داشته است و آماده بهره برداری می باشد.
عالیی ادامه داد :ثمره واگذاری اجرای طرح تصفیه خانه
به بخش خصوصی تجربه موفق استفاده از شرکت های
دانش بنیان است ،بدون هزینه بخش دولتی و به مدت
 5سال  6میلیون مترمکعب پساب در اختیار بخش
خصوصی قرار می گیرد تا سرمایه گذار ما  29میلیون
متر مکعب پساب را طی این مدت منتقل و بهره برداری
کند و پس از  5سال تمامی تجهیزات در اختیار شرکت
آب منطقه ای قرار خواهد گرفت.
عالیی از طرح کالن انتقال پساب به غرب مشهد و
جایگزینی آن به شیوه واگذاری به بخش خصوصی خبر
داد و تاکید کرد :در اجرای این طرح قرار است 150
میلیون متر مکعب پساب تصفیه بشود و شهرداری
مشهد به عنوان سرمایه گذار این بخش اعالم آمادگی
کرده است؛ با حمایت های رزم حسینی ،استاندار
خراسان رضوی به نتیجه خوب این طرح امیدوار
هستیم چرا که این کار شروع یک روند خوب برای کم
کردن اتکا و اتصال به منابع دولتی خواهد بود.
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در جلسه ای با حضور شهردار مشهد و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و مسئوالن زیر ربط اتخاذ شد

تصمیمات حیاتی برای احیاء کشف رود

همایش طرح سامان دهی کشف رود
با حضور شهردار مشهد و مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای استان با هدف
تصمیمات حیاتی برای احیا کشف رود،
در دو بخش راهبردی و عملیاتی یکم
آبان ماه در سالن اجتماعات شهرداری
مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت
اب منطقه ای خراسان رضوی در
این همایش عالوه بر محمد رضا
کالیی شهردار مشهد ،محمد عالیی
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
استان،یعقوبی معاون خدمات شهری
،قندهاری مدیر مطالعات آب منطقه
ای ،کاظمی معاون عمران حمل و
نقل ترافیک،علیمیرزایی معاون طرح
آب منطقه ای،
و توسعه شرکت
نعمت نژاد معاون حفاظت و بهره برداری
آب منطقه ای ،عامری مشاور مدیر عامل ،ترشیزی
سرپرست مشارکت های مردمی و طرح های
زود بازده ،سالمی مدیر عامل سازمان پارک ها
حضور داشتندتصمیماتی درخصوص ساماندهی
کشف رود اتخاذ و نظر به اهمیت ساماندهی و رفع
مشکالت زیست محیطی و احیا کشف رود ،موضوعات
به تفصیل در دو بخش راهبردی و عملیاتی مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش با تصمیم اعضای جلسه برای
احیا کشف رود مقرر گردید مطالعات و طرح ها برای
ساماندهی کشف رود به گونه ای انجام گردد که
راهبردها محقق شود.در احیاء رودخانه کشف رود اصل
بر حفظ میراث برای آیندگان و خودداری از آینده
فروشی قرار گیرد،اصل بر مدیریت مصارف آب در دشت
مشهد است به طوری که می بایست از دامن زدن به
مصارف غیرضروری اجتناب گردد و تراز منابع و مصارف
حفظ شود و استفاده از گونه های کم آب طلب و  ...در
دستور کار مطالعات و احیاء کشف رود قرار گیرد،در
احیاء رودخانه کشف رود می بایست به گونه ای عمل
شود که به صورت موازی اقدامات مطالعاتی و اجرایی
کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت صورت پذیرد به
طوری که در بلندمدت کل مسائل زیست محیطی و
ساماندهی رودخانه به سرانجام برسد.
مهندس عالیی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
استان در باره دیگر تصمیات اتخاذ شده در این
همایش گفت:در ادامه این جلسه تصمیم گرفته شد که
شهرداری مشهد متولی ساماندهی کشف رود از خط
محدوده متصل طوس تا  5کیلومتر بعد از چرمشهر به
طول حدود  80کیلومتر را برعهده داشته باشد.
وی افزود :همچنین مقرر شد کل اراضی رفع
تصرف شده (بستر سیالب  25ساله) توسط شرکت آب
منطقه ای به شهرداری مشهد واگذار گردد و شهرداری
مشهد با توافقی که صورت خواهد گرفت درآمد حاصل
از فعالیت های انتقاعی به نسبتی که موافقت خواهد شد
بین آب منطقه ای و شهرداری تقسیم شود .براساس
توافقی که با شرکت آب منطقه ای تنظیم خواهدشد،

متعهد است قسمتی از درآمد فعالیت-های انتفاعی
را به آن شرکت پرداخت نماید .بدیهی است برای
فعالیت های غیرانتفاعی سهمی پرداخت نخواهد شد.
وی افزود :دراین جلسه همچنین مصوب شد متناسب با
نیاز پروژه های تصویب شده و در حال مطالعه ،شرکت
آب منطقه ای و آبفا تخصیص فاضالب و پساب به
شهرداری مشهد خواهند داد و از سهم تخصیص آب
مورد نیاز فضای سبز شهر مشهد کسر نخواهد شد.
وی خاطر نشان کرد:پساب مورد نیاز برای طرح های
مرتبط با کشف رود از محل تصفیه خانه لوکال حاشیه
کشف رود (انتهای التیمور) و همچنین طرح مدل مالی
پساب تخصیص می یابد.
وی تصریح کرد :مقرر شد شهرداری مشهد نسبت به
حفظ و حراست و حفاظت از اراضی تحویلی از شرکت
آب منطقه ای اقدام نماید .لیکن الزم است شرکت آب
منطقه ای یک سری خدمات را در این خصوص به
شهرداری مشهد ارائه نماید که در این خصوص طرفین
به توافق خواهند رسید.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان تصریح کرد :در
این جلسه تبصره ای نیز به مفاد قانونی طرح اضافه شد
که از جمله  :شرکت آب منطقه ای هرگونه کمک قانونی
و ضابطه ای را به شهرداری مشهد ارائه خواهد نمود.
مقرر شد از لحظه تبادل صورتجلسه و تحویل اراضی،
کلیه هزینه ها و درآمدهای آب منطقه ای صفر و به
شهرداری مشهد منتقل خواهد شد.و همچنین فاضالب
خام ورودی به کشف رود شامل کالورت التیمور و  ...در
قالب تخصیص به شهرداری مشهد واگذار و شهرداری
نسبت به احداث لوکال تصفیه خانه التیمور اقدام
نماید .پساب تولیدی متعلق به شهرداری خواهد بود
که در چارچوب تأمین آب فضای سبز جایگزین منابع
آب با کیفیت می گردد .مطالعات تصفیه خانه التیمور
که توسط شرکت آب منطقه ای انجام شده ،در اختیار
شهرداری قرار خواهد گرفت.همچنین شهرداری مشهد
درخصوص حقابه یا سهم آب مورد ادعای کشاورزان
از کشف رود هیچ گونه تعهدی نداشته و مسئولیت
پاسخگویی برای این موضوع با شرکت آب منطقه ای

خواهد بود،.در صورتی که در محدوده چرم شهر ،تصفیه
خانه ای توسط شهرداری مشهد احداث گردد پساب
خروجی آن متعلق به شهرداری مشهد می باشد،مقرر
شد شهرداری مشهد نسبت به بررسی جهت اجرای
تصفیه خانه طبرسی (در شرق پل التیمور) و نیز تصفیه
خانه جهت تصفیه فاضالب جاری در کالورت التیمور
اقدام و شرکت آب منطقه ای نیز تخصیص فاضالب و
پساب به نام شهرداری مشهد صادر نماید

