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مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی:

مشهد میزبان هشتمین نشست آسیایی  G-WADIمی شود
مدیرعامل شرکت آب منطق ه ای خراسان رضوی گفت:
در تاریخ  19الی  21آذرماه جاری جشنواره ملی
فناوری های آب وهشتمین نشست آسیایی G-WADI
با حضور کارشناسان داخلی و بین المللی از  8کشور در
شهر مشهد برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر عامل این شرکت در نشست خبری
جشنواره ملی فناوری های آب ،آب های نامتعارف
(آب شور و پساب) گفت :با توجه به اینکه مسئله آب،
موضوعی جهانی است از این جهت در تاریخ  19الی
 21آذر ماه نشست شبکه جهانی اطالعات مربوط به
آب و توسعه در مناطق خشک ( ) G-WDIAبا حضور
کارشناسان داخلی و بین المللی آب برگزار خواهد
شد که مسائل سازگاری با کم آبی و موضوعات با
بحران های آب در این همایش ها بررسی خواهد شد.
«محمد عالیی» با اشاره به اینکه طرح سازگاری با
کم آبی تهیه شده است بیان کرد :دومین نشستی
که در این تاریخ ها خواهیم داشت کارگاه بین المللی
سازگاری با کم آبی بوده که در این نشست طرح های
تهیه شده سازگاری با کم آبی با کارشناسان خارجی
مطرح و تبادل اطالعات خواهد شد .همچنین در این
نشست ،نمایشگاه دست آوردهای حوزه وزارت نیرو در

 40سال گذشته نیز برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی در اقلیم
خشک و کم آبی قرار دارد ،عنوان کرد :برای اینکه
بحران های آبی تبدیل به چالش های سیاسی نشود
بایستی راهکارهای خالقانه و برنامه ریزی دقیقی
داشته باشیم.
وی ادامه داد :باتوجه به مصوبات بسیارخوبی که در
کارگروه سازگاری با کم آبی در استان داشتهایم اولویت
اصلی ما رساندن کسری مخزن دشتهای استان تا افق

محمد عالیی در آغاز بیست و چهارمین نشست معاونان منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی در مشهد:

برای رسیدن به بهره وری در صنعت آب باید چابک سازی ساختار نیروی
انسانی در شرکت های آب منطقه ای رخ دهد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،بیست و چهارمین نشست معاونین منابع انسانی،
مالی و پشتیبانی و مدیران مالی و ذیحسابی و ذیحسابان
طرح های عمرانی شرکت های آب منطقه ای سراسر
کشور به مدت دو روز در مشهد برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمد عالیی ،مدیرعامل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی ضمن خوش آمد گویی به
میهمانان شهر امام مهربانی ها اظهار امیدواری کرد در
این نشست ها تبادل تجربیات در حوزه مالی شرکت ها
بتواند مسائلی که در حال حاضر تمامی شرکت های آب
منطقه ای با آن مواجه هستند را حل نماید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود:
مدیریت منابع آب در استان ها با چالش های زیادی
روبروست ،و دولت پذیرفته است که چالش آب یکی از
ابر چالش های فعلی کشور است که باید نگاه ویژه ای
نسبت به آن داشت.
وی گفت :بایستی مسئله آب را به مسئله هر ایرانی
تبدیل کنیم و دولت به تنهایی نمی تواند مشکل آب را
مدیریت نماید ،مردم و تشکل های قانونی باید روی کار
بیایند و ما بایستی حوزه عمل تشکل ها را در مدیریت
آب مشخص نماییم.
عالیی با اشاره به کاهش نزوالت آسمانی در سال آبی
گذشته در استان افزود :در سال آبی  95-96ما تنها
 129میلی متر بارندگی در استان داشتیم؛ این عدد در
دهه های گذشته کم سابقه بوده است.
وی همچنین گرم شدن و باال رفتن درجه حرارت
زمین را مزید بر علت کاهش و افت سطح آبخوان ها در
دشت های استان برشمرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
ادامه چالش های منابع مالی را در شرکت های تابعه

 1405به صفر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به اینکه در حال حاضر  6میلیارد مترمکعب از
منابع آب تجدید پذیر برداشت میشود ،عنوان کرد:
درحال حاضر بایستی این میزان برداشت را به 4/8
میلیارد مترمکعب برسیم که تا افق  1405باید 2/1
میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آبی استان
را نیز کاهش دهیم.
نیز مانند چالش های آب زیاد برشمرد و افزود :یکی از
مواردی که اکثر شرکت ها در حال حاضر با آن مواجه
هستند تعداد زیاد نیروی انسانی است که با توجه به
کمبود منابع مالی به عنوان یکی از مسائلی است که
وقت زیادی از مدیران ارشد شرکت ها را گرفته است؛
لذا نیاز است برای افزایش بهره وری در صنعت آب
چابک سازی ساختار و واگذاری تصدی گری ها سرلوحه
کارها قرار گیرد.
مسعود محمدی ،معاون منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در تکمیل این
خبر افزود :در این نشست ،کارگاه های آموزشی با حضور
اساتید دانشگاه ها و خبرگان مالی تدریس و حاضران با
آخرین قوانین و مقررات این حوزه آشنا خواهند شد.
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در جشن میالد فرخنده پیامبر اعظم و امام جعفر صادق(ع) و مراسم تقدیر از متولیان ارزیابی جشنواره شهید رجایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:

سند سازگاری با کم آبی استان تهیه شد
خداداد ما به تعادل برسند .تهیه و تصویب این سند برای
نخستین بار بر مبنای خرد جمعی کاری بسیار الزم ولی
فوق العاده سخت و زمانبر بود .این سند راهبردی و بسیار
مهم در کارگروه سازگاری با کم آبی استان به ریاست جناب
مهندس مقدوری ،معاون امور عمرانی پیشین استانداری،
بررسی و مصوب شد.

جشن بزرگ میالد پیامبر اعظم و امام جعفر صادق(ع) و
تقدیر از متولیان ارزیابی جشنواره شهید رجایی به پاس
دریافت رتبه برتر شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با
حضور دکتر دانشگر ،مدیر کل بازرسی و ارزیابی عملکرد
شرکت مدیریت منابع آب ایران در این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیرعامل شرکت در این مراسم با تبریک ایام
میالد و هفته بسیج و اشاره به اینکه کسب رتبه برتر ارزیابی
جشنواره شهید رجایی در سال ۹۶نتیجه تالش همکاران
توانمند و سخت کوش و دلسوزمان است؛ از تهیه سند
سازگاری با کم آبی استان خبر داد.
عالیی افزود :برای نخستین بار در استان و کشور سند
سازگاری با کم آبی استان با حضور مؤثر همه دستگاه های
اجرایی و نظارتی ،استادانی از دانشگاه های فردوسی ،آزاد
و مرکز تحقیقات کشاورزی ،خبرگانی از استان ،نمایندگان
تشکل های قانونی کشاورزان ،خانه صنعت و معدن و
تجارت و کشاورزی ،نهادهای مدنی هوادار محیط زیست و
جمعیت ناجیان آب با کار فشرده و مستمر تهیه و تصویب
شد .در این سند مصوب شد که میزان کسری مخزن
آبخوان های زیرزمینی استان تا سال  1405صفر شود و در
آن سال آبخوان های زیرزمینی ،راهبردی ترین سرمایه ملی

عالیی با بیان اینکه دشمن در تالش است تا خشکسالی
بی سابقه و بحران آب در کشور و استان را به تهدید
اجتماعی ،سیاسی و امنیتی تبدیل کند و بایستی با کار

در این مسیر همدل و همراه باشند.
عالیی اعالم کرد :راهبرد ما این است که به سراغ مشکل
برویم قبل از اینکه مشکل به سراغ ما بیاید.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان
کرد :آبی که امروز آن را با اسراف و تبذیر از شبکه آب
شرب شهر و روستا می نوشیم و برداشت می کنیم،
شهرمان را با آن آبیاری می کنیم ،شیر زمین نیست بلکه
خون زمین است .با نابودی آبخوان های زیرزمینی مان
چنین گشاده دستانه بر سر شاخه نشسته و نه بن که ریشه

فشرده و مردمی و برمبنای
خرد جمعی این تهدید
را به فرصت تبدیل کنیم
افزود :به لطف خداوند و
همکاری معاونت ها و مدیران
و کارشناسان توانمند و
دلسوزمان موفق شدیم تهدید
را به فرصت تبدیل کنیم و با
زحمات شبانه روزی گزارش
سیمای آب استان و  ۲۸شهرستان و  ۳۷محدوده مطالعاتی
را تهیه نماییم.

درخت تمدنمان را می خشکانیم .سند سازگاری با کم آبی
راهبردی برای نجات استان از کم آبی و بی آبی است.

وی افزود :باید با همه وجود تالش کنیم تا مدل سازگاری با
کم آبی را که مورد تاکید وزیر محترم نیرو نیز می باشد در
زمان برنامه ریزی شده اجرا کنیم .در رسیدن به این مهم
همکاری همه خراسانی ها از کوچک و بزرگ و زن و مرد
الزم و ضروری و حیاتی است.

عالیی با اشاره به اینکه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با توجه به پشتوانه بسیار غنی و پیشینه پرافتخار
و داشتن همکارانی ارزشمند و کم نظیر باید در تمام زمینه
ها در استان و کشور پیشتاز باشد گفت :ما افتخار سقایی
زائران و مجاوران امام رضا علیه السالم را داریم و بایستی در
ایفای این مسئولیت سربلند باشیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از
تعامالت خوب با تشکل های کشاورزی سخن گفت و افزود:
آب یعنی زندگی ،فرهنگ و پایه و اساس هستی؛ دولت به
تنهایی نمی تواند آب را مدیریت کند و بایستی کشاورزان

گفتنی است در انتهای مراسم از متولیان ارزیابی عملکرد
جشنواره شهید رجایی در سال  ۹۶تقدیر شد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت مدیریت منابع آب ایران در حاشیه مراسم تقدیر از متولیان ارزیابی جشنواره شهید رجایی گفت:

حرکت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در راستای سیاست های راهبردی وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران است
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مهدی دانشگر ،مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت
عملکرد شرکت مدیریت منابع آب ایران در مراسم تقدیر
از متولیان ارزیابی جشنواره شهید رجایی ضمن تبریک ایام
ربیع و والدت پیامبر رحمت و امام صادق (ع) و هفته بسیج
گفت :بسیج یک تفکر است و هرکس در هر جایگاهی ایثار
کند یک بسیجی است؛ پیامبر اکرم و حضرت علی (ع)
اولین بسیجیان بودند.
دانشگر افزود :سطح سازمانی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی بسیار باالست و در ارزیابی های شرکت مدیریت
منابع آب ایران ،این شرکت همیشه جزو شرکت های صدر
نشین بوده است.
وی با اشاره به اینکه شاخص های عمومی برای همه
شرکت ها یکسان است ولی شاخص های اختصاصی
مجزاست گفت :شاخص های اختصاصی را دفتر ارزیابی
عملکرد شرکت مدیریت منابع آب ایران از واحد های
مختلف می گیرد و بعد از تایید معاونان در شورای معاونین

به وزارت نیرو می رود؛ بعد از تایید سازمان برنامه بودجه
به سازمان اداری استخدامی رفته و جزو شاخص های
اختصاصی قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت مدیریت
منابع آب ایران افزود :شاخص های اختصاصی طبق برنامه
توسعه ،اسناد باالدستی و برنامه ها و سیاست های وزارت
نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران تدوین می شود .اگر

