شامره یکصد و هشتاد و هفت  ،آذر  15 ،1398صفحه
در ویژه نامه این شماره از ماهنامه
رساناب می خوانید:

پیام ماه:

«جامعه فرزانگي و سعادت مي يابد كه خو اندن ،كار روزانه اش مي باشد».
رویدادها :امضاء تفاهم نامه های مشارکتی با کشاورزان

کسب رتبه نخست شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی در پژوهش
و فناوری (صفحه )8

سقراط

با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،فرماندار شهرستان سرخس و نمایندگان تشکل های کشاورزی

تفاهم نامه مشارکتی سازگاری با کم آبی امضا شد

تفاهم نامه مشارکتی سازگاری با
کم آبی و تعادل بخشی منابع آب
شهرستان سرخس بین شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی و نمایندگان
تشکل های کشاورزی شهرستان
سرخس امضا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،در مراسمی
که به همین منظور در محل فرمانداری
شهرستان سرخس و با حضور مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،
فرماندار شهرستان سرخس ،معاونان
شرکت آب منطقه ای و جمعی از مدیران و مسئوالن
شهرستان سرخس برگزار شد «محمد عالیی»
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
تشکر از فرماندار و نمایندگان تشکل های کشاورزی،
کشاورزان منطقه مرزی سرخس را مرزداران جمهوری
اسالمی ایران نامید و در مورد وضعیت آب گفت :همه
باید توجه داشته باشیم که اوال در منطقه خشک زندگی
می کنیم و ثانیا بیش از آنچه باید برداشت کنیم آب از
سفره های زیرزمینی برداشت کرده ایم و با پیامدهای
پدیده گرم شدن زمین نیز روبرو هستیم.

وی افزود :بنابراین باید مشکل خود را با تکیه بر خرد
جمعی حل کنیم .البته می توان در اتاق های دربسته
نشست و تصمیماتی گرفت اما اینگونه تصمیمات در
اجرا با مشکل مواجه می شود.
وی با اشاره به این نکته قرآنی که مردم عیال خداوند
هستند گفت :اعتقاد راسخ دارم که بدون حضور مردم
نمی شود کار کرد .مردم اصل هستند و من بیشترین
وقت خود را صرف صحبت با کشاورزان و تشکل های
کشاورزی کرده ام تا آنها را نسبت به وضعیتی که داریم
قانع کنم.
«عالیی» روند تنظیم سند آب را مورد اشاره قرار داد
و افزود :برای تنظیم این سند مهم ما با کشاورزان و
تشکل های کشاورزی ،اساتید دانشگاه و صاحبنظران
و کارشناسان مسائل را مطرح کردیم و سند آب را
نوشتیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای از استاندار خراسان

بیشتری انجام شود.
وی گفت :خط انتقال آب سد دوستی
به شهر سرخس هم از محرومیت های
ماست که در گذشته پیگیری نشده و
امیدواریم اعتبارات خوبی برای این خط
انتقال هم اختصاص پیدا کند.
گزارش خبرنگار ما حاکی است در این
جلسه نمایندگان تشکل های کشاورزی
شهرستان سرخس به بیان مشکالت
خود پرداختند و از اقدامات شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی قدردانی
کردند.
رضوی برای تصویب این سند به طور ویژه قدردانی
کرد و افزود :امروز تفاهم نامه اجرای این سند را در
شهرستان سرخس با نمایندگان تشکل های کشاورزی
امضا می کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
بخش دیگری از سخنان خود به شبکه آبرسانی دوستی
که مورد سوال چند تن از کشاورزان بود اشاره کرد و
گفت :در بازدیدی که داشتیم کانال شبکه آبرسانی
دوستی باید الیروبی شود و ما  250میلیون تومان
از اعتبارات شرکت را برای شبکه آب رسانی دوستی
اختصاص دادیم که اولویت های این شبکه باید توسط
خود کشاورزان تعیین شود و کشاورزان به روند اجرای
کار نظارت کنند تا این سرمایه عظیم از بین نرود.
وی درباره حق آبه کشاورزان نیز گفت :ما حق نداریم
حق آبه شما را نادیده بگیریم .ما حق آبه کشاورزان را از
سد شوریجه نیز به طور منصفانه خواهیم گرفت و تا این
حق ادا نشود هیچ سندی را امضا نخواهم کرد.
عالیی با ابراز خوشحالی از رضایتمندی کشاورزان
منطقه از اقدامات انجام شده گفت :رضایت مردم برای
ما بسیار مهم است و معتقدم مدیری که رضایت مردم
را به همراه نداشته باشد نمی تواند رضایت خداوند را
جلب کند.
این گزارش حاکی است پیش از سخنان مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،فرماندار
شهرستان سرخس گفت :با توجه به محدودیت های
جدی که در خصوص آب داریم الزم است تشکل های
کشاورزی پای کار بیایند و از میزان آبی که دراختیار
داریم بهترین بهره برداری را بکنیم.
وی افزود :در برنامه ریزی هایی که انجام می شود باید
وضعیت معیشتی و مالی کشاورزان را هم در نظر گرفت
و طوری عمل شود که کشاورزان بتوانند هزینه ها را
پرداخت کنند.
رجبی افزود :در  2سال گذشته مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی در خصوص تزریق اعتبار
برای طرح های آب سنگ تمام گذاشت و امیدواریم
در خصوص اتمام عملیات اجرایی سد شوریجه تالش

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

کار ضعیف را از هیچکس نمی پذیرم

کار ضعیف را از هیچ کسی نمی پذیرم و به مدیران
شرکت هم توصیه می کنم کار ضعیف را هرگز قبول
نکنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
جریان بازدید از سد دوستی بر رفع برخی نواقص
در تاسیسات و ساختمانهای سد تاکید کرد و تامین
نیازهای واحد مرزبانی و حفاظت از سد را ضروری
خواند.
«محمدعالیی» خطاب به معاونان و مدیران شرکت
گفت :در انتخاب پیمانکاران باید خیلی دقت شود و بر
کار آنان نظارت همه جانبه داشته باشیم.
گزارش خبرنگار ما حاکی است مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی همچنین دستور تهیه طرح
جامعی از وضعیت سد دوستی ،امکانات ،تجهیزات و
تاسیسات سد را صادر و تاکید کرد :این طرح باید یک
طرح عملیاتی باشد و در اسرع وقت آماده شود .وی
گفت :ما باید برنامه مدونی برای سد دوستی داشته
باشیم.
این گزارش حاکی است :معاونان برنامه ریزی ،طرح
و توسعه ،حفاظت و بهره برداری ،مدیر امور آب
شهرستان سرخس ،مدیر حراست ،مدیر سد دوستی
و جمعی از کارشناسان شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیرعامل شرکت را همراهی کردند.

2
حمایت تشکلهای کشاورزی در حل بحران آب ضروری است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
با بیان اینکه برطرف کردن مساله آب نیازمند
حمایت و مشارکت تشکلهای کشاورزی است،
گفت :زمانیکه کشاورزان کمک و حمایت
بی دریغ مسئولین و تشکل ها را ببینند ،انگیزه
بیشتری برای مشارکت و همکاری دارند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالئی،
در نشستی که با موضوع تبادل تفاهم نامه
مشارکتی برداشت آب از منابع آب های
زیرزمینی کمیته آبران شهرستان مه والت و
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار
شد ،اظهار کرد:کشاورزان افرادی متعهد هستند که باید
به این باور برسند که مدیران آبی استان در کنار آنان
هستند تا مسئله آب به درستی حل شود.
وی افزود :در حال حاضر که نمایندگان کشاورزان
نسبت به مسائل حفاظت و نگهداری از منابع آبی
دغدغه دارند و به صورت جدی پیگیری می کنند باید
از این هوشمندی و همراهی قدردان باشیم و با توجه
به درخواست های قانونی کشاورزان بحران آب را در
استان مدیریت کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه
داد :در همین راستا وظیفه مدیران آبی داشتن صداقت
و شفافیت الزم در برخورد با کشاورزان است ،اگر چه
امکان دارد در این مسیر با مشکالت و نواقصی مواجه

باشیم اما نباید این امر موجب شود تا اطالعات اشتباه
را در اختیار کشاورزان قرار دهیم.
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت و نیروی
مردمی در مدیریت مسائل کالن مدیریتی و کشور
گفت :در روزهای اخیر متوجه شدیم که بی توجهی
به نظر مردم چه بهای سنگینی برای نظام دارد ،راه
حل این موضوع در مساله آب حمایت و مشارکت
تشکلهای کشاورزی است.
عالیی با بیان اینکه مردم به عملکرد مسئولین توجه
می کنند ،بنابراین باید به موقع مسائل را برای آنان با
شفافیت تبیین و تحلیل کرد ،گفت :زمانیکه کشاورزان
کمک و حمایت بی دریغ مسئولین و تشکل ها را
ببینند ،انگیزه بیشتری برای مشارکت و همکاری دارند.

مدیریت منابع آبی در خراسان رضوی نیاز به مشارکت جدی کشاورزان دارد

نماینده نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی
با بیان اینکه مدیریت منابع آبی نیاز به مشارکت و
همکاری کشاورزان دارد ،گفت :برای داشتن آب پایدار
در این شهرستان و استان باید چاه های غیر مجاز را
مسدود و اضافه برداشت ها را به صفر برسانیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،احمدرضا رضازاده در نشستی که با موضوع
تبادل تفاهم نامه مشارکتی برداشت آب از منابع آب
های زیرزمینی کمیته آبران شهرستان مه والت و
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد ،اظهار
کرد :در حال حاضر شهرستان مه والت  21میلیون متر
مکعب اضافه برداشت از آب های زیرزمینی دارد.
وی افزود :برای داشتن آب پایدار در این شهرستان
و استان باید چاه های غیر مجاز را مسدود و
اضافه برداشت ها را به صفر برسانیم؛ در همین راستا
افرادی که وارد انجمن صنفی یا تشکل های کشاورزی
می شوند باید هیچ چاه غیر مجاز یا اضافه برداشتی
تاکنون نداشته باشند.

نماینده نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی
ادامه داد :مدیریت مشارکتی را به مدت دو سال است
که آغاز کردیم که در این مدت مسدود شدن چاه
های غیرمجاز دو برابر شده است؛ همچنین توانستیم
اضافه برداشت ها را کنترل کنیم که امیدواریم تا دو
سال آینده آن را به صفر برسانیم.
رئیس هیئت مدیره نظام صنفی شهرستان مه والت نیز
در این نشست با بیان اینکه خوشبختانه این شهرستان
از جمله پیشتازان خاموشی چاه های کشاورزی
بود ،خاطر نشان کرد :در ابتدای مدیریت منابع آبی
کشاورزان به صورت داوطلبانه نسبت به صرفه جویی
اقدام کردند که همین امر موجب شد در زمینه
صرفه جویی مصرف آب نیز شهرستان مه والت در
استان پیشتاز باشد.
غالمرضا عزار ادامه داد :این شهرستان از معدود
شهرستان هایی می باشد که افت آب زیرزمینی آن
به  20سانتی متر کاهش پیدا کرده است؛ این موضوع
نشان دهنده تعامل بسیار خوب کشاورزان با مدیران

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی است.
مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید
بر اهمیت مشارکت تشکل ها و نمایندگان صنفی
کشاورزی در تصمیم سازی ها و توانمندسازی جوامع
محلی در هفت دشت استان اظهار کرد :نسخه اولیه
قرارداد تفاهم نامه «مشارکت و هم افزایی در راستای
تصمیم سازی و تصمیم گیری در تعادل بخشی و
پایداری منابع آب زیرزمینی در محدوده دشت ازغند»

بین شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و نماینده
تشکل های کشاورزی تبادل شد.
غالمرضا ممدوحی این تفاهم نامه در راستای اجرای
مقررات قانون توزیع عادالنه آب ،مصوبات شورای عالی
آب در خصوص طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی
منعقد خواهد شد ،افزود :امضا نهایی این تفاهم نامه
در حضور مقامات استانی و مقامات وزارت نیرو انجام
خواهد شد.