تفاهم نامه بودجه عملیاتی سال  98امور آب
سرخس امضا شد

تفاهم نامه بودجه عملیاتی سال  98امور آب
سرخس امضا شد .به گزارش روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی ،مدیر امور آب
سرخس با اعالم این خبر گفت :جلسه برنامه ریزی
بودجه عملیاتی با حضورمشاور مدیرعامل و مدیر دفتر
برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
محل امور آب سرخس برگزار شد.
«عبادی نژاد» در این جلسه گزارشی از وضعیت
درآمدی و چالش های پیش رو در خصوص اخذ
حق النظاره و خسارت ارائه کرد.
«عامری» مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با بیان این که شکوفایی و پیشرفت
هر موسسه و بنگاهی در گرو شفافیت عملکرد مالی
آن موسسه می باشد گفت :به همین منظور شرکت
آب منطقه ای با برگزاری جلسات برنامه ریزی بودجه
عملیاتی در امور شهرستان ها به بررسی وضعیت
درآمدی و تعیین تکلیف بدهی ها و درآمدهای شرکت
می پردازد.
مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی نیز به بررسی وضعیت درآمدی امور آب سرخس
در سال  98پرداخت« .برغمدی» گزارشی از وضعیت
وصولی درآمدی در  6ماه اول سال و فاصله تا رسیدن به
هدف تعیین شده در کارت هدف این امور را ارائه کرد.
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مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت:
در صورتی مساله کسری مخزن برطرف خواهد شد که
به مطالبه اجتماعی تبدیل شود و تصمیم گیری در این
خصوص به تشکل های مردم نهاد واگذار شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در دومین کارگاه تخصصی
آموزشی مدیریت پایای آب (پایش مدیریت اطالعات و
مشارکت کنشگران در مدیریت آب) اظهار کرد :قنات
به عنوان یکی از مولفه های اجتماعی همیشه موجب
گفتگو ،عدالت و دوستی میان مردم بوده است تا اینکه
آب تبدیل به یک مسئله شد و تنش قومی و سیاسی
را ایجاد کرد.
وی با اشاره به تمدن هزارساله برداشت آب به صورت
کاریزی افزود :بر اساس این شیوه استفاده از منابع
آب مردم مالک آب بودند و باور داشتند که همانقدر
که آب موجود است می توانند از آن برداشت کنند
به طوری که کشاورزی و فرم روستا بر اساس این شیوه
برداشت آب شکل می گرفت.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت:
متاسفانه در گذشته دولت شرایطی را فراهم نکرد که
مردم در مصرف و مدیریت آب مشارکت داشته باشند و
این موجب شد که این فرهنگ شکل بگیرد که با پول

می توانند به مقدار مورد
نظر آب مصرف کنند.
عالیی با اشاره به اینکه
خراسان بیشترین کسری
مخزن را دارد ،ابراز کرد:
نسبت آب برداشتی به آب
تجدیدپذیر  136است.
وی ادامه داد :در طرح
سازگاری با کم آبی که
طی دو سال با همکاری
استانداری خراسان رضوی
نگاشته شد (به تصویب
نرسید) ،کسری مخزن تا

مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی:

حذف کسری مخزن باید به مطالبه اجتماعی تبدیل شود

سال  1405باید به صفر می رسید که امیدوارم این
سند به سرانجام برسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
در صورتی که حذف کسری مخزن به مطالبه اجتماعی
تبدیل شود اثر بخش خواهد بود که تصمیم گیری در
این خصوص باید با تشکل های مردم نهاد صورت گیرد.

مشاور مرکز مطالعات استراتژیک آب و کشاورزی اتاق بازرگانی:

ضرورت ایجاد دستورالعمل واحد در بازار آب

مشاور مرکز مطالعات استراتژیک آب و کشاورزی اتاق
بازرگانی گفت :به منظور اجرای طرح احیا و تعادل
بخشی منابع آب در خراسان و کشور باید سه مورد
ایجاد تشکل واحد و واگذاری امور به مردم ،بروز رسانی
اطالعات آماری و ایجاد دستورالعمل واحد در بازار
آب(خرید و فروش آب) اجرایی شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،میبدی در دومین کارگاه تخصصی آموزشی
مدیریت پایای آب(پایش مدیریت اطالعات و مشارکت
کنشگران در مدیریت آب) با اشاره به اجرای طرح
احیا و تعادل بخشی منابع آب ،اظهار کرد :مدیریت
آب های زیر زمینی تا قبل از سال  84اعتبار خاصی
نداشت و تنها کل اعتبار  50میلیون تومان بود که این
اعتبار برای اقدامات جدی کافی نبود.
وی افزود :در سال  84طرح احیا و تعادل بخشی منابع
آب با  12میلیارد تومان بودجه طراحی و تصویب شد
که به دلیل نداشتن مشاور با  20میلیارد تومان اعتبار
در مدت زمان دو سال پیاده سازی و اجرا شد.
مشاور مرکز مطالعات استراتژیک آب و کشاورزی
اتاق بازرگانی ادامه داد :در سال  85بر اساس
آمار برداری های انجام شده  103هزار چاه غیر مجاز
شناسایی شد و تا شال  93مجددا طرح تعادل بخشی
به طرح احیا منابع آب تبدیل شد و کسری مخزن از
 4/5میلی مترمکعب به شش یا هفت میلی متر مکعب
رسید.

میبدی اظهار کرد :در ایجاد تشکل آب نظر بر این
بود که از ابتدای تصویب تا تصمیم گیری کشاورزان
نقش پررنگی داشته باشند که در دستورالعمل جدید
این موضوع به خوبی دیده شده است.
وی گفت :از جمله مشکالت دراین خصوص عمل
نکردن شورای عالی آب به وظایف اصلی خود در
خصوص هماهنگی بین ارگان های مختلف بود که
طرح سازگاری با کم آبی را در وضعیت نا مناسب تری
قرار داد.
مشاور مرکز مطالعات استراتژیک آب و کشاورزی اتاق
بازرگانی بیان کرد :دومین مساله وجود اختالف بین
وزارت نیرو و جهادکشاورزی بود که مدیریت و واگذاری
طرح را با مشکل رو به رو ساخت.
میبدی با بیان اینکه نمونه های خوبی از مدیریت منابع
آبی در دشت های مشهد ،چناران و نیشابور وجود دارد،
خاطر نشان کرد :علی رغم این موضوع نقاط ضعفی
همچنان وجود دارد که باید بر اساس رویکرد تشکلی و
مدیریت مشارکتی کشاورزان و تمامی ارگان ها نظرات
واحد و یکسانی داشته باشند.
وی گفت :با رعایت سه مورد ایجاد تشکل واحد و
واگذاری امور به مردم ،بروز رسانی اطالعات آماری و
ایجاد دستورالعمل و ضوابط واحدی در بازار آب(خرید
و فروش آب) امکان اجرای طرح احیا و تعادل بخشی
منابع آب در کشور و خراسان ایجاد می شود.
در دومین کارگاه تخصصی مدیریت پایای آب
مطرح شد:

وضعیت مانیتورینگ منابع آبی (آب و هوا)

نیازمند برنامه ریزی جدی است
مدیر دپارتمان آب شمال کالیفرنیا گفت :ایران
در برداشت داده ها نسبت به ایاالت کالیفرنیا زیاد
عقب نیست اما در خصوص کنترل داده ها نیازمند