شرکتی رتبه برتر را اخذ کند یعنی براساس سند توسعه و
اسناد باالدستی عمل کرده است و سیاست های راهبردی
وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی را اجرا نموده است .در
واقع حرکت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به این
سمت بوده است که قابل تحسین و ستایش است.
دانشگر با اشاره به اینکه نمره اخذ شده نتیجه یک کار تیمی
است که جایگاه مدیرعامل در آن انکارناپذیر است گفت:
کسب مقام برتر همراه با سختی هایی می باشد؛ و بهره وری
در شرکتی که ممتاز است خیلی مهم است.
وی زمان ،هزینه ،کمیت و کیفیت را چهار معیار اصلی در
مدیریت عملکرد عنوان کرد و گفت :اگر کیفیت کار نشان
داده شود اول می شوید و با همت و پتانسیل باالی شرکت
این امر دست یافتنی است.
دانشگر بر نقش مستقیم مدیر با کارشناسان در ایجاد حس
تعلق سازمانی و تبدیل هنجار به تعلق عاطفی مستمر تاکید
کرد و گفت :مدیران بایستی تالش کنند تا این فضا آسیب
نبیند.
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محمد عالیی در پنچاه و دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان خراسان رضوی:

همدلی و انسجام بین شرکت های آب و برق در استان ها در راستای خدمت رسانی
بیشتربه مردم
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،پنچاه و دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران
وزارت نیرو در استان خراسان رضوی در این شرکت
برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با اشاره به اینکه مدیران صنعت آب و برق در
کنار هم و بدون هیچ گونه اختالفی تمام تالش خود را
صرف حل مشکالت مردم نمایند گفت :شاید اختالف
سلیقه ها در بحث های مدیریتی باشد لیکن نباید این
موارد تبدیل به اختالف شده و به جامعه منتقل شود.
عالیی با اشاره به تاکیدات وزیر نیرو مبنی بر همدلی
و تعامل و انسجام بین شرکت های آب و برق در
استان ها در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم
برگزاری این نشست ها را در پیاده سازی این هدف
موثر دانست.
وی با اشاره به برگزاری سمینار بین المللی G-WADI
در مشهد که با حضور اندیشمندان و متخصصان داخلی
و خارجی در ماه جاری برگزار خواهد شد افزود :فرصت
مغتنمی برای کشور خواهد بود که بتوانیم از تجارب

دیگر کشورهای حاضر در این اجالس استفاده نماییم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
برنامه ریزی تامین آب شرب شهر مشهد در سال  98را
یکی از مهم ترین ماموریت های شرکت های آب استان
برشمرد و گفت :خوشحال هستیم جلسات منظمی در
این ارتباط برگزار گردید و وظایف هر دستگاه مشخص
شد که در این بین نقش تشکل های قانونی بسیار مهم
و اثرگذار می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت:
تشکل های قانونی کشاورزی باید نقش بیشتری در مدیریت آب در کنار دولت داشته باشند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیرعامل این شرکت در نشست صمیمی با اعضای
کارگروه سازگاری با کم آبی و کشاورزان شهرستان سرخس
ضمن تاکید بر اینکه باید تشکل های قانونی کشاورزان و
دیگر نهادهای مردمی به عرصه مدیریت آب وارد شوند و
با حاکمیت دست در دست و بر مبنای خرد جمعی آب و
محیط زیست را مدیریت کنیم گفت :در مدیریت آب کشور
جای مادر و دایه عوض شده است؛ سرنوشت چنین طفلی
مشخص است .در واقع «مادر» مردم و تشکل های قانونی
مردمی اند و دولت و شرکت آب منطقه ای باید «دایه»
باشند .بیش از  60سال است که جای این دو عوض شده
است.
عالیی افزود :کشاورزان مرز نشین ما نه تنها فرماندهان و
سربازان عرصه تولیدند که بزرگ مردان و زنان و جوانانی
هستند که در امنیت و آرامش مثال زدنی کشور نقش و
جایگاه برجسته و بی نظیری دارند .از اینرو خدمت بی منت
به مرز نشینان عزیزمان و کمک به توسعه آب و خاک و
رفاه و پشیرفت این مناطق و کمک به ماندگاری آنها از
برجسته ترین ماموریت های ماست.
عالیی با اشاره به برداشت بیش از حد آب گفت :در
دشت سرخس حجم آبی که از آبخوان زیرزمینی برداشت

می کنیم بیش از حجم تغذیه است .در نتیجه سطح آب
زیرزمینی در آبخوان زیرزمینی سرخس هرسال کاهش
می یابد و حجمی از آبخوان زیرزمینی(راهبردی ترین
سرمایه خداداد و ملی ما) به گونه جبران ناپذیری نابود
می شود؛ آبدهی قنات ها و چشمه و چاه ها کم می شود؛
آب شور می گردد؛ زمین نشست می کند و ترک و شکاف
می خورد و در منطقه فرونشست زمین های کشاورزی به
بیابان و کویر تبدیل می شود و پایداری راه ها و راه آهن،
خطوط انتقال و انرژی آب و ساختمان ها تهدید می گردد.
در این شرایط برخی از کشاورزان اقدام به حفرچاه غیر
مجاز می کنند و یا از چاه های مجازشان آبی بیش از حجم
مجاز برداشت می کنند و یا دست کم حفر چاه غیرمجاز و
برداشت بیش از حجم مجاز را فقط تماشا می کنند .آنوقت
ما باید با کمک نیروهای محترم انتظامی و با اعتبارات ملی و
ایجاد نارضایتی ،چاه های غیر مجاز را پر و از برداشت بیش
از حجم مجاز آب جلوگیری کنیم.
وی با مطرح نمودن این سواالت ادامه داد :در این میان
جایگاه کشاورزان عزیزما که بیش از  90درصد آب کشور
را برداشت می کنند کجاست؟ چرا در این کارزار یا خود
متخلفند یا نظاره گر متخلفان و نابودی آبخوان های
زیرزمینی؟
به کجا می رویم و با این رفتارمان چه سرنوشتی را برای
خود و فرزندانمان رقم می زنیم؟
چرا از من می خواهید که چاه های غیر مجاز را پر نکنم و
از اضافه برداشت از چاه ها جلوگیری نکنم؟ که چه بشود؟
به عاقبت کار فکر کرده اید؟ این آبی که از چاه های غیر
مجاز و یا اضافه از حجم مجاز برداشت می کنیم آب نیست
خون زمین است .خون زمین را می مکیم و آن را با مصرف
بد هدر می دهیم.

باید کالهمان را قاضی کنیم و از خود بپرسیم که
می خواهیم منابع آبی را غارت کنیم و نابودش نماییم و
وطنمان را به سرزمینی سوخته و بی آب و علف تبدیل
کنیم یا آب کمتری برداشت کنیم تا برای همیشه آبی برای
زندگی و پیشرفت و توسعه داشته باشیم؟!.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
ادامه گفت :در کارگروه سازگاری با کم آبی استان برای
 28شهرستان و  37حوضه آبریز سند سازگاری با کم آبی
تهیه شده است .در اجرای مفاد این سند باید با کمک هم تا
سال  1405اضافه برداشت از آبخوان های زیرزمینی استان
را صفر کنیم.
شرط بقای ما در این سرزمین کم آب سازگاری با کم
آبی است.
عالیی با اشاره به اقدامات و گزارش های سازمان جهاد
کشاورزی گفت :سازمان جهاد کشاورزی ایجاد شهرک های
گلخانه ای و اجرای آبیاری های مدرن را با اعتبارات دولتی
که  85درصد آن بالعوض است را با تالش و کوششی در
خور تقدیر در دست اجرا دارد .برابر گزارش مستند سازمان
جهاد کشاورزی اگر جالیز ،خربزه و هندوانه را در گلخانه
تولید کنیم بدون کاهش تولید و کاهش درآمد کشاورزان
عزیز نسبت به آبیاری غرقابی مساحت زیر کشت  10برابر و
حجم آب الزم  15برابر کاهش می یابد.
وی از کشاورزان سرخسی خواست با ساخت شهرک بزرگ
گلخانه ای سرخس حجم تولید کشاورزی را افزایش داده و
حجم مصرف آب را تا حد مجاز کاهش دهند.
عالیی تاکید کرد :با این اقدام ،بحران ویرانگر آب در دشت
سرخس را برای همیشه مدیریت می کنیم و درآمد و
اقتصاد کشاورزان عزیز مرز نشینمان را بهبود می بخشیم
و زحمت و مشق کار سخت کشاورزی در گرمای طاقت
فرسای تابستان و سرمای استخوان سوز زمستان سرخس
را حذف می کنیم .فرزندان ما دیگر چون ما و پدرانمان
رغبتی به کشاورزی سنتی پر زحمت و مشقت ،کم درآمد و
برباد دهنده منابع آب و خاک و انرژی ندارند.
در پایان در فضایی بسیار صمیمی سرپرست محترم
فرمانداری سرخس ،کشاورزان ،مدیریت نظام صنفی،
نماینده مردم شهرستان در شورای شهر و روستای استان،
مدیریت جهاد کشاورزی و دیگر اعضای کارگروه سازگاری
با کم آبی شهرستان سرخس مشکالت و مسائل کشاورزان
عزیز مرزنشین را بیان کردند و در راستای اجرای مفاد سند
سازگاری با کم آبی و توسعه و بهبود آب و خاک شهرستان
سرخس با همدلی و همکاری تصمیم گیری شد.

مسابقه انتخاب بهترین پیام ادبی
سازگاری با کم آبی
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برگزاری جلسه انتقال تجربیات مدیران امور و ادارات منابع آب شهرستان
سازمانهای متعالی بهمنظور کاهش ریسک از دست رفتن
دانش با ارزش خود در فرآیند مدیریت دانش اقدام به
تبدیل دانش غیررسمی و ذهنی به دانش رسمی و ثبت
شده مینمایند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
ک تجربیات موفق امورها
رضوی ،بهمنظور انتقال و اشترا 
و ادارات در تحقق اهداف شش ماهه اول سال  97در
چهارمین جلسه شورای مدیران منابع آب شهرستان،
ب ه ارائه مهمترین اقدامات و نتایج پرداخته شد .در این
نشست برترین امورها (نیشابور ،تربت جام ،کاشمر ،سرخس
و سبزوار) براساس میزان تحقق اهداف استراتژیک به بیان
تجربیات خود پرداختند.
ابتدا مدیر امور منابع آب شهرستان نیشابور در راستای
تحقق صددرصدی هدف «اجاره بستر و تمدید اجاره» در
آن امور به ارائه گزارشی آماری پرداخت .خجستهپور گفت:
«در شش ماهه اول سال  ،97مساحت  10هکتار از اراضی
رودخانه فاروب و رومان اجاره داده شد ».ایشان بر استفاده
از تمامی ظرفیتهای قانونی تاکید کرد.
یکی از راههای وصول به پایداری منابع آب به عنوان
ماموریت اصلی شرکتهای آب منطقهای ،جلوگیری از
اضافه برداشت میباشد که امور منابع آب تربت جام با
صرفهجویی  3/2میلیون متر مکعب آب ،بیشتر از هدف
شش ماهه خود محقق نمودهاست .اختری مدیر آن امور با
اشاره به تعداد زیاد چاههای غیرمجاز در دشت باخرز گفت:
دو موضوع در تحقق این هدف نقش پر رنگی ایفا نمود.