زعفران به جای برنج

تغییر الگوی کشت در درگز مصرف آب را
 73درصد کاهش داد

با توجه به ضرورت اجرای طرح سازگاری با کم آبی
در اقلیم خشک و نیمه خشک استان خراسان رضوی،
تغییر الگوی کشت بیش از پیش احساس می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر اداره منابع آب درگز با بیان این مطلب
گفت :طرح های کشاورزی مبتنی بر سازگاری با کم
آبی در درگز در حال اجراست.
«ابوالفضل بزرگی» به ترویج و گسترش محصوالت
کم آب طلب اشاره کرد و افزود :کشت زعفران می تواند
گام مهمی در رابطه با سازگاری با کم آبی در بخش
کشاورزی و زمینه ای مناسب برای تغییر الگوی کشت
در شهرستان درگز باشد .نیاز آبی زعفران در هرهکتار
 3هزار مترمعکب است در حالی که در هر هکتار شالی
ساالنه به  18هزار مترمکعب آب نیاز است .بنابراین
تغییر الگوی کشت از برنج به زعفران مصرف آب را
 73درصد کاهش داده است.
وی با بیان این که مدیریت درست آب در کشاورزی
یک اصل غیرقابل انکار است گفت :در سال های اخیر
زعفران به محصول بومی شهرستان تبدیل شده است
و کاشت آن در مکان های مستعد به ویژه در روستای
برج قلعه و اراضی پایین دست سد درونگر انجام گرفته
و می تواند جایگزین مناسبی برای محصوالتی مانند
گندم و جو با توجه به زمان آبیاری این محصوالت باشد.
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فرماندار شهرستان تربت حیدریه در دیدار با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مطرح کرد:

در حوزه آب شفاف گویی داشته باشیم

از قدرت اشتعال بنزین در جامعه بیشتر است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در این جلسه از آمادگی شرکت آب منطقه ای برای
واگذاری سد نصر به بخش خصوصی خبر داد و گفت:
سرمایه گذار اگر تمایل به مشارکت در این زمینه دارد
می توانیم این سد را جهت قایقرانی ،ماهی گیری،
احداث مهمانسرا و هتل واگذار کنیم و شرکت آب فقط
بخش نظارتی در این زمینه داشته باشد.
در پایان این نشست به رسم یادبود هدیه ای از سوی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تقدیم
فرماندار این شهرستان شد.
در جریان بررسی شبکه آب سد دوستی مطرح شد

سیاست ما مشارکت جدی تشکل های
کشاورزی در امور مربوطه است

در حوزه آب و حراست از منابع آبی شفاف گویی داشته
باشیم.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه
دردیدار مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی که به همراه معاونان و رییس صنفی کشاورزان
در این شهرستان برگزار شد با بیان این مطلب گفت:
مشکالت ،نارسایی ها و انتقال آب باید درر استای
هم افزایی و همکاری با کشاورزان در چارچوب قانون
صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان
رضوی ،علی رستمی افزود :ضروری است در طرح های
اجرایی در حوزه آب سرنوشت ،منافع انسانی ،معیشتی
و رفاهی کشاورزان مد نظر قرار گیرد .وی خاطر نشان
کرد :در این برهه از زمان به دنبال ایجاد چالش هایی
در حوزه آب نیستیم و خواهان اجرای طرح های
عام المنفعه برای عموم جامعه می باشیم.
رستمی با اشاره به آمار سهم صنعت از آب استحصال
شده در این شهرستان خاطر نشان کرد :سهم آب در
صنعت این شهرستان بسیار ناچیز است9 .هزار میلیارد
تومان کارخانه فوالد این شهرستان را در  3فاز توسط
سرمایه گذار فعال کرده ایم اما آب مورد نیاز این
کارخانه را از طریق تصفیه خانه فاضالب شهری تامین
می کنیم و در بحث تامین آب صنایع خرد با مشکالت
ویژه ای روبرو هستیم و انتظار داریم در این زمینه
شرکت آب منطقه ای استان همکاری کند.
وی با اشاره به این که با  7یا  8لیتر آب می توانیم
صنایع خرد در این شهرستان را تقویت کنیم گفت:

ناراضی کردن تولید و صنعت کار بزرگی در شهرستان
نیست معتقدم اگر در حد الزم و ضروری آب مورد نیاز
صنایع خرد را با صدور مجوز های الزم برای حفر چاه و
کنترل برداشت آب این صنایع را تامین کنیم در جهت
اشتغال زایی و رفع موانع موجود اقدام بسیار خوبی
انجام داده ایم.
فرماندار شهرستان تربت حیدریه اظهار داشت92 :
درصد آب مورد نیاز صنایع در این شهرستان را تامین
کرده ایم و حتی به فوالد این شهرستان یک لیتر آب
هم نمی دهیم و معتقدیم اگر صنعت فوالد آب نیاز
دارد می تواند از مازاد بخش کشاورزی خریداری کند.
در ادامه این نشست صمیمی «محمد عالیی» ،مدیر
عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به همراه
معاون و مدیران و «رضا زاده» نماینده صنفی کشاورزان
گزارشی از عملکرد و راهبردهای ضروری برای حفظ
منابع آبی ارائه کرد .وی گفت :به هیچ عنوان قصد
ضربه زدن به زندگی معیشتی شهروندان و کشاورزان
را در طرح سازگاری با کم آبی را دنبال نکرده ایم بلکه
ساماندهی و بهینه سازی مصرف آب و ایجاد بستر
مناسب برای حفظ منابع ابی در این طرح ها دیده
شده است که امیدواریم هر چه سریعتر این طرح که به
تصویب هیات وزیران رسیده است توسط رزم حسینی،
استاندار خراسان رضوی به فرمانداران شهرستان ابالغ
شود
عالیی با اشاره به این که کاری که رضایت خدا
را در بر داشته باشد باید انجام دهیم گفت :تصمیم
گیری ،هم افزایی و استفاده از تجربیات کشاورزان در
اجرای صحیح طرح
سازگاری با کم آبی
از ضروریات عملیاتی
شدن این طرح است.
وی همچنین افزود:
باید مراقب باشیم
که دشمن از مسئله
بحران آب یک مسئله
سیاسی نسازد چرا
که معتقدیم قدرت
اجتماعی اشتعال آب

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیرعامل شرکت در جمع معاونان و مدیران
شرکت که در محل سد دوستی برگزار شد با بیان این
مطلب گفت :تشکل های کشاورزی تزئینی نیستند و
حضور جدی آنها به اجرای مطلوب تر برنامه ها کمک
می کند« .محمد عالیی» که شبکه آبیاری سد دوستی
را بررسی می کرد افزود :هرطرحی که قرار است در
خصوص این شبکه اجرا شود باید مورد قبول کشاورزان
و تشکل های کشاورزی باشد و آنها بر کار ما نظارت
کنند.
وی افزود :هرجا که کار را از کشاورز گرفتیم و به دولت
دادیم مشکل پیدا شد .کار باید دست کشاورز باشد اما
دولت در کنار کشاورز و حامی او باشد تا امور به شکل
مطلوب پیش برود.
دستور «عالیی» برای رسیدگی به اعتراض
تعدادی از کشاورزان سرخس
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی که
در ادامه سفر به شهرستان سرخس در محل اداره
منابع آب این شهرستان حضور یافته بود با تعدادی از
کشاورزان که نسبت به سهمیه برداشت از سفره های
زیرزمینی معترض بودند به گفتگو پرداخت.
«محمد عالیی» ضمن توضیح وضعیت سفره های
زیرزمینی آب و نحوه تعیین سهمیه بندی چاه های
کشاورزی ،اعتراض کشاورزان را بررسی و دستور
رسیدگی به این اعتراضات را صادر کرد.
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نماینده نظام صنفی کشاورزان خراسان رضوی در مراسم امضا تفاهم نامه مشارکت و هم افزایی در راستای تصمیم
سازی و تصمیم گیری تعادل بخشی و پایداری منابع آب زیرزمینی دشت مه والت مطرح کرد:

اولویت در این تفاهم نامه رعایت حقوق کشاورزان است

نماینده و رییس نظام صنفی کشاورزان خراسان رضوی
در جلسه ای که درشهرستان مه والت با حضور فرماندار
،مدیر عامل شرکت اب منطقه ای خراسان رضوی و
هیات همراه و جمع کثیری از نمایندگان کشاورزی
در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان مه والت
برگزار شد  .گزارش کاملی از تهیه و تدوین تفاهم نامه
واگذاری انجام امور آب چاههای کشاورزی به نظام
صنفی کشاورزی ارائه کرد و گفت:بنا نداریم نسخه
واحدی با توجه به تفاوت زراعت در مناطق کشاورزی
تدوین کنیم بنابر این به فراخور حال شهرستان ها در
تهیه تفاهم نامه تمهیداتی را اتخاذ کردیم.
رضازاده اظهار داشت :از 9میلیارد متر مکعب آب
تجدید پذیر  90درصد آن دربخش کشاورزی استفاده و
بهره برداری می شود
وی گفت :برحسب این تفاهم نامه خواستار عدم
تخصیص آب جدید توسط شرکت آب منطقه ای به
بخش صنعت شدیم و مقرر شد در صورتی که صنعت
نیاز به آب دارد می تواند آب مورد نیاز خود را از
کشاورزان خریداری کند.
وی بیان کرد :حفظ حرمت کشاورزان در این تفاهم نامه
مد نظر قرار گرفته است معتقدیم حقوق کشاورزان به
عنوان تولید کننده مواد غذایی شهروندان و ارزآوری
باید مورد احترام و عزت قرار گیرد.
رضا زاده خاطر نشان کرد :هم اکنون  647میلیون
متر مکعب اضافه برداشت از مخازن آب دشت ها را
برآورد کرده ایم و با توجه به این که تا سال 1405
مقرر شده خراسان رضوی کسری مخزن آب را به
صفر برساند ضروری است نسبت به اصالح کشت،
بهینه سازی مصرف آب کشاورزی ،اجرای طرح های
آبخیزداری و افزایش تصفیه خانه ها جهت بهره برداری
از پساب قبل از فرا رسیدن بحران آب اقدام کنیم.
وی اضافه کرد :برای رسیدن به تعادل در بهره برداری
از منابع آبی ،مصرف  647میلیون متر مکعب آب را
بایدکاهش دهیم.
وی ادامه داد :تفاهم تفاهم نامه مشارکت و هم افزایی در
راستای تصمیم سازی و تصمیم گیری در تعادل بخشی
و پایداری منابع آب زیرزمینی دشت مه والت راهکاری

مناسب برای برون رفت از بحران آب در منطقه است و
این درحالی است که از 37دشت خراسان رضوی 34
دشت در مرحله بحرانی کم ابی قرار گرفته است.
رییس نظام صنفی کشاورزان خراسان رضوی در ادامه
نیز گفت :این تفاهم نامه باحضور مدیرعامل شرکت
اب منطقه ای خراسان رضوی در شهرستان های
کالت،سرخس ،چناران،مشهد و مه والت به عنوان
پنجمین شهر توسط نمایندگان کشاورزان امضاء شده
است که امیدواریم این تفاهم نامه یک سند ماندگار در
توسعه صنعت کشاورزی باشد.
رضازاده در ادامه به وجود  440نظام صنفی در
کشور اشاره کرد و گفت :مشهد به عنوان پایلوت این
تفاهم نامه اولین شهری است که در راستای اجرایی
شدن طرح گام برداشته است.
وی همچنین اظهار داشت :طی توافقی که برحسب
این تفاهم نامه به تصویب رسید مقرر شد 50درصد
جریمه های کشاورزان مشمول بخشودگی قرار گیرد.
همچنین هزینه نصب کنترهای هوشمند بر روی
چاههای کشاورزی به صورت اقساط دریافت شود و در
زمینه تخصیص وام های بلند مدت کشاورزی تمهیداتی
اتخاذ شود.

تفویض اختیار مدیریت آب به کشاورزان
یک سند راهبردی است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در نشست صمیمی با نمایندگان کشاورزان مه والت
با ابراز خوشنودی از امضا تفاهم نامه مشارکت و هم
افزایی در راستای تصمیم سازی و تصمیم گیری در

تعادل بخشی و پایداری منابع آب زیرزمینی دشت
مه والت و ارائه گزارش کاملی از تصویب و اجرای
سند راهبردی سازگاری با کم آبی گفت :همیاری و
مشارکت کشاورزان در حل بحران آب بر هیچ کس
پوشیده نیست بنابر این تفویض اختیار مدیریت آب
به کشاورزان را یک سند راهبردی برای حل بحران
آب می دانیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی افزود :معتقدیم با آگاه سازی،
تعامل و هم فکری با سرمایه های انسانی و با تجربه
در امر کشاورزی در راستای اهداف حفظ و حراست از
منابع آبی گام های مثبتی برداشته می شود.
وی درباره هدف از امضا این تفاهم نامه گفت :هدف از
امضا این تفاهم نامه واگذاری مدیریت آب شهرستان به
کشاورزان و نظام صنفی کشاورزان است چون معتقدیم
کشاورزان با توجه به تجربه و توانمندی که دارند نشان
داده اند می توانند بدور از دستور العمل هایی که روی
کاغذ است بحران آب را مدیریت و ساماندهی کنند.
عالیی اظهار داشت :این تفاهم نامه درراستای
تعادل سازی ،مصرف بهینه آب و ممانعت از
برداشت های بی رویه از سفره های زیر زمینی،
تعادل دشت ها و کاهش افت شدید سدها با همکاری
نمایندگان نظام صنفی کشاورزان تهیه و آماده سازی
شده است و اعالم آمادگی می کنیم هر گونه انتقاد
منطقی را در زمینه این تفاهم نامه از سوی کشاورزان،

با دل و جان پذیرا باشیم و نسبت به اصالح آن اقدام
کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
تصریح کرد :طرح پژوهشی سند سازگاری با کم آبی
بیش از 2سال طی مطالعات میدانی با همکاری اساتید
دانشگاهی ،نمایندگان و معتمدین کشاورزی تهیه
و تدوین شد و خوشبختانه این سند به تایید هیات
وزیران رسیده است و بزودی طی مراسمی با حضور
استاندار و فرمانداران شهرستان ها رونمایی و ابالغ
می شود.
در ادامه این جلسه برخی از کشاورزان نگرانی ها و
دغدغه ها در زمینه توزیع عادالنه آب کشاورزی ،انتقال
آب به خارج از شهرستان و همچنین اطالع رسانی
صحیح برگزاری جلسات در این نشست صمیمی را
مطرح کردند و همچنین برخی از متقاضیان به اجرای
طرح آبیاری قطره ای زیر سطحی کم فشار در اراضی
خرد در ارتباط با تامین اعتبار برای اجرای طرح ها
مطالبی را بیان داشتند .یکی از کشاورزان در این زمینه
گفت :حدود  65درصد آب مصرفی این شهرستان در
باغات خرده مالک و زیر 10هکتارمصرف می شود.
بنابراین ضروری است در این طرح ها این موضوع جزو
سرفصل اعتباری سامانه های نوین آبیاری قرار گیرد.
در پایان این نشست امضا تفاهم نامه مشارکت و
هم افزایی در راستای تصمیم سازی و تصمیم گیری
تعادل بخشی و پایداری منابع آب زیرزمینی دشت
مه والت با حضور فرماندار و نمایندگان کشاورزان امضا
شد.
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فرماندار مه والت در دیدار مدیر عامل و هیات همراه شرکت اب منطقه ای خراسان رضوی مطرح کرد:

کشاورزان در صورتی که حمایت شوند بحران آب را حل می کنند

معاون استاندار و فرماندار ویژه مه والت در دیدار
مدیر عامل شرکت اب منطقه ای خراسان رضوی و
هیات همراه در زمینه امضاء تفاهم نامه واگذاری انجام
امور منابع آب چاههای کشاورزی به نظام صنفی
مشارکت کشاورزان را در حل بحران اب موثر و تاثیر
گذار دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی رنجبر فرماندار این شهرستان در این دیدار که
جمع کثیری از نمایندگان کشاورزان حضور داشتند
مشارکت عمومی کشاورزان در حل بحران اب را یکی
از مهمترین اهداف امضاء تفاهم نامه ذکر کرد و گفت:
اعتماد کردن به کشاورزان یکی از سندهای راهبردی
در حل بحران اب است که امیدواریم با امضاء این تفاهم
نامه اقدامات موثری در این زمینه صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد:حل بحران آب در
صنعت،کشاورزی،شرب و خدمات در سایه تعامل،
هم فکری،فرهنگ سازی و وحدت اجتماعی حل شدنی
است
رنجبر یادآور شد:امروز شاهد رونمایی از تفاهم نامه
واگذاری انجام امور آب چاههای کشاورزی به نظام
صنفی کشاورزی منطقه مه والت هستیم واین اقدام را
به فال نیک می گیریم و امیدواریم در راستای کاهش
بهره برداری بی رویه از سفره های اب زیرزمینی در این
نقطه گام های مثبتی برداشته شود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه مه والت در ادامه
خواستار راه اندازی نمایندگی امور اب در شهرستان
مه والت شد و گفت :با توجه به امار جمعیتی و فعالیت
چشمگیر کشاورزی در این شهرستان راه اندازی
نمایندگی امور آب در این منطقه ضروری است که
امیدواریم مدیر عامل شرکت اب منطقه ای خراسان
رضوی در این زمینه تمهیداتی اتخاذ کند.
وی با اشاره به امار چاه ها،قنوات و چشمه های این
شهرستان گفت 400 :حلقه چاه مجاز 70،قنات و
 2رودخانه فصلی در دشت از سرمایه های عمومی
شهرستان هستند که هرساله بیش از  230میلیون
متر مکعب آب از این منابع استحصال می شود و این
درحالی است که از  63هزار هکتار زمین کشاورزی
فقط  30هزارهکتار زیر کشت واقعی قرار گرفته
بنابر این با توجه به کمبود منابع آبی نیاز به ساماندهی
و اجرای طرح های عام المنفعه در این شهرستان
احساس می شود.
رنجبر در ادامه از کاهش میزان بارندگی در سال جاری
نسبت به سال گذشته در شهرستان مه والت خبر داد
و گفت :از ابتدای امسال تا کنون  22میلی متر بارندگی
را در این شهرستان داشتیم که نسبت به سال گذشته
 10میلی متر کاهش را تجربه می کنیم
وی با اشاره به این که مه والت پایلوت نصب کنتور چاه
های کشاورزی است یاد اور شد :به عنوان اولین شهر
در راستای حفظ منابع ابی اقدام به نصب کنتورهای
هوشمند بر روی چاه های کشاورزی کردیم و با توجه
به این که آب شرب برخی از مناطق را نیز تامین
می کنیم الزم وضروری است که بر روی چاه های مجاز
اب شرب نیز کنتور هوشمند و شارژ ساعتی نیز نصب
و راه اندازی شود
وی خاطر نشان کرد :خوشبختانه چاه غیر مجاز در این

شهرستان نداریم و این جای خوشحالی و مسرت است
که کشاورزان موضوع کم آبی و حراست از منابع ابی
شهرستان را به خوبی درک کرده اند
وی همچنین خواستار تخصیص اب به صنایع تبدیلی
و خرد در این شهرستان شد و گفت :بحث اشتغال
در کشاورزی و صنعت از دغدغه های شهروندان مه
والت است بنابر این خواستار این هستیم که در زمینه
واگذاری بخشی از سهم اب مازاد کشاورزی به صنایع
تبدیلی و خرد اقداماتی صورت گیرد.
با ضاربان نمایندگان دولت و برهم زدگان نظم
عمومی جامعه به شدت برخورد می کنیم

دادستان شهرستان تربیت حیدریه در دیدار با
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از
حمایت دستگاه قضا برای پاسداری و حفظ منابع آبی
خبر داد و گفت :با متخلفان و افرادی که قصد برهم
زدن نظم عمومی و اجتماعی شهرستان و همچنین
برخورد با نمایندگان قانونی دولت را داشته باشند به
شدت برخورد می کنیم
امید عابدینی افزود :خادم بی منت برای مردم هستیم و
خواسته های قانونی مردم را مد نظر قرار می دهیم اما
با هر گونه تخلفی که نظم عمومی جامعه را متشنش
کند دستگاه قضا برخورد خواهد کرد
وی در این دیدار که جمعی از معاونان ،مدیران شرکت
اب منطقه ای استان و نماینده صنفی کشاورزان نیز
حضور داشتند گفت :دستورات شفاف سازی شده است
،بستن چاه های غیر مجاز ،بازگشایی بستر رودخانه ها
در چارچوب قانون به صورت شفاف ابالغ شده است
عابدینی خاطر نشان کرد:برحسب اطالع یکی از
ماموران شرکت آب در حین انجام ماموریت قانونی
مورد ضرب و شتم برخی از اهالی قرار گرفت که دستور
دادیم نیروی انتظامی هر چه سریعتر ضارب را دستگیر
و تحویل مقامات قضایی دهد و تذکر داده ایم اگر الزم
باشد در این زمینه از ماموران اطالعات سپاه نیز یاری
خواهیم گرفت.
وی با اشاره به به اهمیت انعطاف پذیری طرح های
اقتصادی اظهار داشت :تالش کنیم خواسته ها و
نیازمندی های شهروندان و به خصوص کشاورزان
را در زمینه تامین منابع ابی مد نظر قرار دهیم و با
انعطاف پذیری و در واقع تاخیر منطقی و فرصت ایجاد
کردن نارضایتی ها را به حداقل برسانیم
وی ادامه داد :در بحث بحران اب و تعامل منطقی
با کشاورزان ریل گذاری منطقی صورت گرفته است
و دراین زمینه دستگاه قضا به کمک شرکت آب
منطقه ای آمده است و با هیچ احدی تعارف نداشته و
هیچ سفارشی را هم نمی پذیریم
وی ابراز امیدواری کرد :در راستای حفظ منافع ملی
یک مجموعه والیت مدار و قانونی را در بحث آب
ساماندهی کردیم چون معتقدیم خادم بی منت برای
عموم جامعه هستیم و سرنوشت آحاد جامعه برای ما
ضروری و مهم است
محمد عالیی مدیر عامل شرکت اب منطقه ای خراسان
رضوی در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از حمایت
دستگاه قضا و دادستان شهرستان تربت حیدریه در

حمایت از طرح ها و حراست از منابع ابی گفت :رعایت
حقوق مردم و شهروندان و همچنین حمایت از حقوق
شرکت اب منطقه ای استان از نکات بارز دادستان است
وی با اشاره به این که تالش می کنیم پیوست مردمی
را درسند سازگاری با کم ابی را رعایت کنیم
وی افزود :اجرای اصول احکام محکم و منطقی در
بحث آب غنیمت است ،معتقدم سند سازگاری با
کم آبی کتاب دعای ماست و در راستای حقوق
شهروندی و حمایت از سفره های آب زیر زمینی
که بخش اعظم آب شرب شهروندان را تامین
می کنندحرکت می کند.
عالیی ادامه داد:با مساعدت و همکاری همه دستگاههای
مرتبط و تشکل های کشاورزی درصدد تامین آب مورد
نیاز بخش های صنعت،شرب و خدمات،کشاورزی
هستیم و تالش می کنیم با مساعدت دستگاه قضا
دشمن نتواند از مسئله اب استفاده سیاسی و امنیتی
کندو نارضایت ایجاد شود
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
یادآور شد:حفظ حرمت کشاورزان و شهروندان ،ایجاد
اشتغال زایی و ساماندهی تولید برای توسعه یافتگی
در بخش های صنعت و کشاورزی در این سند دیده
شده است
وی تصریح کرد :کشاورزان و شهروندان نگران تبعیض
توسط برخی از مدیران اجرایی در انسداد چاههای آب
غیر مجاز و بهره برداری از منابع ابی و بستر رودخانه ها
هستند که امیدواریم دستگاه قضا در این زمینه تعامل
بیشتری با شرکت اب منطقه ای استان داشته باشد.
در پایان این نشست صمیمی به رسم یادبود هدیه ای از
سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
به دادستان شهرستان تربت حیدریه به پاس قدردانی از
زحمات و تالش های وی در راستای حمایت از طرح ها
و ایده های حفظ و حراست از منابع ابی این شهرستان
اهدا کرد
صنعت کشاورزی موضوع قابل تاملی است و باید

جایگاه خود را در جامعه حفظ کند
رئیس اطالعات شهرستان تربت حیدریه در دیدار با
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
سند سازگاری با کم آبی موضوع قابل تاملی در بخش
کشاورزی است کشاورزی اقتصادی باید جایگاه خود را
پیدا کند و باید بداند محصول آن اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،فیضی در تکمیل این خبر افزود :باغات پسته،
انار و زیره از محصوالتی است که جایگاه جهانی دارد
و ارزش آن بر حسب دالر ارزیابی می شود بنابر این
ضروری است در اجرای طرح های اقتصادی این
صنعت ارز آور دیده شود و از کشاورزان که در راستای
خودکفایی اقتصادی سال ها زحمت کشیده اند حمایت
شود .رئیس اطالعات شهرستان تربت حیدریه گفت:
کشت گلخانه ای در جلگه رخ منطقه ای مناسب و
با شرایط آب و هوایی سازگاری دارد بنابراین ضروری
است همراه با کشاورزان با تجربه در زمینه دانش افزایی
و بهره برداری از کشاورزی نوین صنعتی بحث حفظ
و حراست از منابع آبی را در این منطقه دنبال کنیم.
فیضی حضور نیروی انسانی سالم و خادم مردم را در
بحث حراست از منایع آبی ضروری دانست و تاکید کرد:
نیروی انسانی دستگاه دولتی که مستقیم با شهروندان
و به خصوص کشاورزان روبرو هستند باید دارای تعهد
اخالقی باشند.

6
آغاز عملیات الیروبی و ساماندهی رودخانه
کالت

با حضور نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای
اسالمی عملیات اجرایی ساماندهی و الیروبی رودخانه
کالت آغاز شد؛ این پروژه در راستای عبور ایمن سیالب
از داخل شهر کالت اجرایی گردید.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
بازدید از رودخانه کالت با توجه به اهمیت رودخانه
کالت در هنگام بارندگی های شدید و احتمال تخریب
منازل و خطرات جانی برای شهروندان الیروبی و
ساماندهی این رودخانه را از اولویت های شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ذکر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی افزود :سال گذشته  580متر بستر
این رودخانه الیروبی و دیوار کشی با ارتفاع  3متر با
اعتبار 13میلیارد ریال انجام شد.
وی یادآور شد :امسال بر اساس بررسی ها ی کارشناسی
ضروری بود که مجدد برخی از قسمت های رودخانه
الیروبی،ساماندهی و دیوار کشی شود تا شاهد تخریب
منازل و خطرات جانی در این شهرستان نباشیم.
عالیی تصریح کرد :به منظور عملیات تکمیلی الیروبی
بستر رودخانه کالت 2.5میلیارد ریال اعتبار پیش بینی
شده است که از این مبلغ  900میلیون تومان تامین
اعتبار در سال جاری تخصیص یافت.
وی یادآور شد :براساس گزارش های مشاوران
شهرداری،معاون عمرانی شهرداری ،امور آب و
فرمانداری کالت  5منطقه حساس این شهرستان که

احتمال تخریب منازل و خطرات
جانی برای شهروندان در اثر
سیالب ها و سیل محتمل بود
شناسایی و در این راستا تمهیدات
الزم و ضروری اتخاذ شد.
شایان ذکر است بعد از عملیات
اجرایی ساماندهی و الیروبی
رودخانه کالت جلسه شورای اداری
شهرستان کالت با حضور دکتر
پژمان فر ،نماینده مردم مشهد و
کالت در مجلس شورای اسالمی،
اعضای شورای اداری کالت و

تعدادی از مدیران عامل و مدیران کل دستگاه های
اجرایی استان در فرمانداری این شهر برگزار شد.
در این مراسم محمد عالیی ،با اشاره به جایگاه مهم و
منحصربه فرد مرزنشینان در تامین امنیت کشور گفت:
مردمان مرزنشین حافظان اصلی امنیت کشور هستند؛
لذا رسیدگی به مشکالت آنان و تالش در جهت مرتفع
کردن آنها وظیفه تمامی مسئوالن است.
وی با اشاره به طبیعت منحصر به فرد منطقه کالت

گفت :جذب سرمایه گذار برای ایجاد اشتغال جوانان
منطقه و توسعه اقتصاد آن باید با تهیه مدل مالی با
بررسی تمامی جوانب انجام گیرد که اولویت واگذاری
برای سرمایه گذاری در سدهای منطقه با مردم
شهرستان کالت خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود:
یازده سد در سطح استان از طریق فراخوان عمومی
جهت جذب سرمایه گذار در برنامه واگذاری قرارداد
که پس از طی تشریفات قانونی سدها جهت بحث های
گردشگری ،تفریحی ،ماهیگیری ،قایق سواری ،ساخت
مجموعه اقامتی و رفاهی واگذار خواهد شد.
عالیی اظهار امیدواری کرد با رونق اقتصادی در بخش
آب شاهد راه اندازی بازار آب در سطح استان به
عنوان اولین شرکت در سطح کشور باشیم که خود
بهره برداران بتوانند آب مازاد از نیاز خود در پروانه
بهره برداری را در یک فضای عادالنه مبادله نمایند.