برنامه ریزی جدی می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،حسین اشک تراب در دومین کارگاه تخصصی
آموزشی مدیریت پایای آب(پایش مدیریت اطالعات
و مشارکت کنشگران در مدیریت آب) در خصوص
اندازه گیری پایش و مدیریت اطالعات پایه و نقش
گنشگران در این مدیریت سخنرانی کرد.
وی با اشاره به اینکه تکنولوژی در دنیای امروز
کثیف ترین آب ها را تصفیه می کند ،اظهارکرد :در
ایالت کالیفرنیا آمریکا با تصفیه آب های کثیف ،این
آب ها از آب سطحی ،تمیز تر و قابل شرب می شود و
امروزه آب به صورت چرخه در گردش است.
استاد همکار دانشگاه استنفورد با اشاره به اینکه امروزه
منابع آب در همه جا دنیا با مشکل مواجه است ،ادامه
داد :جمعیت زیاد و وجود فرورفتگی زمین سبب بروز
این مشکل شده است و هر چه درجه حرارت باال برود،
میزان بارندگی نیز کاهش پیدا میکند ،درصورتی که
کشاورزان احتیاج به آب دارند و این نیاز باید تامین
شود .اشک تراب با بیان اینکه تاثیرات منفی در بخش
منابع آب زیرزمینی شامل کاهش سطح آب زیرزمینی
و کاهش حجم منابع است ،بیان کرد :برای صرفه جویی
در منابع آب ابتدا باید مردم را به مشارکت جدی
در خصوص مصرف صحیح منابع آبی فراخواند ،در
گام دوم باید از سیالب ها استفاده کرد و مرحله آخر
استفاده از آب شیرین کن ها است .وی با اشاره به اینکه
کف شکنی اقدام غیر منطقی در حوزه حفظ منابع
آبی است ،گفت :درخصوص وضعیت داده پردازی و
مانیتورینگ آب و هوا نقش انسان غیر قابل حذف است
و دستگاه ها نیز متصدی دارند.
گفتنی است این کارگاه در دو روز با موضوعات «پایش
مدیریت اطالعات و مشارکت کنشگران در مدیریت آب
زیرزمینی» « ،تغییر اقلیم ،منابع آب  ،امنیت غذایی»
و «مدیریت سیالب ،بازچرخانی و مالحظات کیفی در
مدیریت آب شهری» در مشهد برگزار شد.
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تصویب برنامههای سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،برنامههای سازگاری با کم آبی استان خراسان
رضوی تصویب شد« .بنفشه زهرایی» مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو
گفت :برنامههای سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی پس از دو سال همکاری بین نهادها و ذینفعان آب
در استان خراسان رضوی و  ۱۰ماه بررسی و اصالح توسط دستگاههای عضو کارگروه ملی سازگاری با کمآبی ،در
سیزدهمین جلسه کارگروه در هجدهم آبانماه مصوب شد.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی:

خراسان رضوی می تواند الگوی اجرای طرح سازگاری با کم آبی در کشور باشد
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت:
با انجام این طرح در استان خراسان رضوی و ارائه نتایج
آن به سایر استان ها ،امیدواریم این طرح الگویی موثر
برای استان های دیگر باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،سیزدهمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با
کم آبی با حضور وزیر نیرو و اعضای اصلی کارگروه
با دستور کار برنامه های سازگاری با کم آبی استان
خراسان رضوی در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست
جمهوری برگزار شد .محمد عالیی با اشاره به برگزاری
و بررسی گزارش سازگاری با کم آبی استان ،اظهارکرد:
دو جلسه کارگروه تخصصی سازگاری با کم آبی در
شهریور و مهر ماه سال جاری تشکیل شد .وی با بیان
اینکه وزیر نیرو نیز از استان خراسان رضوی در کنار

سایر استان های شاخص کشور به عنوان پیشانی
اجرای طرح سازگاری با کم آبی یاد کرد ،افزود :با انجام
این طرح در استان خراسان رضوی و ارائه نتایج آن،
امیدواریم الگویی برای سایر استانها باشد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه
داد :در طی این برنامه و در دو گام زمانی برنامه های
سازگاری به صورت شهرستانی پیش خواهد رفت.
عالیی با اشاره به طرح همیاران آب استان ،خاطرنشان
کرد :در گام اول طی این طرح تا سال  ،1405به
میزان  892میلیون متر مکعب از مجموع برداشت
چاه های استان کاسته خواهد شد و تعادل آب
زیرزمینی آبخوانها حاصل میشود .وی افزود :در
گام دوم طی سالهای  1405تا  1420با جلوگیری از
اضافه برداشتها و تعدیل پروانههای کشاورزی به مقدار

مدیریت مشارکتی بهترین راه حل تامین منابع آب پایدار است
مدیر دفتر حفاظت و
بهره برداری شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی
با بیان اینکه حیات تمامی افراد و بخش های اقتصادی
به حفظ منابع آبی بستگی دارد ،گفت :موضوع حفاظت
و بهره برداری از منابع آبی یک بحث فرابخشی بوده
که حمایت و مشارکت تمامی بخش ها و دستگاه های
ذی ربط را نیاز دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،غالمرضا ممدوحی در برنامه رادیویی دیوار
شیشه ای که با حضور حمیدرضا رضوی خبیر ،دبیر
کارگروه نظام صنفی کشور و مدیرعامل شرکت تعاونی
کشاورزان مشهد و احمدرضا رضازاده دبیر نظام صنفی
کشاورزی مشهد برگزار شد ،اظهار کرد :به جهت
کسری مخازن آبهای زیرزمینی با بیش از یک میلیارد
متر مکعب در سال ،استان خراسان رضوی رتبه یک را
در کشور دارد.
وی افزود :در همین راستا طی  ۵ماه ابتدای امسال
بیش از  ۷۵۰حلقه چاه غیرمجاز در راستای اهداف
عملیاتی شرکت آب منطقه ای و ممانعت از برداشت
غیرقانونی آب ،مسدود شد.
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان کرد :موضوع
حفاظت و بهره برداری از منابع آبی یک بحث
فرابخشی بوده که حمایت و مشارکت تمامی بخش ها و
دستگاه های ذی ربط را نیاز دارد.
وی با بیان اینکه  45درصد منابع آب زیرزمینی در
استان خراسان رضوی برداشت شده است ،ادامه داد :از
سال  1342که دستگاه های پمپ آب وارد کشور شد،

استفاده از منابع زیرزمینی افزایش بیشتری پیدا کرد.
ممدوحی با تاکید بر نیاز آبی تمامی بخش ها از جمله
کشاورزی ،شرب ،صنعت و خدمات گفت :حیات تمامی
افراد و بخش های اقتصادی استان به منابع آبی بستگی
دارد و تنها نیاز ویژه گروه خاصی مانند کشاورزان
نیست.
وی با اشاره به جلسات هفتگی که با حضور تشکل های
کشاورزی و مسئوالن و نمایندگان هر شهرستان برگزار
می شود ،ابراز کرد :ما باور داریم که اگر می خواهیم
اقدام جدی در حفظ منابع آبی برداریم و تصمیمی در
این خصوص اتخاذ کنیم نیازمند مشارکت و همراهی
مصرف کنندگان به ویژه کشاورزان داریم.
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با اشاره به رویکرد مدیریت مشارکتی
که مورد تاکید مدیرعامل این شرکت است ،اضافه کرد:
در همین راستا جلسات بسیاری با تشکل ها کشاورزی
و نمایندگان تشکل های مردم نهاد از جمله ناجیان آب
برگزار شد تا با کمترین تنش مدیریت منابع آبی در
استان شکل بگیرد.
وی ابراز کرد :عالوه بر این به دلیل داشتن یک هدف
واحد و منافع مشترک میان ما به عنوان متولیان تامین
و پایداری آب و کشاورزان به عنوان مصرف کنندگان
در خصوص نیاز به آب تصمیمات و اقدامات خوبی در
این مدت انجام شد.

یک هزار و  22میلیون متر مکعب به سطح آب قابل
برنامه ریزی ابالغی وزارت نیرو خواهیم رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به نکات حائز اهمیت طرح حاضر ،گفت :این طرح
در گام اول به صورت شهرستانی تهیه و تنظیم شده
است که توسط فرمانداران در شهرستانها دنبال شده
و نتیجه به کارگروه استانی به صورت ماهانه گزارش
میشود.
عالیی به گام دوم طرح همیاران آب اشاره کرد و افزود:
دبیرخانه کارگروه استانی مستقر در دانشگاه فردوسی
وظیفه کنترل و نظارت بر روند اجرای مصوبات طرح را
بر عهده دارد .وی با اشاره به اهداف کمی طرح ،ادامه
داد :برای دستیابی به اهداف کمی طرح نیازمند تفاهم
و مشارکت تمامی ذینفعان آب استان هستیم.