اول انجام اولویتبندی در انسداد
چاههای غیر مجاز و بعد استفاده
از ظرفیت کارگروه حفظ بیتالمال
در جلوگیری از تخلفات منابع آبی.
امروزه در شرایط سخت اقتصادی
قطعا شرکتهایی که سیستم
درآمدزایی مناسبی دارند ،توان
رشد و پیشرفت بیشتری نیز
خواهند داشت .اداره منابع آب کاشمر با 21میلیارد ریال
وصول درآمدی بیشترین میزان تحقق هدف را در بین
تمامی امورهای منابع آب شهرستان به خود اختصاص داد.
رمضانی جانشین مدیریت منابع آب کاشمر ،وصول تمامی
خسارتهای تا سال  95و توجیه کامل متقاضی در مورد
منبع خسارت وارده را از مهمترین عوامل این موفقیت
برشمرد .وی گفت« :منتظر لیست ستاد برای وصول
درآمدها نماندیم و این موضوع در زمان بسیار صرفهجویی
نمود».
 80/1هکتار رفع تصرف از رودخانههای تحت مدیریت اداره
منابع آب سرخس ،اقدام بزرگی است که بیش از مجموع
عملکرد سایر شهرستانها میباشد .عبادینژاد بر استفاده
از فرصتهای طالیی تاکید نمود و گفت  « :هر سیالب
با وجود خسارتهایی که به مزارع و منازل مسکونی وارد
مینمود در واقع فرصتی بود برای همدل نمودن مسئولین
و نیز جلب مشارکت مردم .ما با اعضاء شورای روستاها

مذاکره کرده و با حمایت آنها با استفاده از تجهیزات راهو
شهرسازی مستقر ،اقدام به رفع تصرف رودخانهها نمودیم».
رئیس اداره منابع آب سرخس با تشریح جلسات حلقه
کنترل کیفیت ( )QCCبرگزار شده در آن اداره ،استفاده
از خرد جمعی حاصل را در نیل به اهداف موثر دانست.
در هدف کیفیت وصول اسناد دریافتنی ،تجربه مدیریت
منابع آب شهرستان سبزوار با 80درصد وصول چکهای
برگشتی ارائه شد .ثابتی مقدم گفت « :درآمدهای بالفعل
زیادی محقق گردیده است که آخرین حلقه در تبدیل آن
به نقدینگی ،وصول چکهای برگشتی است که با تمرکز بر
پیگیری مجدانه توانستیم  12میلیارد ریال وصولی داشته
باشیم».
در پایان معاون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب شرکت
آب منطقهای خراسان رضوی ضمن قدردانی از اهتمام تمام
مدیران ،بر برگزاری جلسات کارشناسی در اشتراکگذاری
تجربیات حاصل از اقدامات برجسته تاکید نمود.

صرفه جویی یک و نیم میلیون متر مکعبی آب با انسداد  32حلقه چاه غیرمجاز در
مشهد

مدیر امور منابع آب مشهد از صرفهجویی  1/5میلیون متر
مکعب آب پس از انسداد  32حلقه چاه غیرمجاز در این
شهرستان طی 20روز اخیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد برزویی با اعالم این خبر افزود :در راستای
حفاظت و صیانت از منابع آب و برخورد با تخلفات حفاری
چاهها و بهرهبرداری غیرمجاز از این منابع و با پیگیری های
این امور طی  20روز گذشته ،تعداد  32حلقه چاه غیرمجاز
پر و مسلوب المنفعه و  2مورد ادوات و دستگاه های حفاری

غیرمجاز در محدوده تحت پوشش این امور توقیف گردیده
است.
برزویی گفت :از چاههای غیرمجاز پر شده 6حلقه چاه عمیق
باالی  110متر بوده است(از جمله چاه ساغشک با عمق
 220متر و دبی  30لیتر در ثانیه) که با انجام این عملیات از
خروج یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار متر مکعب آب
در سفرههای زیرزمینی جلوگیری شد.
وی در پایان اعالم کرد :این امور در راستای اهداف شرکت
مبنی بر حفظ و حراست از منابع آب استان و با توانمندی

تشکر وزیر نیرو از رئیس جمهور

همکاران در جهت صیانت از منابع و ذخایر آب های
زیرزمینی و سطحی ،هرگز مجالی به افراد سودجو نخواهند
داد که بتوانند منابعی را که به همه مردم متعلق میباشد
بدون مجوز استفاده نمایند.

رضا اردکانیان ،وزیر نیرو طی نامه ای از عنایت ویژه و راهبری دکتر حسن روحانی ،رییس جمهور محترم طی نامه ای تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،متن نامه بدین شرح است:
با سالم و تحیت و تبریک ایام مبارک میالد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ،حضرتعالی در مراسم آغاز بهره برداری از پروژه های صنعت آب و برق در سفر استانی روز
دوشنبه( )1397/8//28کاروان تدبیر و امید به استان آذربایجان غربی ،با اشاره به شرایط سخت ناشی از کمبود منابع آب در تابستان سال جاری ،از تالش های فوق العاده مجموعه کارکنان
صنعت آب و برق به نیکی یاد فرمودید .همچنین گذر از این شرایط دشوار را به درستی مرهون همکاری و همراهی مردم شریف ایران دانستید .قطعا این همراهی و شکیبایی مردم قدرشناس،
همواره سرمایه بزرگ وزارت نیرو در ایفای مسئولیت خطیر تامین آب و برق مطمئن و پایدار بوده است.
اینجانب به نمایندگی از مدیران و همکاران خدوم صنعت آب و برق ،از عنایت ویژه و راهبری حضرتعالی و همچنین پشتیبانی مجدانه دولت محترم از این صنعت زیربنایی قدردانی و
سپاسگزاری می نمایم .افتتاح دو واحد نیروگاهی و بهره داری از طرح های توسعه منابع آب و خاک مرزی از جمله شبکه های آبیاری و زهکشی در سفر اخیر نمودی عینی از این رویکرد
ارزشمند است.
رجا واثق دارد که در پرتو الطاف الهی ،رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست ها و برنامه ریزی های دولت محترم و مشارکت هوشمندانه هموطنان عزیز بهویژه در زمینه مدیریت مصرف
آب و انرژی و نیز تجربه اندوزی از روندهای گذشته مدیریت منابع آب و انرژی ،می توان آیندهای پایدار و توأم با شکوفایی و رونق را برای میهن اسالمیمان محقق نمود .در این راه ،مجموعه
تالشگران صنعت آب و برق همچون گذشته از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد و تمام دانش و اندوخته های علمی و تجربی خود را به کار خواهند بست.
مزید توفیقات حضرتعالی را از خداوند متعال خواستارم.
رضا اردکانیان
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محمد عالیی در برنامه زنده اشاره از صدا و سیمای خراسان رضوی گفت:

تجدید نظر در اقتصاد آب موجب مصرف بهینه آب می شود
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
تجدید نظر در اقتصاد آب یکی از مهم ترین مواردی است
که موجب مصرف بهینه می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در برنامه زنده اشاره از صدا و
سیمای استان گفت :تولید یک متر مکعب آب شهری
حدود  1200تومان هزینه دارد که به مبلغ  500تومان
فروخته می شود .این میزان در آب و فاضالب روستایی
خیلی بدتر است و یک متر مکعب آب حدود هزار و 600
تومان تولید شده و  300تومان به فروش می رسد .با این
اختالف قیمت رمقی برای دیگر موارد باقی نمی گذارد.
وی با اشاره به این که بی توجهی به اقتصاد آب مدیریت
آب را دشوار می کند ادامه داد :ما در حوزه مدیریت آب
با چند چالش اساسی در استان مواجه هستیم .یکی آن
که  76درصد مساحت استان خشک و  24درصد نیمه
خشک است و این واقعیت محدودیت های زیادی برای
ما ایجاد می کند.
میانگن بارش  50ساله استان  221میلیمتر است که
کمتر از یک سوم میانگین بارش جهان است.
عالیی ادامه داد :میزان بارندگی ما در  50سال گذشته
ثابت نبوده ،در  10ساله اخیر  198میلیمتر بارندگی
داشته ایم و این میزان در سال آبی گذشته  129و نیم
میلیمتر بوده است  .یعنی به طور متوسط سالی  1/1دهم
میلیمتر از بارندگی ها کم شده و این در حالی است که
نیاز آبی ما به دالیل مختلف از جمله گرم شدن هوا و
افزایش شدید جمعیت بیشتر نیز شده است.
وی تصریح کرد :چالش بعدی مدیریت آب ،تاثیر انسان
بر طبیعت است .متاسفانه ما مدل درستی برای آمایش
نداریم .یعنی مشخص نیست که چه محصولی و چه
صنعتی باید در استان خراسان رضوی باشد که نیاز
کمتری به مصرف آب داشته باشیم.
این در حالی است که شاهد افزایش شدید جمعیت در
شهر مشهد به نسبت کل استان نیز هستیم .آمارها نشان
می دهد جمعیت مشهد به نسبت استان از  16درصد در
سال  35به بیش از  50در صد در سال  95رسیده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
با اشاره به کاهش برداشت آب از سد دوستی و
هم زمان اضافه برداشت از منابع آب زیر زمینی افزود:
ما در استان خراسان رضوی  130درصد از منابع آب
زیر زمینی برداشت می کنیم و بر اساس سند سازگاری
با کم آبی این میزان در سال  1404باید به صفر برسد.
خوشبختانه سند سازگاری با خشکسالی استان با بیش
از  2هزار صفحه کار تخصصی و دشوار برای  37حوزه و
 28شهرستان تصویب شده است.
عالیی با اشاره به این که با خشکسالی نمی شود مبارزه
کرد و اساسا این موضوع در حد توان بشر نیست اما
می توان با آن سازگار شد به اهمیت بازچرخانی آب
اشاره کرد و گفت :هم زاد آب یعنی تولید فاضالب و اگر
فاضالب به درستی مدیریت نشود تبدیل به یک تهدید
بزرگ می شود .این در حالی است که استان خراسان
رضوی نسبت به شهر ها و سایر دشت ها راجع به باز
چرخانی فاضالب خیلی جلوتر است اما ما باید بتوانیم
 100درصد فاضالب شهری را جمع آوری کرده و تصفیه
کنیم.

وی با اشاره به این که مصرف سم و کود توسط کشاورزان
باعث آلودگی آبخوان های زیر زمینی می شود اظهار
داشت :در این باره الزم است کشاورزان به عنوان
بهره برداران آب اقدام های مطلوب تری انجام داده و از
آلودگی منابع آب جلوگیری کنند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
بیان این که جمعیت حاشیه شهر مشهد چالش بزرگی
برای تامین آب ایجاد کرده است ادامه داد :جمعیت
حاشیه نشین شهر مشهد قابل توجه می باشد و ظرفیت
زیستی مشهد اجازه نمی دهد که این موضوع را مدیریت
کنیم؛ ضمن اینکه ساالنه  30میلیون زائر نیز داریم.
وی با اشاره به این که تمدن چند هزار ساله ایران را
تمدن کاریزی می گویند تصریح کرد :تمدن باستانی ما
بر مبنای سازگاری با کم آبی بوده است و در  2هزار و
 500سال پیش هم خشکسالی داشته ایم.
عالیی با اشاره به میانگین مصرف  7میلیارد مترمکعبی
آب در استان خراسان رضوی در سال  87و کاهش آن
به  6میلیارد در سال جاری اضافه کرد :این اقدام بسیار
مثبتی است .بر این مبنا برنامه ریزی شده است تا در
همه دشت ها و شهر ها تا سال  1405میزان کسری
مخازن را به صفر برسانیم و البته در این میان معیشت
و اقتصاد کشاورزان و صنعت را نیز در نظر گرفته ایم.
وی با اشاره به اهمیت جذب اعتبارات در بودجه بندی
ساالنه گفت :خوشبختانه نهاد های اجرایی برای مدیریت
آب و کاهش مصرف به شدت فعال شده اند و اقدام های
بسیار خوبی در حال انجام است.
عالیی بیان کرد :در  3دشت بحرانی استان  86هزار
هکتار صیفی و جالیز می کاریم؛ نیاز به فرهنگ سازی
داریم تا همین کشت را با مساحت زیر کشت یک دهم
و مصرف آب یک سیزدهم به تولید گلخانه ای تبدیل
کنیم .
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره
به این که تا زمانی که مسئله آب به مسئله هر ایرانی
تبدیل نشود این معضل قابل حل نیست ادامه داد :از