مدیر منابع اب شهرستان تربت حیدریه در نشست صمیمی با حضور مدیرعامل و معاونان شرکت اب منطقه ای استان مطرح کرد:

همگرایی ،تعامل و صمیمیت در میان همکاران امور منابع آب باالست

مدیر امورمنابع اب شهرستان تربت حیدریه در نشست
صمیمی که با حضور محمد عالیی مدیرعامل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی،ممدوحی و نعمت نژاد
و هیات همراه با همکاران این اداره در شهرستان تربت
حیدریه برگزار شد با ارائه گزارش کاملی از اقدامات
این امور در انسداد چاه های غیر مجاز ،بازگشایی بستر
رودخانه ها و تشکیل پرونده های قضایی گفت :در
زمینه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی شهروندان در
مصرف بهینه آب در این شهرستان جلسات متعددی
برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،طلعتی افزود :در زمینه تکریم
ارباب رجوع با برگزاری جلسات متعدد با کشاورزان
نگرانی ها و دغدغه های خود را در زمینه مصرف
بهینه آب در کشاورزی و همچنین برداشت بی رویه از
سفره های آب زیر زمینی با نمایندگان کشاورزان
مطرح کرده ایم.
وی افزود :هدف ما رضایت مندی شهروندان است اگر
چه اذعان داریم همه مردم را نمی توان راضی کرد.
وی با اشاره به این که خوشبختانه چاه غیر مجاز در
این شهرستان نداریم و حتی خانه به خانه همکاران ما
به دنبال رایزنی برای کشف چاههای غیر مجاز هستند
گفت :همکاری شهروندان در معرفی و شناسایی چاه
های غیر مجاز بسیار خوب و ستودنی است.

طلعتی تصریح کرد :برای بازگشایی بستر رودخانه ها
برنامه های زمان بندی شده را طراحی کرده ایم تا این
بخش نیز مورد غفلت قرار نگیرد.
وی با تقدیر و تشکر از فعالیت ها و همگرایی
خوب همکاران خود در امور منابع آب شهرستان
خاطر نشان کرد :خوشبختانه امور منابع آب شهرستان
تربت حیدریه با تالش همکاران توانست در حوزه کارت
اهداف رتبه دوم را در استان کسب کند و این امر
حاصل تالش همه همکاران در شهرستان نیز می باشد.
وی از مشکالت عملیاتی در نصب و راه اندازی
کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها ی کشاورزی و به
روز کردن هزینه کنتورهای کشاورزی خبر داد و گفت:
کنتورهای نصب شده بر روی چاههای کشاورزی نیاز به
نظارت و مرمت دارد.
مدیر امور منابع آب شهرستان تربت حیدریه همچنین
در این جلسه خواستار تغییر وضعیت شغلی آقای
علی اکبری که در هنگام انجام وظیفه مورد ضرب و
شتم قرار گرفت شد و گفت :مکاتبات الزم با استان
انجام شده است که امیدواریم تمهیدات الزم در این
خصوص اتخاذ شود.
در ادامه این نشست صمیمی برخی از همکاران
دغدغه های خود را در زمینه بیمه های تکمیلی،
فعالیت های تربیت بدنی ،استفاده از تسهیالت
مهمانسرا ،تبعیض در ارائه خدمات رفاهی ،نصب و

راه اندازی نرم افزار و سخت افزارها و تنخواه مالی
مطرح کردند.
همچنین برخی از همکاران امور منابع آب شهرستان
تربت حیدریه خواستار ارسال مستندات در خصوص
انسداد چاههای غیر مجاز و برگزاری جلسات ماهانه
مدیران منابع آب شهرستان ها شدند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
این نشست به درخواست ها و سواالت مطرح شده
همکاران پاسخ داد و عنوان کرد :ارائه خدمات رفاهی از
جمله مهمانسرا را می توان برنامه ریزی کرد و همکاران
به نوبت با هزینه خود شرکت از خدمات رفاهی آن
استفاده کنند و همچنین در زمینه بیمه باید رایزنی
کرد و شرکت های بیمه مناسب را شناسایی و قرار
داد منعقد ساخت از طرفی فعالیت های ورزشی در
شهرستان ها نیز باید مناسب سازی شود و مدیران
طرح های خودر ا به استان ارائه دهند.
محمد عالیی در خاتمه یاد اور شد :شفاف گویی و
رضایت مندی همکاران در اداره از مهمترین اهداف
ماست و در صدد هسیتیم شرایطی مهیا کنیم که از
خدمات همکاران فعال ،پویا و پرتالشگر به نحوشایسته
تقدیر و تجلیل به عمل آوریم.

7
رسانه ها نقش پررنگی در تحقق پیوست های اجتماعی سند سازگاری با کم آبی دارند
اقدامات غیرقانونی در بخش آب باید به قبح اجتماعی تبدیل شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
بیان اینکه دشمن می خواهد مساله آب را یک چالش
امنیتی تبدیل کند ،گفت :اجرای پیوست های اجتماعی
سند سازگاری با کم آبی بسیار اهمیت دارد که در این
خصوص رسانه های استان و در راس آن صدا و سیما
می تواند نقش پررنگی ایفا کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالئی در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای
خراسان رضوی با اشاره به تایید سند سازگاری با
کم آبی استان اظهار کرد :پیوست های اجتماعی این
طرح برای ما بسیار مهم است زیرا دشمن قصد دارد که
مساله آب را به یک چالش امنیتی و سیاسی تبدیل
کند ،همانند کاری که در کشور سوریه کردند.
وی افزود :اگر بدون در نظر گرفتن پیوست های
اجتماعی به طور مثال اقدام به مسدود سازی چاه های
غیرمجاز کنیم ،عواقبی خطرناک تر از بحث اصالح
قیمت های بنزین در جامعه دارد.

مصرف آب را کنترل کرد ،بنابراین تمام این اقدامات
نیاز به پیوست اجتماعی دارد.
وی با اشاره به مبحث آب فروشی خاطرنشان کرد:
اقدامات غیرقانونی در بخش آب باید همانند گذشته
به قبح اجتماعی تبدیل شود که این امر نیازمند
فرهنگسازی و تغییر نگرش مردم دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
ضمن اعالم آمادگی جهت حضور در برنامه های صدا و
سیما جهت پاسخگویی به سواالت مردم و کارشناسان
ابراز کرد :تعداد این جلسات باید افزایش پیدا کند و
کشاورزان نیز باید در این جلسات حضور داشته باشند
تا بتوانند از نزدیک دغدغه ها و خواسته های خود
را بیان کنند تا در یک فضای گفتمانی به تفاهم و
راه حل های مناسب برسیم.
وی با بیان اینکه بنده اعتقادی به مدیریت با کمک
نیروی انتظامی ندارم ،گفت :قانع کردن مردم در بحث
مدیریت منابع آبی به معنای کم مصرف کردن نیست
بلکه به معنای درست مصرف کردن می باشد که اگر
این مطلب به درستی برای آنان تعریف و تبیین شود ،به
طور قطعی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

پای کار آمدن تشکل های کشاورزی برای
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان
اینکه تحقق این موضوع نیازمند همکاری متقابل و
دو سویه با رسانه های استان است ،ادامه داد :قانع
کردن کشاورزان برای مصرف بهینه آب کار بسیار
دشواری است زیرا او تا امروز اطالعی از مقدار برداشت
آب خود نداشته و تنها به میزان برداشت محصول خود
فکر می کرده است.
وی با اشاره به اینکه تمام چاه های کشاورزی استان
برای اولین بار در کشور به کنتور حجمی مجهز خواهند
شد ،گفت :بروزرسانی این کنتور ها از اهمیت باالیی
برخوردار است ،در حال حاضر از  10هزار کنتور
هوشمند ،نزدیک به سه هزار و  100کنتور بروزرسانی
شدند.
عالئی تاکید کرد :رصد کنتورهای هوشمند و گزارش
گیری دقیق آن توسط شرکت آب منطقه ای از اهمیت
دو چندانی برخورد دار است ،تا بتوان به صورت دقیق

حفظ منابع آبی قابل تقدیر است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
امروز تشکل های کشاورزی برای حفظ منابع آبی و
به صفر رسیدن کسری مخزن آب در استان پیشگام
هستند که این روحیه جای تقدیر و قدردانی دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالئی در جلسه انتخابات اعضای
هیئت رئیسه شرکت تعاونی کشاورزان مشهد که در
هتل گلستان مشهد برگزار شد ،اظهار کرد :بعد از
سال ها مدیران جهاد کشاورزی ،شرکت آب منطقهای
و کشاورزان به این نتیجه رسیدند که در حوزه حفظ
و بهره برداری از آب باید در کنار هم بوده و با یکدیگر
همکاری و مساعدت داشته باشند.
وی افزود :در همین راستا شرکت آب منطقه ای سه
وعده به کشاورزان شریف داده بود که خوشبختانه

تمامی آنها انجام شده است؛ این شرکت آب فروشی
نکرد ،مجوز حفر چاه جدید برای هیچ فردی صادر نکرد
و هیچ تخصیص آبی در دشت های ممنوع نیز نداشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به وجود روحیه همکاری و هم افزایی سه بخش
جهاد کشاورزی ،آب منطقه ای و کشاورزان از فضای
مساعد و مثبتی که در استان ایجاد شده است ،تشکر و
قدردانی کرد و گفت :متاسفانه دشمن تمام توان خود را
گذاشته تا بحران آب را به یک مساله سیاسی و امنیتی
تبدیل کند.

وی با بیان اینکه قدرت اشتعال اجتماعی آب هزار بار
از بنزین بیشتر است ،اضافه کرد :ما به عنوان فرزندان
نظام و انقالب تحت هیچ شرایطی نخواهیم گذاشت که
این اتفاق رخ بدهد.
عالئی ابراز کرد :شنیدن این جمله که باید تا سال
 1405به کسری مخزن صفر در استان برسیم ،از زبان
تشکل های کشاورزی برای بنده از شنیدن این حرف
از زبان سران سه قوه با ارزش تر است ،این حرف تائید
کننده روحیه متعهدانه و تعلق خاطر کشاورزان به حفظ
آب و خاک کشور است.
وی گفت :در همین راستا بنده اعتقاد دارم که باید
حرمت کشاورزان را در تمامی بخش های خدماتی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی پاس داشت و
اگر مدیری حرمت این افراد را نگه ندارد با هر تخصصی
که داشته باشد ،در این شرکت هیچ جایگاهی نخواهد
داشت.
وی تاکید کر :امیدواریم در آینده بسیار نزدیک انتخاب
مدیران آب شهرستان ها را با کمک خود تشکل های
کشاورزی انجام دهیم.
گفتنی است ،در پایان این نشست از مدیران آب شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی از سوی تشکل های
کشاورزی با اهدای لوح سپاس قدردانی و تشکر شد.
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شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی رتبه نخست در عرصه پژوهش و فناوری را کسب کرد
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی رتبه نخست «پژوهش و فناوری» را در ارزیابی شرکت مدیریت منابع آب
ایران (سال  )1398بدست آورد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی« ،رضا اردکانیان» ،وزیر نیرو با اهدای لوح در
جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و برق از این شرکت تقدیر کرد.
گفتنی است معیار ارزیابی صورت گرفته در این ارزیابی ها تحقق اهداف و برنامه های تحقیقاتی و میزان کاربردی
بودن طرح های پژوهشی بوده است؛ این ارزیابی در میان تمامی  31شرکت آب منطقه ای کشور انجام شده است.
از سه نفر راهبر پژوهشی سال  1398در بین شرکت های آب منطقه ای کشور «رضا براتی» ،رئیس گروه تحقیقات
کاربردی این شرکت به عنوان نفر نخست انتخاب شده است.
جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و برق طی روزهای  24و  25آذر ماه در پژوهشگاه نیرو تهران برگزار شد و
این شرکت نیز در نمایشگاه جانبی به ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود در حوزه آب پرداخت.
متن لوح تقدیر بدین شرح است:
پیشرفت و اعتالی صنعت آب و برق و دستیابی به اهداف و برنامه های علمی و پژوهشی وزارت نیرو،
مرهون مساعی متخصصین و پژوهشگران پرتالش این صنعت است.
به پاس تالش های ارزنده آن شرکت در عرصه پژوهش و فناوری و از آنجا که بنا به ارزیابی شرکت
مدیریت منابع آب ایران ،در سال  98رتبه اول را بین شرکت های زیر مجموعه کسب نموده اید ،این
لوح تقدیر اعطا می شود.
توفیق روز افزون مدیرانو کارکنان آن شرکت را از درگاه ایزد منان آرزومندم.
رضا اردکانیان
وزیر نیرو
در جلسه شورای معاونان مطرح شد:

عزم ،همت و توان مدیریت بحران آب را داریم

محمد عالیی ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در دویست و بیست و سومین جلسه شورای
معاونان ،با اشاره به اینکه سخت ترین و مشکل ترین
کار در کشور مدیریت منابع آب است و ظرفیت تبدیل
شدن به بحران امنیتی و سیاسی را دارد گفت :عزم،
همت و توان مدیریت بحران آب را داریم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این جلسه مدیر حفاظت و بهره برداری از
منابع آب شرکت ضمن اشاره به عملکرد حوزه حفاظت
و بهره برداری گفت :کار در حوزه حفاظت سخت است؛
چرا که در استان شرایط آب و هوایی ،اجتماعی و
فرهنگی مختلف داریم و باید برای هر حوزه متناسب با
آن منطقه رفتار کنیم.
غالم رضا ممدوحی انعقاد تفاهم نامه در سال جاری در
دشت های ازغند ،سرخس و چناران و همچنین انعقاد
تفاهم نامه در سال  97با شرکت های تعاونی کشاورزی
کشاورزان مشهد ،تایباد و کرات را از اقدامات شرکت در
راستای مدیریت مشارکتی برشمرد وی گزارش عملکرد
امورهای منابع آب در خصوص کاهش اضافه برداشت
را تشریح کرد.
در ادامه جلسه علیرضا طاهری ،قائم مقام مدیرعامل
ضمن تشکر از اقدامات ارزنده در حوزه حفاظت گفت:
باید به مردم اطالع رسانی شود که مالک بهره برداری از
آب های زیرزمینی حجم آب است؛ نه دبی .و تخصیص
جدید در حوزه صنعت و خدمات نخواهیم داشت.
محمد عالیی نیز با تشکر از عملکرد کارکنان شرکت

گفت :از همکاران رضایت دارم؛ چرا که خیلی سریع به
اهداف پیش بینی شده رسیده ایم.
عالیی جنبه های اجتماعی و فرهنگی حوزه آب را مهم
دانست و گفت :ورود تشکل های کشاورزی و نهادهای
مدنی دلیل بر توسعه یافتگی است که ما موفق شدیم
این طیف را با خود همراه کنیم و با انعقاد تفاهم نامه با
کشاورزان و تشکل های کشاورزی ،مردم را در مدیریت
آب سهیم کردیم .هرکار که به مردم واگذار شود نتیجه
اش خوب است؛ مردم حساس اند و خود بدرستی آینده
را مدیریت می کنند.
وی شرط رضایت مردم از عملکرد را اجرای درست
مسیر تدوین شده و رعایت پیوست های اجتماعی
دانست و بر انجام نظرسنجی مستمر از مردم و همکاران
تایید کرد تا در شناسایی نکات قوت و ضعف یاری گر
مدیران و تصمیم گیران باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این جلسه گزارش نامه های پاسخ داده نشده
در کارتابل ،بررسی صدور تقدیرنامه سال های گذشته
همکاران ،ارائه گزارش نتایج کارراهه های شغلی و
گزارش عملکرد حوزه حفاظت بررسی شد.
مدیر امور رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی:

قانون جدید مدیریت بحران تشریح شد
مدیر امور رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی با اشاره به برگزاری جلسات با مدیران
ادارات شهرستان شاندیز و طرقبه ،گفت :در این جلسه
قانون جدید مدیریت بحران تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد رضا صادقی فرد با اشاره به اینکه

جلساتی با دهیاران برگزار شد ،اظهار کرد :در این
نشست ها قانون جدید مدیریت بحران تشریح و به لزوم
همکاری دهیاران در خصوص جلوگیری از تصرف بستر
رودخانه ها و حد بستر تاکید گردید.
وی با اشاره به اینکه مطالعات حد بستر و حریم
رودخانه شاندیز از چشمه قلقلی تا پل بهارستان به
طول  25کیلومتر انجام شده ،افزود :طرح های شرکت
آب منطقه ای در طول این  25کیلومتر آماده ،تمام
پل ها شناسایی و  13کیلومتر آن نشانه گذاری شده
است.
مدیر امور رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی با بیان اینکه پل ها به دو دسته فنی
و غیر فنی تقسیم می شوند ،ادامه داد :منظور از پل
فنی این است که سیالب با دور بازگشت  50ساله به
راحتی عبور کرده و عبور ایمن سیالب در این پل ها
اتفاق افتاده است اما در پل های غیرفنی عبور سیالب با
مشکالتی رو برو است و احتمال دارد باعث بروز حوادثی
گردد.
صادقی فرد بیان کرد :در جلسه ای که برگزار شد به
دهیاران در خصوص اجاره بستر رودخانه ها ،اراضی
واقع در آن و مفهوم بستر و حریم توضیحاتی ارائه شد
و به سواالت مختلف مطورحه در این حوزه پاسخ الزم
ارائه شد.
وی ادامه داد :طرح های شرکت آب منطقه ای در
خصوص انجام مطالعات و اقدامات اجرایی مرتبط با
رودخانه های شاندیز و طرقبه نیز در این جلسات ارائه
گردید.
مدیر امور رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی با اشاره به اینکه در سال های گذشته
حد بستر و حریم رودخانه ها توسط این شرکت تعیین
شده است ،افزود :به منظور بروز رسانی این طرح
مشاورانی در حوزه فنی این اطالعات را بروز کردند.
صادقی فرد بیان کرد :در این جلسه شرکت
تعاونی دهیاران طرقبه نیز اعالم آمادگی کرد که
تفاهم نامه ای به منظور حفظ و حراست از بستر حریم
رودخانه منطقه طرقبه منعقد کند.
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سرپرست گروه توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

نقشه استراتژیک شرکت آب منطقه خراسان رضوی تا افق 1405بازنگری شد
سرپرست گروه توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی از انجام بازنگری نقشه استراتژیک این
شرکت تا افق 1405خبر داد و گفت :در این خصوص
شاخص های مربوطه هدف گذاری شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،سمیه سلیمانی مهمترین دالیل این بازنگری را
تدوین سند سازگاری با کم آبی(همیاران آب) در سطح
استان و تطابق با شرایط روز اقتصادی کشور دانست
و اظهار کرد :بر این اساس  ۳۴شاخص در  ۱۰محور
مختلف که شامل اساسی ترین اولویت های شرکت
برای وصول به پایداری منابع آب ،رضایت ذینفعان و
رشد اقتصادی است هدف گذاری شد.
وی با بیان اینکه این شرکت برنامه دارد تامین بودجه
اقدامات استراتژیک تعریف شده برای تحقق این
شاخصها را در اولویت اصلی هزینه کرد خود قرار دهد،
افزود :همچنین از آن به عنوان ورودی های اصلی نظام
بودجه ریزی عملیاتی بهره ببرد.
سلیمانی گفت :برای تدوین شاخص ها جلسات
متعددی با حضور نخبگان حوزه های مختلف شرکت
برگزار و بیش از  ۵۰۰نفر ساعت زمان برای تدوین آن
صرف شده است.
سرپرست گروه توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای
طی هشت ماه ابتدایی سال 98؛:

 563حلقه چاه غیر مجاز در محدوده امور
منابع آب مشهد پر و مسلوب المنفعه شد

مدیر امور منابع آب مشهد گفت :در هشت ماهه اول
سال  98تعداد  563حلقه چاه غیرمجاز در محدوده
تحت پوشش امور(شهرستان های مشهد ،چناران،
طرقبه ،شاندیز و فریمان) پر و مسلوب المنفعه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،محمد برزویی با اشاره به آمار
پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و توقیف
دستگاه های حفاری غیرمجاز در محدوده تحت پوشش
امور منابع آب مشهد در هشت ماهه اول سال ،98
اظهارکرد :این اقدامات توسط همکاران پرتالش امور
 ،گروه های گشت و بازرسی و اجرائیات و با همکاری
نیروی انتظامی و اخذ دستور قضایی انجام گرفته
همچنین در این مدت سه حلقه چاه غیرمجاز نیز پلمب
شد.
وی ادامه داد :از تعداد 566حلقه چاه غیرمجاز مذکور
 ،تعداد  47حلقه با عمق های  110تا  220متر و
دبی های بین  5تا  25لیتر برثانیه و تعداد  47حلقه
نیز با عمق های  70تا  110مترو دبی های  3تا 12
لیتر بر ثانیه بوده اند و بقیه عمق هایی کمتر از 70
متر داشته اند.
برزویی با بیان اینکه این اقدامات در این مدت موجب
جلوگیری از بهره برداری وبرداشت غیرمجاز ساالنه
حدود 27میلیون مترمکعب آب شده است ،افزود:
همچنین در هشت ماهه اول سال  98این امور با
همکاری نیروی انتظامی تعداد  21دستگاه و ادوات
حفاری غیر مجاز در محدوده تحت پوشش امور منابع
آب مشهد را شناسایی و توقیف نموده ست.

مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی:

کارگروه اجرای مصوبات ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی استان تشکیل می شود

خراسان رضوی با اشاره به مهمترین ورودی های این
برنامه خاطر نشان کرد :تحلیل محیط خارجی شرکت
شامل شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و...
 ،تحلیل محیط داخلی شرکت بر اساس نظرسنجی ها،
نتایج ارزیابی های شرکت و ...و اسناد باالدستی سازمان
از جمله این موارد است.
وی به برنامه های عملیاتی در این نقشه اشاره کرد و
گفت :ایجاد بازار آب ،توسعه روشهای پیشگیرانه مبارزه
با تخلفات آبی ،مکانیزاسیون فرآیندها ،مطالعه و اجرای
طرح های مهار آبهای مرزی ،یکپارچه سازی آمار و
اطالعات و پیاده سازی نظام بودجه بر اساس استراتژی
از جمله این برنامه های عملیاتی است.

مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :این گارگروه دارای
مصوباتی است که  42مورد از مصوبات مرتبط با این
شرکت در فرآیند پیگیری قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،مجتبی برغمدی با اشاره به اینکه
کارگروه «پیگیری اجرای مصوبات ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی استان» در شرکت با محوریت معاونت
برنامه ریزی تشکیل می شود.

مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد :در این کارگروه
 56صورتجلسه مورد بررسی قرار گرفت که  42مورد از
مصوبات مرتبط با این شرکت در فرآیند پیگیری قرار
گرفته است.
وی افزود :مصوبات کارگروه اقتصاد مقاومتی به
اندازه ای اهمیت دارد که باید مورد بحث و بررسی قرار
گیرد تا به مرحله اجرا برسد.
برغمدی در خصوص اعتبارات طرح های استانی سال
 ،98بیان کرد :در ابتدای سال معادل  87هزار و 817
میلیون ریال تصویب شده بود که با پیگیری های موثر
شرکت این اعتبارات تا سقف 194هزار و  707میلیون
ریال معادل  2.2برابر اعتبار اولیه افزایش یافت.

تقدیر از فعاالن نماز در جلسه شورای
فرهنگی امور آب سرخس

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر و رئیس شورای فرهنگی امور آب سرخس
با تشکر و تقدیر از همه کارکنان که در امور فرهنگی
مشارکت جدی دارند گفت :در دو سال گذشته در بحث
فرهنگی امور آب سرخس به عنوان امور برتر شناخته
شد و این میسر نمیشد مگر به خاطر توجهی که همه
کارکنان به کارهای فرهنگی و مذهبی دارند.
« عبادی نژاد» با اشاره به این که برگزاری نماز جماعت
ثواب بیشمار دارد افزود :کارها را طوری برنامه ریزی
کرده ایم که هیچ تداخلی در برنامه های روزانه نداشته
باشد تا همه کارکنان بتوانند در نماز جماعت شرکت
کنند.
در پایان این جلسه از احمد نوری و محسن فارسی از
کارکنان امور آب سرخس برای فعالیت چشمگیر در
برنامه های فرهنگی و نماز تقدیر و تشکر به عمل آمد.
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رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با اشاره به دستاوردهای حاصل از اجرای طرح
تعادل بخشی در استان ،گفت :از ابتدای سال جاری
با انسداد یک هزار و  209چاه غیرمجاز 34 ،میلیون
مترمکعب آب در استان صرفه جویی شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،حسین شمس زاده با بیان این مطلب اظهارکرد:
همچنین با جلوگیری از اضافه برداشت  21حلقه چاه
مجاز  6میلیون مترمکعب از مصرف آب جلوگیری شده
است.
وی با اشاره به نصب کنتور هوشمند در چاه های
آب کشاورزی ،گفت 203 :میلیون متر مکعب صرفه
جویی در مصرف آب در بخش مدیریت و کنترل
چاه ها با نصب کنتورهای هوشمند داشته ایم،که در
سال جاری جمع حجم صرفه جویی شده به 243
میلیون مترمکعب رسیده است.
شمس زاده با اشاره به وضعیت ذخیره سدهای استان
در سال جاری ،افزود :سال گذشته  15درصد از حجم
سدها پرآب بوده که این رقم امسال به  47درصد
رسیده است.