طرح انتقال آب شرب به شهر فیروزه تا پایان
سال به اتمام می رسد

مدیرعامل شرکت
آب منطقه ای
خراسان رضوی از
پایان طرح انتقال
آب شرب از سد بار
به شهر فیروزه تا
پایان سال خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی «عالیی» در برنامه زنده
رادیویی «پرس و جو» درباره چگونگی اجرای این طرح
گفت :این طرح که توسط وزارت نیرو و شرکت آب
منطقه ای در دست اجراست شامل  11کیلومتر خط
انتقال و مخرن دوهزار مترمکعبی و همچنین تصفیه
خانه است .وی در توضیح علت به تعویق افتادن طرح
با اشاره به این که به دلیل جلوگیری از هرگونه فساد
مخالف ترک تشریفات است گفت :به دلیل مشکالتی
که پیمانکار طرح داشت از جمله دیر انجام دادن و
کیفیت غیرقابل قبول اقدامات ،علیرغم میل باطنی،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی را قانع کردیم که از
این پیمانکار خلع ید کنیم .طرح فراخوان و انتخاب
مجدد پیمانکار زمان بر بود و باید تشریفات قانونی
انجام می شد« .عالیی» با بیان این که پیمانکار جدید
انتخاب شده است گفت :از  11کیلومتر خط انتقال4 ،
کیلومتر و مخزن  2هزار مترمکعبی هم ساخته شده و
در حال خرید مابقی لوله ها هستیم .مدیرعامل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی افزود :ما همه تالشمان
را کردیم که طرح به موقع اجرا شود و برای این خلف
وعده از مردم عزیز شهر فیروزه عذرخواهی می کنم و
انشاهلل این طرح تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
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همزمان با هفته مدیریت بحران و روز دانش آموز انجام شد

برگزاری کارگاه آموزشی مواجهه با سیالب ویژه دانش آموزان در مشهد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در اجرای گام های اجرایی طرح افزایش سواد
آبی ،کارگاه آموزشی مواجهه با سیالب در هفته پدافند
غیرعامل و همزمان با گرامیداشت روز دانش آموز در
آموزشگاه دخترانه ام هانی شهرستان مشهد برگزار شد.
کاظم جم در این کارگاه آموزشی اظهار داشت :با توجه
به زمینه همکاری بسیار خوب شرکت آب منطقه ای
و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در
اجرای طرح افزایش سواد آبی ،از سال تحصیلی گذشته
آموزشگاه دخترانه ام هانی در سه دوره متوسطه اول،
متوسطه دوم و هنرستان به عنوان پایلوت طرح ناجی
آب روستا همکاری خود را آغاز کرده است.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در مورد هدف از برگزاری این کارگاه عنوان
کرد :با توجه به پتانسیل استان خراسان رضوی در وقوع
سیالب های مخرب ،در سال تحصیلی جاری عالوه بر
انتقال مفاهیم سازگاری با کم آبی ،دانش آموزان با
مهارت های مواجهه با سوانح طبیعی به ویژه سیالب
آشنا می شوند.
«جم» ضمن گرامیداشت روز دانش آموز و سالروز
مبارزه با استکبار جهانی خاطرنشان ساخت :کارگاه
آموزشی مواجهه با سیالب گام نخست برنامه آموزشی
طرح افزایش سواد آبی با موضوع سیالب است .این
برنامه تا پایان سال تحصیلی در سه بخش آموزش،
ترویج و اقدامات میدانی با مشارکت دانش آموزان به

سوانح است.
نماینده شرکت مشاور طرح اطالع رسانی ،آموزش و
فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
افزود :بخش قابل توجهی از کاهش خسارت های ناشی
از وقوع پدیده سیل ،مربوط به پیش از وقوع می شود.
عدم ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها ،عدم
دخل و تصرف در مسیر طبیعی مسیل ها و رودخانه ها

اجرا درخواهد آمد و در ویژه برنامه مانور سیالب مورخ
 5اسفند ،دستاورد فعالیت های دانش آموزان و ملعمان
به نمایش درخواهد آمد.
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در این کارگاه آموزشی با تاکید بر
ضرورت افزایش مهارت های فردی و گروهی در مواجهه
با انواع بحران ها بیان کرد :دانش آموزان الزم است
بیاموزند در هنگام وقوع انواع بحران ها کدام بخش از
ابنیه ،خدمات و تاسیسات شهری و روستایی از اهمیت
ویژه ای برای حفاظت برخوردار هستند و چگونه
می توان برای افزایش ایمنی آن ها پیش از وقوع بحران
اقدام کرد.
«محمد زنگوئی» یادآور شد :با پیشرفت فناوری ها
اکنون روش ها و رویکردهای پدافند غیرعامل نسبت
به گذشته تغییر چشمگیری کرده به ویژه در خصوص
سوانح طبیعی که کشور مستعد بروز انواع سوانح از
جمله سیل ،زلزله ،طوفان و امثالهم است.
در بخش آموزشی این کارگاه« ،محمد فشائی» در
گفتگو با دانش آموزان عنوان کرد :سوانح طبیعی در
دهه های گذشته در سطح جهان افزایش یافته و کشور
ایران همواره در فهرست کشورهای مستعد انواع سوانح
طبیعی از جمله سیل ،زلزله ،خشکسالی ،آتش سوزی،
طوفان و  ...قرار دارد .دو پدیده سیل و زلزله به طور
متناوب هر سال منجر به بروز خسارت هایی گسترده
در بخش هایی از کشور عزیزمان ایران می شود .این
بیانگر ضرورت آموزش مهارت مواجهه با این گونه

جشنواره آموزشی نجات آب در آموزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،جشنواره آموزشی نجات آب با محوریت مواجهه
با سیالب برای دانش آموزان دبستان دخترانه امام رضا
(ع) در مشهد برگزار شد.
در این جشنواره تکتم میرزائیان در گفتگو با دانش
آموزان راهکارهای کاهش مصرف آب در منزل و
مدرسه را معرفی کرد و افزود :هر دانش آموز می تواند

به عنوان یک ناجی آب در مدرسه ،منزل و در جمع
دوستان و آشنایان الگوی مصرف بهینه آب را ترویج و
به دیگران آموزش دهد.
مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در امور بانوان با اشاره به احتمال وقوع سیالب در
مناطق خشک و نیمه خشک همچون خراسان رضوی
عنوان کرد :در صورت دریافت هشدار وقوع سیل در
محل سکونت خود باید بالفاصله از محلی که در معرض
سیل است دور شویم و به سایرین نیز توصیه کنیم در
مسیر جریان آب قرار نگیرند.
گفتنی است در این برنامه از نمایشگاه آثار هنری دانش
آموزان در رشته نقاشی رونمایی شد و از صاحبان آثار
برگزیده با حضور تکتم میرزائیان ،مشاور مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در امور بانوان؛
محمد برزوئی ،مدیر امور منابع آب شهرستان مشهد و
سایر همکاران و مربیان آموزشگاه دخترانه امام رضا (ع)

و همچنین توجه به آبخیزداری و حفظ پوشش طبیعی
گیاهی از جمله عوامل موثر در جلوگیری از بروز سیالب
و کاهش خسارات وارده است.
وی همچنین با نمایش تصاویر و کلیپ های آموزشی
مهم ترین اقدامات هنگام و بعد از وقوع سیل را برشمرد
و خاطرنشان ساخت :نخستین اصول هنگام بروز
سیالب ،حفظ آرامش ،دست کم نگرفتن قدرت سیل،
اقدام به موقع و پرهیز از هر گونه ورود به جریان سیل
و محدوده های آب گرفته است .بخش قابل توجهی از
خسارات و آسیب های سیالب در ساعات و لحظات
پس از وقوع آن و توسط عوامل ثانوی شکل می گیرد.
گفتنی است در پایان این کارگاه آموزشی از صاحبان
 12اثر برگزیده دانش آموزی در دوره های متوسطه
اول ،متوسطه دوم و هنرستان که راهکارهای خود را در
ارتباط با مواجهه با سیالب ،زلزله و آتش سوزی در سه
بخش اقدامات قبل ،حین و بعد از وقوع بحران به رشته
تحریر در آورده بودند تقدیر شد.

تقدیر شد .همچنین از هر کالس دو نفر از دانش آموزان
عالقمند با دریافت کارت شناسایی به عنوان ناجی آب
مسئولیت ترویج فرهنگ نجات آب در مدرسه و منزل
خود را بر عهده گرفتند.