نمایندگان مجلس انتظار داریم که قیمت آب واقعی شود
در غیر این صورت بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود
به این عرصه و تامین و انتقال آب را ندارد .سازگاری با
کم آبی یعنی همانقدر که آب داریم باید مصرف کنیم.
با درست مصرف کردن بسیاری از مشکالت ما حل
می شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ضمن
اشاره به این که کشاورزان ما در استان افراد بسیار فهیم و
آبرومندی هستنند گفت :این افراد هیچ وقت در مدیریت
آب حضور نداشته اند و حاال قصد داریم تشکل های
قانونی کشاورزی را فعال کنیم تا خود این افراد مدافعان
پایداری و مصرف بهینه آب شوند.
وی با اشاره به این که سند سازگاری با کم آبی در کنار
انتقال آب از دریای عمان و از هزار مسجد از جمله
مهم ترین ماموریت های ما در شرکت آب منطقه ای
است ادامه داد :ما دغدغه بخش صنعت و کشاورزی را
داریم اما شرط موفقیت برنامه ریزان در این عرصه ها این
است که ما درست مصرف کنیم.
گزارش تصویری

نشست صمیمی رئیس اداره منابع آب سرخس با
کشاورزان روستای کچولی
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آغاز عملیات رفع تصرف و آزاد سازی مخزن سد کارده

در راستای تامین آب شرب سالم شهر مقدس مشهد و
اجرای سیاست های سازگاری با کم آبی ،عملیات آزاد
سازی و رفع تصرف مخزن سد کارده ،صبح سه شنبه
 ۱۳آذر ماه با دستور قضایی دادستانی محترم استان
آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در شروع این آزادسازی حسین علیمیرزایی،
معاون طرح و توسعه شرکت با اعالم اینکه خرید
زمین های بستر از اوایل سال  ۱۳۶۱شروع و این
زمین ها در تملک دولت است ،گفت :کشاورزی در
زمین های مخزن سد با توجه به مصرف کود و سم
باعث ایجاد شرایط سخت تصفیه آب شرب شهر
می شود و عالوه بر این رسوب گذاری در پشت سد
را موجب می شود که در کل باعث ایجاد آلودگی
آب شرب شهر مشهد و از بین رفتن عمر مفید سد
می شود.
وی افزود :این آزادسازی با هماهنگی و دستور مقامات
قضایی و پس از تایید توسط کارشناسان رسمی

دادگستری و مطالعات مشاور انجام شده ،در عین حال
باز هم اگر کسی مدرک یا سندی دال بر مالکیت این
زمین ها دارد و شرکت در سال های اجرایی پروژه مبلغ
آن را پرداخت نکرده می تواند آن را ارائه نماید تا مجددا
کار کارشناسی انجام گیرد.
علیمیرزایی تامین آب شرب برای بیش از سه میلیون
نفر جمعیت مردم مشهد و  30میلیون زائر که ساالنه به
زیارت بارگاه مطهر رضوی(ع) مشرف می شوند افزود:
تامین آب سالم و پایدار برای این جمعیت از اصول
و برنامه های اساسی شرکت آب منطقه ای استان
می باشد که در حال حاضر چهار سد طرق ،کارده،
ارداک و دوستی و چاه های اطراف و داخل شهر مشهد
به عنوان تامین کنندگان این میزان آب شرب مشهد
می باشد.
محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،در تماس تلفنی به اهالی روستا گفت:
قصد خسارت زدن به شما نیست ،هدف پاک سازی
مخزن سد می باشد و هر کمکی که از دست ما بر بیاید
از جمله استفاده از پساب همکاری خواهیم داشت و در
جلسه ای با حضور نمایندگان روستا مشکالت اجرایی
را بررسی می کنیم.
شایان ذکر است سد کارده در  40کیلومتری شمال
شهر مشهد روی رودخانه کارده در پایین دست
روستایی به همین نام در محل بند قدیمی کارده و
نیز با هدف تامین بخشی از آب شرب شهر مشهد طی
سال های  1366-1361احداث شده است.
حجم ذخیره سد کارده  28میلیون مترمکعب است
که متاسفانه به دلیل کاهش بارندگی ها و تصرفات
انجام شده در رودخانه کارده و کاهش آب ورودی در
سال های اخیر این مقدار آب در سد ذخیره نمی شود.

کشاورزان در قانون گذاری و اجرای آن بایستی تاثیر گذار باشند
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی مدیر عامل این شرکت در نشست با نمایندگان
تشکل کشاورزان ،دامداران و مرغداران گفت :مسئوالن
بایستی در کنار مردم و کشاورزان در پی حل مشکالت
باشند.
محمد عالیی با برشمردن توانمندی باالی تشکل های
کشاورزی گفت :مشکالت و موارد بوجود آمده باید حل
شده و به نسل های بعد منتقل نشود؛ همانند گذشتگان
ما که خود مسائل را حل کردند.
عالیی افزود :نفع جمعی ما در نفع استان است؛ مشکالت
ما نباید تهدیدی برای جامعه و کشور باشد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان مبنای شرکت
را منافع اقتصادی کشاورزان عنوان کرد و گفت :تالشمان
را می کنیم تا خواسته ها تعدیل و منطقی شود ،به
طور مثال برابر دستورالعمل در روستاها نباید آب شرب
روستا و دام یکی باشد اما با همکاری با آب و فاضالب
 ۳۴لیتر مازاد به سرانه آب شرب هر روستا اضافه کردیم.
وی از تشکل کشاورزان خواست با شرکت آب منطقه ای
و سازمان جهاد کشاورزی همکاری کنند و طرح های
مناسب ارائه دهند تا با اصالح الگوی مصرف و استفاده از
روش های نوین منابع آب را مدیریت کنیم.

آبادی مناطق مرزی تضمین کننده امنیت
کشور است

محمد عالیی ،مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :هرچه مناطق مرزی
آبادتر شود امنیت کشور تامین می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در جلسه بررسی وضعیت شبکه آبیاری پایین دست
سد درونگر درگز محمد عالیی با اشاره به جایگاه حیاتی
مناطق مرزی گفت :بایستی مناطق مرزی را دریابیم و با
ایجاد اشتغال مهاجرت به شهرها را کنترل کنیم و امنیت
ملی را تضمین نماییم.
عالیی در این جلسه با تاکید بر اینکه خاک غنی و با ارزش
کشاورزی بین تونل و سد زنگالنلو وجود دارد از مسئوالن
شهرستان خواست طرح های مطلوب خود را ارائه نمایند تا
شرکت آب منطقه ای آب الزم را تخصیص دهد.
عالیی تصریح کرد :شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
با همه توانش به دنبال خدمت کردن به مردم و آبادانی
شهرها و روستا است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ضمن
اشاره به رویکردهای نوین کشاورزی گفت :مدیران
شهرستان تالش کنند با ایجاد شرکت سهامی زراعی و
شهرک بزرگ گلخانه ای هدر رفت آب را کاهش داده و
بهره وری منابع و محصول را افزایش دهند تا جوانان نیز
رغبت به کشاورزی داشته باشند؛ چرا که جوان امروز به
دنبال کشاورزی سنتی و کم بازده گذشته نیست.
شایان ذکر است که در این جلسه حاتمیان نماینده
مردم درگز در مجلس شورای اسالمی ،فرهادی فرماندار
شهرستان و جمعی از مسئوالن و مدیران شهرستان و
نمایندگان تشکل های کشاورزی حضور داشتند؛ که به
بیان دیدگاه ها و مشکالت پرداختند.
گزارش تصویری

جمع آوری و مسلوب المنفعه نمودن یک
حلقه چاه با برداشت اضافه در نیشابور

در ادامه مدیر عامل و اعضای تشکل کشاورزی به بیان
مسائل و دیدگاه خود در خصوص حقآبه و حق النظاره
دامداری ها و مرغداری ها پرداختند و مدیرعامل و
مدیران شرکت آب منطقه ای پاسخگو بودند.
عالیی گفت :به هیچ عنوان اجازه نمی دهم ریالی
از حقوق مردم پایمال شود؛ تشخیص من بر مبنای
آنچه داریم این است که کار ما طبق قانون ،مجلس و
دستورالعمل وزارتی قانونی است.
وی پیشنهاد کرد کمیته ای متشکل از حقوق دانان
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و تشکل های
کشاورزی گرد هم آیند و به بررسی مشکالت بپردازند.
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آغاز نهضت جدید در پر کردن چاه های غیر مجاز
مدیر امور منابع آب مشهد از انسداد  70چاه غیرمجاز در
دشت مشهد و صرفه جویی سه میلیون مترمکعب آب
طی  45روز اخیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد برزویی در نشست خبری که در امور
منابع آب مشهد برگزار شد افزود :انسداد این چاه ها
که هر کدام عمق بین  100تا  220متر داشتند اقدامی
منحصر به فرد بود.
مدیر امور منابع آب مشهد در ادامه همچنین انسداد
چاههای غیرمجاز و هوشمندسازی چاههای آب شرب را
یکی از راهکارهای مدیریت مصرف و توزیع آب برشمرد و
بیان کرد :هفت هزار و  182حلقه چاه غیرمجاز هم اینک
در سطح خراسان رضوی فعالند که هزار حلقه از آنها در
دشت مشهد دایر است.

غیرمجاز را مسدود کرده و از طرف دیگر چاه های جدید
حفر شوند.
مدیر امور منابع آب مشهد گفت :با توجه به کاهش
بارندگی و مسائل ایجاد شده پیرامون کیفیت آب ،تامین
آب مشهد در سال  1398بدون سد دوستی برنامه ریزی
شده است.
سد دوستی مشترک بین ایران و ترکمنستان هم اینک
سهم  50درصدی در تامین حجم آب مورد نیاز کالنشهر
مشهد دارد.
وی حجم کنونی آب ذخیره شده در سد دوستی را 163
میلیون مترمکعب اعالم و بیان کرد :از ابتدای امسال
تاکنون  19میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه پشت این
سد شده در حالی که ظرفیت نهایی سد دوستی ذخیره
یک میلیارد و  211میلیون مترمکعب آب است.

وی مجازات مالکان چاههای غیرمجاز را اندک توصیف
کرد و گفت :مبلغ جریمه برای افرادی که مبادرت به
حفر چاه آب غیرمجاز می کنند حداکثر پنج میلیون
ریال است .این مبلغ کم باعث می شود فرد متخلف با
پرداخت جریمه پس از مدتی دوباره چاه غیرمجاز دیگری
حفر کند؛ از یک طرف شرکت آب منطقه ای چاه های

کاهش سطح مخزن سد باعث افت کیفیت آب
مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیسات شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت:
 15درصد از ظرفیت سدهای این استان آب دارد و هم
اینک بقیه آنها خالی از آب هستند.
رضا نوروززاده توان ذخیره سازی سدهای بزرگ و در حال
بهره برداری خراسان رضوی را در مجموع یک میلیارد و
 572میلیون مترمکعب اعالم و بیان کرد :امسال تاکنون
در حالی شش میلیون مترمکعب آب وارد سدهای استان
شده که خروجی آب آنها  91میلیون متر مکعب برای
مصارف کشاورزی و شرب برآورد می شود.
وی در ادامه توجه به کیفیت را الزمه تامین آب شرب
مشهد عنوان و بیان کرد :سدهای ارداک ،دوستی ،کارده