از ابتدای سال جاری در خراسان رضوی؛

 203میلیون متر مکعب آب در استان با نصب کنتور هوشمند صرفه جویی شده است

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
ادامه داد :حجم آب در سال گذشته در بازه زمانی
مشابه مقدار  238میلیون مترمکعب بوده که این رقم
در سال جاری به  732میلیون متر مکعب رسیده که
این آمار نشانگر افزایش  208درصد تغییرات در حجم
آب سدها است.
وی در خصوص میزان بارندگی استان ،ابراز کرد :مقدار

مدیر منابع انسانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

تدوین کار راهه شغلی در شرکت آب منطقه ای اجرا شد
مدیر منابع انسانی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی از اجرایی شدن پروژه تحلیل شایستگی مشاغل
و کارکنان و تدوین کارراهه شغلی در شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،الهه تبرازاده با اشاره به تدوین کار راهه شغلی
در شرکت ،اظهارکرد :تهیه استاندارد شغلی و شناخت
ویژگی های شاغل و انطباق شغل مناسب با شاغل واجد
شرایط آن در نهایت منجر به مشخص شدن مسیر
پیشرفت شغلی کارکنان و تدوین برنامه توسعه فردی،
جهت حرکت صحیح در مسیر شغلی می گردد.
وی افزود :کارراهه شغلی پایه و اساس تمامی تصمیمات
سازمان در حوزه منابع انسانی بوده و از تحمیل
هزینه های ناشی از انتصاب ناصحیح افراد ،آموزش های
غیر مرتبط ،کاهش بهره وری و ...جلوگیری می نماید.
تبرازاده ادامه داد :شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی از تاریخ  27خرداد ماه سال جاری با انعقاد
قرارداد مشاوره در این خصوص گام بزرگ و ماندگاری
را در حوزه مدیریت منابع انسانی برداشته که طی سال
های آینده به دلیل اصالح زیرساخت منابع انسانی
چالش های متعددی را مرتفع خواهد کرد.
مدیر منابع انسانی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی بیان کرد :در راستای اجرای فاز یک پروژه
تمامی کارکنان رسمی و پیمانی شرکت با سابقه
خدمت کمتر از  25سال اقدام به تکمیل آزمون های
رفتاری و روانشناختی از جمله آزمون  MBTIتست نئو
 ،آزمون هوش های چندگانه ،تست خالقیت ،آزمون
 BARONو ...در سایت شرکت مشاوره کرده و نتایج
تحلیلی آزمون ها و همچنین گزارش آسیب شناسی
تمامی فرآیندهای منابع انسانی براساس مدل فیلیپس
و براساس مدل استاندارد  34000و مدل تعالی منابع
انسانی در روز چهارشنبه مورخ سوم مهر ماه سال جاری
توسط مشاور ارائه و فاز یک پروژه به اتمام رسید.

وی افزود :در فاز دو پروژه مذکور نخبگان شرکت
ویژگیهای شغل اعم از تعریف شغل ،شرح وظایف آن،
ریسک های شغل ،رشته های تحصیلی مرتبط و  ...را
در سایت شرکت مشاور درج می نمایند که پس از
مطابقت با استانداردهای جهانی همانند بانک مشاغل
اونت ،خروجی مربوطه به شرکت اعالم خواهد شد.
تبرازاده در خصوص نتایج آزمونهای رفتاری کارکنان،
ابراز نمود:ن نتایج این آزمون ها در هر حوزه به مدیران
مربوطه ارجاع داده می شود که پس از آن جلسات
آموزشی و توجیهی جهت تحلیل نتایج آزمونها توسط
مشاور پروژه برای مدیران و کارکنان برگزار می گردد.
تبرازاده گفت :پس از تطبیق شغل با شاغل ،کارراهه
شغلی و برنامه توسعه فردی برای اعضا مشمولین ارائه
خواهد شد.
خبر دیگر اینکه رئیس گروه منابع انسانی و آموزش
شرکت آب منطقه ای به عنوان یکی از پنج عضو
کارگروه تخصصی آموزش بخش آب در شرکت مدیریت
منابع آب انتخاب شده است .تشکیل کارگروه تخصصی
در شرکت مدیریت منابع آب نقطه عطفی برای آموزش
کارکنان می باشد.
زیستن و سازگاری با کم آبی در فالت خشک

ایران سال ها با اتکا به فرهنگ و آموزه های دینی
صورت گرفته است .سازگاری با کم آبی در گرو
خواست یکایک ماست.

بارندگی تجمعی از ابتدای سال آبی در استان  16میلی
متر بوده است که در سال گذشته در بازه زمانی مشابه
 35میلی متر بارندگی داشته ایم که  54درصد نسبت
به سال آبی گذشته کاهش بارندگی و ۸۸درصد نسبت
به دراز مدت افزایش بارندگی داشته ایم.
شمس زاده بیان کرد :همچنین از ابتدای سال جاری
 209هکتار بازگشایی و رفع تصرف از بستر و حریم
رودخانه ها صورت گرفته است.
رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در خصوص چاه های فعال آب در استان ،گفت :جمع
کل چاه های مجاز فعال در استان  16هزار و 627
حلقه چاه است که حجم آن سه هزار و  955میلی متر
مکعب است.
وی با اشاره به چاه های غیرمجاز آب در استان ،ادامه
داد :جمع کل چاه های غیر مجاز فعال در استان
شش هزار و  240حلقه چاه است که  163میلیون متر
مکعب از این چاه برداشت میشود.

صیانت و نظارت دقیق از منابع آبی یک
وظیفه انسانی است

دادستان شهرستان تربت جام در دیدار مدیر و کارکنان
امور منابع آب این شهرستان صیانت و نظارت از منایع
آبی شهرستان را یک وظیفه انسانی دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این دیدار در ابتدا یوسف اختری ،مدیر امور
منابع آب شهرستان تربت جام با ارائه آماری از وضعیت
منابع آبی شهرستان به تشریح اقدامات انجام گرفته
توسط این امور در راستای صیانت از منابع آب سطحی
و زیرزمینی پرداخت.
بر اساس این گزارش در این دیدار دادستان تربت جام
به بیان اهمیت نقش حساس مدیریت امور منابع آب
در صیانت و نظارت دقیق از منابع آبی این شهرستان
به عنوان یک وظیفه انسانی پرداخت و خواستار نظارت
دقیق و ارائه گزارش متخلفان حوزه آب به مراجع

قضایی شد.
وی با اشاره به مباحث مربوط به چاه های کشاورزی
و غیر کشاورزی و اهمیت نظارت دقیق به این گونه
موارد انجام اقدامات قاطع در برخورد با متخلفان در
مباحث آب را در جهت حفظ و نگه داری از منابع آبی
شهرستان را دارای اهمیت دانست.
علیزاده نظارت بر احداث بندهای خاکی غیرمجاز
به سبب تمرد از قوانین موضوعی و همچنین ایجاد
خطرات جانی و مالی برای افراد ساکن در منطقه را
از سوی مدیریت امور منابع آب تربت جام مورد توجه
قرار داد.
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حضور شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در جشنواره دستاوردهای پژوهشی فکری بانوان
و ایفای نقش مؤثر در صنعت آب و
برق ،ایدههای فناورانه و نوآورانه قابل
کاربرد در صنعت آب و برق است.
محدثه شکراللهی ،رئیس اداره
دبیرخانه شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی عنوان مقاله خود
را «مدل سازی سیستم های فوق
آشوب با استفاده از شبکه عصبی
 ELMو بهبود پارامترهای آن با
استفاده از الگوریتم بهینه سازی
 »SFSاعالم و عنوان کرد :این مقاله
در حوزه هوش مصنوعی نوشته شده
پیرو فراخوان وزارت نیرو برای ارسال آثار و
مقاالت علمی به دبیرخانه جشنواره «دستاوردهای
پژوهشی ،فناوری و دارایی های فکری بانوان» مقاله
محدثه شکراللهی ،رئیس اداره دبیرخانه شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی پذیرفته شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،جشنواره «دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و
دارایی های فکری بانوان» در تاریخ  24و  25آذر ماه
سال جاری با حضور وزیر نیرو در محل پژوهشگاه نیرو
برگزارشد .این جشنواره به منظور معرفی بانوان نوآور،
مخترع ،مبتکر و کارآفرین در حوزه آب  ،برق و انرژی
است و امور زنان و خانواده وزارت نیرو این جشنواره
را با همکاری پژوهشگاه نیرو در ذیل برنامه های هفته
پژوهش سال جاری در سطح ملی و بین المللی با
سخنرانی دکتر لوتز(نماینده سازمان جهانی و مالکیت
فکری) برگزار کرد.
از جمله محورهای جشنواره «دستاوردهای پژوهشی،
فناوری و دارایی های فکری بانوان» ایده های نوآورانه
و فناورانه ،اختراعات ،طرح های صنعتی و عالئم
تجاری ،پروژه های تحقیقاتی موثر در عرصه بین الملل
و صنعت ،کارآفرینی و حمایت از شرکت های دانش
بنیان و نوپا و پروژه های تحقیقاتی که منجر به تولید
محصول و توسعه صادرات ،حضور در عرصه بینالمللی

است.
وی در تعریف هوش
مصنوعی افزود :هوش
مصنوعی عبارت است
از مطالعه این که
چگونه کامپیوترها
را میتوان وادار به
کارهایی کرد که در
حال حاضر انسانها
آنها را صحیح یا بهتر
انجام میدهند.
شکراللهی با اشاره به
اینکه هوش مصنوعی به هوشی که یک ماشین از خود
نشان میدهد یا به دانشی در کامپیوتر که سعی در
ایجاد آن دارد گفته میشود ،بیان کرد :بیشتر نوشتهها
و مقالههای مربوط به هوش مصنوعی آن را «دانش
شناخت و طراحی عاملهای هوشمند» تعریف کردهاند.
رئیس اداره دبیرخانه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی افزود :دولت قدرتمند ،دولت بزرگ نیست؛
بلکه دولتی کوچک ،چابک ،پاک و دانا است که
برای دستیابی به دولت الکترونیک باید از ابزارهای
هوشمندسازی بهره بریم.

مدیر امور منابع آب قوچان خبر داد:

اجرای طرح های جایگزین در مدیریت مصرف آب ضروری است
بارش های اخیر با توجه به این که سال های مدیدی
است که شهرستان قوچان با وجود شرایط اقلیمی
مساعد با خشکسالی روبرو است کمکی به تامین و
تغذیه سفره های آب زیر زمینی نکرده است مدیر امور
آب شهرستان قوچان با بیان این مطلب گفت :اجرای
طرح های جایگزین در مدیریت مصرف آب ضروری
است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان ضمن
ابراز امیدواری از تصویب طرح سازگاری با کم آبی و
با اشاره به بارش های اخیر در این شهرستان گفت:
بارش ها در کوتاه مدت می تواند به حجم برداشت آب
از سفره های آب زیرزمینی کمک کند اما در بلند مدت
نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد به ناچار نیاز به اجرای
طرح ها یی برای حفظ این سرمایه ملی هستیم.
سید موسی حسینی جعفر آبادی افزود :با وجود

بارش های مناسب در شهرستان قوچان علیرغم شرایط
اقلیمی به علت خشکسالی در سال های گذشته هنوز
به احیاء چاه ها و سفره های آب زیر زمینی کمکی
نکرده است به طوری که در سال های اخیر حجم
روان آب رودخانه های شهرستان قوچان کاهش جدی
را نشان می دهد.
وی تاکید کرد :خوشبختانه بارش رحمت الهی تاثیر
مثبتی در بهبود موقت شرایط آبی این شهرستان داشت
اما با توجه به نشانه های پدیده تغییر اقلیم نمی توان
این وضعیت را مستمر و پایدار پنداشت لذا پیاده سازی
و اجرای طرح سازگاری با کم آبی در این شهرستان از
اهمیت ویژه ای برخوردار است.
حسینی جعفر آبادی با اشاره به برداشت  150میلیون
مترمکعب آب مصرفی این شهرستان از چاه ها ،قنوات
و چشمه ها گفت :مصرف آب چاه های مجاز پروانه دار
 75میلیون متر مکعب در سال ،چاه های غیر مجاز که

همچنان فعال است 16میلیون متر مکعب ،قنوات 23
میلیون متر مکعب و چشمه ها 35میلیون متر مکعب
است.
وی همچنین با اشاره به آمار مصرفی آب در
بخش های کشاورزی ،شرب و بهداشت ،صنعت و
خدمات شهرستان قوچان گفت :میزان مصرف آب
در بخش شرب و بهداشت 14میلیون متر مکعب از
چاه های مجاز ،در بخش صنعت 2میلیون متر مکعب
شامل چاه ها و چشمه ها و همچنین در بخش خدمات
نیز 2میلیون متر مکعب شامل چاه ها ،چشمه ها است
و در نهایت در بخش کشاورزی که بخش اعظم مصرف
آب را نیز دارد  126میلیون متر مکعب در سال نیز
می باشد.
مدیر امورآب شهرستان قوچان با اشاره به این که
تغییر الگو و نوع کشت و عدم افزایش سطح زیر کشت
از اولویتهای مدیریت آب شهرستان است در ادامه
یکی از راهکارهای مناسب برای برون رفت از مصرف
بی رویه استفاده از سفره های آب زیر زمینی که بخش
اعظم آن دربخش کشاورزی استفاده می شود تولید
بخشی از محصوالت کشاورزی در گلخانه ها ذکر کرد.
وی خاطر نشان کرد :با توجه به تشدید بحران آب
در کشور موضوع آب در آینده از اهمیت ویژه ای در
برنامه ریزی و سیاست های کالن بدل خواهد شد بنابر
این ضروری است قبل از ورود به بحران شدید طرح ها
و مدیریت های مصرف آب تدوین و اجرا شود.