من یک ناجی آب هستم .نجات آب با آگاهی و
حضور همگانی محقق خواهد شد.

توجه به کم آبی ،اصالح الگوی مصرف و ترویج آن
را از خودمان آغاز کنیم.
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نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشوری شطرنج وزارت نیرو با قهرمانی نماینده خراسان
ر ضوی پایان یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی امیر حسین برومد فر کارمند شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی موفق شد در نوزدهمین
دوره رقابت های کشوری شطرنج قهرمانی وزرارت نیرو
بعد ار رقبای خود از تهران و گیالن مقام قهرمانی این
دوره از مسابقات را کسب کند
بر اساس این گزارش در مراسم اختتامیه نوزدهمین
دوره مسابقات قهرمانی شطرنج وزارت نیروکه به
میزبانی استان کردستان(شرکت توزیع نیروی برق) و
در شهرستان سنندج برگزارشد مالک حسین زاده دبیر
شورای مرکزی ورزش و مسئول هماهنگی امور ورزش
صنعت آب و برق،رضا انجم شعاع معاون حقوقی ،امور
مجلس و پشتیبانی و نایب رئیس شورای مرکزی ورزش
نیز حضور داشتند حکم قهرمانی به نماینده خراسان
رضوی اهداء شد.
امیر حسین برومند فر قهرمان این دوره از مسابقات

در گفت و گو با خبرنگار ما گفت 21 :سال است که
به عنوان نیروی شرکتی دردبیرخانه شرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی مشغول خدمت هستم و بیش از
 20سال است که در رشته شطرنج به صورت آماتور
بازی می کنم.
وی در ادامه با اشاره به آمار شرکت کنندگان نوزدهمین
دوره رقابت های شطرنج وزار ت نیرو گفت :د راین دوره
از رقابت ها بیش از  200شرکت کننده حضور داشتند
وی در خصوص سطح کیفی این دوره از مسابقات
گفت:با حضور قهرمانان شطرنج وزارت نیرو در سال
گذشته سطح کیفی مسابقات بسیار باال بود همچنین
استقبال نیروهای جوان و با تجربه و آشنا با شیوه های
علمی شطرنج سبب گرما بخشی رقابت ها شد
وی خاطر نشان کرد :در این رقابت ها بعد از انجام
6دیدار نفس گیر مقام قهرمانی نوزدهمین دوره این
مسابقات را در میز  4به دست آوردم.

برگزاری سمینار مسائل اقتصادی در مدیریت منابع آب

سمینار ارائه دستاوردهای پژوهشی مدیریت منابع
آب های زیرزمینی با حضور مدیران و کارشناسان
مرتبط برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای،
رضا براتی رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب
منطقه ای با اعالم این خبر گفت :آب به طور مستقیم
و غیر مستقیم ماده اولیه بسیاری از کاالها و خدمات
است .با توجه به اهمیت آب در توسعه اقتصادی،
ارزش اقتصادی آب می بایست یکی از مبانی اساسی
تصمیم گیری ها باشد .وی افزود برای رسیدن به این
هدف رویکرد یکپارچه اطالعات منابع آب و اقتصاد
می تواند از چالش های فراروی توسعه بکاهد.
در ادامه حسن ساقی پژوهشگر پروژه بررسی و
شناسایی موانع و ارائه راهکارهای مدیریت منابع آب
کشور با نگاه به آب مجازی (مطالعه موردی :محدوده
مطالعاتی فریمان-تربت جام) درباره این طرح گفت :آب
مجازی میزان آبی است که برای تولید یک محصول
در صنعت ،کشاورزی و خدمات مورد استفاده قرار
می گیرد .وی افزود بر اساس نتایج تحقیق آب
مجازی محصوالت مختلف کشاورزی در محدوده
مطالعاتی و در سال های مختلف متفاوت است ،که
این مسأله به دلیل تغیر عملکرد کشت این محصوالت
است .همچنین محصوالت چغندرقند و جو به ترتیب
بیشترین و کمترین تأثیر را بر روی میزان آب مجازی
و نیز محصوالت لوبیا و گندم نیز به ترتیب بیشترین و
کمترین تأثیر را بر میزان درآمد دارند.
سپس محمود صبوحی صابونی پژوهشگر طرح مدیریت
عرضه و تقاضای آب در حوضه آبریز نیشابور با بررسی

راهکارهای تعادل بخشی از طریق قیمت گذاری آب
به کمک شبیه سازی دینامیکی گفت :هدف پژوهش
بررسی میزان بهبود تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز
نیشابور با اعمال سناریوهای سیاستی افزایش قیمت
آب آبیاری و کاهش سهم آب کشاورزی و پیش بینی
وضعیت آینده تراز آب زیرزمینی حوضه می باشد.
وی افزود بر اساس نتایج تحقیق در صورت 20درصد
کاهش سهم آب زیرزمینی بخش کشاورزی ،در یک
دوره یک ساله تراز آب زیرزمینی در دشت  0/44متر
باالتر خواهد آمد .همچنین با اجرای سیاست  40درصد
افزایش قیمت آب آبیاری 0/57متر کاهش سطح آب
زیرزمینی برای یک دوره سال بدست آمد .بر همین
اساس نتایج شبیه سازی یک دوره  ۱۰ساله نشان داد
که با 10درصد کاهش سهم بخش کشاورزی از آب
زیرزمینی ،حدود  2/4متر بهبود خواهد داشت.
در پایان این سمینار رضا براتی رئیس گروه تحقیقات
کاربردی شرکت با اهدای لوح از طرف مهندس عالئی
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی از ارائه دهندگان و ناظرین این پروژه
ها (محمود ارجمند شریف و ناصر نیک نیا) تقدیر کرد.

 65حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان
قوچان مسدود و پر شد
مدیر امور آب شهرستان قوچان از انسداد  65حلقه چاه
غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
ر ضوی «سید موسی حسینی جعفر ابادی» افزود :از
ابتدای سال جاری بیش از  65حلقه چاه غیر مجاز با
هدف صرفه جویی در مصرف آب سفره های زیر زمینی
در این شهرستان مسدود و پر شده است
وی خاطر نشان کرد با انسداد این تعداد حلقه چاه
حدود  485هزار متر مکعب آب صرفه جویی شده است.
وی یاد آور شد :در راستای اجرای طرح سازگاری با

مانور پدافند غیر عامل در زاوین
برگزار شد

مانور پدافند غیر عامل با هدف مقابله با آلودگی آب
شرب در شهرستان کالت شهر زاوین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،رییس اداره منابع آب شهرستان کالت با
اعالم این خبر گفت :مانور پدافند غیر عامل با هدف
مقابله با خطرات احتمالی آلودگی آب شرب منطقه
با حضور نماینده امور آب شهرستان کالت،هالل
احمر،شهرداری،سازمان بهداشت و آتش نشانی در شهر
زاوین برگزار شد.
مصطفی فرزانه افزود :اداره آب شهرستان کالت در
راستای اهداف خود در باره تامین آب شرب شهروندان
منطقه تا حصول آماده سازی آب شرب اقدامات الزم
را انجام داد .وی خاطر نشان کرد :در مسئله پدافند
غیر عامل که نیروی انسانی در آلودگی آب نقش دارد
بر خالف مدیریت بحران که عامل طبیعی نقش پذیر
است اداره آب شهرستان کالت با برنامه ریزی که کرده
است می تواند برای مدت 48ساعت آب شرب مناطق
از طریق ذخیره سازی آب سدها و کلر زدایی را تامین
کند.
کم ابی در استان انسداد چاه های غیر مجاز در این
شهرستان تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
حسینی جعفر ابادی در پاسخ به این سوال که با
بارش های اخیر آیا سفره های آب زیر زمینی تقویت
شده است گفت :بارش ها بخشی از مناطق این
شهرستان را به صورت نسبی تقویت کرده است اما
این امر سبب نخواهد شد که ما از انسداد چاه های
غیر مجاز صرفه نظر کنیم
مدیر امور آب شهرستان قوچان تصریح کرد :طی
عملیاتی که توسط کارکنان امور آب شهرستان در
آبان ماه جاری صورت گرفت ،همچنین تعداد 3حلقه
چاه آب غیر مجاز نیز مسدود و پر شد.
وی اظهار داشت :پی گیری و تالش بی وقفه
گروه های گشت و بازرسی و همکاری خوب دستگاه
قضایی  ،نیروی انتظامی و همچنین دهیاران مناطق
روستایی در موفقیت عملیات های انسداد و پر کردن
چاه های غیر مجاز قابل تقدیر و تجلیل است.
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مانور باز شدن دریچه های تحتانی
سد ادراک