لزوم ترویج آموزه های دینی و اخالقی در کاهش تخلف های آبی

مدیرروابطعمومیشرکتآبمنطقهایخراسانرضویگفت:
طی دهه های اخیر تخلفات آبی به ویژه حفر و بهره برداری
چاه های غیرمجاز و تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها افزایش
یافته که از منظر شرعی ،اخالقی و قانونی محل اشکال است.
بهگزارشروابطعمومیشرکتآبمنطقهایخراسانرضوی،
کاظمجمدرگردهماییائمهجماعتمنطقه 9شهرداریمشهد
عنوان کرد :برخی از افرادی که مرتکب تخلف های آبی می
شوند علیرغم اینکه از منظر معتقد و متشرع هستند اما نسبت
به ابعاد فقهی و اخالقی تخلف خود آگاهی نداشته و با برداشت
های غیرمجاز از منابع آب موجب تضییع حقوق سایرین و
نسل های آتی می شوند .جم در گفتگو با ائمه جماعت حاضر
در گردهمایی با اشاره به ضرورت سازگاری با کم آبی اعالم
کرد :متوسط بارش استان خراسان رضوی در دوره  40ساله
حدود  220میلی متر در سال است که این رقم در سال آبی

گذشته به کمتر از 130میلی متر تنزل یافت .در چنین شرایط
اصلی ترین و پایدارترین راهکار پیاده سازی الگوی سازگاری با
کم آبی است .وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب توسط
هر ایرانی حدود دوبرابر متوسط جهانی است تاکید کرد :الگوی
مصرف آب در کشور نشان می دهد بخشی از چالش های
ناشی از مدیریت آب در کشور ناشی از عادت به بدمصرفی در
بخش های مختلف اعم از شرب ،خدمات ،کشاورزی و صنعت
است .برای دستیابی به اهداف سازگاری با کم آبی ضرورت دارد
هر ایرانی اصالح الگوی مصرف آب را از خود و پیرامونش آغاز
نماید.
جمباتاکیدبرضرورتمشارکتاقشارجامعهونهادهایمردمی
در مدیریت آب اظهار داشت :نیاکان ما با اتکا بر دانش ،خرد
جمعی و مدیریت مردمی برای سال ها در این کشور پهناور
با خشکی و خشکسالی سازگار شده و زیسته اند .در طی 6
دهه گذشته ،تبدیل شدن آب به یک کاالی دولتی ،زمینه
مشارکت مردم در مدیریت محلی و منطقه ای آب تضعیف
شده و بخش مهمی از چالش های کنونی را موجب شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
بخش پایانی برنامه در پرسش و پاسخ با ائمه جماعت از برگزاری
نشست های اطالع رسانی و آموزشی محله ای در مساجد شهر
مشهد و برگزاری مسابقات متنوع با محوریت سازگاری با کم
آبی خبر داد.

و طرق در تامین آب مشهد نقش بسزایی دارند لذا با افت
حجم مخازن آن ها کیفیت آب مصرفی تحت تاثیر قرار
گرفته و کاهش می یابد.
مردم تخلفات را اطالع دهند
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
نیز گفت :مدیریت تامین آب در کشور ارتباط مستقیم با
پایبندی به اخالق دارد لذا تا مسئله آب دغدغه همه افراد
جامعه نشود راه به جایی نخواهیم برد.
کاظم جم بر لزوم مشارکت مردم در مدیریت آب تاکید و
بیان کرد :وزارت نیرو به تنهایی نمی تواند آب را مدیریت
کند لذا این امر نیازمند همکاری بهره برداران آب،
تشکلهای مردمی و ناجیان آب است .مردم می توانند
تخلفات آبی در حوزه چاههای غیرمجاز و دیگر موارد را
از طریق سامانه پیامکی  30006394و یا تلفن گویای
 31435اطالع دهند.
وی به مصرف ساالنه شش هزار و  90میلیون مترمکعب
آب در خراسان رضوی اشاره و بیان کرد :هم اکنون 86
درصد این آب در بخش کشاورزی و  14درصد در بخش
شرب ،صنعت و خدمات مصرف می شود.

بازدید مدیردفتر رودخانه های مرزی
وزارت نیرواز رودخانه تجن و پل مرزی
سرخس
مدیر امور منابع آب سرخس از بازدید مشترک مرزی
با حضور مدیر دفتر رودخانه های مرزی وزارت نیرو و
هیاتی مرکب از نمایندگانی از وزارت امورخارجه ،وزارت
کشور،کمیته هماهنگی رودخانه های مرزی ،فرماندهی
مرزبانی ناجا ،شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،
فرمانداری و مرزبانی سرخس درمورخه ی 1397/9/7
پیرامون موضوع بهره برداری ازپل جدید سرخس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،عبادی نژاد در این بازدید گفت :وطن فدا
نماینده وزارت نیرو ضمن بازدید از پل و رودخانه تجن
نواقص ومشکالت پل را بررسی و متذکر شد با توجه به
سیالب های رودخانه تجن در چندسال اخیر باید دیواره
سازی دو طرف رودخانه در باالدست وپایین دست پل هر
چه زودتر عملیاتی شود تا بهره برداری از پل در آینده دچار
مشکل نشود.
در ادامه وطن فدا به همراه سرپرست فرمانداری سرخس
ومدیر دفتر رودخانه ها شرکت ّآب منطقه ای از پروژه
تثبیت ودیواره سازی حاشیه رودخانه مرزی تجن درنزدیکی
روستای کالته مره ای بازدید نمود.
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دیدارچهره به چهره مدیرعامل شرکت با کشاورزان شهرستان سرخس
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
کشاورزان سرخس در خصوص حل مشکالتشان از
نزدیک دیدار وگفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،این دیدار که در حاشیه برگزاری شورای
حفاظت شهرستان و بازدید از اداره منابع آب سرخس
برگزار شد محمد عالیی ضمن شنیدن مشکالت
کشاورزان دستور مساعدت و پی گیری حل مشکالت
ایشان را داد.
عالیی گفت :ما در شرکت آب منطقه ای چیزی مخفی
و پوشیده نداریم الویت ما شفاف سازی و مشارکت
کشاورزان و مصرف کنندگان در تصمیم گیری ها است.
نمونه آن هم در سایت شرکت قابل مشاهده هست.
ایشان متذکر شد اگر مشخص شود که شیب آب های
زیرزمینی به طرف کشور ترکمنستان می باشد و ما
اجازه ندهیم کشاورزان از آن استفاده نمایند این خیانت

است و از خطوط قرمز ما می باشد و عکس این جریان
هم اگر آب از مرز خارج نشود و کشاورزان بی رویه از
آن برداشت نمایند هم خیانت به نسل های آینده است.
وی درپایان افزود :پاسخگویی باید به عنوان یک
فرهنگ عمومی درجامعه ظاهر شود و هرشهروند بدون
هیچگونه دغدغه ای درجهت اصالح بتواند ازمسئوالن
توضیح بخواهد

گزارش تصویری

بازدید امور منابع سرخس از روستای کندکلی

گزارش تصویری

برگزاری جلسه سالمت اداری در اداره منابع
آب سرخس

بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای از اداره منابع آب سرخس ودیداربا
کارکنان این اداره
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی از بازدید مدیرعامل شرکت و معاونت حفاظت و
بهره برداری از امور منابع آب سرخس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این دیدار عبادی نژاد به ارائه گزارشی از
وضعیت اداره پرداخت.
عالیی ضمن تشکر از رئیس و پرسنل این اداره بابت
کسب مقام دوم در عملکرد ارزیابی سال گذشته گفت:
سیاست شرکت این است که ما با مردم به خصوص
تشکل های کشاورزی که مصرف کننده 95درصدی
در این شهرستان می باشد تعامل منطقی داشته باشیم
و این تعامل منطقی به این صورت است که اگر ما
آنان را در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری وارد
گزارش تصویری

گزارش تصویری

کنیم دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد و همیشه موفق
خواهید بود.
در پایان این نشست عالیی پس شنیدن مشکالت و
پیشنهادات پرسنل دستورات الزم جهت بررسی و رفع
مشکالت را درصورت امکان صادر نمود

جلسه ساماندهی وضعیت بهره برداری

ونگهداری انهار سنتی شهرستان سرخس

گزارش تصویری

تقدیر

تقدیر مدیر کل دفتر هیات مدیره و مدیر عامل

شرکت منابع آب ایران از جناب آقای محمدی

گزارش تصویری

دیدار با نماینده مردم شهرستان درگز در مجلس
شورای اسالمی
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هشتمین نشست آسیایی شبکه جهانی آب و اطالعات توسعه ای
برای مناطق خشک()G -WADI
دومین نشست ملی فنا وری های آب
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نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران در نشست  G_WADIگفت:

نرخ تقاضای آب در جهان رو به افزایش است

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای خراسان رضوی ،الکساندر الیشت در افتتاحیه هشتمین نشست
آسیایی شبکه جهانی آب و اطالعات توسعه ای برای مناطق خشک( )G_WADIو دومین نشست ملی
فنا وری های آب که در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد؛ ضمن تشکر از وزارت نیرو در جمهوری
اسالمی ایران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران برای حمایت و همکاری های پیوسته بین ایران و یونسکو
در زمینه های گوناگون مدیریت منابع طبیعی گفت :ما در این همایش از دانش کارشناسانی بهره مند
خواهیم شد که تحت دو ابتکار شاخص برنامه جهانی آبشناسی یونسکو گرد هم آمده اند.
وی ادامه داد :از جمله شاخص های برنامه جهانی ،شبکه جهانی برای اشتراک دانش و تجربه در زمینه
مدیریت آب در کشورهای خشک و دیگری برنامه ابتکار بین المللی خشکسالی است .الیشت با اشاره
به اینکه این برنامه بستری برای تقویت همکاری و به اشتراک گذاری دانش و تجربه در میان تمامی
گروه های فعال در زمینه خشکسالی ،فراهم می سازد گفت :نمایندگان و کارشناسان این دو برنامه مهم ،امروز گرد هم آمده اند تا نظرات خود را در مورد آینده این دو برنامه و
نحوه ایجاد همکاری های بیشتر با یکدیگر در میان بگذارند .نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران تاکید کرد :آب شیرین یک منبع مهم برای سالمت ،رفاه و امنیت است.
بر اساس آخرین تحقیقات تقاضای جهانی برای آب با نرخی برابر یک درصد در سال رو به افزایش است .این افزایش تقاضا در کنار سایر عوامل  ،تابعی از رشد اقتصادی و تغییر
الگوهای مصرف بوده است .وی اضافه کرد :در حال حاضر زمان مناسبی است تا در این همایش تجارب خود را در زمینه مدیریت منابع آب در کشورهایی که با چالش های
مشابه رو به رو هستند به اشتراک بگذاریم و با همکاری یکدیگر به راه حل هایی پایدار برای مقابله با کم آبی دست یابیم.
الیشت اظهار کرد :کم آبی می تواند به معنی کمبود در مقدار منابع فیزیکی آب در دسترس و یا به معنی کمبود در دسترسی به دلیل فقدان زیر ساخت های جمع آوری و
توزیع آب باشد .وی با تاکید بر افزایش فراوانی و شدت خشکسالی در برخی مناطق و تاثیر آن بر بخش هایی مانند تولید غذا ،انرژی و نیز تشدید کم آبی به دلیل رشد سریع
مناطق شهری؛ به این نکته توجه کرد که کم آبی می تواند باعث جا به جایی  24تا  700میلیون نفر در مناطق خشک و نیمه خشک جهان شود .نماینده دفتر منطقه ای
یونسکو در تهران گفت :فاز هشتم برنامه بین المللی آبشناسی یونسکو در نظر دارد تا مدیریت پایدار آب را در مقیاس های محلی ،منطقه ای و جهانی بهبود بخشیده و پژوهش
های بین رشته ای را نیز در این زمینه ترویج نماید.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی خراسان رضوی:

باز چرخانی آب از عوامل موثر نجات آب است
سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی
گفت :یکی از مشکالتی که با آن روبه رو هستیم دیدگاه
جامعه نسبت به محیط زیست و طبیعت است .زمانی
به عقیده کارشناسان رابطه انسان و طبیعت مهربان
بوده اما امروزه ما بر طبیعت غالب شده ایم و طبیعت
در خدمت تمامی اهداف ما است و باز چرخانی آب از
عوامل موثر نجات آب می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،وحید قربانی امروز در هشتمین نشست آسیایی
شبکه جهانی آب و اطالعات توسعه ای برای مناطق
خشک( )G_WADIو دومین نشست ملی فناوری
های آب که در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد عنوان کرد :امروزه باید با طبیعت همراهی کنیم
و آنچه که طبیعت می تواند بازچرخانی کند به کار
گیریم .مشکل امروز ما در حوزه منابع آب سبک
زندگی و بهره برداری است لذا اگر شرب ،کشاورزی و
صنعت ما بر اساس استاندارد طبیعت باشد بحران آب،
خاک و طبیعت نخواهیم داشت.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی با
اشاره به افت سطح آب زیرزمینی در  34دشت از 37
دشت استان عنوان کرد :شرایط استانی ما به نحوی
است که دشت های استان دارای افت سطح منابع آب
زیرزمینی هستند همچنین بارندگی  40ساله استان از
حدود  220میلیمتر در  10ساله اخیر به کمتر از 200
میلیمتر کاهش پیدا کرده است.
وی افزود :با توجه به اقدامات انجام شده در سطح
مشهد می توانیم عنوان کنیم که در حوزه آب ،استان
بی برنامه و بدون راهبرد نیست .سیاست و برنامه های
بسیاری تدوین شده به طوری که بخش عمده ی وقت
و انرژی در گروه مدیریت چالش های آب در استان در

این حوزه صرف شده است.
قربانی در ادامه گفت :در حوزه مدیرت آب در استان
خراسان رضوی با دو گونه رویکرد مدیریتی مواجه
هستیم .استان به جهت وجود مناطق کویری و
معضالت کمبود آب در این مناطق با چالش کوچ
جمعیت مواجه است .از طرفی مشهد ،بزرگترین شهر
شرق کشور ،با مشکل مهاجر پذیری مواجه است و
مدیریت منابع آب باید در این حوزه ها فعالیت کند.
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دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی:

سال  ۲۰۵۰با کمآبی مزمن مواجه خواهیم شد /هیچ تناسبی میان توزیع جمعیت و منابع آبی به چشم نمیخورد
دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی گفت :در سال
 ،۲۰۵۰ایران با جمعیتی حدود  ۱۱۷میلیون نفر و
سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از  ۱۰۰۰مترمکعب با
کم آبی مزمن مواجه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،بنفشه زهرایی" در دومین همایش فناوریهای
آب در مشهد اظهار کرد :کارگروه سازگاری با کم آبی
در اسفند ماه سال  ۹۶ایجاد شد .سلسله مراتبی از سه
رده تصمیمگیری در این کارگروه پیش بینی شده است
که وزارتخانهها اعم از وزارت نیرو ،جهاد کشاورزی،
ن هواشناسی در رده
صنعت ،معدن و تجارت ،سازما 
اول تصمیمگیری هستند .در رده دوم کارگروه ملی
سازگاری با کم آبی ،معاونان هستند .در رده سوم نیز
کارگروههای استانی به همراه مجمع نمایندگان قوه
قضاییه و دستگاههای ذی ربط و نمایندگان کشاورزان
 2050منابع آبی محدود کننده اصلی توسعه و بهداشت
برای جوامع انسانی خواهد بود و اگر به سرانه کمتر
از  ۵۰۰مترمکعب به ازای هر نفر برسیم ،به کم آبی
مطلق میرسیم .البته در حال حاضر به علت توزیع
ناهمگون در برخی از استانها با این معضل مواجه
شدهایم .همچنین در توزیع جمعیت به طور مناسبی
عمل نکردهایم یعنی حدود  ۵۰درصد از جمعیت کشور
در ناحیه مرکزی کشور متمرکز شده و این درحالیست
که تنها  ۲۵درصد منابع آبی در این نواحی وجود دارد.

و بهرهبرداران را داریم.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب
و آبفای وزارت نیرو عنوان کرد :برنامههای سازگاری با
کم آبی در استانها باید تدوین شود که هدف آن دست
یابی به یک برنامه مدون برای منابع آب است .انتظار
میرود در نهایت بتوانیم به یک وضعیت پایدار در منابع
آبهای سطحی و زیرزمینی برسیم.
زهرایی خاطرنشان کرد :استانها تا شهریور ماه امسال
فرصت داشتند تا برنامه سازگاری با کم آبی خود
را به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند .برنامه استان
هرمزگان دریافت و تایید شده ،استان فارس نیز
نیازمند اصالحاتی بوده و برنامه استانهای بوشهر و

زهرایی با تاکید بر اینکه ایران جزو  ۲۰کشور اول از
لحاظ مصرف منابع آبی و انرژی است ،تصریح کرد :اگر

مازندران در دست بازنگری است .همچنین برنامههای
خراسان شمالی و جنوبی ،لرستان ،ایالم ،سیستان و
بلوچستان و همدان دریافت شده و در دست بررسی
است .برنامه استانهای اصفهان و خوزستان نیز
در خصوص برنامههای اضطراری برای گذر از شرایط
کم آبی است و در انتظار دریافت برنامههای سازگاری
این دو استان در بلند مدت هستیم اما تاکنون نیمی
از استانها برنامه خود را ارسال نکردهاند .هیچ تناسبی
میان توزیع جمعیت و منابع آبی به چشم نمیخورد.
دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی افزود :در سال

با این روش ادامه دهیم ،بیشتر آبخوانها در معرض
خطرند .بنابراین با توجه به وابستگی همه ما به منابع
آبی و جمعیتی که به طور متناسب توزیع نشده دو
برابر میزان برنامهریزی شده را بهرهبرداری میکنیم،
در نتیجه باید یک تغییر اساسی در رویه مصرف آب
شکل گیرد.
وی با اشاره به این که متاسفانه تغییری در آبیاری
فضای سبز و صرفه جویی در مصرف صورت نگرفته
اذعان داشت :میتوان با تعامل ،آگاهسازی و
فرهنگسازی توسعه استان و نیاز آبی را مدیریت کرد

تا به طرح هایی همچون انتقال آب نیاز نداشته باشیم.
درگیر کردن مردم ،اعتمادسازی و مدیریت مشارکتی
بسیار مهم است.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری
آب و آبفای وزارت نیرو در خصوص تجربیات دیگر
کشورها در حوزه آب گفت :ناآگاهی نسبت به منابع آب
زیرزمینی و آسیب پذیری این منابع باعث شده که ما
آن تعهد سیاسی که برای حفظ این منابع باید داشته
باشیم را نداشته و منابع مالی کافی برای حفاظت از
این منابع فراهم نشود و در دراز مدت ظرفیت مدیریت
منابع آبی در کشور شکل نگیرد .کنشگراها منابع آبی
را شخص تلقی می کنند زیرا گمان دارند که این منابع
آبی متعلق به خود آنهاست .این بحران آبی در کشور
فرصت مناسبی برای شکلگیری همکاریهاست.
وی در خصوص تعامل میان بخش خصوصی و دولت در
حوزه آب عنوان کرد :در بسیاری از کشورها همکاری
مناسبی میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی
در این حوزه وجود ندارد که کماکان این مشکل در
کشور ما نیز به چشم میخورد؛ یکی از علل اصلی آن
در گذشته این بوده است که دولتها توجه کافی به
منابع آبی نداشتند و اطالعات کافی در این حوزه نیز
جمع آوری نشده و به دنبال آن اعتماد مورد نیاز برای
ذینفعان و بهرهبرداران نیز به وجود نیامده است.
دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی در خصوص
سیاستهای حکمرانی در حوزه آب بیان کرد :به طور
کل در بسیاری از کشورها مسئله حفاظت از منابع آبی
به لحاظ قانونی و نهادی ،مستقل از کمیت آن اداره
میشود .در این سیاستهای حوزه آب ،باید اهداف و
برنامه های مشخصی اعم از توسعه ،پایداری ،حفاظت
از منابع طبیعی ،عدالت و کاهش فقر را مد نظر قرار
دهیم .این سیاستها نیز اولویتها را تعیین میکند،
مانند اولویت ما در خصوص آب شرب که باید به عنوان
ت گذاری ها وجود داشته باشد .تا
یک اصل در سیاس 
کمبود آب به عنوان دغدغه سیاست گذاران مطرح
نشود ،مشکالت آن نیز حل نخواهد شد.
زهرایی اضافه کرد :در کنار مداخالت فنی باید
مداخالت دیگری نیز داشته باشیم که بتوانیم رفتار
ذی نفعان را تغییر دهیم؛ متاسفانه در این حوزه ها
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کمتر کار شده است و تنها مداخالت فنی اثر بخش نیست .حوزه اطالعات ،آگاهی و دانش بسیار حائز اهمیت است چراکه آگاهی بخشی در خصوص منابع آب زیرزمینی و
تعیین سهم هر فرد در وضعیت خرابی کمی و کیفیت آب ؛ زیربنایی هر اقدامی است .این اطالعات شامل اطالعات فیزیکی آبخوان و محیط اطراف آن ،اطالعات اقتصادی و
اجتماعی نیز باشد .همچنین این اطالعات باید در اختیار همه مصرفکنندگان قرار گیرد و در این خصوص شفافسازی شود.
وی در خصوص پیاده سازی قوانین و مقررات اظهار کرد :قوانین و مقررات از جامعیت کامل برخوردار نبودند و با توجه به بازخورد دریافت شده ،مشخص شده است که اکثر
قوانین تئوریک بوده و با واقعیت روی زمین تطبیق ندارند .تاکنون هیچ استانی در خصوص اصالح قوانین موردی را مطرح نکرده است؛ در حالیکه در برخی قوانین نیازمند
اعمال اصالحات هستیم .میتوانیم با همراهی مجلس شورای اسالمی ،تغییرات در قوانین را ایجاد کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه مدیران در حوزه آب باید نگاهی بلند مدت داشته باشند ،تصریح کرد :حفاظت و
بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی و مدیریت آنها به کندی انجام میشود .روند اجرایی آن طوالنی مدت است و باید در طوالنی مدت در خصوص این مسئله برنامهریزی
شود اما مدیران ما نگاه درازمدت به مسئله را ندارند .بخشی از این مسئله با ایجاد آگاهیهای اجتماعی و گره زدن موضوع حفاظت به منابع آب زیرزمینی به منافع بهرهبرداران
و صاحبان زمین و چاه موجب میشود که آنها خواست خود را در خصوص بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی تغییر دهند.
وی در انتها بیان کرد :روش های آبیاری مدرن و تحت فشار در شرایط فعلی تاثیر مثبت بر روند کاهش مصارف آبی نخواهد داشت .الزم است در طرح های آبیاری تحت فشار
و مدرن ،تعدیل در پروانه ها قبل از اجرای این طرح ها صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

توسعه ای پایدار است که آب محور باشد
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به اهمیت مدیریت آب گفت :توسعه ای پایدار
است که آب محور باشد.
محمد عالیی در دومین جشنواره ملی فناوری های آب،
"کارگاه آموزشی سازگاری با کم آبی و وابستگی شهرها
و حوضه ها" عنوان کرد :نگاه ما به موضوع آب در استان
خراسان رضوی سازگاری با کم آبی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،وی گفت :قنات قصبه گناباد  2500سال است
که فعال است که این پویایی برگرفته از نگاه سازگاری
با طبیعت است  ،این قنات می تواند نشان دهنده یک
فرهنگ و تجربه برای جامعه امروز ما باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
تاکید بر برگزاری جلسات چالشی متعدد با موضوع
مقابله با کم آبی که با حضور شخصیت های حقیقی
و حقوقی شکل گرفت اظهار داشت :از پتانسیل
دستگاه های اجرایی ،اندیشه ساز و نظریه پرداز
مانند دانشگاه ها و خبرگان محلی و از همه مهم تر از
تشکل های قانونی و مدنی استان خراسان رضوی
استفاده شده چرا که  86درصد آب در حوزه کشاورزی
مصرف می شود بنابراین باید به درک مشترک با مردم
به خصوص کشاورزان برسیم.