ایجاد بانک اطالعاتی برای مقابله با
مخاطرات سیل

در اولین جلسه هماهنگی کارگروه سیل و مخاطرات که
در شهرستان سرخس برگزار شد ایجاد بانک اطالعاتی
برای مقابله با مخاطرات سیل کلید خورد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در این جلسه که با حضور بخشدار مرکزی،
مدیرمنابع طبیعی ،دبیر نظام صنفی کشاورزان و
نمایندگانی از شهرداری ،امور برق ،اداره راهداری و
تعاونی های آببران در دفتر امور آب سرخس برگزار
شد ،مدیر امور آب سرخس با اشاره به این که مدیریت
کارگروه سیل در کشور با آب منطقه ای است گفت :با
توجه به پتانسیل شهرستان در خصوص بروز سیالب و
نزدیک شدن به فصل زمستان از هم اکنون باید تدابیر
الزم را در این خصوص بیاندیشیم.

«عبادی نژاد» گفت :با تشکیل جلسات منظم این
کارگروه ،ضمن آشنایی اعضا با یکدیگر ،با مشورت و
استفاده از خرد جمعی می توانیم برنامه جامعی در
خصوص مدیریت بحران تهیه نماییم .مسئول کارگروه
سیل شهرستان اضافه کرد :از همه ادارات شهرستان
می خواهیم که لیست ماشین آالت و امکاناتی که در
اختیار دارند را به این کارگروه اعالم کنند تا با ایجاد
بانک اطالعات قوی ،هنگام بروز سیالب از امکانات
موجود شهرستان استفاده الزم را ببریم .وی افزود:
با تعامل خوب با تشکل های مردمی و بخش های
خصوصی می توانیم از ظرفیت این بخش نیز در زمان
بروز سیالب استفاده کنیم.
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همایش مشارکت مردمی در شبکه های آبیاری و زهکشی به میزبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مشهد برگزار شد
هم افزایی و انتقال تجارب مشارکت های مردمی
در شبکه های آبیاری و زهکشی اراضی پایاب امری
ضروری است.
مدیر دفتر مشارکت های مردمی و طرح های زود بازده
در همایش مشارکت های مردمی در شبکه های آبیاری
و زهکشی که به میزبانی خراسان رضوی با حضور
مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای آذربایجان
شرقی ،مدیران و معاونان حوزه طرح و توسعه شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی در مشهد برگزار شد
با بیان این مطلب هدف از برگزاری این همایش را
ضرورت همفکری و هم افزایی در راستای استفاده از
ظرفیت های علمی-تجربی شرکت های همکار در حوزه
آب دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این همایش حسین ترشیزی افزود :همایش

انتقال تجارب مشارکت های مردمی در شبکه آبیاری
و زهکشی اراضی پایاب با هدف انتقال تجارب و بهره
برداری از دانش و تجربیات شرکت اب منطقه ای
آذربایجان شرقی در تهیه و تدوین طرح های مشارکتی
برگزار شد.
وی افزود :در این همایش که با حضور «بیانی»،

مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب ،حسین علی
میرزایی ،معاون طرح و توسعه خراسان رضوی و
جمعی از معاونان و مدیران شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در سالن اجتماعات این شرکت برگزار
شد ،مشاور مدیرعامل و مدیر مشارکت های مردمی
آذربایجان شرقی گزارشی از نحوه تهیه ،تدوین و اجرای
طرح مشارکت مردمی درنگه داری و بهره برداری از
شبکه های آبیاری و زهکشی و راهکار مناسب برای
برون رفت از بحران آب و آمار شرکت های تعاونی که با
مشارکت های مردمی در حوزه آب در آذربایجان شرقی
مدیریت می شوند ارائه کرد .ترشیزی خاطرنشان کرد:
در این همایش از طرح ها و تجارب سایر استان ها برای
جلب مشارکت های مردمی در شبکه های آبیاری بایاب
و سدهای استان از جمله شبکه سرخس ،چهچهه ،قره
تیکان و ....استفاده و بهره برداری خواهد شد.

مشاور مدیرعامل و مدیر شرکت های مردمی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در همایش نگه داری و بهره بردای از شبکه های آبیاری و زهکشی در
مشهد مطرح کرد:

مشارکت های مردمی راهکار مناسب برای برون رفت از بحران آب است
مشاور مدیرعامل و مدیر شرکت های مردمی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در
همایش نگه داری و بهره بردای از شبکه های آبیاری و زهکشی که در سالن اجتماعات شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد ،مشارکت های مردمی را راهکار مناسب برای حفظ و
توسعه منابع آبی و راهکار مناسب برای برون رفت از بحران آب ذکر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،در همایش نگه داری و
بهره بردرای از شبکه های آبیاری و زهکشی که با حضور بیانی مدیر دفتر طرح های توسعه
منابع آب ،حسین علیمیرزایی معاون طرح و توسعه خراسان رضوی،حسین ترشیزی مدیر
دفتر مشارکت های مردمی و طرح های زود بازده استان ،مدیران و معاونان شرکت آب
منطقه ای آذربایجان شرقی و جمعی از کارشناسان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد.ف رهاد پاکنیا با اشاره به مهمترین اهداف تهیه و
تدوین طرح مشارکت های مردمی در شبکه های آبیاری و زهکشی گفت:هدف از ارائه این طرح
استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه ارگان زیربط و تشکل های مردمی در استقرار
مدیریت منابع آب در مرحله احداث ،تحقیق و پژوهش
و بهره برداری است.
وی یکی از مشکالت اساسی و جدی در بهره برداری
از طرح های توسعه یافتگی منابع آب را عدم هم
سویی و هم گرایی ارگان های زیربط و جوامع محلی
دانست و تاکید کرد :برای حل این مشکل و کاهش
تصدی گری دولتی و افزایش بهره وری در طرح های
توسعه پایدار ،تدوین و ساماندهی تشکل های مردم
نهاد و نقش آفرینی جامعه بومی و محلی در مسائل
مدیریتی آب امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
پاکنیا در این همایش خراسان رضوی را مظهر
تکنولوژی حفر و احداث قنات در کشور ذکر کرد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت:
شرکت اب منطقه ای آذربایجان شرقی به منظور
استفاده از توانایی و ظرفیت بالقوه مردم در تحقق
اهداف کمی و کیفی آب اقدام به تاسیس تعاونی های
مردمی برای برون رفت از بحران آب در منطقه کرد.
مشاور مدیرعامل و مدیر شرکت های مردمی شرکت
آب منطقه ای آذربایجان شرقی یادآور شد :طرح
های توسعه یافتگی پایدار در حفظ و نگه داری از

سفره های آب زیرزمینی برای بخش کشاورزی ،صنعت
و آب آشامیدنی در کوتاه مدت پاسخگو نیست بلکه
نیاز به زمان دارد و در این راستا برای پویایی و عملیات
سازی طرح ها ،مدیریت انسانی کشاورزان در حل
مسئله بحران آب نقش کارآمدی دارد.
وی تصریح کرد :فرایند توانمند سازی مشارکت مردمی
یک فرایند برد برد در کاهش بی رویه استفاده از
سفره های آب زیر زمینی است.
وی اظهار داشت:رویکرد آب را باید اصالح کرد و در
سایه طرح های «سازگاری با کم آبی »که متولی آن
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی است تشکل های
بومی و محلی را تقویت کنیم.
پاکنیا ادامه داد :برای این که تهدید را به فرصت تبدیل
کنیم در مرحله اول برنامه های مشارکتی در حوزه
طرح و توسعه به عنوان معمار هم افزایی به مسائلی
ازجمله هم گرایی ،وحدت ،اعتماد سازی ،توانمند سازی
کشاورزان ،آموزش و ارتقای دانش بومی و همچنین
ارتقای سطح علمی ،دانش و فناوری کارشناسان آب با
هدف پیاده سازی مدیریت مشارکتی در حل بحران آب
را باید مورد توجه قرار داد.

حریم و بستر رودخانه زنگالنلو ایمن شد
حفاظت از حریم و بستر رودخانه زنگالنلو با نصب
نیوجرسی های بتنی در درگز انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،مدیر اداره منابع آب درگز با بیان این
خبر گفت :با توجه به اهمیت حفظ اراضی حریم و بستر
رودخانه ها در منطقه درگز با همکاری معاونت طرح و
توسعه و دست اندرکاران پروژه ابیورد تعداد  30عدد
نیوجرسی بتنی نصب شد.
«ابوالفضل بزرگی» افزود :این اقدام همراه با درج قانون
توزیع عادالنه آب برای حفاظت ار اراضی حریم و بستر
رودخانه زنگالنلو به طول  20کیلومتر انجام شد.
وی با اشاره به این که مسیر نشانه گذاری شده جاده
دسترسی به تونل ورودی ابیورد می باشد اضافه
کرد :با توجه به احداث جاده و تسهیل رفت و آمد
مالکین منطقه ،نصب این نیوجرسی ها تاثیر زیادی در
اطالع رسانی و جلوگیری از تصرفات بیشتر در منطقه
داشته است.
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انتقال داشبورد ارزیابی عملکرد فردی به سیستم جامع پشتیبان نیرو
عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان یکی از کلیدهای
موفقیت سازمانهاست .عملکرد خوب به معنای
بهره وری ،کیفیت ،سودآوری و مشتری مداری است.
به همین دلیل است که سازمان های موفق جهان
تالش زیادی میکنند تا عوامل موثر بر عملکرد و رفتار
کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و با فراهم کردن
این عوامل بر عملکرد کارکنانشان( از نظر میزان و
کیفیت) بیفزایند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر دفتر فناوری اطالعات شرکت در تکمیل
این خبر افزود :پس از گذشت چندین سال از تدوین
استراتژی ها و عملکرد بصورت واحدی در شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،در سال  97تصمیم بر آن
شد که برای همسویی استراتژیک و رسیدن به اهداف از
مدیریت عملکرد فردی در شرکت استفاده گردد.
قندهاری افزود :به همین منظور داشبوردی طراحی و
تمامی شاخصهای اختصاصی که در بیش از  300جلسه
مصاحبه حضوری فرد به فرد با بیش از  1500شاخص

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در
ساختمان مرکزی برگزار شد

به راهبری مدیریت فناوری اطالعات و توسعه مدیریت
و با هدف نگهداری و پایش الزامات سیستم مدیریت
کیفیت براساس استاندارد ایزو  9001ویرایش سال
 ،2015ممیزی داخلی از تاریخ  11الی  14آبان ماه در
ساختمان مرکزی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر دفتر فناوری اطالعات شرکت گفت :در
این ممیزی از  13واحدی که بصورت تصادفی انتخاب
گردیدند تعداد  7گروه و مدیریت به شرح ذیل در
ممیزی شرکت نمودند :گروههای آبهای زیرزمینی و
پایش کیفی و آزمایشگاه منابع آب از مدیریت مطالعات
پایه منابع آب ،گروه بازرسی ومدیریت عملکرد ،گروه
مشترکین و درآمد ،مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از
تاسیسات آبی ،مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع
آب و نیز مدیریت قراردادها.
وی خاطر نشان کرد :با توجه به تغییر تمرکز استاندارد
 9001:2015 ISOاز مدارک و مستندات به نتیجه و
نیز اضافه شدن موضوع ریسکها و فرصتها ،در ممیزی
این دوره ،اقدامات اصالحی و پیشگیرانه و نیز تمهیدات
الزم در شناسایی ریسکهای موجود در فرآیندهای
کاری و استفاده از فرصتها رصد گردید و نیز مواردی
از قبیل انطباق عملیات با فرآیند اصلی ،رعایت برخی
الزامات استاندارد از جمله اطمینان از کالیبراسیون یا
صحت سنجی تجهیزات ،کنترل تصادفی مستندات،
نحوه حفظ اموال مشتریان و  ...مورد بررسی قرار گرفت.