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،علیرضا طاهری با بیان اینکه سد ارداک حدود
 ۳۰میلیون متر مکعب در سال آب تنظیم میکند که
از این مقدار نزدیک به  ۱۴میلیون متر مکعب مربوط به
بخش آب شرب مشهد است ،اظهار کرد 2/6 :دهم آب
بخش صنعت ،خدمات و زیست محیطی و  10/9دهم
آب کشاورزی را نیز تامین می کند.
وی با بیان اینکه سد ارداک یکی از منابع تامین کننده
آب شهر مشهد در زمانی بود که جمعیت ثابت و متغیر
آن هشت و نیم میلیون نفر بود ،افزود :حوزه منابع آب
کشور در همه زمینه ها به خصوص مسائل زیرساختی
نگاه ویژه ای به مسائل پدافند غیرعامل دارند.
قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ادامه داد :یکی از مواردی که در پدافند
غیر عامل در این شرکت مورد بحث بوده مدیریت
کردن لوازمی است که در شرایط عادی شاید نیاز به
مدیر اداره منابع آب درگز خبر داد:

عملیات بازگشایی و الیروبی 83
کیلومتر از بستر رودخانه ها
 83کیلومتر از مسیل ها و بستر رودخانه های درگز
بازگشایی ،الیروبی و ساماندهی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،ابوالفضل بزرگی ،مدیر اداره منابع آب درگز با
اعالم این خبر گفت :در شش ماهه اول سال جاری اداره
منابع آب درگز  83کیلومتر از مسیل ها و رودخانه های
درگز را بازگشایی الیروبی و ساماندهی کرد.
وی گفت :در راستای برنامه پیشگیری و به منظور
جلوگیری از ورود سیالب های رودخانه شورکال به
داخل شهر لطف آباد کانال قدیمی نزدیک این شهر
طی عملیاتی مسدود شد.
مدیر اداره منابع آب درگز در باره اهمیت الیروبی و
بازگشایی بستر رودخانه ها در این منطقه تصریح کرد:
با توجه به بارش های طوالنی و عبور آب های جاری
از بستر این رودخانه ها و احتمال وقوع سیالب های
فصلی ضروری است به منظوری جلوگیری از ایجاد
سیالب ها و آسیب به مزارع که درمسیر این رودخانه ها
قرار دارند عملیات الیروبی و ساماندهی رودخانه هایی
که بخش اعظم منابع آبی منطقه را تامین می کند به
فواصل زمانی انجام شود.

باز و بستن ندارد؛بدین منظور امروز مانور دریچه های
تحتانی در سد ادراک اجراشد.
مانور باز شدن دریچه های تحتانی سد ادراک با حضور
مسئولین استانی و مدیران شرکت به مناسبت هفته
پدافند غیر عامل  14آبان ماه برگزار شد.
الزم به ذکر است ساختمان سد و شبکه آبیاری و
زهکشی ارداک در فاصله  69کیلومتری شمال غری
مشهد با هدف مهار ،کنترل ،ذخیره و تنظیم جریانات
دایم و فصلی رودخانه ارداک و به منظور تأمین نیاز
آبی بخش شرب و صنعت شهر مشهد به میزان 16/6
میلیون متر مکعب احداث گردیده است.

امور منابع آب کالت مقام نخست
شطرنج ادارت شهرستان را کسب کرد
به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت بدنی یک دوره
مسابقه شطرنج کارکنان ادارات درخانه شطرنج کانون
فرهنگی تربیتی نور کالت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی رییس اداره منابع اب شهرستان کالت با اعالم
این خبر گفت :اولین دوره قهرمانی شطرنج ادارات
شهرستان کالت در خانه شطرنج کانون فرهنگی تربیتی
نور برگزار و نماینده اداره منابع آب این شهرستان به
مقام برتر دست یافت.
مصطفی فرزانه افزود :در این دوره از مسابقات
نمایندگان  10اداره با شرکت  20شطرنج باز به رقابت
با یکدیگر پرداختند که در نهایت مهدی خجسته
از اداره منابع آب کالت به مقام اول دست یافت و
محمد گنج بخش الئین از هالل احمر و
مجتبی خجسته الئین از اداره فنی و حرفه ای کالت به
ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.
وی هدف از برگزاری این دوره از رقابت ها را ایجاد شور
و نشاط و شادابی در میان کارکنان ادارات ذکر کرد
و گفت :حفظ سالمتی و ایجاد شور و نشاط در میان
کارکنان ادارات از جمله مهمترین اهداف برگزاری این
دوره از رقابت ها است.
وی در باره حضور بانوان ادارات در مسابقات ورزشی
گفت :برنامه هایی در زمینه حضور بانوان در رقابت های
ورزشی تدارک دیده شده است که از جمله در همین
مسابقات ثنا صالحی توانست رتبه نخست این دوره از
مسابقات را کسب کند.

دشت جوین سومین منطقه استان در
وضعیت بحرانی منابع آبی
دشت جوین بعد از مشهد و نیشابور در رتبه سوم
مناطق استان است که با وضعیت بحرانی افت منابع
آبی زیر زمینی روبرو است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی مدیر امور آب شهرستان سبزوار با اعالم این
خبر افزود :برداشت بی رویه و کاهش بارش ها در این
منطقه طی سال های اخیر سبب افت منابع ابی زیر
زمینی شده است.
محمد ثابتی مقدم افزود :به منظور حفظ منابع آبی
زیر زمینی ضروری است فرهنگ درست مصرف
کردن و بهر ه برداری مناسب و صحیح از منابع ابی
در این مناطق ترویج و توسعه یابد و در باره اهمیت
برداشت های بی رویه از سفره های آب زیر زمینی به
اهالی مناطق آگاهی رسانی شود.
وی خاطر نشان کرد :با توجه به افزایش سرانه مصرف
آب ،کاهش منابع آب شیرین ،استفاده بدون برنامه و
بی رویه ازمنابع آب زیر زمینی در کشاورزی ضروری
است که طرح های جایگزین از جمله هوشمند سازی
چاه های کشاورزی در این منطقه مرحله توسعه یافتگی
خود را تداوم بخشد.
وی خاطر نشان کرد :ارائه طرح های سازگاری با
کم آبی که در استان رویکردهای مشخصی تدوین شده
است یکی از مهمترین برنامه هایی است که می تواند
در این راستا یاری رسان ما باشد.
وی اضافه کرد  :می توانیم با آموزش ،اطالع رسانی
و تدوین برنامه های مدون دراین منطقه از وضعیت
بحرانی آب عبور کرد.

کاهش چشمگیر خسارت سیل با اقدامات
امور منابع آب تربت جام

اقدامات امور منابع آب تربت جام باعث کاهش چشمگیر
خسارات سیل اخیر شهرستان شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور آب تربت جام با اعالم این خبر گفت:
الیروبی و بازگشایی رودخانه ها و بندها یکی از عوامل
مهم در جلوگیری از وقوع سیل است به همین منظور
این اداره با انجام بیش از  ۱۰۰عملیات در  ۶ماهه
اول سال در تربت جام ،تایباد ،باخرز و صالح آباد۲۶ ،
کیلومتر از رودخانه ها و مسیل ها را الیروبی و و رفع
تصرف کرد.