وی اضافه کرد :در جلسات مختلف به
این نتیجه رسیدیم که تا سال 1405
باید میزان کسری مخزن ما صفر شود،
همچنین تحویل آب بدون کنتور حجمی
و بی حساب قابل درک نیست .از  40هزار
کنتور حجمی نصب شده در کشور 10
هزار عدد از آن مربوط به استان خراسان
رضوی و مصوب شده تا پایان سال تمامی
چاه ها مجهز به کنتور حجمی هوشمند
شوند.
عالیی اظهار داشت :باید یک و دو دهم
میلیارد مکعب از کسری مخزن را صفر کنیم آن هم
در استانی که  85درصد منابع آبی آن متکی به منابع
زیرزمینی است.
وی خاطر نشان کرد :با اشتباهات  80سال پیش ،ما
اکنون  54درصد جمعیت را در  ۸درصد از مساحت
استان (دشت مشهد) تنها با  9/5درصد منابع آبی
استان جمع کرده ایم .با توجه به اینکه مدیریت
سازگاری با آب از جنس مدیریت تامین آب نیست
باید بتوانیم نظر اکثریت را در جلسات مربوط به آب
قانع کنیم.

عالیی با اشاره به اینکه  70درصد از آب مشهد از سد
دوستی تامین می شود گفت :از هفت ماه گذشته با
جلسات متعدد تالش کردیم سال  ۱۳۹۸بدون سد
دوستی آب شرب مشهد را تامین کنیم و همچنین
بدون رعایت اقتصاد آب نمی توان رفتار مصرف کننده
را تعیین کرد.
وی خاطر نشان کرد :راهبرد ما سازگاری با کم آبی
است و من به عنوان یک کارشناس مخالف طرح انتقال
آب هستم اما به عنوان یک مدیر عامل موافق طرح
هستم زیرا در سال های آینده با مشکل تامین آب شهر
مشهد رو به رو هستیم.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی:

مدیریت صحیح پساب از الزامات برون رفت خشکسالی است
مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان
رضوی در نشست بازچرخانی پساب های
شهری و صنعتی گفت 80 :درصد از میزان
آب مصرفی تبدیل به فاضالب میشود؛ این
مساله به عنوان یک فرصت به شمار میرود.
از طرفی میتوان با تصفیه درست این حجم
از فاضالب ،مساله آب را مدیریت کرد؛
مدیریت صحیح پساب از الزامات برون رفت
خشکسالی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی
در نشست تخصصی بازچرخانی پسابهای
شهری و صنعتی اظهار کرد :مدیریت آب
را نمیتوان از یکدیگر جدا کرد چراکه این امر یک
مساله بهم پیوسته است .در حال حاضر دارای حدود
 1/2میلیارد مترمکعب آب هستیم اما از بیش از ۱۰۰
درصد منابع آبی خود برداشت میکنیم ،آیا با این شیوه
میتوان آیندهای داشت؟ در پاسخ به این سوال باید
گفت که نمیتوان آینده خوبی را برای خود و آیندگان
رقم بزنیم؛ باید شیوههای خود را در حوزه محیط
زیستی اصالح کنیم چراکه اگر با این روش ادامه دهیم
تا  ۱۰و یا  ۱۲سال دیگر بیشتر آب نخواهیم داشت.
وی ادامه داد :این مشکل را تنها میتوان با مدیریت
اقتصاد آب حل کرد .بخش خصوصی نیز در این حوزه
حاضر به سرمایهگذاری نیست زیرا هزینه تمام شده هر
یک مترمکعب آب حدود  ۱۵۰۰تومان است در حالیکه
این میزان آب حدود  ۵۰۰تا  ۶۰۰تومان به فروش

حقآبه روستایی زیر سطح سد کارده و طرق
را جایگزین کردیم اما کیفیت فاضالب پسابی
که به روستاها داده میشود ،نامطلوب است.
البته در شهر مشهد دو تصفیهخانه مناسب
داریم که یکی از آن ها در خین عرب واقع
شده است اما سه تصفیهخانه دیگر نیز در
سطح شهر موجود است که به خوبی فعالیت
ندارند .همچنین از محل اعتبارات ملی نباید
در این راستا استفاده کرد چراکه منجر به
افزایش جمعیت حاشیهنشینی میشود.
بنابراین باید اقتصاد آب مدیریت شود و
تا زمانی که این امر صورت نگیرد ،رفتار
مصرف کننده اصالح نخواهد شد.
میرسد و درنتیجه این سرمایهگذاری زیانده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی عنوان
کرد :باید اصالح شبکه و کیفیت آب را بهبود بخشید
و این امر تنها با مدیریت و اصالح اقتصاد آب امکان
پذیر است .جمعیت مشهد در سال  ۱۳۵۳حدود 240
هزار نفر بوده در حالیکه در سال جاری این میزان به
 3/5میلیون نفر رسیده است و اکنون جمعیت حاشیه
شهر مشهد  1/5میلیون نفر است و این میزان برابر با
جمعیت سه استان از کشور است .این مسائل ناشی از
سیاستهای نادرست ماست و باید در سیاستها تجدید
نظر شود.
عالیی اضافه کرد :شرکت آب منطقهای به عنوان یک
شرکت پیشرو در جایگزینی پساب مطالعات خود را
در سال  79آغاز کرده است؛ پساب برخی از مناطق با

وی در خصوص میزان آب مصرفی در شهر مشهد
تصریح کرد :مساحت مشهد حدود  ۲۷۳کیلومتر مربع
بوده که میزان آب مصرفی این شهر در سال گذشته
حدود  ۲۲۵میلیون مترمکعب است؛  ۸۰درصد از این
میزان آب مصرفی تبدیل به فاضالب میشود یعنی
حدود  ۱۷۰میلیون مترمکعب در سال فاضالب تولید
میکنیم .این مساله به عنوان یک فرصت به شمار
میرود البته در صورتی که ضعف مدیریتی وجود
نداشته باشد و مجموعه به درستی کار کند؛ مساله
آب را می توانیم با تصفیه درست این حجم فاضالب
مدیریت کنیم.

رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو:
کشور ما نیازمند تحول اساسی در مدیریت حوزه آب است
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد فاضلی ،مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز
امور اجتماعی منابع آب و انرژی این وزارت خانه در
نشست تخصصی سازگاری با کم آبی و الزامات اجتماعی
آن که در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد عنوان
کرد :کشور ما نیازمند تحول اساسی در مدیریت حوزه
آب است .فاضلی با اشاره به اینکه مشکالت بخش آب
تنها محدود به بخش کشاورزی نیست گفت :در حوزه آب
شرب ،کشاورزی و صنعت مشکالت بسیاری وجود دارد
که از جمله مشکالت بخش آب شرب می توان به استقرار
جمعیت بیش از جمعیت اکولوژیک ،ساخت مسکن هایی
بدون استاندارد آب بهداشتی ،همچنین الگو غلط در
سبک زندگی با ناسازگاری آب ،ناکافی بودن تجهیزات
و بازچرخانی ،اتکا بر روش های ناپایدار انتقال آب ،لحاظ
نکردن ارزش های ذاتی آب اشاره کرد .عضو هیات علمی
دانشگاه شهید بهشتی تهران ادامه داد :راهکارهایی مانند
توسعه متوازن استقرار جمعیت در مناطق دارای آب
مناسب ،کاهش مصارف قبلی آب ،رعایت استاندارهای
کلی ساختمان و بهبود فناوری ،آموزش ،بهبود ساز و
کارهای اقتصادی و اصالح قوانین از جمله راه های موثر
بر مشکالت آب شرب است .وی با تاکید بر اینکه یک
واحد آب  17بار در چرخه تصفیه بازچرخانی می شود

عنوان کرد :به دلیل قیمت و ارزش
پائین آب در سطح کشور ،شرکتها
انگیزه ای برای بازچرخانی آب
ندارند .ما مجبوریم ساز و کارهای
اقتصادی برای کم آبی را اصالح
کنیم .رئیس مرکز امور اجتماعی
منابع آب و انرژی وزارت نیرو خاطر
نشان کرد :از جمله ناسازگاری های
آب در بخش کشاورزی ،کشت
بیش از ظرفیت حوضه های آبریز،
الگوی کشت نامناسب ،شیوه ها و
فناوری های نامناسب کشت ،فقدان
ابزارهای اندازه گیری و تحویل
حجمی آب است .فاضلی با اشاره به راه کارهای آب
در بخش کشاورزی گفت :افزایش درآمد کشاورزان از
زنجیره تولید محصوالت آن ها راهکار مهمی برای کاهش
مصرف آب در بخش کشاورزی است .وی اضافه کرد:
زمانی می توان از کشاورزان انتظار مصرف کمتر آب در
کشت محصوالت را داشت که درآمد آنها را افزایش دهیم؛
همچنین برای ترغیب استفاده کشاورزان از فناوری های

نوین و تکنولوژی روز نیازمند اصالح قوانین و افزایش
درآمد کشاورزان هستیم و در برابر آن می توانیم انتظار
کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را داشته باشیم.
فاضلی راه کارهای اساسی در حوزه کاهش مصرف آب را
در چهار دسته عنوان کرد و گفت :بهبود حاکمیت قانون،
بهبود فناوری ،اصالح قیمت ها و اصالحات اقتصادی باید
مورد توجه جدی قرار گیرد.
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دولت بدون مشارکت بخش خصوصی توفیق کاملی در نظام داده برداری نخواهد داشت
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در هشتیمن نشست آسیایی شبکه
جهانی آب و توسعه اطالعات برای مناطق خشک
( )G-WADIو دومین نشست ملی فن آوری های
آب در محل دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد :به رغم
سرمایه گذاری  70ساله در بخش داده برداری آب کشور،
در حال حاضر این حوزه بسیار مهم زیر ساختی مدیریت
منابع آب از مشکالت جدی رنج می برد.
یه گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،قندهاری گفت :نبود اعتبار کافی بویژه جهت
نگهداری ،به روز رسانی و تعمیرات تجهیزات ،کمبود
شدید نیروی انسانی متخصص ،نبود پشتیبانی فن آورانه
و عدم ارتباط کافی با مراکز صنفی ،ملی و بین المللی
جهت استفاده از سامانه های الکترونیکی متناسب با
شرایط ویژه هر منطقه  ،شبکه سنجش آب کشور را با
مشکالت جدی مواجه کرده است.
قندهاری اظهار داشت :سیستم داده برداری موجود
در کشور متکی بر حدود  2700نفر متصدی

ایستگاه ها می باشد که مستقیما درگیر مسائل مالی،
آموزش و کمبود هستند .وی ضمن اشاره به توجه ویژه
در بخش سنجش کیفی منابع آب ادامه داد :یکی از
بزرگترین بانک های اطالعاتی منابع طبیعی کشور
در حوزه مطالعات پایه منابع آب قرار دارد که ظرفیت
بی بدیلی برای مدیریت منابع آب ایجاد کرده است
و نیازمند توجه به لحاظ به روز رسانی و ایجاد شبکه
ارتباطی با سایر سامانه داده برداری می باشد .این بانک
اطالعاتی زمانی مفید واقع خواهد شد که میتنی بر سایر
سامانه های پشتیبان تصمیم باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

رمز تداوم زندگی ،سازگاری با طبیعت و کم آبی است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
برای تداوم زندگی بشر نیازمند سازگاری با محیط
زیست و کم آبی هستیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در هشتمین نشست آسیایی
شبکه جهانی آب و اطالعات توسعه ای برای مناطق
خشک و دومین نشست ملی فناوری های آب که در
محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد با اشاره به
اینکه خراسان رضوی جزو مناطق خشک کشور است
گفت :خراسان رضوی سرزمین قنات قصبه ،سرزمین
مردان و زنان بزرگی است که  8هزار سال توانستند با
مشکل کم آبی در شرایط خشک زندگی کنند.
وی اضافه کرد :ما طی  60سال گذشته با اتکا به درآمد
نفتی و تصور اینکه محیط زیست باید در اختیار ما
باشد شرایط ناپایداری را برای محیط زیست رقم زدیم.
عالیی با تاکید بر مساله اساسی در استان اذعان داشت:
 ۲۶درصد از استان نیمه خشک و  ۷۶درصد آن خشک
است .همچنین دمای هوای ما نسبت میانگین جهانی
باالست ،در  40سال گذشته نیز به دالیل گوناگون و
پدیده نامناسب گرم شدن هوا میزان بارش از آنچه
بوده کمترشده است و هرساله شاهد رشد خشکسالی
بیشتری نسبت به گذشته بوده ایم .در  60ساله گذشته
دولت با اتکا بر درآمد های نفتی ،نگاه مردمی و
تشکل های قانونی از منابع آب را حذف کرد ،که به
دنبال آن پیامدهای منفی در مدیریت آب رقم خورد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به اینکه دولت به تنهایی نمی تواند بحران آب
را مدیریت کند عنوان کرد :مساله آب باید برای هر
خراسانی و هر فرد یک مساله جدی باشد .وی ادامه
داد :اگر مهمترین رمز تداوم حیات ایرانیان در  8هزار
سال خشکسالی سازگاری با محیط زیست بوده است
اکنون برجسته ترین رمز ماندگاری ما نیز سازگاری و
مدارا کردن با طبیعت و کم آبی است.