عملکردی با نگاه ویژه به کارت اهداف و فرایندهای
واحدها احصا گردیده بود و همچنین شاخصهای
عمومی به صورت مجزا وارد آن گردید و امکان
خوداظهاری برروی تک تک شاخصها توسط خود فرد و
امتیاز دهی و ارزیابی توسط مدیر بالفصل فراهم گردید.
وی اذعان داشت :در سال  98با استقرار سامانه جامع
نیروی انسانی پشتیبان نیرو سیستم ارزیابی عملکرد
فردی نیز به این سامانه منتقل و بسیاری از سیستمهای
مربوط به منابع انسانی یکپارچه گردید.
قندهاری افزود :این استاندراد بینالمللی رویکر
فرآیندی را بهکار میگیرد ،که چرخه PDCA
(طرحریزی -اجرا -بررسی – اقدام) و تفکر مبتنی بر
ریسک را ترکیب میکند .رویکرد فرآیندی یک سازمان
را قادر میسازد تا فرآیندها و تعامل آنها را طرحریزی
کند.
وی اضافه کرد :چرخه  PDCAاطمینان میدهد که
منابع فرآیندها بهطور مناسب تعیین و مدیریت شده و
فرصتهای بهبود مشخص گردیده و اقدام میشود .تفکر
مبتنی بر ریسک نیز این امکان را به سازمان میدهد
تا عواملی که میتوانند به انحراف فرآیندها و سیستم
مدیریت کیفیت منجر شوند ،تعیین کرده ،بهمنظور به
حداقل رساندن تاثیرات منفی ،کنترلهای پیشگیرانه را
اجرا نموده و از فرصتهایی که رخ میدهند ،حداکثر
استفاده را بنماید.
مدیر امور آب شهرستان گنابادخبر داد:

بازدید بخشدار و اعضای شورای شهر
یونسی از پروژه آرتمیا گناباد
بخشدار و جمعی از اعضای شورای شهر یونسی بجستان
ازپروژه پرورش مصنوعی آرتمیا شهرستان گناباد بازدید
کردند.مدیر امور آب شهرستان گناباد با اعالم این خبر
گفت:در بازدید بخشدار و اعضای شورای شهر یونسی
از پروژه پرورش آرتمیا مدیران پروژه با ارائه اسناد و
مدارک اجرای پروژه را قانونی و بر اساس مستندات
تشریح کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان
رضوی احمد تمامگردر باره بازتاب این بازدیدگفت:
مدیران پروژه باطی مراحل قانونی مجوز حفرچاه،سد
سازی و با اجاره 78هکتار از بستر رودخانه کال شور
از شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مجوزهای
الزم برای فعالیت پروژه پرورش مصنوعی آرتیما در این
ناحیه را اخذ کرده اند.
وی افزود :بخشدار یونسی و اعضای شورای شهر به

منظور توقف و جلوگیری از ادامه فعالیت پروژه وارد
شهر گناباد شدند و مدعی هستند با فعالیت مستمر
پروژه دبی آب مصرفی مناطق یونسی شهرستان
بجستان کاهش می یابد که بنا شد طی جلسه ای برای
برون رفت از آسیب های مطرح شده موارد به صورت
جامع تری بررسی شود
وی در باره اهمیت پرورش آرتمیا در این شهرستان
گفت :با توجه به اينكه آرتميا يكي از فاكتورهاي مهم
در امر پرورش و تغذيه ميگو است ،از طرفي از نظر
اقتصادي ارزش آرتميا و قيمت آن در بازارهاي جهاني
رو به افزايش است مي توان با بهره برداري اصولي و
علمي از اين موجود آبزي چه بصورت پرورش مصنوعي
و با استفاده از منابع طبيعي عالوه بر تامين احتياجات
داخلي ،با صادرات مقادير مازاد اين محصول بصورت
قابل توجهي براي كشور ارزآوري كرد.
مدیر امور آب شهرستان گناباددر باره موارد مصرفی
پرورش آرتمیا نیز گفت : :آرتمیا یا میگوی آب شور
جزء موجودات ریز دریایی از شاخه بند پایان ،است که
امروزه به عنوان یک غذای زنده ارزشمند برای تغذیه
بسیاری از ماهیان پرورشی ،میگو و انواع ماهیان تزئینی
به کار برده می شود

الیروبی  3کیلومتری رودخانه های
شهرستان تایباد و باخرز

رودخانه های دربند و َر َوس به طول  3کیلومتر الیروبی
شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب تربت جام با اعالم این
خبر گفت :با توجه به این که الیروبی رودخانه ها
می تواند از خسارت های احتمالی سیل پیشگیری کند،
طی دو هفته گذشته مسیر رودخانه دربند در اراضی
شهرستان تایباد روستای قمی و دوغارون به طول 2
کیلومتر الیروبی شد.
«یوسف اختری» افزود :همچنین در این مسیر تقویت
خاکریز حفاظتی نیز انجام شد.
وی به الیروبی رودخانه روس اشاره کرد و گفت :این
رودخانه که در شهرستان باخرز و اراضی روستای
دشتاب واقع است به طول  1کیلومتر الیروبی شد.
گفتنی است طبق اصل  45قانون اساسی و ماده 2
قانون توزیع عادالنه آب مصوب  1361رودخانه ها و
مسیل ها جزو انفال و ثروت عمومی بوده و در اختیار
حکومت اسالمی می باشد و هرگونه دخل و تصرف
و ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها ممنوع
می باشد و در صورت مشاهده بر اساس قوانین تخریب
می شود.
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توسعه نرم افزار کاربردی مدلسازی جریان آب ،رسوب و امواج در رودخانه ها و مخازن سدها
پژوهشگر :ابراهیم عالمتیان
مجری  :موسسه آموزش عالی خاوران
ناظر :سید هادی افضل نیا
کارفرما :شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
• نرم افزار شبیه سازی جریان آب و رسوب در رودخانه ها و مخازن سد توسعه داده شد.
• صحت سنجی و اعتبار سنجی نرم افزار از طریق شبیه سازی پنج پدیده طبیعی رایج در رودخانه ها حاصل گردید.
• به عنوان یک مساله کاربردی شبیه سازی شکست مخزن سد گلستان واقع در  8کیلومتری غرب شهر مشهد در حالت مخزن پر انجام شد.
ضرورت و هدف از انجام کار:
مدل های متنوعی برای شبیه سازی
جریان آب و رسوب و امواج رودخانه
و مخازن سد توسعه داده شده است .با
این حال توسعه یک نرم افزار بومی معتبر
در این زمینه اهمیت باالیی دارد .در این
پژوهش معادالت متوسط گرفته شده در
عمق با استفاده از سه مدل آشفتگی طول
اختالط ،کی-اپسیلون و  ASMتکمیل
میشود و سپس به کمک روش های
حجم محدود رو ون-لیر که مناسب
برای تسخیر امواج تیز می باشند ،حل
می شود .برای ورود اطالعات واسط
گرافیکی نرم افزار در محیط Delphi
تهیه شده است .به این ترتیب به راحتی
اطالعات و دادههای مورد نیاز وارد مدل
میشوند.
روش انجام پژوهش:
کلیات مدل در نرم افزار توسعه داده شده در فلوچارت ارائه شده است.
نتایج و یافته ها:
برای صحت سنجی نرم افزار توسعه داده شده شبیه سازی
 )1پرش هیدرولیکی مایل
 )2جریان آشفته در کانال مد نظر قرار گرفت.
در ادامه اعتبار سنجی با کمک مقایسه نتایج مدل با داده های آزمایشگاهی برای
 )1جریان فوق بحرانی آشفته در کانال با وجود مانع عرضی
 )2جریان در تقاطع دو کانال
 )3تحلیل گسترش موج سیالبی در بستر خشک و شکست سد انجام شد.
بر اساس نتایج حاصل شده نرمافزار توسعه داده شد با رویکرد مدل آشفتگی  ASMبه
خوبی به عنوان یک آزمایشگاه عددی برای شبیه سازی جریان و رسوب در رودخانه ها
قابل استفاده است.
به عنوان یک مساله کاربردی شبیه سازی شکست مخزن سد گلستان در حالت مخزن
پر انجام شد .با کمک این شبیه سازی زمان زیر آب رفتن پل نمایشگاه در داخل شهر
مشهد پیش بینی گردید.
شرح وظایف گروه تحقیقات کاربردی:
 -1تدوین و پیشنهاد سیاستها و خط مشی تحقیقات آب
-2انطباق و اجرای سیاستها و برنامههای مصوب
 -3تدوین و ارجاع اولویتهای تحقیقاتی مورد نیاز
 -4بررسی و تائید پروژههای تحقیقاتی پیشنهادی
 -5پیگیری و نظارت بر عقد قراردادهای تحقیقاتی
 -6انجام مشاوره و اظهار نظر تخصصی در زمینه مسائل و مشکالت صنعت آب و دیگر
صنایع مرتبط با زمینه کاری شرکت
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مي گويند حدود  ٧٠٠سال پيش،
در اصفهان مسجدي مي ساختند.
روز قبل از افتتاح مسجد ،کارگرها
و معماران جمع شده بودند و آخرين خرده کاري ها
را انجام مي دادند .پيرزني از آنجا رد مي شد وقتي
مسجد را ديد به يکي از کارگران گفت :فکر کنم يکي از
مناره ها کمي کجه!
کارگرها خنديدند .اما معمار که اين حرف را شنيد،
سريع گفت  :چوب بياوريد! کارگر بياوريد! چوب را به
مناره تکيه بدهيد .فشار بدهيد .فششششااااررر!!!...
و مدام از پيرزن مي پرسيد :مادر ،درست شد؟!!
مدتي طول کشيد تا پيرزن گفت :بله! درست شد!!!
تشکر کرد و دعايي کرد و رفت...
کارگرها حکمت اين کار بیهوده و فشار دادن مناره را
پرسيدند؟!
معمار گفت  :اگر اين پيرزن ،راجع به کج بودن اين
مناره با ديگران صحبت مي کرد و شايعه پا مي گرفت،
اين مناره تا ابد کج مي ماند و ديگر نميتوانستيم اثرات
منفي اين شايعه را پاک کنيم .اين است که من گفتم
در همين ابتدا جلوي آن را بگيرم!

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند
میدهم که کامروا شوی.
اول اینکه :سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان
را بخوری!
دوم اینکه :در بهترین بستر ورختخواب جهان بخوابی!
و سوم اینکه در بهترین کاخها و خانههای جهان زندگی
کنی!
پسرلقمان گفت:
ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من
میتوانم این کارها را انجام دهم؟
لقمان جواب داد:
اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که
می خوری طعم بهترین غذای جهان را میدهد.
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا
که خوابیدهای احساس میکنی بهترین خوابگاه جهان
است .
و اگر با مردم دوستی کنی،
در قلب آنها جای میگیری و آنوقت بهترین خانههای
جهان مال توست.....

روزی مرد کوری روی پلههای ساختمانی نشسته و کاله و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود
روی تابلو خوانده میشد :من کور هستم لطفا کمک کنید  .روزنامه نگارخالقی از کنار او میگذشت
نگاهی به او انداخت فقط چند سکه د ر داخل کاله بود.او چند سکه داخل کاله انداخت و بدون
اینکه از مرد کور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت آن را برگرداند و اعالن دیگری روی آن نوشت
و تابلو را کنار پای او گذاشت و انجا را ترک کرد .عصر انروز روز نامه نگار به ان محل برگشت
و متوجه شد که کاله مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است مرد کور از صدای قدمهای او
خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که ان تابلو را نوشته بگوید ،که بر روی آن
چه نوشته است؟روزنامه نگار جواب داد:چیز خاص و مهمی نبود،من فقط نوشته شما را به شکل
دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد .مرد کور هیچوقت ندانست که او چه نوشته
است ولی روی تابلوی او خوانده میشد
امروز بهار است ،ولی من نمیتوانم آنرا ببینم !!!!!
وقتی کارتان را نمیتوانید پیش ببرید استراتژی خود را تغییر بدهید خواهید دید
بهترینها ممکن خواهد شد باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است
حتی برای کوچکترین اعمالتان از دل،فکر،هوش و روحتان مایه بگذارید این رمز
موفقیت است.

مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد
مهمی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که
آورد قرار ّ
روی زمین بود پرسید:
مهمی دارم  ،ممکنه به من
«ببخشید آقا ؛ من قرار ّ
بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم
یا نه؟»
مرد روی زمین  :بله ،شما در ارتفاع حدودا  ۶متری
در طول جغرافیایی  ۸۷ ۲۴ ۱٨و عرض جغرافیایی
 ۳۷ ۲۱ ۴۱هستید.
مرد بالن سوار  :شما باید مهندس باشید.
مرد روی زمین  :بله ،از کجا فهمیدید؟؟»
مرد بالن سوار  :چون اطالعاتی که شما به من دادید
اگر چه کامال دقیق بود به درد من نمی خورد و من
هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم
یا نه؟»
مرد روی زمین  :شما باید مدیر باشید.
مرد بالن سوار  :بله ،از کجا فهمیدید؟؟؟»
مرد روی زمین  :چون شما نمی دانید کجا هستید و
به کجا میخواهید بروید .قولی داده اید و نمی دانید
چگونه به آن عمل کنید و انتظار دارید مسئولیت آن
را دیگران بپذیرند.

پيرمردي بود كه از راه عبور مسافران با قايق از يك
سوي رودخانه به سمت ديگر آن ،امرار معاش مي كرد.
از او پرسيدند كه در طول روز چند بار اين كار را انجام
مي دهي؟پيرمرد گفت تا آنجا كه توان دارم ،زيرا هر
چه بيشتر برم بيشتر بدست مي آورم و اگر نروم ،چيزي
نصيبم نمي شود».

روزي امپراطور اكبر از بيربال خواست تا چهره او را
نقاشي كند .بيربال پس از شش روز تالش تصوير را
كشيد .اكبر شاه از هشت تن از درباريانش خواست تا در
مورد آن نقاشي نظر بدهند.هر يك از آنها نيز با دست
جايي از تابلو را نشان دادندو از آن ايراد گرفتند .اكبر
از بيربال توضيح خواست .بير بال كمي انديشيد و بعد
هشت پرده نقاشي سفارش داد و از درباريان خواست تا
هر يك تصويري از امپراطور بكشتد .اما هيچ كس قدمي
جلو نگذاشت .اكبر با خشم گفت :اي عيب جويان.
يافتن عيب در كار ديگران آسان ،اما انجام آن
بوسيله خودمان،مشكل است.
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