یوسف اختری با بیان اینکه  ۱۹کیلومتر بازگشایی
از مسیل ها و رفع تصرف رودخانه ای اعم از
بند خاکی ،ساخت و سازهای غیرمجاز ،تصرف سطحی
و خاکریزهای انحرافی بود افزود :در همین راستا ۷
کیلومتر الیروبی مسیل ها و  ۱کیلومتر هم احداث
دایک حفاظتی در دو مسیل انجام گرفت.
وی با اشاره به سیل چند روز اخیر در شهرستان
تربت جام گفت :اقدامات انجام شده این امور
موجب شد کمترین آسیب و خسارات به بار آید در
غیر اینصورت خسارت سیل اخیر چند برابر می شد.
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تحلیل رفتار حفاظت آب کشاورزان استان خراسان رضوی
(مورد مطالعه :دشت نیشابور)
پژوهشگران:حسین راحلی ،مریم تاجری مقدم ،شاپور ظریفیان و مسعود یزدان پناه
ناظر :حجت میرانی مقدم
مجری  :دانشگاه تبریز
کارفرما :شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
نکات برجسته پژوهش:
• اکثریت کشاورزان مورد مطالعه ،رفتار حفاظت آب ضعیف تا متوسطی داشتند.
• کشاورزان موردمطالعه ،دیدگاه های مختلف و ناهمگنی درباره حفاظت آب دارند.
• کشاورزان موردمطالعه ،با توجه به دیدگاه ،ذهنیت و یا ادراک شان به چهار گروه حمایت طلبان،عدالت خواهان،
تقدیرگرایان منفعل و فردگرایان خوش بین تقسیم شدند.
• موانع رفتار حفاظت آب کشاورزان عبارتند از  :باورها و عادات غلط ،تقدیرگرایی و نبود آینده نگری ،پراکندگی
زمین های زراعی ،نبود مشارکت و توافق جمعی ،مشکالت مالی کشاورزان ،برنامه ریزی و مدیریت ضعیف دولت،
سیاست های حمایتی ضعیف دولت ،عدم خودباوری کشاورزان ،نبود ارتباطات الزم بین کارشناسان و کشاورزان،
عدم تأمین معاش و منافع کشاورزان ،وجود تبعیض و عدم اجرای قوانین.

براساس بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با کشاورزان
و کارشناسان 42 ،نمونه کیو انتخاب شد .پس از آن
 34کشاورز که از طریق نمونه گیری هدفمند به عنوان
مجموعه شرکت کنندگان انتخاب شده بودند به تکمیل
روش مرتب سازی کیو پرداختند .تجزیه و تحلیل داده
ها در این بخش ،با استفاده از نرم افزار PQMethod
انجام شد .در بخش سوم ،برای بررسی اینکه چرا برخی
از کشاورزان رفتار حفاظت آب را انجام نمی دهند و
ارائه مدل از تئوری داده بنیاد استفاده شد.
نمونه ی موردمطالعه با بهره گیری از
روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر
گرفتن شاخص اشباع نظری انتخاب شد.
ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق
انفرادی نیمه ساختار یافته بود.
نتایج و یافته ها:
نتایج بخش اول پژوهش نشان داد اکثریت
کشاورزان مورد مطالعه ،رفتار حفاظت
آب ضعیف تا متوسطی داشتند .هر سه
تئوری رفتار برنامه ریزی شده ،فرهنگی
و اعتقادات سالمت پتانسیل پیش بینی
رفتار حفاظت از آب را دارند ،اما قدرت
پیش بینی سازه های تئوری رفتار
برنامه ریزی شده باالتر از تئوری فرهنگی و
اعتقادات سالمت می باشد .در تئوری رفتار
برنامه ریزی شده ،متغیرهای نیت،
هنجارهای اخالقی ،نگرش ،دانش و
درک ریسک؛ براساس تئوری فرهنگی،

ضرورت و هدف از انجام کار:
مساله تأمین آب دومین مسأله ایران پس از موضوع
ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی در بین صد
مسئله مهم کشور است .با توجه به اینکه بخش عمده
مصرف کنندگان آب در ایران کشاورزان هستند ،نقش
کشاورزان در حفاظت آب و جلوگیری از شوری ،خشک
شدن قنات ها و چاه ها ،فرونشست زمین و در کل
مدیریت منابع آب پررنگ می¬باشد .بنابراین ،جهت
مدیریت منابع آب در ایران ،تغییر رفتار کشاورزان بیش
از پیش احساس شده و بروز رفتار مناسب تر از سوی
آنها میتواند در حفاظت از آب و کاهش بحران آب بسیار
مؤثر باشد .در حقیقت اگر برنامه ریزان و سیاستگذاران
میخواهند کشاورزان به شیوه مناسب تری از آب
حفاظت کنند ،باید بدانند که
 )1کشاورزان خود به صورت داوطلبانه خواهان این
رفتار باشند؛  )2چه عواملی بر کشاورز تأثیر خواهد
داشت تا یک رفتار مناسب تر و داوطلبانه را در زمینه
حفاظت آب از خود بروز دهند و  )3چه عواملی مانع
رفتار مناسب تر حفاظت آب کشاورزان خواهد شد.
بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل رفتار حفاظت

آب کشاورزان در دشت نیشابور که یکی از دشت های
بزرگ استان می باشد ،انجام شده است.
روش انجام پژوهش:
برای دستیابی به اهداف ،پژوهش در سه بخش
سازماندهی شده است .در بخش اول ،وضعیت فعلی
رفتار حفاظت آب کشاورزان و عوامل مؤثر بر رفتار آنها
با روش پیمایشی و با استفاده از سه تئوری رفتار برنامه
ریزی شده ،تئوری فرهنگی و تئوری اعتقادات سالمت
سنجیده شد .جامعه آماری این بخش از پژوهش،
کشاورزان گندم کار دشت نیشابور به تعداد  1300نفر
بودند که بر اساس فرمول کوکران نمونه  235نفری از
آنها تعیین شد .نمونه ها به روش نمونه گیری چندمرحله
ای تصادفی انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل
داده ها در این بخش از نرم افزار SPSS19و AMOS24
استفاده شد .در بخش دوم ،ذهنیت و نوع شناسی
ادراکات کشاورزان نسبت به حفاظت از آب کشاورزی و
یا به عبارتی گوناگونی دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه
با استفاده از روش کیو سنجیده شد .در این بخش

متغیرهای مساوات طلبی ،سلسله مراتبی ،تقدیرگرایی،
درک ریسک ،هنجارهای ذهنی ،نگرش،
مسئولیت پذیری و نیت؛ و براساس مدل اعتقادات
سالمت ،متغیرهای منافع درک شده ،حساسیت
درک شده و تشویق به عمل ،تغییرات رفتار کشاورزان
نسبت به حفاظت از آب را تبیین می کنند.
نتایج بخش دوم پژوهش نشان داد چهار نوع دیدگاه
حمایت طلبان ،عدالت خواهان ،تقدیرگرایان منفعل
و فردگرایان خوش بین در میان کشاورزان وجود
دارد .نتایج بخش سوم نشان داد موانع رفتار حفاظت
آب کشاورزان عبارتند از )1 :باورها و عادات غلط،
 )2تقدیرگرایی و نبود آینده نگری )3 ،پراکندگی
زمین های زراعی )4 ،مشکالت مالی کشاورزان،
 )5برنامه ریزی و مدیریت ضعیف دولت )6 ،نبود
مشارکت و توافق جمعی )7 ،عدم خودباوری کشاورزان،
 )8سیاست های حمایتی ضعیف دولت )9 ،نبود
ارتباطات الزم بین کارشناسان و کشاورزان )10 ،عدم
تأمین معاش و منافع کشاورزان )11 ،وجود تبعیض و
 )12عدم اجرای قوانین.
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سان ِإ ّ
ال ما َسعی َو َأ َّن َس ْع َی ُه َس ْو َف ُیری (النّجم 39 :و )40
إل ْن ِ
س ِْل ِ
َو َأ َّن َل ْی َ
و نیست از برای انسان مگر کوشش و تالشی که انجام داده است و قطع ًا ثمره کوشش و تالش خود را خواهد دید.
دریافت گواهینامه شایستگی از کانون ارزیابی را که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی های بر جسته
مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در صحنههای خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی
است تبریک عرض نموده  ،موفقیت و سربلندی عزیزان را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
مدیران و کارشناسانی که از سال  1397تاکنون موفق به اخذ گواهینامه شایستگی از کانون ارزیابی شده اند:

سید حمید نادری

غالمرضا ممدوحی

حسین نیک فرجام

کاظم جم

احمد قندهاری

الهه تبرا زاده

علیرضا کریمی

مصطفی تارکی

سید هادی افضل نیا

سید مهدی افضل نیا

سید حسین شمس زاده

محمد زنگوئی

رضا براتی

امیر جواد دانش پژوه

شهناز پور سلیمی

ادریس قائمی

مجتبی برغمدی

سمانه عاملی

اکبر شهابی

امیر گرد نوشهری
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مدیران و کارشناسانی که از سال  1397تاکنون موفق به اخذ گواهینامه شایستگی از کانون ارزیابی شده اند:

سید ابوالفضل علوی

امیر سالکی

محمد رضا عبادی نژاد

جواد خاموشی

یوسف اختری

محدثه شکراللهی

خلیل حسنی

امیر حسین حبشی زاده

مهدی طلعتی

مصطفی فرزانه

مرتضی سعیدی معین
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گویند روزگاری کار بر ایرانیان دشوار افتاده بود ،و آن دشواری دندان طمع عثمانی را تیز کرده و
سلطان عثمانی به طمع جهانگشایی چشم بر دشواریهای ایرانیان دوخته بود .پس ایلچی فرستاد
که همان سفیر است ،تا ایرانیان را بترساند و پس از آن کار خویش کند.

يكى از ملوک خراسان ،محمود سبکتکين را در عالم
خواب ديد كه جمله وجود او ريخته بود و خاک شده
مگر چشمان او که همچنان در چشمخانه هميگرديد
و نظر ميکرد .ساير حکما از تاويل اين فرو ماندند مگر
درويشي که بجاي آورد و گفت :هنوز نگران است که
ملکش با دگران است.
بس نامور به زير زمين دفن كردهاند
كز هستيش به روى زمين يك نشان نماند
وان پير الشه را كه نمودند زير خاك
خاكش چنان بخورد كزو استخوان نماند
زنده است نام فرخ نوشيروان به خير
گرچه بسى گذشت كه نوشيروان نماند
خيرى كن اى فالن و غنيمت شمار عمر
زان پيشتر كه بانگ بر آيد فالن نماند

کاروانی در یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند .
بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیمبر شفیع
آوردند اما فایده نکرد .
چو پیروز شود دزد تیره روان
چه غم دارد از گریه کاروان ؟
لقمان حکیم اندر آن کاروان بود ،یکی از کاروانیان او را
گفت که مگر اینان را نصیحتی کنی و موعظهای گویی
تا از مال ما دست بردارند که دریغ باشد چنین نعمتی
که ضایع شود،گفت  :دریغ ضایع کردن حکمت است
که با اینان گفتن .
آهنی را که موریانه بخورد
نتوان برد از او به صیقل  ،زنگ
با سیه دل چه سود گفتن و وعظ
نرود میخ آهنین بر سنگ
همانا که ُجرم از طرف ماست
به روزگار سالمت،شکستگان دریاب
که جبر خاطر مسکین  ،بال بگرداند
چو سائل به زاری طلب کند از تو چیزی
بده و گرنه ستمگر به زور بستاند

ایلچی آمد و آنچنان که رسم ماست با عزت و احترام او را در کاخی نشاندند و خدمتها کردند .به روز مذاکره رسمی
وکیالن همه یک رای شدند که این مذاکره حساس است و بدون بهلول رفتن به آن دور از تدبیر کشورداری است.
وزیر که خردمند بود گفته وکیالن مردم پذیرفت و بهلول را خواست و خواهش کرد او هم همراه باشد .بهلول که
هشیار بود و با نیک و بد جهان آشنا ،هیچ نگفت و پذیرفت.
سفره گستردند و آنچنان که رسم ماست به میهماننوازی پرداختند .بهلول روبروی سفیر عثمانی در آن سوی سفره
نشسته بود .پلو آوردند در سینیهای بزرگ ،و بر سفره چیدند ،زعفران بر آن ریخته و به زیبایی آراسته .سفیر
عثمانی به ناگهان کاردی برگرفت و هر چه زعفران بر روی پلو بود به سوی خویش کشید و نگاهی به بهلول انداخت.
بهلول هیچ نگفت .قاشقی برداشت و با ادب بسیار نیمی از زعفران سوی خود آورد و نیم دیگر برای سفیر گذاشت.
سفیر برآشفت و با کارد خویش پلو را به هم زدن آغاز کرد .آنچنان بلبشویی شد که کمتر زعفرانی دیده میشد
و بخشی از پلو هم به هر سوی سفره پراکنده شده بود .بهلول دست در جیب کرد و دو گردو به روی پلو انداخت.
سفیر آشفته شد و تاب نیاورد و خوراک وانهاد و دستور رفتن داد.
عثمانیها بی خوردن خوراک و با شتاب بر اسبها نشسته و رفتند .وزیر که خردمند بود اما در کار بهلول وامانده و
از ترس رنگش مانند زعفران گشته ،ناالن شد و به بهلول گفت این چه کاری بود ،همه کاسهکوزهها به هم ریخته
شد و آینده ناروشن است .بهلول پاسخ داد مذاکره پایان یافت و بهتر از آن شدنی نبود .وزیر چگونگی آن پرسید.
همگان ادب بهلول بر سفره دیده بودند و او بیکم و کاست تدبیر خویش نیز بگفت.
سفیر آنگاه که کارد برگرفت و همه زعفران سوی خویش کشید ،دو چیز گفت .نخست آن که با کارد آغازید و نه
با قاشق ،یعنی که تیغ میکشیم و دیگر اینکه همه جهان از آن ماست ،تسلیم شوید .من قاشق برداشتم و نیمی
پیش کشیدم .یعنی که نیازی به تیغ کشیدن نیست ،نیم از آن شما و نیمی هم از ما .او برآشفت و پلو به هم زد و
من نیز دو گردو انداختم .و این گردو که در قم و ری به آن جوز هم گویند ،چون دو شود همه دانند که چه گوید،
شما چگونه ندانی ،مگر ایرانی نیستی .وزیر شرمگین شد و آفرینها بر بهلول خواند.

گفت :پیلی را آوردند بر سر چشمه
ای که آب خورد .خود را در آب می
دید و می رمید .او می پنداشت که از
پیر مرد تهی دست ،زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی
می گذراند و با سائلی برای زن و فرزندانش قوت و
غذائی ناچیز فراهم می کرد .از قضا یک روز که به
آسیاب رفته بود ،دهقان مقداری گندم در دامن لباس
اش ریخت و پیرمرد گوشه های آن را به هم گره زد و
در همان حالی که به خانه بر می گشت با پروردگار از
مشکالت خود سخن می گفت و برای گشایش آنها فرج
می طلبید و تکرار می کرد :
ای گشاینده گره های ناگشوده عنایتی فرما
و گره ای از گره های زندگی ما بگشای.
پیر مرد در حالی که این دعا را با خود زمزمه می کرد
و می رفت ،یکباره یک گره از گره های دامنش گشوده
شد و گندم ها به زمین ریخت او به شدت ناراحت شد
و رو به خدا کرد و گفت:
من تو را کی گفتم ای یار عزیز
کاین گره بگشای و گندم را بریز
آن گره را چون نیارستی گشود
این گره بگشودنت دیگر چه بود ؟!
پیر مرد نشست تا گندم های به زمین ریخته را جمع
کند ولی در کمال ناباوری دید دانه های گندم روی
همیانی از زر ریخته است! پس متوجه فضل و رحمت
خداوندی شد و متواضعانه به سجده افتاد و از خدا طلب
بخش نمود.
تو مبین اندر درختی یا به چاه
تو مرا بین که منم مفتاح راه

دیگری می رمد.نمی دانست که از خود می رمد.
همه اخالق بد از ظلم و کین و حسد و حرص و
بیرحمی و کبر چون در توست ،نمی رنجی؛ چون آن
را در دیگری می بینی ،می رمی و می رنجی.
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