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با ارائه راهبردهای
متعدد بعد از  7ماه توانست سند سازگاری با کم آبی
استان را با کمک تمام دستگاه های مرتبط تصویب
کند که طی آن باید تا سال  1405کسری مخزن آب
به صفر برسد .وی با اشاره به برداشت های آبی معقوالنه
از طبیعت عنوان کرد :با کمک تشکل های مردمی و
تجربه  8هزار ساله پیشینیان ما و همچنین به کمک
اساتید برجسته در این حوزه باید بحران خشکسالی را
مدیریت کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از
فرصت های موجود در استان یاد کرد و هم اندیشی،
زبان مشترک و منطقی بین مسئولین و کشاورزان،
رسیدن به درک واحد از مدیریت آب را از فرصت های
مغتنمی برشمرد که باید مد نظر همگان قرار گیرد.
همچنین در این نشست علی چاوشیان ،مدیر مرکز
منطقه ای مدیریت آب شهری وزارت نیرو با اشاره به
استقرار دبیرخانه بین المللی خشکسالی یونسکو در
ایران گفت :امیدوارم این ابتکار بین المللی خشکسالی
بتواند موجب خبرهای خوبی برای مردم ایران و استان
خراسان رضوی باشد .چاوشیان افزود :تعداد شرکت
کنندگان  ۲۰نفر از  ۱۵کشور هستند که با حمایت
مالی یونسکو به اینجا آمده اند .وی در انتها از مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی جهت هماهنگی
و برگزاری این نشست تشکر ویژه نمود.

شهردار مشهد مقدس در اختتامیه جشنواره ملی
فناوری های آب:
بخشی زیادی از اختراعات حوزه آب را می توان
در مدیریت شهری استفاده کرد
محمدرضا کالیی در اختتامیه دومین جشنواره ملی
فناوری های آب که در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد عنوان کرد :با توجه به کمبود منابع آب از مخترعان
و شرکت هایی که طرح ها و اختراعات خود را در حوزه
آب در این جشنواره ارائه داده اند می خواهم طرح ها و
اختراعاتشان را که می توان در حوزه های مدیریت شهری
از آن استفاده کرد ظرف 10روز به معاونت خدمات و محیط
زیست شهری شهرداری مشهد ارائه دهند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،وی با اشاره به اهمیت موضوع آب گفت :طی دو
روز گذشته صحبت های زیادی در خصوص اهمیت حوزه
آب انجام شد و مدیریت شهری نیز بر اهمیت آب و حفظ
منابع آبی آگاه است .همچنین در بازدیدی که از نمایشگاه
اختراعات و فناوری های حوزه آب در حاشیه این جشنواره
داشتم ابتکارات و خالقیت هایی را مشاهده کردم که بخشی
از آن را می توان در مدیریت شهری مورد استفاده قرار داد.
کالیی تصریح کرد :بر این اساس از مبتکران و مخترعان
و نیز شرکت های دانش بنیان که در این جشنواره حضور
داشتند می خواهم خالقیت ها و ابتکارات خود را در حوزه
آب که می تواند برطرف کننده مشکالت مدیریت شهری
باشد ،ظرف  10روز آینده به معاونت خدمات و محیط
زیست شهری مشهد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه این طرح ها بررسی و در صورت تفاهم
حمایت خواهند شد ،اظهار کرد :پس از بررسی در 10
دی ماه اعالم خواهیم کرد براساس اولویت چه طرح هایی
قابلیت اجرایی شدن را خواهند داشت.

شهردار مشهد افزود :نکته دومی که باید به آن اشاره کنم
دغدغه مشترک مدیریت شهری و تشکلها و سمن های
محیط زیستی در خصوص زیست پذیر شهری مشهد است.
وی اضافه کرد :مدیریت شهری مشهد در حوزه افزایش
زیست پذیری شهر مشهد نیاز به کمک سمن ها و
تشکل های مردمی این حوزه دارد تا بتوانند ارتباط مناسبی
میان مسئوالن و مبتکران و مخترعان حوزه های مرتبط با
آب و محیط زیست برقرار کنند.
وی با اشاره به اینکه بدنبال بهتر شدن زندگی و محیط
زیست مردم هستیم گفت :بر این اساس برای متمرکز
کردن فعالیت سمن ها و تشکل های مردمی فعال حوزه آب
و محیط زیست همانند جمعیت ناجیان آب فرهنگسرایی
را با مدیریت خود سمن ها در اختیار آنها قرار خواهیم داد.
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با اجرای سیاست های سازگاری با کم آبی انتظار جهش های بزرگی در صنعت آب داریم
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چهل و
پنجمین نشست مدیران صنعت آب کشور در مشهد
مقدس گفت :وزیر نیرو حدود  2ماه قبل به شرکت منابع
آب ایران ،تکالیفی را ابالغ کرده است و با اقدامات موثری
که درزمینه سازگاری با کم آبی انجام می شود انتظار جهش
بزرگی در حفظ منابع آبی کشور را داریم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،حاج رسولیها با اشاره به بارندگی های خوب طی
ماه های جاری افزود :به لطف خدا حدود  30استان میانگین
بارش مطلوبی داشتند و انشاهلل با تداوم این بارش ها برخی
از نقصان های خشکسالی بزرگ سال گذشته جبران شود.
وی با اشاره به نزدیک شدن به فصل بودجه بندی و لزوم
تعامل بیشتر با نمایندگان افزود :باید اعضای کمیسیون آب
و کشاورزی در جریان مشکالت و خطرات آب قرار بگیرند و
دیدگاه های مهم باید انتقال یابد.
حاج رسولیها با اشاره به این که در جشنواره شهید رجایی
تقریبا  12شرکت ما در استان های مختلف مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند گفت :این نشان از پویایی و بالندگی شرکت های آب منطقه ای کشور دارد که حاصل اعتماد به نیرو های
جوان و خالق می باشد.
وی با تشکر از استان های غربی کشور که حضور موثری در ایام اربعین برای خدمت رسانی داشته اند تصریح کرد :در سال  91در مقابل طرح توسعه کشاورزی ما در موضع دفاعی قرار
داشتیم ولی در مباحث امروز با کمک حوزه قضایی در موضع حمله برای دفاع از آب قرار داریم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

آمایش سرزمین باید آب محور باشد

دیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در ایران
در چهل و پنجمین نشست مدیران صنعت آب کشور در
مشهد مقدس گفت :با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش
بارندگی ها نیاز است تمامی مطالعات آمایش سرزمینی
با محوریت آب انجام گیرد.
محمد عالیی با اشاره به این که عالوه بر تغییرات
بارندگی با پدیده خشکسالی نیز مواجه هستیم ادامه داد:
میانگین  40ساله بارش در خراسان رضوی با وجود قرار
گرفتن در منطقه خشک ،کاهش داشته است .میانگین
 40ساله  221میلیمتر است ،میانگین  15ساله 209
میلیمتر ،میانگین  10ساله  198میلیمتر و میانگین سال
 95و  96حدود  129میلیمتر بوده است.
وی با اشاره به این که سال  96و  97پس از خشکسالی
سال  1297بزرگترین خشکسالی بوده است ادامه داد:
 70درصد آب مشهد از سد دوستی تامین می شود که به
شدت در حال تهدید است؛ این در حالی است که سایر
شهر های استان نیز وضعیتی مناسبی ندارد به طور مثال
بارندگی کاشمر طی سال گذشته از  260میلیمتر در
سال به حدود  38میلیمتر رسیده است.
عالیی با اشاره به کار بزرگی که در استان خراسان رضوی
درباره تهیه سند سازگاری با کم آبی انجام شده ادامه داد:
برای تهیه این سند با همکاری خود کشاورزان اساتید
دانشگاه و بخش های اجرایی توانستیم برای  ٣٧دشت
استان این مهم را تهیه و برای فرمانداران ارسال نماییم .
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به اینکه  87درصد منابع آبی استان خراسان
رضوی وابسته به منابع آب زیر زمینی است تصریح کرد:
متاسفانه  1و  2دهم میلیارد متر مکعب بیش از ظرفیت
آبخوان برداشت می کنیم و این یعنی  130درصد بیش

از ظرفیت منابع؛ از  37حوزه آبریز  34حوزه بسیار
بحرانی است و مشکل کیفیت آب نیز داریم.
عالیی گفت :بر مبنای آینده پژوهی تا سال  1430با
دو پدیده مخرب مواجه هستیم که یکی افزایش دما و
دیگری کاهش میانگین بارش است .بعالوه هم اکنون
توسعه صنعتی ما تناسبی با منابع آبی و محیط زیست
ندارد .جمعیت مشهد در سال  35حدود  234هزار نفر
بوده است و این میزان هم اکنون  3و نیم میلیون نفر
است مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
اذعان کرد :شهرک های صنعتی نیز در بدترین جای
ممکن یعنی روی سفره های آب زیر زمینی جا نمایی
شده است.
وی با اشاره به این که توسعه باید آب محور باشد و ما
چالش اساسی در این مورد با استاندار و برخی مدیران
ارشد استان داشتیم افزود :تا زمانی که موضوع اقتصاد
آب حل نشود و مثال قبض آب یک دهم قبض موبایل
باشد نمی شود این وضعیت را درست کرد.
خوشبختانه با نگاه مثبت دادستان در این استان مشکلی
برای برخورد با متخلفان نداریم حتی با تعامل خوبی که
با کشاورزان انجام شده با این افراد فهیم و زحمتکش

نیز تعامل بسیار مطلوبی داریم .کشاورزان از ما خیلی
جلوترند و قرار شده که تا سال  1405کسری مخزن در
این استان صفر شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به
نکته قابل توجهی اشاره کرد و گفت :اشتباه کلیدی در
تخصیص آب این بوده است که میزان پروانه بهره برداری
از آب کشاورزان به تناسب کاهش منابع آب زیر زمینی و
کاهش بارندگی ها تغییری نکرده است.
وی با اشاره به افزایش بسیار چشم گیر اعتبارات بخش
کشاورزی ادامه داد :تسهیالت کشاورزی باید به شرط
کاهش مصرف آب اختصاص یابد .در غیر این صورت
با افزایش سطح زیر کشت فاجعه آبی بزرگتری اتفاق
می افتد
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